
 
Serviço Público Federal 
Ministério da Educação 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
 

 
1 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 01/2018 – Auditoria Interna  

AUD/COUN/UFMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DE BOLSAS NA MODALIDADE A 

DISTÂNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Março/2018 

Campo Grande/MS  



 
Serviço Público Federal 
Ministério da Educação 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
 

 
2 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................................................... 3 

2 OBJETIVO E EXTENSÃO DOS TRABALHOS ..................................................................................... 4 

3 METODOLOGIA ADOTADA ................................................................................................................. 5 

4 INFORMAÇÕES GERAIS ....................................................................................................................... 6 

4.1 Assunto: Dados institucionais sobre o Ensino de Graduação e Pós-Graduação Lato Sensu, modalidade 

a distância, na UFMS. .................................................................................................................................. 6 

4.1.1: Amostragem, população e definição de amostra. ........................................................................... 6 

4.1.2 Informação: Perfil dos bolsistas quanto à vinculação ...................................................................... 9 

4.1.3 Informação: Representantes Institucionais do Sistema UAB na UFMS ........................................ 10 

4.1.4 Cursos de Graduação ..................................................................................................................... 10 

4.1.5 Informação: Curso de Especialização (Lato Sensu) ....................................................................... 11 

5 ACHADOS DE AUDITORIA ................................................................................................................ 12 

5.1 Assunto: Controles Internos ................................................................................................................. 12 

5.1.1 Informação: Controles da Unidade no acompanhamento das atividades e pagamentos dos 

bolsistas que atuam na EAD ................................................................................................................... 12 

5.1.2 Constatação: Fragilidades nos controles e avaliação da atuação dos bolsistas .............................. 15 

5.1.3 Constatação: Fragilidades na aprovação dos Cursos de Especialização, quanto à vinculação de no 

mínimo 50% de disciplinas ministradas por docentes da UFMS............................................................ 17 

5.2 Assunto: Gestão Operacional ............................................................................................................... 21 

5.2.1 Informação: Não identificação de acúmulo no pagamento de bolsas ............................................ 21 

5.2.2 Constatação: Pagamento de bolsas em quantidade superior à devida e por disciplinas não 

cadastradas no SIGPOS; inconsistência entre os sistemas da CAPES (SGB e SISUAB) e o sistema da 

UFMS SIGPOS. ..................................................................................................................................... 21 

5.2.3 Constatação: Ausência de publicação de Processo Seletivo de Bolsista da Universidade Aberta do 

Brasil – UAB/UFMS, estabelecendo critérios objetivos para a seleção ................................................. 25 

5.2.4 Constatação: Ausência de aprovação de indicação do bolsista para atuar como Professor 

Formador nos Cursos modalidade a distância, por meio de Resolução de órgão colegiado e do 

Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação. ................................................................................................ 32 

5.2.5 Constatação: Pagamento de bolsas a servidores e terceiros indicados para a atuação em atividades 

de apoio administrativo, em desacordo com os normativos do Sistema UAB. ...................................... 34 

5.2.6 Constatação: Ausência de definição nos Editais de seleção quanto à possibilidade de 

contabilização das atividades exercidas no Sistema UAB como tempo de experiência no magistério .. 40 

5.2.7 Constatação: Pagamento de bolsas sem a comprovação dos requisitos mínimos de titulação e 

experiência no magistério exigidos na legislação. .................................................................................. 41 

5.2.8 Informação: Bolsas destinadas à formação inicial e continuada professores da educação básica 

pagas a professores do PNAP, destinadas a capacitar gestores e servidores. ......................................... 46 

5.2.9 Constatação: Ausência de apresentação de comprovante de residência relacionado ao Polo de 

Apoio onde o Tutor Presencial atua........................................................................................................ 48 

5.2.10 Constatação: Bolsas concedidas nas modalidades de Tutor e Coordenadoria de Tutoria em 

quantidade superior ao permitido na IN CAPES nº 2, de 19 de abril de 2017. ...................................... 50 

5.2.11 Informação: Existência de vínculo entre bolsistas indicados para atuarem nos Cursos EAD com 

servidores da UFMS ............................................................................................................................... 54 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................................................. 57 

ANEXO I – MAPA DE RISCOS ............................................................................................................... 61 



 
Serviço Público Federal 
Ministério da Educação 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
 

 
3 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho iniciou-se a partir de solicitação do Magnífico Reitor da UFMS à 

Auditoria Interna para que fosse realizada a avaliação dos pagamentos de bolsas na 

modalidade a distância, sob a gestão da Secretaria Especial de Educação a Distância e 

Formação de Professores – SEDFOR. 

Os recursos destinados aos pagamentos das bolsas são disponibilizados pela Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, órgão responsável pela 

operacionalização do Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB, que é um sistema 

integrado por universidades públicas, instituído pelo Decreto nº 5.800, de 08 de junho de 

2006, para "o desenvolvimento da modalidade de educação a distância, com a finalidade de 
expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no País".  

O trabalho possui fundamento no recente Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, 

que estabelece em seu artigo 18, que a auditoria interna governamental, representada na 

UFMS por sua Auditoria Interna – AUD/COUN, deverá adicionar valor e melhorar as 

operações das organizações para o alcance de seus objetivos, mediante a abordagem 

sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de 

gerenciamento de riscos, dos controles e da governança. 

Estabeleceu, ainda, em seu inciso III, que para cumprir a sua missão institucional, a 

Auditoria Interna deverá promover a prevenção, a detecção e a investigação de fraudes 

praticadas por agentes públicos ou privados na utilização de recursos públicos federais. 

Além disso, tem-se que as razões que motivaram este trabalho estão relacionadas à 

oportunidade, relevância e materialidade: 

a) Oportunidade:  

Em setembro de 2017, a Polícia Federal, em trabalho conjunto com a Controladoria Geral 

da União e o Tribunal de Contas da União, deflagrou a Operação Ouvidos Moucos. As 

investigações começaram a partir de suspeitas de desvio no uso de recursos públicos em 

cursos de Educação a Distância oferecidos pelo programa Universidade Aberta do Brasil 

– UAB na UFSC. A partir de então, os órgãos de controle vêm desenvolvendo trabalhos 

de auditoria, junto as Instituições Federais de Ensino Superior nos diversos Estados da 

União. 

Assim, tem-se a oportunidade de avaliar a regularidade desses recursos no âmbito da 

UFMS, e corrigir eventuais falhas e irregularidades constatadas, evitando-se, assim, 

penalidades dos gestores e reprovação das contas do órgão perante o TCU. 

b) Relevância:  

O acompanhamento dos controles da unidade responsável institucional pelos aspectos 

administrativos, financeiros e pedagógicos de todas as ações no âmbito do Sistema UAB 
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- Universidade Aberta do Brasil, principalmente no que tange ao pagamento de bolsa a 

tutores e coordenadores, dão importância ao presente trabalho. 

 A execução e gestão do programa Universidade Aberta do Brasil, torna-se relevante, eis 

que se trata de atividade cujos resultados insatisfatórios podem comprometer os serviços 

prestados à comunidade acadêmica e impactar nos recursos destinados ao pagamento de 

bolsa e na imagem da Instituição. Outrossim, a gravidade das irregularidades já 

constatadas em outras IFES, justificam uma avaliação mais acurada no sentido de afastar 

a ocorrência de fraudes praticadas por agentes públicos ou privados na utilização de 

recursos públicos. 

c) Materialidade:  

A Secretaria Especial de Educação a Distância e Formação de Professores – SEDFOR – 

é a unidade responsável pelo ensino à distância, e consequentemente, gerencia as 

informações pertinentes ao Sistema UAB, importantes para o pagamento das bolsas. Os 

recursos destinados ao pagamento de bolsas a tutores e coordenadores são provenientes 

do programa Universidade Aberta do Brasil, e sua correta aplicação depende da gestão 

das informações fornecidas pela SEDFOR. 

Os trabalhos foram realizados pelos Auditores André Rodrigo Brites de Assunção, 

Marcelo Gonçalves Ortega e pelo Chefe da Auditoria Interna, Auditor Kleber Watanabe 

Cunha Martins, nos meses de janeiro e fevereiro de 2018, em estrita observância às 

normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal.  

Nenhuma restrição pelas Unidades da UFMS foi imposta à realização da presente 

auditoria, que contou com o fornecimento de documentos e informações por parte da 

unidade auditada.  No entanto, faz-se necessário registrar a dificuldade em obter, junto a 

CAPES/MEC, acesso ao Sistema de Gestão de Bolsas – SGB, que após inúmeras 

solicitações por e-mail e pelo sistema, inclusive após encaminhamento de Ofício assinado 

pelo Reitor da UFMS, atendeu à solicitação somente em fevereiro do corrente ano.  

 

2. OBJETIVO E EXTENSÃO DOS TRABALHOS 

O presente trabalho tem como principal objetivo avaliar os controles da SEDFOR no 

pagamento de bolsas EAD, avaliar a regularidade dos pagamentos, e recomendar a adoção 

de medidas preventivas e corretivas, garantindo maior eficiência e transparência nos atos 

praticados pela Administração, e o cumprimento da legalidade. Ao final será elaborado 

Mapa de Riscos acerca dos Achados de Auditoria, para subsidiar a Política de Gestão de 

Riscos da UFMS. 

Para a composição da amostra, foram analisados os pagamentos de bolsas efetuados nos 

exercícios de 2015, 2016 e 2017, no montante de R$ 5.288.420,00 (cinco milhões, 

duzentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e vinte reais). Irregularidades ocorridas em 

exercícios anteriores poderão ser citadas quando forem constatadas falhas a partir da 

amostra selecionada. 
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3. METODOLOGIA ADOTADA 

Os procedimentos de auditoria adotados foram: testes substantivos, por meio de exame 

de normas e documentos, visando confirmar a legalidade das ações desenvolvidas pela 

Unidade; e, testes de observância, visando à obtenção de razoável segurança de que os 

procedimentos de controle interno estabelecidos pela Administração estão em efetivo 

funcionamento e cumprimento. 

Foram utilizadas as seguintes técnicas de auditoria: 

 Análise Documental, por meio das análises às normas internas e legislação 

correlata, e demais documentos enviados à Auditoria Interna pela unidade 

competente; 

 Exame de Registros, por meio de exame de relatórios gerados por sistema de 

informação (SGB, SGP, SIGPOS, SISCAD); 

 Indagação Escrita, por meio da emissão de Solicitações de Auditoria junto à 

unidade auditada, para a obtenção de dados e informações;  

 Indagação Oral, por meio de entrevista com servidores envolvidos nas 

atividades desenvolvidas pela Unidade auditada; 

 Confirmação Externa, por meio da verificação junto a fontes externas da 

fidedignidade e consistência das informações obtidas internamente; 

 Conferência de Valores, por meio de conferência dos valores das bolsas pagas 

aos diferentes tipos de bolsistas. 

Base legal que fundamentou as análises: 

 Lei n.º 11.273, de 06 de fevereiro de 2006, que autoriza a concessão de bolsas de estudo 

e de pesquisa a participantes de programas de formação inicial e continuada de 

professores para a educação básica;  

 Decreto n.º 5.800, de 08 de junho de 2006, que dispõe sobre o Sistema Universidade 

Aberta do Brasil – UAB; 

 Resolução CD/FNDE n.º 8, de 30 de abril de 2010, que estabelece orientações e 

diretrizes para o pagamento de bolsas de estudo e de pesquisa a participantes da 

preparação e execução dos cursos dos programas de formação superior, inicial e 

continuada no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB); 

 Resolução CD/FNDE n.º 15, de 04 de dezembro de 2015, que revoga as resoluções que 

dispõem sobre o pagamento de bolsas de estudo e pesquisa a participantes dos programas 

de formação do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) e do Plano Nacional de 

Formação de Professores da Educação Básica (Parfor); 

 Decreto n.º 8.752, de 09 de maio de 2016, que dispõe sobre a Política Nacional de 

Formação dos Profissionais da Educação Básica; 

 Portaria CAPES n.º 183, de 21 de outubro de 2016, que regulamenta as diretrizes para 

concessão e pagamento de bolsas aos participantes da preparação e execução dos cursos 

e programas de formação superior, inicial e continuada no âmbito do Sistema 

Universidade Aberta do Brasil (UAB);  

 Portaria CAPES n.º 15, de 23 de janeiro de 2017, que altera a Portaria n.º 183, de 21 

de outubro de 2016, que regulamenta as diretrizes para concessão e pagamento de bolsas 

aos participantes da preparação e execução dos cursos e programas de formação superior, 

inicial e continuada no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB); 
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 Instrução Normativa da CAPES n.º 2, de 19 de abril de 2017, que estabelece 

procedimentos de pagamento e parâmetros atinentes à concessão das bolsas UAB 

regulamentadas pela Portaria CAPES nº 183, de 21 de outubro de 2016, e pela Portaria 

CAPES nº 15, de 23 de janeiro de 2017; 

 Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017, que regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; 

 Portaria Normativa do MEC nº 11, de 20 de junho de 2017, que estabelece normas 

para o credenciamento de instituições e a oferta de cursos superiores a distância, em 

conformidade com o Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017; 

 Portaria da CAPES Nº 139, de 13 de julho de 2017, que altera a Portaria nº 183, de 21 

de outubro de 2016, que regulamenta as diretrizes para concessão e pagamento de bolsas 

aos participantes da preparação e execução dos cursos e programas de formação superior, 

inicial e continuada no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

 

4. INFORMAÇÕES GERAIS 
 

4.1 Assunto: Dados institucionais sobre o Ensino de Graduação e Pós-Graduação 

Lato Sensu, modalidade a distância, na UFMS. 
 

4.1.1: Amostragem, população e definição de amostra. 

Os dados abaixo representam a quantidade de bolsistas e a soma dos pagamentos 

realizados entre os anos de 2015 a 2017: 

Quadro 1: Relação de pagamentos por modalidade de bolsa em 2015 

2015 - Modalidade   Qtde.  
% 

Bolsistas 

 Soma dos 

Pagamentos 
% Pago 

COORDENADOR ADJUNTO UAB I   2 0,60%  R$   10.500,00  0,47% 

COORDENADOR ADJUNTO UAB II   1 0,30%  R$     3.300,00  0,15% 

COORDENADOR DE CURSO I 13 3,90%  R$ 159.600,00  7,10% 

COORDENADOR DE CURSO II   2 0,60%  R$     5.500,00  0,24% 

COORDENADOR DE TUTORIA I 10 3,00%  R$   88.400,00  3,93% 

COORDENADOR DE TUTORIA II   7 2,10%  R$   55.000,00  2,45% 

COORDENADOR UAB I   2 0,60%  R$   18.000,00  0,80% 

PROFESSOR PESQUISADOR I 94 28,23%  R$ 565.500,00  25,15% 

PROFESSOR PESQUISADOR II 63 18,92%  R$ 349.800,00  15,56% 

TUTOR A DISTÂNCIA 86 25,83%  R$ 561.510,00  24,97% 

TUTOR PRESENCIAL 53 15,92%  R$ 431.460,00  19,19% 

Total Geral 333 100%  R$ 2.248.570,00  100% 

Fonte: SGB/CAPES. 
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Quadro 2: Relação de pagamentos por modalidade de bolsa em 2016 

2016 - Modalidade   Qtde.  
% 

Bolsistas 

 Soma dos 

Pagamentos 
% Pago 

COORDENADOR ADJUNTO UAB I   1 0,31%  R$     4.500,00  0,31% 

COORDENADOR ADJUNTO UAB II   1 0,31%  R$      8.800,00  0,60% 

COORDENADOR DE CURSO I 15 4,62%  R$ 141.400,00  9,68% 

COORDENADOR DE CURSO II   1 0,31%  R$     6.600,00  0,45% 

COORDENADOR DE TUTORIA I   7 2,15%  R$   21.900,00  1,50% 

COORDENADOR DE TUTORIA II   4 1,23%  R$   11.000,00  0,75% 

COORDENADOR UAB I   1 0,31%  R$   16.500,00  1,13% 

COORDENADORIA ADJUNTA   1 0,31%  R$     1.500,00  0,10% 

COORDENADORIA DE TUTORIA I   1 0,31%  R$     9.100,00  0,62% 

COORDENADORIA DE TUTORIA II   1 0,31%  R$     9.900,00  0,68% 

COORDENADORIA GERAL   1 0,31%  R$     1.500,00  0,10% 

PROFESSOR FORMADOR I 40 12,31%  R$   52.000,00  3,56% 

PROFESSOR FORMADOR II 21 6,46%  R$   23.100,00  1,58% 

PROFESSOR PESQUISADOR I 80 24,62%  R$ 357.500,00  24,47% 

PROFESSOR PESQUISADOR II 61 18,77%  R$ 224.400,00  15,36% 

TUTOR A DISTÂNCIA 40 12,31%  R$ 185.895,00  12,72% 

TUTOR PRESENCIAL 49 15,08%  R$ 385.560,00  26,39% 

Total Geral 325 100%  R$ 1.461.155,00  100% 

Fonte: SGB/CAPES. 

 

 

 

 

Quadro 3: Relação de pagamentos por modalidade de bolsa em 2017 

2017 - Modalidade   Qtde.  
% 

Bolsistas 

 Soma dos 

Pagamentos 
% Pago 

COORDENADOR DE CURSO I 15 5,54%  R$ 128.800,00  8,16% 

COORDENADORIA ADJUNTA   1 0,37%  R$   18.000,00  1,14% 

COORDENADORIA DE TUTORIA I   2 0,74%  R$   10.400,00  0,66% 

COORDENADORIA DE TUTORIA II   1 0,37%  R$   11.000,00  0,70% 

COORDENADORIA GERAL   2 0,74%  R$   18.000,00  1,14% 

PROFESSOR FORMADOR I 96 35,79%  R$ 663.000,00  42,00% 

PROFESSOR FORMADOR II 45 16,61%  R$ 237.600,00  15,05% 

TUTOR A DISTÂNCIA 63 23,25%  R$ 188.190,00  11,92% 

TUTOR PRESENCIAL 45 16,61%  R$ 303.705,00  19,24% 

Total Geral 270 100%  R$ 1.578.695,00  100% 

Fonte: SGB/CAPES. 
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Quadro 4: Relação de pagamentos por modalidade de bolsa em dezembro de 2017 

Dez 2017 - Modalidade Qtde. 
% 

Bolsistas 

  Soma dos 

Pagamentos 

(R$) 

% Pago 

COORDENADOR DE CURSO I 12 7,6%  R$ 16.800,00  10,55% 

COORDENADORIA ADJUNTA   1 0,6%  R$   1.500,00  0,94% 

COORDENADORIA GERAL   1 0,6%  R$   1.500,00  0,94% 

PROFESSOR FORMADOR I 48 30,6%  R$ 62.400,00  39,19% 

PROFESSOR FORMADOR II 13 8,3%  R$ 14.300,00  8,98% 

TUTOR A DISTÂNCIA 53 33,8%  R$ 40.545,00  25,46% 

TUTOR PRESENCIAL 29 18,5%  R$ 22.185,00  13,93% 

Total Geral 157 100,0%  R$ 159.230,00  100% 

Fonte: SGB/CAPES. 

 

O quadro abaixo representa a materialidade dos trabalhos de auditoria, de acordo com a 

soma dos pagamentos de bolsas realizados nos exercícios de 2015 a 2017: 

 

Quadro 5: Consolidação dos pagamentos efetuados por modalidade de bolsa 

Modalidade  Qtde.  2015 Qtde.  2016 Qtde. 2017 

COORDENADOR ADJUNTO UAB I   2   1   0 

COORDENADOR ADJUNTO UAB II   1   1   0 

COORDENADOR DE CURSO I 13 15 15 

COORDENADOR DE CURSO II   2   1   0 

COORDENADOR DE TUTORIA I 10   7   0 

COORDENADOR DE TUTORIA II   7   4   0 

COORDENADOR UAB I   2   1   0 

COORDENADORIA ADJUNTA   0   1   1 

COORDENADORIA DE TUTORIA I   0   1   2 

COORDENADORIA DE TUTORIA II   0   1   1 

COORDENADORIA GERAL   0   1   2 

PROFESSOR FORMADOR I   0 40 96 

PROFESSOR FORMADOR II   0 21 45 

PROFESSOR PESQUISADOR I 94 80   0 

PROFESSOR PESQUISADOR II 63 61   0 

TUTOR A DISTÂNCIA 86 40 63 

TUTOR PRESENCIAL 53 49 45 

Total Geral 333 325 270 

Soma do valor pago (R$) 2.248.570,00  1.461.155,00  1.578.695,00  

Total pago R$ 5.288.420,00 

Fonte: SGB/CAPES. 
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4.1.2 Informação: Perfil dos bolsistas quanto à vinculação 

O quadro abaixo reflete o perfil dos bolsistas no exercício de 2017, conforme informações 

disponibilizadas pela SEDFOR/RTR e em pesquisas realizadas no Sistema de Gestão de 

Pessoas da UFMS (SGP): 

 

Quadro 6: Perfil dos bolsistas quanto à vinculação em 2017 

Instituição Total % 

UFMS - docentes 81 32,3% 

Outros Órgãos Públicos  68 27,1% 

Sem informação  54 21,5% 

UFMS - técnico administrativo  17   6,8% 

Universidades Particulares  11   4,4% 

Instituições Públicas de Ensino Superior  10   4,0% 

UFMS - professor substituto     9   3,6% 

Outras empresas privadas     1   0,4% 

Total Geral 251  

Fonte: SEDFOR/RTR e SGP/UFMS. 

 

 

Gráfico 1: Perfil dos bolsistas quanto à vinculação em 2017 

 
Fonte: SEDFOR/RTR e SGP/UFMS. 
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Quadro 7: Perfil dos bolsistas por modalidade de bolsa em 2017 

Modalidade 

Instituições 

Públicas de 

Ensino 

Superior 

Outras 

empresas 

privadas 

Outros 

órgãos 

públicos 

Sem 

informa-

ção 

UFMS - 

docente 

UFMS - 

professor 

substituto 

UFMS - 

Técnico 

Adminis-

trativo 

Universi-

dades 

Particula-

res 

Total 

Geral 

Coordenador 

de Curso I 
- - - - 15 - - - 15 

Coordenadoria 

Adjunta 
- - - - - - 1 -   1 

Coordenadoria 

de Tutoria I 
- - -   1   1 - - -   2 

Coordenadoria 

de Tutoria II 
- - -   1 - - - -   1 

Coordenadoria 

Geral 
- - - -   2 - - -   2 

Professor 

Formador I 
5 -   5   5 68 2 7 4 96 

Professor 

Formador II 
2 - 10 17   7 3 6   45 

Tutor à 

Distância 
3 1 26 18 - 3 5 7 63 

Tutor 

Presencial 
- - 29 14 - 1 1   45 

Total Geral 10 1 70 56 93 9 20 11 270 

Fonte: SEDFOR/RTR e SGP/UFMS. 
 

4.1.3 Informação: Representantes Institucionais do Sistema UAB na UFMS 

No período que compõe a amostra, a Coordenaria Geral foi representada por 03 (três) 

docentes da UFMS, nos períodos descritos abaixo: 

Quadro 8: Representantes Institucionais do Sistema UAB na UFMS

Nome Modalidade Período de Vinculação 

Ângela Maria Zanon Coordenador UAB I 
01/12/2008 a 30/11/2010 

01/12/2010 a 30/04/2015 

Cláudio César da Silva 
Coordenador UAB I 01/05/2015 a 30/11/2016 

Coordenadoria Geral 01/12/2016 a 31/01/2017 

Edna Scremin Dias Coordenadoria Geral 01/02/2017 a 31/12/2018  

Fonte: SGB/CAPES. 

 

 

4.1.4 Cursos de Graduação 

Os 7 (sete) Cursos de Graduação que compuseram a amostra de pagamento de bolsas são: 

Administração Pública, Ciências Biológicas, Educação Física, Geografia, Letras – 

Habilitação em Português e Espanhol, Matemática e, Pedagogia. Esses cursos estão  

distribuídos nos 11 (onze) Polos do Estado de Mato Grosso do Sul: Água Clara, 

Bataguassu, Bela Vista, Bonito, Camapuã, Campo Grande, Costa Rica, Miranda, Porto 

Murtinho, Rio Brilhante e, São Gabriel do Oeste. 

Com base nos dados extraídos do SISUAB/CAPES, a SEDFOR/RTR informou que, em 

dezembro de 2017, estavam matriculados 1.172 alunos, sendo que 528 destes ingressaram 

a partir de julho de 2017. 
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Quadro 9: Quantidade de Alunos Ativos em Cursos de Graduação EAD em 

dezembro/2017 

Curso Alunos Ativos 

Bacharelado em Administração Pública 282 

Licenciatura em Ciências Biológicas  226 

Licenciatura em Letras  184 

Licenciatura em Pedagogia  224 

Licenciatura em Educação Física  181 

Licenciatura em Geografia   34 

Licenciatura em Matemática   41 

Quantidade Total de Alunos Ativos 1172 

Fonte: SISUAB/CAPES e SEDFOR/RTR. 

Não foi possível fazer um levantamento seguro da evasão discente dos cursos do Sistema 

UAB visto que os dados apresentados pela Unidade, extraídos do SISUAB, não condizem 

com os dados extraídos do SISCAD. Segundo a Unidade, a Agência de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (AGETIC), em conjunto com a Pró-Reitoria de Graduação 

(PROGRAD) está desenvolvendo meios de migrar informações mais concretas sobre os 

dados dos discentes matriculados e diplomados e, também, da evasão desses cursos. 

 

4.1.5 Informação: Curso de Especialização (Lato Sensu) 

Em consulta aos processos que originaram os cursos de pós-graduações lato sensu EAD 

nos anos de 2015, 2016 e 2017, os quais foram disponibilizados pela Divisão de 

Especialização e Aperfeiçoamento, da Coordenadoria de Pós-graduação da Pró Reitoria 

de Pesquisa e Pós-Graduação, foram avaliados seis cursos: Mídias na Educação; Gestão 

Pública; Gestão em Saúde; Gestão Pública Municipal; Educação Física Escolar; e 

Relações Étnico-Raciais, Gêneros e  Diferenças no Contexto do Ensino de História e 

Cultura Brasileiras. 

Em análise aos processos enviados, verificamos que os processos de criação de cursos de 

especialização EAD são formados basicamente por: 

 Plano de Trabalho, que institui as regras do curso (carga-horária do curso, número de 

disciplinas, edital de seleção dos alunos, composição do corpo docente, objetivos  e 

regulamento do curso); 

 Currículum lattes dos docentes responsáveis por ministrar aulas no curso; 

 Resolução do Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação, pronunciando sobre o 

oferecimento do Curso de Especialização; 

 Resolução do Conselho Universitário, aprovando o oferecimento do Curso de 

Especialização; 

 Resolução do Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação aprovando a composição do Corpo 

Docente. Tal resolução tem por finalidade homologar o corpo docente que fora instituído 

no plano de trabalho visando evitar que hajam Professores impedidos de lecionar por 

aspectos normativos (falta de titulação ou experiência em magistério superior por 

exemplo); 
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 Resolução do Conselho de Pesquisa e Pós-graduação aprovando a Estrutura Curricular 

do Curso de Especialização; 

 Resolução do Conselho de Pesquisa e Pós-graduação aprovando o Regulamento do Curso 

de Especialização. 

Em dezembro de 2017, 872 alunos estavam matriculados nos Cursos de Especialização 

abaixo, o que representa 43% do total de alunos do Sistema UAB no âmbito da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 

Quadro 10: Quantidade de Alunos Ativos em Cursos de Especialização EAD em 

dezembro/2017 

Curso 
Alunos 

Ativos 

Especialização em Educação Física Escolar  147 

Especialização em Mídias na Educação 344 

Especialização Relações Étnico-Raciais, Gênero e Diferenças no contexto 

do ensino de História e Cultura Brasileira  
193 

Especialização em Gestão Pública  148 

Especialização em Gestão Pública Municipal  40 

Especialização em Educação Física Escolar  147 

Quantidade Total de Alunos Ativos 872 

Fonte: SISUAB/CAPES e SEDFOR/RTR. 

 

 

5. ACHADOS DE AUDITORIA 
 

5.1 Assunto: Controles Internos 
 

5.1.1 Informação: Controles da Unidade no acompanhamento das atividades e 

pagamentos dos bolsistas que atuam na EAD 

Com vistas a subsidiar as avaliações quanto aos controles desenvolvidos pela Unidade no 

acompanhamento das atribuições exercidas pelos bolsistas e da regularidade dos 

pagamentos das bolsas, encaminhamos as Solicitações de Auditoria nº 03 e 04/2018, 

solicitando os esclarecimentos quanto aos itens abaixo: 

a) Possibilidade de aproveitamento da carga horária dos cursos EAD nas 

atividades regulares de graduação e pós-graduação da UFMS, quando optar 

pelo não recebimento de bolsas. 

Manifestação da Unidade: 

Quanto aos normativos internos ou legislação pertinente que concedem ao docente o direito 

de aproveitar a carga horária dos cursos EAD nas atividades regulares de graduação e pós-

graduação da UFMS, quando optar pelo não recebimento de bolsas, seguimos o descrito 

abaixo: 

1. No caso dos cursos de graduação à distância, qualquer professor do quadro pode dar 

aula no curso sem o recebimento de bolsa, como ele pode dar aula em qualquer outro 

curso de graduação presencial, pois os cursos estão lotados nas respectivas unidades;  
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2. Quando for lançada a oferta no SISCAD, a carga horária da disciplina será computada 

para o professor.  

Após pesquisa e consulta à Secretaria Especial de Órgãos Colegiados e à Pró-Reitoria de 

Graduação, descobrimos que não há nenhum normativo específico que regulamenta o 

recebimento de bolsas pelos professores da UFMS, quando extrapolam a carga horária 

mínima estabelecida pela Resolução nº 137, de 3 de dezembro de 2015. E as normativas da 

CAPES não tratam da carga horária do professor, mas sim da carga horária da disciplina 

dentro do projeto do curso, estabelecendo uma bolsa para cada 15 (quinze) horas de 

disciplina.  

No que diz respeito à Pós-graduação lato sensu, quando o docente não recebe remuneração 

para dar aula em cursos de lato sensu, ele pode computar essa CH para progressão 

funcional no SIADOC. 

Para ambos os casos, segue-se a RESOLUÇÃO Nº 136, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2015, 

que assim dispõe no Art. 10: “Não poderão ser computadas como atividades de ensino, de 

pesquisa, de extensão e administrativas as desenvolvidas mediante recebimento de 

retribuição pecuniária, ou desenvolvidas na Educação a Distância mediante o recebimento 

de bolsas”. 

b) Relação de docentes da UFMS que atuam na EAD sem receber bolsas, no 

período de 2015 até o momento; 

Manifestação da Unidade: 

Sobre os docentes da UFMS que atuam na EAD sem receber bolsas, no período de 2015 até 

o momento, a Unidade apresentou uma planilha com o controle de docentes do quadro que 

não receberam bolsas, organizados nos semestres letivos de 2015.1, 2015.2, 2016.1, 2016.2, 

2017.1 e 2017.2. 

c) Existência de orientação formal sobre a priorização dos cursos presenciais em 

detrimento aos cursos EAD. 

Manifestação da Unidade: 

Sobre a existência de algum normativo que estabelece priorização para os cursos 

presenciais em detrimento aos cursos EAD, informamos que não há nenhum normativo 

específico. Além disso, considerando o baixo quantitativo de docentes na UFMS que fizeram 

concurso específico para atuar nos cursos ofertados na modalidade a distância, os docentes 

que atuam preferencialmente no presencial ainda são considerados "colaboradores", pois 

ao preencherem sua carga horária mínima de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 137, DE 3 

DE DEZEMBRO DE 2015 que trata dos encargos docentes, esses docentes atuam nos cursos 

a distância mediante o recebimento de bolsas. 

d) Divulgação dos dados referentes às bolsas pagas na transparência ativa do órgão 

Manifestação da Unidade: 

A SEDFOR/RTR está dando publicidade na relação de bolsistas, por meio de sua página 

institucional (https://sedfor.ufms.br/relacoes-de-bolsistas-uab/), e levará ao Comitê de 

https://bse.ufms.br/bse/publicacao?id=235984
https://bse.ufms.br/bse/publicacao?id=235984
https://bse.ufms.br/bse/publicacao?id=235984
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Governança de Bolsas da UFMS, maneiras de oferecer maior visibilidade a esses 

documentos. 

Análise da Auditoria Interna 

Com base nas informações apresentadas foi possível verificar que atuaram como 

Professores dos cursos da EAD 252 (duzentas e cinquenta e duas) pessoas. Deste total, 

64 (sessenta e quatro) não receberam nenhuma bolsa no período solicitado, sendo que 

somente 36 (trinta e seis) destes são Professores do Magistério Superior pertencentes do 

quadro de servidores ativos da UFMS, ou seja, apenas 14,28% do total da amostra. 

Com relação ao recebimento de bolsas por professores para atuam nos Cursos EAD, além 

dos normativos informados pela Unidade, ressaltamos que a Resolução nº 133, de 25 de 

julho de 2017, que institui o Plano de Governança de Bolsas e Auxílios em projetos de 

ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, estímulo à inovação e em 

programas de assistência estudantil no âmbito da UFMS, veda no inciso IV do art. 81 a 

concessão de bolsas para o cumprimento de atividades regulares de magistério de 

graduação e pós-graduação, no âmbito da UFMS. 

Assim, por ser atividade complementar e não regular, carece a Instituição de orientação 

formal estabelecendo que os cursos presenciais de graduação da UFMS não poderão ser 

prejudicados pela atuação de docentes nos Cursos EAD. 

Quanto à transparência relativa aos pagamentos das bolsas e os beneficiários, a Resolução 

nº 133, de 25 de julho de 2017, estabelece em seu Art. 19: 

Art. 19  Os dados relativos às bolsas e auxílios deverão estar disponíveis em página 

específica no portal da UFMS, contendo no mínimo: I - os programas de bolsas e 

auxílios oferecidos; II - os editais com os requisitos para acesso às bolsas, auxílios; 

III - os prazos de execução dos projetos; IV - identificação dos beneficiários das 

bolsas, auxílios concedidos, com a indicação da origem, valores, quantidade e 

periodicidade; V - normativos específicos dos programas e projetos objeto da 

concessão da bolsa ou auxílio; e, VI - indicadores referentes à otimização dos 

recursos, resultados e aprimoramento da gestão. 

Em reunião ocorrida no dia 16/02/2018 na Reitoria, a AGETIC apresentou o Sistema de 

Governança de Bolsas e Auxílio - SISGBA para atender os objetivos da referida 

Resolução com relação à transparência e gestão dos recursos destinados às bolsas. 

Conforme informações da equipe desenvolvedora do sistema, a interface de gestão dos 

recursos para pagamento de bolsas já está em funcionamento, com acesso restrito aos 

gestores responsáveis. Com relação à consulta pública, a equipe estipulou o prazo de abril 

de 2018 para atendimento integral ao art. 19 supracitado. 

Considerando que a Unidade está dando publicidade sobre os pagamentos, até que todas 

funcionalidades do SISGBA estejam em funcionamento, verifica-se o atendimento ao art. 

8º da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação). 
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5.1.2 Constatação: Fragilidades nos controles e avaliação da atuação dos bolsistas  

Fato  

Em análise aos Editais publicados para a seleção de tutores presenciais e à distância, um dos 

requisitos para inscrição é a exigência de o candidato ter disponibilidade de horário de 20 

(vinte) horas semanais para desenvolver atividades de tutoria, para atendimento aos alunos, 

nos turnos diurnos e noturnos, inclusive aos finais de semana, no Polo de Apoio Presencial 

e/ou locais nos quais ocorram atividades diretamente relacionadas com o curso. 

Entretanto, não foram identificados mecanismos de controle que pudessem assegurar que a 

carga horária estipulada pelo Edital tenha sido cumprida pelos bolsistas convocados. Com 

relação aos Professores, considerando que não há processo seletivo e exigências editalícias, 

não detectamos documentos formais a respeito da disponibilidade desses bolsistas.  

Mediante Solicitação de Auditoria nº 05, de 30/01/2018, requereu-se à SEDFOR/RTR 

informar quais relatórios são exigidos para a efetivação do pagamento das bolsas, bem como 
se os bolsistas são avaliados pelos alunos ao término dos semestres. 

Considerando que identificamos diversos servidores Técnico Administrativos atuando como 

bolsistas nos cursos EAD, solicitou-se esclarecimentos acerca da existência de observação 

formal ou declaração de que a disponibilidade do bolsista não poderia sobrepor às atividades 
regulares na Instituição. 

Manifestação da Unidade Examinada  

A Secretária Especial de Educação a Distância e Formação de Professores – SEDFOR/RTR, 

por meio de Despacho do dia 30/01/2018, informou o seguinte acerca da forma de controle 
das atividades desenvolvidas pelos bolsistas:  

1) Relatórios exigidos para pagamento de bolsas: 

O documento instrucional exigido pela Coordenação UAB da UFMS para o 

pagamento das bolsas é a CI de pagamento de bolsistas, redigida pelo Coordenador 

do Curso - de graduação ou pós-graduação -, que recebe a anuência do diretor da 

Unidade de Ensino onde o curso está lotado. De caráter mensal, essa CI deve conter: 

a. Nome de todos os Bolsistas relacionados para o pagamento, CPF, função a que 

se refere à bolsa, período de trabalho, quantidade de cotas de bolsas totais a serem 

pagas ao bolsista, vínculo empregatício do bolsista ou situação empregatícia do 

mesmo; 

b. A comunicação interna de indicação de pagamento de bolsistas deve conter 

também os bolsistas para inclusão no mês de referência e os bolsistas a serem 

excluídos; 

c. No caso de novos bolsistas (inclusão) é necessário a entrega de documentos 

pertinentes conforme a legislação. 
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2) Avaliação dos bolsistas: 

A avaliação institucional do bolsista é comumente realizada pelas coordenações de 

cursos junto a suas Unidades de Ensino. O ambiente Moodle permite o acesso dos 

Coordenadores de Curso e dos Gestores de Bolsas UAB - Coordenador UAB e do 

Coordenador Adjunto -, visualizarem os acessos e as tarefas desenvolvidas pelos 

bolsistas gerando, inclusive, gráficos do tempo despendido em cada atividade, bem 

como as atividades que foram desenvolvidas. Esta ferramenta auxilia os 

Coordenadores de Cursos e Gestores UAB buscarem informações objetivas e o 

acompanhamento de atividades dos bolsistas.  

Além disso, a SEDFOR está implementando a partir do mês de janeiro de 2018 

um formulário de atividades que terá preenchimento obrigatório para os bolsistas 

onde os mesmos discriminarão quais atividades desempenhadas no referido mês. 

Este Relatório deverá ser assinado pelo Coordenador UAB e comporá um processo 

no SEI, individualizado por curso. 

3) Atividades desenvolvidas pelos servidores Técnico Administrativos: 

Todo bolsista, ao assinar sua ficha de inscrição, obriga-se a desempenhar as 

atividades previamente acordadas e estabelecidas pela UAB. No caso de Servidor 

Técnico Administrativo deve haver a anuência da chefia imediata para sua 

participação, especialmente nos cursos de Pós-Graduação lato sensu. Assim, 

entende-se que os técnicos administrativos da UFMS, para serem bolsista da UAB 

e desempenhar atividades nos Cursos modalidade a distância não podem 

comprometer as atividades diárias como servidor perante a UFMS no exercício de 

sua função, devendo compatibilizar os seus horários com anuência das chefias, e 

fora das 8 horas diárias de trabalho. 

4) Sanções aplicadas a bolsistas: 

Até o ano de 2016 os Coordenadores de Cursos na modalidade EaD da UFMS não 

tinham tradição na criação e guarda de processos ou orientação formal no sentido 

de aplicar sanções, ou desvincular bolsistas por inoperância ou inaptidão no 

desempenho de suas atribuições. Considerando que os bolsistas estavam contratados 

por tempo determinado, ou seja, durante a execução dos cursos referentes a 

determinado edital da Capes, os desligamentos por inoperância foram feitos 

pontualmente, mediante o contato direto do Coordenador do Curso com o bolsista.  

Não temos registros nesta SEDFOR de medidas institucionais acerca dessa questão. 

Contudo, a partir de novembro de 2017, mediante a necessidade de desligamento de 

um bolsista por déficit de desempenho, esta nova gestão tem trabalhado no sentido 

de institucionalizar registros de inadimplência ou desídia de tutores e/ou demais 

bolsistas de modo a poder desligá-los sempre que for necessário a bem do serviço 

público. 
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Análise da Auditoria Interna 

As informações prestadas comprovam que a Unidade está desenvolvendo mecanismos para 

assegurar o cumprimento das atividades EAD, por meio de monitoramento via sistema e 

apresentação de relatório individual pelos bolsistas, a partir de janeiro de 2018. Tais medidas, 

ainda que incipientes, fortalecem os controles da Unidade na avaliação das atividades 

desenvolvidas pelos bolsistas. Faz-se necessário, também, constar nestes relatórios dados que 

auxiliam no controle de carga horária desenvolvida pelo bolsista, nas ações presenciais 
exigidas no curso. 

Por outro lado, não houve informações sobre avaliações por alunos, apenas pelos 

Coordenadores. Quanto a este fato, registra-se que esta é uma importante ferramenta já 

utilizada pela UFMS nos cursos presenciais, cujos relatórios servirão de baliza para a 

melhoria dos cursos oferecidos e, também, para apurar avaliações insatisfatórias dos 
profissionais que atuam no Programa. 

Outrossim, considerando que não há procedimentos formais para a desvinculação de bolsistas 

por inoperância ou desempenho insatisfatório, faz-se necessário estabelecer nos instrumentos 

de seleção, ou em normativos internos, a possibilidade de aplicação de penalidades aos 
bolsistas, respeitando o contraditório e a ampla defesa. 

Recomendações:  

1) À SEDFOR/RTR: Estabelecer mecanismos de controles internos que visem à 

comprovação do atendimento pelo candidato convocado à exigência do edital 

relacionada à disponibilidade de carga horária de trabalho nas atividades presenciais 

dos cursos. 

 

2) À SEDFOR/RTR e SEAVI/RTR: Implantar avaliação institucional nos cursos EAD, 

de modo que os alunos respondam questionários sobre o desempenho dos 

profissionais que atuam nos cursos e a qualidade dos serviços prestados por estes. 

 

3) À SEDFOR/RTR: Estabelecer nos editais, ou em normativo interno, punições a 

serem aplicadas a bolsistas que, em procedimento próprio, apresentarem inoperância 
ou desempenho insatisfatório nas suas atribuições. 

 

5.1.3 Constatação: Fragilidades na aprovação dos Cursos de Especialização, quanto 

à vinculação de no mínimo 50% de disciplinas ministradas por docentes da UFMS 
 

Fato 

A Resolução nº 40, de 20 de março de 2013, que aprova as normas para Cursos de Pós-

Graduação Lato Sensu oferecidos na modalidade a distância da UFMS, dispõe no §2º do 

art. 7º que, para a aprovação do curso, “no mínimo, cinquenta por cento das disciplinas 

do curso deverão ser ministradas por docentes pertencentes à Carreira do Magistério 

Superior da UFMS, exceto quando não houver, na Universidade, docentes disponíveis e 

com a formação adequada à área do conhecimento abrangida pelo curso”. 
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Dessa forma, em consulta aos processos que originaram os cursos de pós-graduações Lato 

Sensu EAD nos anos de 2015, 2016 e 2017, os quais foram disponibilizados pela Divisão 

de Especialização e Aperfeiçoamento, da Coordenadoria de Pós-Graduação da Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, procedemos às seguintes avaliações: 

Quadro 11: Relação dos cursos lato sensu EaD e do vínculo dos docentes 

Processo Curso 
Total 

Docentes 

Docentes 

pertencentes à 

Carreira do 

Magistério 

Superior da 

UFMS 

% 

23104.004833/2013-18 Mídias na Educação 15   6 40% 

23104.004496/2014-31 Gestão Pública 29 21 72% 

23104.004497/2014-86 Gestão em Saúde 37 31 84% 

23104.004498/2014-21 Gestão Pública Municipal 29 22 76% 

23104.009243/2016-16 Relações Étnicos-Raciais 11   8 73% 

23104.003934/2017-97 Educação Física Escolar 13 13 100% 

23104.004128/2017-36 Gestão Pública 42 42 100% 

23104.004129/2017-81 Gestão Pública Municipal 42 42 100% 

23104.004712/2017-91 Mídias na Educação 22   7 32% 

Fonte: Resoluções aprovadas no Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação e SGP/UFMS. 

Observa-se, conforme tabela acima, que, dos nove processos analisados, em dois casos 

não foi atingido o percentual mínimo de que trata o §2º do art. 7º da Resolução nº 40, de 

20 de março de 2013, ambos no Curso de Especialização em Mídias em Educação. Tal 

medida foi justificada no processo 23104.004712/2017-91 pela existência de poucos 

professores da UFMS com formação específica e experiência para atendimento das 

especificidades do curso. 

Chamou a atenção, também, o fato de que os cursos ofertados pela ESAN possuem corpo 

docente em número muito superior aos demais, o que nos leva a crer que somente parte 

dos docentes informados efetivamente ministram disciplinas no curso. 

Dessa forma, encaminhamos, via e-mail, o questionamento abaixo à CPG/PROPP, para 

apresentar esclarecimentos quanto a esses fatos: 

1) Como a Pró-Reitoria se assegura da veracidade das informações prestadas 

pelo proponente quanto à ausência de docentes com experiência acadêmica na 

área para ministrar o curso? 

Manifestação da CPG/PROPP: 

No momento a veracidade é somente na aceitação de documento justificando e afirmando 

de que não existem docentes dentro da área necessária, assinada pelo Presidente da 

Comissão Especial de Curso, mas estamos em estudo em nova norma com mais critérios 

para este item. Queremos reiterar que a Propp alertou via SEI 

(Processo: 23104.020218/2017-74, despacho DIESA/CPG/PROPP 0264962) para o curso 

de Mídias este descumprimento. Contudo, consideramos em nosso parecer as 

argumentações da Presidente da Comissão Especial de Curso e o fato de que o curso já 

estava em andamento. 
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2) O corpo docente informado nas Resoluções do COPP de cada curso 

efetivamente é aquele que ministrará nos cursos? Se sim, a PROPP é informada 

a cada substituição de docente, por outro nome que não estava previsto no Plano 

de Trabalho? 

Manifestação da CPG/PROPP: 

Quanto aos docentes aprovados em Resolução nos Cursos da Esan, somente alguns foram 

alocados para ministrarem disciplinas, o Coordenador justificou o número de docentes 

como reserva para caso haja necessidade de substituição. 

No SIGPÓS, os docentes são cadastrados conforme aprovação nas Resoluções. Este 

cadastro é feito por esta divisão, o acesso do Presidente é para alocar o docente na 

Disciplina. O crédito mínimo de uma disciplina é de 15h, podendo uma carga horária maior 

ser dividida em mais de um docente, desde que não seja menor que 15h (30 h - dois docentes 

de 15h), e quando isto acontece a regra é para que somente um receba a bolsa. 

Quando há necessidade de inclusão de docentes no decorrer do curso, somente é autorizada 

mediante Resolução favorável da Direção da Unidade Setorial na qual o Curso pertence, 

apresentação dos documentos necessários: currículo resumido, declaração de liberação da 

chefia imediata e declaração de que não existe pendências do docente junto a UFMS 

assinada pelo Presidente da Comissão e ainda Resolução COPP aprovando a inclusão dos 

mesmos. Se a inclusão for de docente externo - currículo resumido, autorização da Chefia 

imediata e justificativa do Presidente se o % extrapolar. 

Controlamos o lançamento no SIGPÓS, mas não temos acesso ao sistema da EAD onde 

cadastram os professores para recebimento de bolsa. 

Das Resoluções que a DIESA te enviou, tiveram algumas inclusões posteriores aprovadas 

em nova Resolução. Este foi o caso de Mídias na Educação, ao solicitar à Coordenadoria 

de Pós-graduação a inclusão de vários professores externos com o curso já em andamento, 

que foi avaliado e aprovado para que não prejudicasse o andamento do Curso, com 

ressalvas de que futuras autorizações serão possíveis mediante atendimento às normas que 

estão sendo discutidas pela PROPP. Este processo está em andamento no SEI 

(23104.020218/2017-74), e ainda não saiu Resolução, pois estamos aguardando anexarem 

alguns documentos. 

Buscando elucidar o assunto, por meio de indagação oral, questionamos à Chefe da 

Divisão de Especialização e Aperfeiçoamento – DIESA/CPG/PROPP, Unidade 

responsável pela avaliação do atendimento a este item, antes da aprovação do curso, se a 

análise era feita a partir do corpo docente aprovado ou sobre as disciplinas deste. Em 

resposta, informou que a análise é feita com base no corpo docente aprovado, visto que, 

nem sempre, as disciplinas estão detalhadas quanto ao docente responsável, e que isso 

somente é possível posteriormente ao cadastro destes no SIGPOS, quando o processo já 

foi aprovado.  
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Análise da Auditoria Interna 

Percebe-se uma falha na avaliação da Unidade visto que a Resolução nº 40/2013 

estabelece que a porcentagem de 50% é em relação à disciplina, e não ao corpo docente. 

Para confirmar a regularidade de fato, consultamos no SIGPOS as disciplinas ministradas 

e os respectivos docentes dos Cursos de Gestão Pública, Gestão Pública Municipal e 

Gestão em Saúde, todos ofertados pela ESAN, e confirmamos o cumprimento do 

normativo nesta amostra, conforme demonstrado no quadro abaixo: 

Quadro 12: Relação dos cursos lato sensu EaD do PNAP e do vínculo dos docentes 

Processo Curso 

Corpo 

Docente  

Aprovado  

Disci-

plinas 

Docentes 

da UFMS 

% 

Sim Não 

23104.004496/2014-31 Gestão Pública 29 13   9 4   69% 

23104.004497/2014-86 Gestão em Saúde 37 12 12 0 100% 

23104.004498/2014-21 Gestão Pública Municipal 29 14 12 2   85% 

Fonte: Processos analisados e SIGPOS/UFMS. 

No entanto, conforme será detalhado no item 5.2.4 verificamos a existência de docentes 

que ministraram disciplinas nos cursos e que não constavam na Relação de Corpo 

Docente, aprovada pelo Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação.

Considerando que não localizamos no Boletim de Serviços Eletrônico da UFMS 

Resoluções posteriores que aprovaram a inclusão dos docentes acima na composição do 

Corpo Docente dos respectivos cursos, conclui-se que a falta de informações quanto às 

disciplinas ministradas e os docentes responsáveis por estas no momento da aprovação 

pela PROPP foram responsáveis pela fragilidade constatada. 

Quanto à ocorrência verificada no Curso de Mídias na Educação, percebe-se que a 

PROPP fica refém das declarações apresentadas de que não há docentes disponíveis e 

com a formação adequada à área do conhecimento abrangida pelo curso, considerando 

que não há meios para atestar a veracidade dessas informações externamente.  

Essa fragilidade não ocorreria se houvesse processo seletivo para compor o corpo docente 

dos cursos, pois, ainda que haja docentes da UFMS qualificados e especialistas no 

assunto, não há como afirmar que estes não se interessaram ou não estão disponíveis. 

Além disso, em um processo seletivo transparente, a Administração teria como analisar 

objetivamente essa ausência, e não apenas confiar na declaração do Presidente da 

Comissão Especial de Curso, que geralmente é quem propõe o projeto e indica os 

docentes que atuarão nele. 

Por todo o exposto, considerando que no item 5.2.3 será avaliado com a devida 

percuciência a situação da falta de processo seletivo para o pagamento de bolsas nos 

cursos do Sistema UAB, emitimos as recomendações abaixo como forma de reduzir os 

riscos constatados. 
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Recomendações: 

4) À PROPP e ESAN: Somente aprove o corpo docente dos Cursos de 

Especialização Lato Sensu após análise dos docentes que efetivamente serão 

responsáveis por ministrarem as disciplinas do curso. 

 

5) À ESAN: Sempre que houver alteração de docentes que ministram disciplinas dos 

Cursos de Especialização Lato Sensu, publicar Resolução de inclusão/alteração 

do Corpo Docente no Conselho da ESAN, com posterior envio ao Conselho de 

Pesquisa e Pós-Graduação para aprovação. 

 

5.2 Assunto: Gestão Operacional 
 

5.2.1 Informação: Não identificação de acúmulo no pagamento de bolsas 

Solicitado à SEDFOR que apresentasse relação de pagamento de bolsas referentes ao 

período de 2015 a 2017 foram apresentados relatórios emitidos pelo SGB (Sistema Geral 

de Bolsas) dos bolsistas do período solicitado, bem como planilhas elaboradas pela 

Unidade, contendo informações sobre os vínculos dos bolsistas. 

A Portaria CAPES nº 183, de 21 de outubro de 2016, estabelece em seu art. 5º que as 

bolsas do Sistema UAB não poderão ser acumuladas com bolsas cujo pagamento tenha 

por base a Lei Nº 11.273/2006 e com outras bolsas concedidas pela CAPES, CNPq ou 

FNDE, exceto quando expressamente admitido em regulamentação própria.  

Em seu parágrafo único veda também o recebimento de mais de uma bolsa do Sistema 

UAB referente ao mesmo mês, ainda que o bolsista tenha exercido mais de uma função 

no âmbito do Sistema UAB. 

Após análise criteriosa da amostra selecionada verificou-se a inexistência de acúmulos. 

Importa ressaltar que o Sistema SGB possui um filtro através do Cadastro de Pessoas 

Físicas (CPF), que impede a inscrição em duplicidade de bolsistas e consequentemente 

seu pagamento. Registra-se, também, que o bolsista deve assinar Declaração de que não 

possui outros pagamentos de bolsas em desacordo com a legislação vigente. 

 

5.2.2 Constatação: Pagamento de bolsas em quantidade superior à devida e por 

disciplinas não cadastradas no SIGPOS; inconsistência entre os sistemas da CAPES 

(SGB e SISUAB) e o sistema da UFMS SIGPOS. 

Fato 

Conforme mencionado no item 5.1.3, e melhor detalhado no item 5.2.4, em consulta ao 

SIGPOS e às Resoluções do Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação que aprovaram o 

Corpo Docente dos Cursos Lato Sensu, verificamos que os docentes abaixo, apesar de 
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terem ministrado disciplinas em cursos do PNAP, não constavam das respectivas 

Resoluções de aprovação: 

Quadro 13: Relação de docentes que não constavam nas Resoluções para ministrar as 

disciplinas do curso PNAP 

Nome 

SIGPOS 

Curso Período 
Carga 

horária 

A.G.S.A. Gestão Pública Municipal 2015/2 30h 

C.A.S. 
Gestão Pública Municipal 2015/2 30h 

Gestão Pública 2015/2 75h 

D.G.L.V. Gestão Pública 2015/2 30h 

G.R.A. Gestão em Saúde 2015/2 30h 

E.M.L. Gestão Pública Municipal 2015/2 30h 

Fonte: Resoluções aprovadas no Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação e SIGPOS/UFMS. 

Ao confrontar as disciplinas ministradas pelos docentes no SIGPOS com o SGB, 

verificamos as inconsistências abaixo: 

Quadro 14: Docentes que não constavam no corpo docente aprovado pelo COPP 

Nome Constatação 

A.G.S.A. 
No SIGPOS a disciplina ministrada pelo docente possui carga horária de 

30 horas, mas no SGB consta que recebeu 4 bolsas (60 horas). 

C.A.S. 

No SGB consta que recebeu 2 bolsas no Curso de Gestão em Saúde, mas 

no SIGPOS não consta disciplina ministrada neste Curso; 

No SIGPOS consta disciplinas ministradas nos Cursos de Gestão Pública e 

Gestão Pública Municipal em 2015 (75h), sem recebimento de bolsas. 

D.G.L.V. 

No SIGPOS a disciplina ministrada pela docente é somente do Curso 

Gestão Pública (30h), mas não consta vinculação a este Curso no SGB; No 

SGB consta recebimento de 2 bolsas para o Curso Gestão em Saúde em 

2014, sem registro no SIGPOS. 

G.R.A. 

No SIGPOS a disciplina ministrada pela docente é somente do Curso 

Gestão em Saúde (30h), mas no SGP consta recebimento de 3 bolsas para 

o Curso Gestão em Saúde, além de 1 bolsa para o Curso Gestão Pública, 

este sem registro no SIGPOS. 

Fonte: SIGPOS/UFMS e SGB/CAPES. 

Além dos bolsistas acima, que não constavam na relação de corpo docente aprovada pelo 

COPP, ampliamos as consultas aos demais docentes que ministraram disciplinas nos 

referidos cursos, no exercício de 2015, e constatamos as mesmas inconsistências, 

conforme destacamos: 

Quadro 15: Inconsistências verificadas no SIGPOS e no SGB dos demais docentes constantes do corpo 

docente aprovado pelo COPP 

Nome Constatação 

A.A.F.S.L.Q. 

No SIGPOS as disciplinas ministradas pela docente em 2015 possuem 

carga horária de 30 horas para o Curso de Gestão Pública e 30 horas para 

Gestão Pública Municipal (4 bolsas), mas no SGB consta que recebeu um 

total de 5 bolsas para o Curso de Gestão Pública, e 1 bolsa para o Curso de 

Gestão Pública Municipal. 

E.B.S. 
No SIGPOS consta que, em 2015, ministrou 30 horas nos Cursos de Gestão 

Pública, Gestão em Saúde e Gestão Pública Municipal, totalizando 90 horas 
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(6 bolsas), mas no SGB consta que recebeu 7 bolsas por ter ministrado 

disciplina apenas no Curso de Gestão Pública Municipal em 2015.  

F.B.M.H.B. 

No SIGPOS as disciplinas ministradas pelo docente em 2015 possuem 

carga horária de 30 horas para os Curso de Gestão em Saúde, Gestão 

Pública, e Gestão Pública Municipal (6 bolsas), mas no SGB consta que 

recebeu 4 bolsas (60 horas) no Curso de Gestão Pública. 

J.C.J.L. 

No SIGPOS as disciplinas ministradas pelo docente em 2015 possuem 

carga horária de 30 horas somente nos Curso de Gestão em Saúde e Gestão 

Pública (4 bolsas), mas no SGB consta o recebimento de 4 bolsas no Curso 

de Gestão Pública Municipal.  

Fonte: SIGPOS/UFMS e SGB/CAPES 

Nota-se, pelas inconsistências constatadas, que não há confiabilidade nos dados extraídos 

do SIGPOS, de responsabilidade da PROPP, visto que os professores e seus respectivos 

cursos informados à SEDFOR pelos Coordenadores de Curso, para fins de pagamento de 

bolsas, não condizem nem com as cargas horárias nem com cursos constantes no SIGPOS. 

Verificamos, também, que alguns professores não receberam bolsas pelas disciplinas 

ministradas nos cursos a que estavam vinculados, mas receberam bolsas como 

Coordenador de Tutoria em outros cursos.  

Em resposta a esse questionamento, a ESAN afirmou que, as Coordenações de Tutores 

foram alteradas durante os cursos. Ressalta-se que não foi possível atestar a veracidade 

dessas informações no SISUAB devido a omissão de dados da equipe do curso, cujo 

lançamento é de responsabilidade do próprio Coordenador. 

Dessa forma, encaminhou-se Solicitação de Auditoria à SEDFOR/RTR para apresentar 

os devidos esclarecimentos sobre as constatações acima. 

 

Manifestação da SEDFOR/RTR: 

Em reunião ocorrida no dia 1º/3/2018 com a equipe da SEDFOR/RTR, buscando-se 

soluções de controle para o ocorrido, visto que, segundo já relatado, a Unidade confia nos 

relatórios encaminhados pelos Coordenadores dos Cursos, uma das dificuldades citadas 

refere-se à falta de acesso ao SIGPOS, para que seja possível confrontar os dados 

informados, contudo tiveram o acesso negado pela CPG/PROPP. 

 

Manifestação da Escola Superior de Administração e Negócios – ESAN: 

Com relação às inconsistências nas bolsas informadas no SGB e os docentes responsáveis 

pelas disciplinas cadastradas no SIGPOS, a ESAN assim manifestou: 

Em relação ao pagamento de bolsas, pontuamos que a gestão financeira dos cursos 

promoveu alguns remanejamentos de bolsas, uma vez que os cursos em tela faziam parte do 

mesmo programa, qual seja, o Programa Nacional de Formação em Administração Pública 

(PNAP). Ressaltamos que os coordenadores não tinham controle sobre tal remanejamento, 
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uma vez que com a piora da situação financeira naquele momento, a programação de 

pagamento das bolsas tornou-se incerta e contingente, o que exigiu remanejamento de 

recurso para a condução do projeto. [...]Por fim, adiantamos que também foram feitos 

remanejamentos de bolsas para orientação do trabalho de conclusão de curso. 

As explicações acima podem ser aproveitadas às constatações dos professores D.G.L.V., 

F.B.M.H.B. e J.C.J.L., considerando que ministraram disciplinas em um curso mas 

receberam bolsas que seriam destinadas a outro. 

O professor C.A.S esclareceu que, no ano de 2015, apenas ministrou disciplinas nos 

Cursos de Gestão Pública e Gestão Pública Municipal, e que, das cinco bolsas devidas a 

ele, somente recebeu duas, prestando serviço como professor colaborador. 

Não foram apresentadas justificativas com relação aos professores A.A.F.S.L.Q., 

A.G.S.A., E.B.S. e G.R.A., pelo recebimento de bolsas em quantidade maior do que a 

devida. 

 

Análise da Auditoria Interna 

Quantos aos argumentos da SEDFOR/RTR, de fato, o acesso da Unidade ao SIGPOS 

poderia evitar a ocorrência das situações ora constatadas, sobretudo quanto a pagamentos 

indevidos. Ainda que existam ferramentas em sistemas institucionais que não possam ser 

acessadas por qualquer interessado, deve-se levar em consideração que a SEDFOR/RTR 

é a unidade gestora dos Cursos do Sistema UAB, portanto, responsável por garantir que 

as informações apresentadas pelos Coordenadores de Curso sejam verídicas para fins de 

pagamentos das bolsas pela CAPES. 

Nesse sentido, não há justificativa para a negativa de acesso aos sistemas institucionais 

da UFMS à SEDFOR/RTR ou às suas Divisões, que são responsáveis diretamente pela 

gestão desses cursos. Sem dúvida, porém, que os usuários possuem responsabilidade 

disciplinar pelo mau uso ou divulgação de dados oficiais sem autorização. 

Já os argumentos da ESAN apenas corroboram com a irregularidade constatada e a 

necessidade de conferência externa das informações constantes nos relatórios 

encaminhados pelos Coordenadores de Curso, visto que, ao que indica, a Unidade faz 

gestão de bolsas, disponibilizadas a um curso específico, distribuindo-as 

discricionariamente a professores de outros cursos. Esta prática, por consequência, 

acarreta em inconsistências no SGB e SISUAB por apresentar dados inverídicos sobre as 

bolsas disponibilizadas pela CAPES. 

Quanto ao recebimento de bolsas em quantidade superior à carga horária devida para as 

disciplinas, cabe à CAPES/MEC, detentora dos recursos do Sistema UAB, adotar as 

providências de ressarcimento caso achar necessário. 
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Recomendações 

6) À CPG/PROPP: Conceder acesso ao SIGPOS para as consultas pertinentes aos 

cursos de especialização EAD à SEDFOR/RTR e suas Unidades que são 

responsáveis pela gestão dos cursos do Sistema UAB. 

 

7) À SEDFOR/RTR: Estabelecer rotina de conferência ao SIGPOS e ao SISCAD 

para atestar a veracidade das informações apresentadas pelos Coordenadores de 

Curso quanto a quantidade de bolsas e a vinculação do professor à disciplina 

ministrada. 

 

8) À SEDFOR/RTR: Orientar os Coordenadores de Curso a procederem ao 

lançamento de todos os dados referentes à equipe do Curso no SISUAB, e 

acompanhar o efetivo cumprimento. 

 

 

5.2.3 Constatação: Ausência de publicação de Processo Seletivo de Bolsista da 

Universidade Aberta do Brasil – UAB/UFMS, estabelecendo critérios objetivos para 

a seleção 

Fato 

Atualmente, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), 

fundação do Ministério da Educação (MEC), é o órgão que operacionaliza e gerencia a 

UAB. A Portaria CAPES nº 183, de 21 de outubro de 2016, que regulamenta as diretrizes 

para concessão e pagamento de bolsas aos participantes da preparação e execução dos 

cursos e programas de formação superior, inicial e continuada no âmbito do Sistema 

Universidade Aberta do Brasil (UAB), estabelece em seu artigo 3º que as Instituições 

Públicas de Ensino Superior (IPES) vinculadas ao Sistema UAB são responsáveis por 

selecionar os bolsistas de que trata esta portaria. 

Salienta-se que o artigo 7º da referida Portaria determina que o processo de seleção dos 

bolsistas, realizados pelas IPES, deverá atender os princípios da publicidade e 

impessoalidade com a divulgação de critérios claros e objetivos. 

Considerando que os dispositivos citados não ressalvam quais bolsistas podem ser 

indicados e quais deverão ser selecionados, pressupõe-se que o processo seletivo deveria 

ser a regra para todas as Modalidades. 

Entretanto, o art. 4º da Instrução Normativa CAPES nº 02, de 19 de abril de 2017, que 

estabelece procedimentos de pagamento e parâmetros atinentes à concessão das bolsas 

UAB regulamentadas pela Portaria CAPES nº 183, de 21 de outubro de 2016, e pela 

Portaria CAPES nº 15, de 23 de janeiro de 2017, diferencia as modalidades de bolsa por 

grupo de alocação institucional e grupo de alocação Curso, conforme citamos: 

Art. 4º. As modalidades de bolsa Coordenadoria Geral, Coordenadoria Adjunta, 

Coordenadoria de Tutoria, Coordenadoria de Polo e Assistência à Docência compõem o 
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grupo de alocação Institucional. As modalidades de bolsa Coordenadoria de Curso, Tutor, 

Professor Formador e Professor Conteudista compõem o grupo de alocação Curso. 

Nesse sentido, verifica-se que, no mínimo, os bolsistas que compõem o grupo de alocação 

Curso deveriam ser selecionados, e não indicados, considerando atuação finalística 

baseada em perfil e experiência comprovada, garantido o acesso à ampla concorrência. 

Quanto aos demais, nos atuais modelos de governança, todos os agentes que ocupam 

funções de representação ou gestão institucional devem ser escolhidos segundo perfis 

profissionais definidos e documentados. 

Assim, compuseram a amostra os processos seletivos do grupo de alocação Curso, 

conforme destacamos: 

a) PROFESSORES: 

Verificamos que, no âmbito da UFMS, somente os Bolsistas Tutores são selecionados 

por Editais, sendo que os Professores são indicados pelos Colegiados dos Cursos, por 

meio de publicação de Resolução no Boletim de Serviços Eletrônico. A ausência de 

processo seletivo foi admitida pela Coordenadora Geral da UAB na UFMS.  

b) TUTORES: 

Apesar de existir processo seletivo para os Tutores, analisando uma amostra de 60 

(sessenta) Tutores presenciais que receberam bolsas entre os anos de 2015 a 2017, não 

foram localizados Editais de seleção referentes aos 20 (vinte) bolsistas abaixo: 

Quadro 16: Amostra de tutores presenciais não selecionados por Editais 

NOME POLO CURSO VÍNCULO 

A.B.S. Água Clara Ciências Biológicas 01/07/2013 a 31/01/2017 

A.A.S.P. São Gabriel do Oeste Geografia 01/11/2014 a 30/11/2017 

C.N.S.B. Costa Rica Ciências Biológicas 01/06/2011 a 31/12/2017 

C.R.M. Campo Grande Letras Port/Espanhol 01/06/2013 a 31/08/2017 

D.M.G. Bataguassu Ciências Biológicas 01/12/2013 a 30/09/2018 

E.M.S. Costa Rica Educação Física 01/11/2016 a 31/10/2018 

G.G.P. Rio Brilhante Administração Pub. 01/08/2014 a 30/06/2018 

I.P.S. São Gabriel do Oeste Matemática 01/10/2012 a 31/01/2019 

J.P.A. Camapuã Ciências Biológicas 01/09/2014 a 31/07/2018 

J.A.M.B. Bela Vista Matemática 01/08/2013 a 31/05/2017 

J.S.C. Bataguassu Matemática 01/05/2012 a 31/01/2019 

J.S.M.S. Bela Vista Letras Port/Espanhol 01/10/2012 a 30/09/2018 

J.M. Campo Grande Administração Pub. 01/06/2013 a 31/03/2017 

L.A.B. Porto Murtinho Geografia 01/08/2013 a 31/01/2019 

L.C.T. Rio Brilhante Administração Pub. 01/06/2013 a 31/03/2017 

M.S.M. São Gabriel do Oeste Ciências Biológicas 01/01/2011 a 31/07/2018 

M.A.S. Bataguassu Educação Física 01/04/2016 a 31/10/2018 

M.R.C.F. Bela Vista Ciências Biológicas 01/09/2012 a 31/08/2017 
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R.M.L. Bataguassu Administração Pub. 01/08/2014 a 30/06/2018 

S.C.M.M. São Gabriel do Oeste Administração Pub. 01/08/2014 a 30/06/2018 

Fonte: SGB/CAPES e Editais de seleção de tutores presenciais. 

Com relação aos Tutores à Distância, a partir da amostra de quatro servidores Técnico-

Administrativos, não localizamos o Edital de Convocação da Seleção de Tutores do Curso 

BACHARELADO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, que aprovou a candidata F.T.S., 

servidora da UFMS no cargo de Administradora.   

c) COORDENADORES DE CURSO: 

Os dispositivos abaixo regulamentam a escolha dos Coordenadores de Cursos de 

Graduação e Pós-Graduação Lato Sensu: 

Resolução nº 35/2011-COUN, Estatuto da UFMS: 

Art. 52-A. O Coordenador de Curso de Graduação na modalidade a distância EAD será um 

dos membros docentes do Colegiado de Curso, eleito pelos docentes da Carreira do 

Magistério Superior da UFMS, que ministram disciplinas ao curso, obedecida a 

proporcionalidade docente estabelecida em lei, com mandato de dois anos, sendo permitida 

uma única recondução para o mesmo cargo (artigo incluído pela Resolução nº 12, Coun, de 

23 de março de 2016).  

§ 1º O Coordenador de Curso de Graduação EAD deverá ser professor, com o título de 

Mestre ou Doutor, com formação específica na área de graduação ou de pós-graduação 

stricto sensu, correspondente às finalidades e aos objetivos do curso, lotado na Unidade da 

Administração Setorial de oferecimento do curso e indicado pelo Diretor da Unidade 

Setorial. 

[...] 

Art. 54. A coordenação e a supervisão didático-científica dos cursos de Pós-Graduação lato 

sensu e de extensão serão exercidas na forma disposta nos correspondentes Planos de Curso 

e Projeto, regularmente aprovados pelos órgãos competentes, conforme dispuserem o 

Regimento Geral e demais normas regulamentares. 

Resolução nº 78/2011-COUN, Regimento Geral: 

Art. 21. A coordenação didática de cursos de pós-graduação lato sensu será exercida por 

uma Comissão Especial de Curso. 

Art. 22. A Comissão Especial de Curso, designada pelo Diretor da Unidade da 

Administração Setorial, será constituída por quatro docentes do quadro regular com 

titulação mínima de mestre que exerçam atividades no curso e um representante discente, 

regularmente matriculado no curso. 

§ 1º O processo de escolha dos docentes que comporão a Comissão Especial de Curso e o 

seu Presidente será definida no regulamento do curso. 
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§ 2º O Presidente da Comissão Especial de Curso será designado pelo Diretor de Unidade 

da Unidade da Administração Setorial, dentre os integrantes docentes. 

Resolução nº 40/ 2013-COPP, Normas para Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu: 

Art. 15. A coordenação didática de cada curso será exercida em cada Unidade da 

Administração Setorial, por uma Comissão Especial de Curso, presidida por um de seus 

membros docente. 

Art. 16. O processo de escolha dos docentes que comporão a Comissão Especial de Curso e 

de seu Presidente, será definido no Regulamento do Curso. 

Parágrafo único. O Diretor da Unidade da Administração Setorial designará a Comissão 

Especial de Curso, bem como o seu Presidente. 

Buscando avaliar se os Regulamentos dos cursos dispõem sobre a eleição de 

Coordenadores, localizamos no Boletim de Serviços Eletrônico da UFMS as Resoluções 

abaixo: 

Quadro 17: Relação dos cursos e das Resoluções dos cursos EaD 

GRADUAÇÃO RESOLUÇÃO 
ESCOLHA DO 

COORDENADOR 

Administração Pública (ESAN) 136, de 03/7/2017 Eleição 

Ciências Biológicas (INBIO) 25, de 16/2/2018 Eleição 

Educação Física (CCHS) 195, de 12/4/2016 Eleição 

Geografia (FAENG) 121, de 20/4/2016 Eleição 

Letras (CCHS) 639, de 4/11/2016 Eleição 

Matemática (INMA) 24, de 06/4/2016 Eleição 

Pedagogia (CCHS) 195, de 12/4/2016 Eleição 

LATO SENSU RESOLUÇÃO 
ESCOLHA DO 

PRESIDENTE DA CEC 

Mídias na Educação (COPP) 99, de 27/6/2013 Designação pelo Diretor 

Gestão Pública (COPP) 86, de 24/7/2014 Designação pelo Diretor 

Gestão em saúde (COPP) 92, de 24/7/2014 Designação pelo Diretor  

Gestão Pública municipal (COPP) 172, de 07/7/2017 Designação pelo Diretor 

Educação Física Escolar (COPP) 160, de 26/6/2017 Designação pelo Diretor 

Relações Étnico-Raciais, Gêneros 

e   Diferenças no Contexto do 

Ensino de História e Cultura 

Brasileiras 

(COPP) 20, de 10/3/2017 
Designação pela Coordenadoria 

de Educação à Distância 

Fonte: BSE/UFMS. 

Nota-se que o Regimento Geral, diferente dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação 

stricto sensu, criou a “Comissão Especial de Curso”, que atua como Colegiado de Curso, 

sob a “Presidência” de um membro, atuando como Coordenador de Curso.  

No entanto, verifica-se que não há processo de eleição para a escolha dos membros e 

Presidência desse órgão colegiado, uma vez que os regulamentos citados apenas 

discorrem sobre a composição da Comissão, e com a presidência designada pelo Diretor 

da Unidade Setorial competente. 
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Manifestação da Unidade 

Em resposta a Secretária Especial da SEDFOR/RTR assim justificou, com relação aos 

Professores:  

Os Cursos UAB/UFMS são ofertados pelas Unidades da Administração Setoriais (UAS), 

responsáveis por eleger e nomear Colegiados e Coordenadores de Cursos. Os Colegiados 

dos Cursos definem os docentes que atuarão nas disciplinas dos Cursos, e aprovam suas 

listas de ofertas. Caso não haja docente na UAS para ministrar disciplinas, segundo relato 

dos Coordenadores, eles avaliam a possibilidade de Servidores Técnicos Administrativos 

assumirem a responsabilidade em ministrar aquelas Disciplinas, que não possuem docentes 

disponíveis. Assim, a definição dos docentes que atuarão para cumprirem a carga horária 

do semestre fica sob a responsabilidade do Colegiado de Curso e do Conselho de Centro. 

Com relação aos Tutores Presenciais relacionados, informou: 

[...] que foram indicados após a averiguação da disponibilidade de servidores técnicos 

ou demais profissionais da UFMS para assumirem a função de tutores. Para os tutores 

presenciais que permanecem nos polos de oferta, por vezes, a própria Prefeitura do 

Município indicou o nome de um ou mais professores da Rede Pública de Ensino ao 

coordenador de curso, para ser o tutor presencial no polo. Após isso, seus nomes 

eram levados ao Colegiado de Curso e por não haver objeções eram aprovados para 

atuarem como tutores nos polos/cursos. Por se tratar de ato rotineiro e de acordo com 

orientações da CED à época, não havia publicação de Editais e, considerando o 

desempenho satisfatório dos bolsistas selecionados, eles foram mantidos nas ofertas 

posteriores de cursos UAB. Para alguns polos houve dificuldade de se localizar um 

profissional com perfil para a função, haja vista a carência de profissionais com cursos 

de graduação concluídos. Informou, ainda, as datas que os bolsistas citados foram 

cadastrados no Sistema, para demonstrar que estes exerciam atividades nos exercícios 

anteriores. 

Com relação à servidora FTS., a Unidade assim manifestou: 

A tutora F.T.S. é servidora da UFMS e integra o quadro de tutores desde 2010, 

primeira oferta do PNAP, sendo descontinuada após a formatura das mesmas. Não 

encontramos registros da forma de ingresso da tutora após rever documentação existente. 

Consultamos o ex-coordenador do Curso, Prof. M.R.S., que nos enviou e-mail afirmando 

também não ter encontrado esses registros sobre a forma de entrada da tutora 

(documento 0302057). Consultada, a própria tutora esclareceu que iniciou sua função como 

tutora após uma seleção conduzida por docentes da ESAN realizada entre os alunos do 

Programa de Pós Graduação stricto sensu (Mestrado) em Administração da ESAN em que 

estava matriculada, com vários participantes e por meio de entrevista, análise de perfil e de 

curriculum , contudo não soube especificar ou fornecer documentos relativos a existência 

de Edital. 

Quanto aos Coordenadores dos Cursos Lato Sensu, a Chefe da Coordenadoria de Pós-

Graduação – CPG, em indagação oral, afirmou que, conforme constam nos regulamentos 

dos Cursos, a indicação do Presidente da “Comissão Especial de Curso” é designada pelos 

Diretores das Unidades Setoriais, desconhecendo a existência de eleição ou de requisitos 

objetivos para a escolha, além daqueles já descritos nos respectivos normativos. 

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=388525&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=961&infra_hash=03599a822abc63701432639e4618e1faa00fb98592bc679a3cf0a7c0fdb6e386
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Sobre a ausência de Colegiado de Curso e Coordenador de Curso, justificou que tentou 

modificar este fato, mas foi alertada pela SELOC em 2017 de que somente aos cursos de 

pós-graduação stricto sensu a função gratificada de Coordenação de Curso (FCC) seria 

admissível, portanto, não poderia existir Coordenadores de Curso de Especialização sem 

que houvesse a respectiva função gratificada. E por não haver FCC para todos os 

coordenadores de curso de especialização, esta designação não seria possível na UFMS. 

 

Análise da Auditoria Interna 

Conforme dados levantados no item 4.1.1, ao considerar somente os Tutores 

(presenciais/distância), convocados mediante processo seletivo, percebe-se que estes 

compõem menos da metade do montante pago a título de bolsas, o que significa que a 

maioria dos bolsistas que atuam nos Cursos do Sistema UAB não foi selecionada, e sim 

indicada, na maioria dos casos pelos Colegiados dos Cursos. 

Apesar de já existir previsão de Editais para a seleção de Tutores, a Unidade permitiu a 

manutenção de Tutores indicados, alegando dificuldades em achar profissionais com 

perfil para a função, ou pelo desempenho satisfatório destes. 

É de se questionar, entretanto, como que a Unidade pode alegar dificuldade em encontrar 

profissionais com perfil nas áreas se não existiu Edital público convocando interessados 

para desempenharem a função? Além disso, o desempenho satisfatório do bolsista não 

justifica a manutenção reiterada por prazo indeterminado, aproveitando-os, inclusive em 

outros Cursos ofertados. 

Importante ressaltar que o art. 9º da Resolução CD/FNDE nº 26/2009 já estabelecia que 

os Tutores deveriam ser selecionados, cabendo às Instituições Públicas de Ensino 

Superior determinar, nos processos seletivos de tutoria, as atividades a serem 

desenvolvidas para a execução dos Projetos Pedagógicos, de acordo com as 

especificidades das áreas e dos cursos. 

Portanto, as justificativas apresentadas apenas corroboram a irregularidade constatada, 

visto que o normativo supracitado já estava vigente antes da indicação dos Tutores 

relacionados na amostra. 

Quanto a não possibilidade de designar Coordenadores de Curso aos Cursos de 

Especialização por não haver previsão de função gratificada (FCC), esta justificativa não 

merece prosperar. 

Os cursos de pós-graduação lato sensu distinguem-se do stricto sensu pela sua não 

regularidade, e por não possuírem dotação orçamentária própria do órgão, pois dependem 

de recursos externos oriundos da arrecadação ou do apoio de órgãos de fomento para a 

sua oferta. 

Já no que concerne à base legal, o enquadramento dos cursos de pós-graduação lato 

sensu (especialização) é a mesma do stricto sensu, que é o art. 44 da LDB – Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394/1996, inciso III, abaixo: 
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Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas: [...] 

III – de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de 

especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de 

graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino; 

Dessa forma, não poderia a UFMS tratar de forma diversa os cursos de especialização, 

sobretudo porque a própria CAPES, órgão responsável pelo repasse dos recursos dos 

cursos do Sistema UAB, estabelece a modalidade de Coordenadoria de Curso para a 

atuação em atividades coordenação dos cursos implantados no âmbito do Sistema UAB 

e no desenvolvimento de projetos de pesquisa relacionados aos cursos. 

Ressalta-se, ainda, que a bolsa paga pela CAPES para o Coordenador de Curso é no valor 

de R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais), quase o dobro do valor da FCC, paga 

pelas IFES, só este fato já justificaria a eleição, a exemplo dos cursos de graduação e pós-

graduação stricto sensu, considerando a possibilidade de haver mais interessados 

habilitados para esta função. 

Por todo o exposto, e considerando, ainda, que a Portaria CAPES nº 183, de 21 de outubro 

de 2016, estabelece que as Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES) deverão 

selecionar os bolsistas em respeito à publicidade e impessoalidade, faz-se necessário que 

a UFMS estabeleça critérios isonômicos para a escolha dos bolsistas que atuarão nos 

cursos de graduação e especialização à distância. 

 

Recomendações:  

9) À SEDFOR/RTR: Dar ampla publicidade, nos editais para seleção de bolsistas, 

aos critérios adotados pela Universidade para atribuir pontuação aos candidatos, 

de maneira a permitir que todos tenham conhecimento de tais parâmetros, de 

acordo com o princípio da transparência e da impessoalidade. 

 

10) À PROPP: Estabelecer normas para Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, 

revogando a atual Resolução nº 40/ 2013-COPP, dispondo sobre a composição do 

Colegiado de Curso e eleição do Coordenador de Curso. 

 

 

11) AO COUN: Prever no próximo Estatuto e Regimento Geral da UFMS, a serem 

aprovados, a composição dos Colegiados de Graduação e Pós-Graduação Lato 

Sensu, modalidade a distância, bem como a eleição dos respectivos 

Coordenadores de Curso. 
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5.2.4 Constatação: Ausência de aprovação de indicação do bolsista para atuar como 

Professor Formador nos Cursos modalidade a distância, por meio de Resolução de 

órgão colegiado e do Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação. 

Conforme constatado no item anterior, não há processo seletivo para os Professores que 

atuam nos cursos EAD, visto que estes são indicados pelos Colegiados dos Cursos, 

mediante publicação de Resolução no Boletim de Serviços Eletrônico. 

Importante ressaltar que esta sistemática não está definida em normativo interno, mas 

respeita o princípio da publicidade, insculpido na Portaria nº 183/2016 e no art. 37, da 

Constituição Federal. 

Buscando avaliar se os 08 (oito) servidores Técnico-Administrativos da UFMS que atuam 

como Professores dos cursos EAD, com recebimento de bolsas, tiveram suas indicações 

aprovadas e publicadas pelos respectivos Colegiado do Cursos, constatamos ausência de 

informações em 50% da amostra, dos quais citamos: 

Quadro 18: Técnico-Administrativos da UFMS que atuaram como professores da EaD 

sem aprovação do respectivo Colegiado de Curso 

NOME DO BOLSISTA CURSO 

A.L.F.B. 

Licenciatura - Ciências Biológicas 
J.C. 

L.A.G.A. 

T.S.Y. 

Fonte: SGB/CAPES. 

Assim, requereu-se à SEDFOR/RTR a apresentação de documentos ou informações 

quanto às indicações desses Professores. 

Conforme destacado no item 5.1.3, verificamos, também, que os docentes abaixo, que 

ministraram disciplinas nos cursos do Programa Nacional de Administração Pública – 

PNAP, de responsabilidade da Escola Superior de Administração e Negócios – ESAN 

não constavam nas Resoluções de aprovação de corpo docente do Conselho de Pesquisa 

e Pós-Graduação: 

Quadro 19: Relação de docentes que não constavam nas Resoluções aprovadas 

Curso Disciplina Docente Vínculo UFMS 

Curso Gestão 

Pública 

Municipal 

Gestão Tributária EML. Docente 

Gestão Democrática e Participativa AGSA. Docente 

Gestão Logística CAS. Administrador 

Curso Gestão 

Pública 

Comportamento Organizacional DGLV. Docente 

Gestão Operacional 
CAS. Administrador 

Gestão Logística 

Curso Gestão 

em Saúde 
Gestão Logística em Saúde GRA. Docente 

Fonte: SIGPOS e Resoluções do COPP. 
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Manifestação da SEDFOR/RTR: 

Com relação ao Curso de Licenciatura em Ciências Biológica, a SEDFOR/RTR assim 

manifestou: 

Quanto a ausência de Resolução de Colegiado com aprovação da indicação de Professores 

Formadores do Curso de Ciências Biológicas, de acordo com as informações encaminhadas 

por meio da Comunicação Interna pela atual Coordenadora de Curso, Professora EP, a 

seleção dos docentes deste curso se deu conforme recomendação prévia da antiga 

Coordenadoria da Educação a Distância (CED/UFMS), a saber: uma consulta previa aos 

professores efetivos da UAS e, na indisponibilidade dos mesmos, a consulta é feita aos 

servidores técnicos capacitados e habilitados indicados pelos respectivos setores de 

atividade e, somente na ausência dos mesmos, recorre-se a colaboradores externos. Assim, 

sobre os docentes relacionados na Solicitação de Auditoria 6, a Coordenadora esclarece o 

que segue: 

a) Os professores citados, que ministram aulas de longa data na UAB/UFMS, 

foram indicados pelos respectivos setores considerando que atendem aos quesitos de 

conhecimento teórico sob os temas solicitados; prévia experiência nos cursos a distância da 

UFMS e/ou indicação do professor que anteriormente era responsável pela disciplina. 

b) Após a consulta ao Setores de Especialidade Docente e a averiguação da disponibilidade 

de técnicos, os nomes foram levados ao Colegiado de Curso e por não haver objeções foram 

aprovados. Por se tratar de ato rotineiro e de acordo com orientações da CED à época, não 

era relatado nominalmente em ata, a menos que houvesse divergências entre os membros 

do colegiado (fato que não ocorreu). Cabe ressaltar que TODOS os quatro bolsistas 

relacionados neste item 3 são Mestres o Doutores e acredito que, por desconhecimento da 

Coordenadora do Curso e falta de atenção do colegiado de curso, não foram elaboradas as 

respectivas Resoluções do Colegiado e Conselho de Centro e publicadas no Boletim de 

Serviço. A DIEAD/SEDFOR já está elaborando CI - Circular contendo as orientações 

necessárias, assim como o fez recentemente para eleição de colegiado e coordenador de 

curso.  

 

Manifestação da Escola de Administração e Negócios – ESAN: 

Com relação aos docentes que ministraram disciplinas em cursos do PNAP, mas não 

constavam nas Resoluções de aprovação do corpo docente do COPP, a ESAN assim 

manifestou: 

Com respeito ao processo de formalização via Resolução de aprovação, de fato tal processo 

não foi observado. [...] De fato ocorrem ajustes no corpo docente dos cursos. Ressaltamos 

que os docentes na tabela acima cumpriram com suas obrigações enquanto responsáveis 

por suas respectivas disciplinas, conforme tabela abaixo, fato que pode ser materialmente 

observado no ambiente virtual de aprendizagem (AVA), no qual se visualiza os Guias do 

Aluno (GDA) e vídeo aulas produzidos pelos professores. Face aos cortes no financiamento, 

não houveram aulas presenciais, apenas por meio do ambiente de aprendizagem. 
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Análise da Auditoria Interna 

Conforme já relatado, a Portaria CAPES nº 183, de 21 de outubro de 2016, estabelece que 

os bolsistas serão selecionados em atendimento aos princípios da impessoalidade e 

publicidade. Ainda que as referidas indicações tivessem ocorrido antes da vigência deste 

normativo, tais princípios estão insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, e 

fundamentam todos os atos administrativos. 

Importante ressaltar que, durante os trabalhos de auditoria, foi publicada a Resolução nº 

25, de 16 de fevereiro de 2018, do Conselho do Instituto de Biociências, aprovando as 

normas para a escolha dos membros docentes para comporem o Colegiado de Curso e 

para a escolha do Coordenador de Curso do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

- Modalidade a Distância, para o biênio 2018/2019. 

A referida Resolução, apesar de estabelecer requisitos objetivos para a composição do 

Colegiado de Curso, não versa sobre processo seletivo, até mesmo porque caberia à 

Administração Superior, por meio da SEDFOR/RTR, estabelecer de maneira uniforme a 

seleção de professores, assim como é feito hoje com os Tutores. 

Assim, de modo a reforçar o entendimento, reitera-se a recomendação do item anterior, 

com a ressalva abaixo, buscando atender os princípios da publicidade e impessoalidade. 

Com relação aos professores dos Cursos do PNAP, reitera-se as conclusões e 

recomendações emitidas no item 5.1.3, visto que a falta de aprovação do corpo docente 

que efetivamente ministrará as disciplinas ofertadas nos cursos implica em fragilidade 

dos controles da PROPP e da SEDFOR. 

Recomendações: 

12) À SEDFOR/RTR: Na ausência justificada de seleção de bolsista para atuarem nos 

Cursos EAD, publicar Resolução do Colegiado do Curso que aprova a indicação 

do quadro docente, disciplina e carga horária do responsável. 

 

5.2.5 Constatação: Pagamento de bolsas a servidores e terceiros indicados para a 

atuação em atividades de apoio administrativo, em desacordo com os normativos do 

Sistema UAB. 
 

Fato 

Em análise aos relatórios de pagamento de bolsas gerados pelo Sistema de Gestão de Bolsas 

da Capes – SGB, identificamos pagamentos de bolsas de Professor Formador a servidores 

lotados na SEDFOR/RTR, que atuam regularmente no suporte às atividades desenvolvidas 

na Unidade, e pessoas sem vínculo com a UFMS que exercem atividades de apoio 

administrativo na SEDFOR/RTR ou nas secretarias dos cursos EAD, em desvio de finalidade 

à figura do Professor Conteudista/Equipe Multidisciplinar, que tem como objetivo a atuação 

em atividades de elaboração de material didático, de desenvolvimento de projetos e de 
pesquisa, relacionadas aos cursos e programas implantados no âmbito do Sistema UAB. 
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Para compor a amostra, avaliamos os pagamentos de bolsas à Equipe Multidisciplinar no 
exercício de 2017, a partir dos relatórios extraídos do SGB, detalhados abaixo: 

Quadro 20: Relação de bolsistas da Equipe Multidisciplinar de 2017 e quantidade de bolsas recebidas 

D. N. G 

Modalidade Período do Vínculo Qtd. Valor R$ Total 

Professor Pesquisador II 01/04/2013 a 30/09/2015 30 R$ 1.100,00 R$ 33.000,00 

Professor Pesquisador II 01/09/2016 a 30/11/2016   3 R$ 1.100,00 R$   3.300,00 

Professor Formador II 01/12/2016 a 30/04/2017   5 R$ 1.100,00 R$   5.500,00 

Total Geral  38  R$ 41.800,00 

     

H. DE P. J. 

Modalidade Período do Vínculo Qtd. Valor R$ Total 

Professor Formador II 01/01/2017 a 30/04/2017 4 R$ 1.100,00 R$ 4.400,00 

Total Geral  4  R$ 4.400,00 

     

J. S. DE P. M. 

Modalidade Período do Vínculo Qtd. Valor R$ Total 

Professor Pesquisador II 01/05/2010 a 30/11/2016 79 R$ 1.100,00 R$ 86.900,00 

Professor Formador II 01/12/2016 a 31/07/2017 8 R$ 1.100,00 R$    8.800,00 

Professor Formador I 01/08/2017 a 31/12/2017 5 R$ 1.300,00 R$    6.500,00 

Total Geral  92  R$102.200,00 

     

M. F. N. 

Modalidade Período do Vínculo Qtd. Valor R$ Total 

Professor Pesquisador II 01/01/2016 a 30/11/2016 11 R$ 1.100,00 R$ 12.100,00 

Professor Formador II 01/12/2016 a 31/01/2018 14 R$ 1.100,00 R$ 15.400,00 

Total Geral  25  R$ 27.500,00 

     

P. O. A. 

Modalidade Período do Vínculo Qtd. Valor R$ Total 

Professor Pesquisador II 01/10/2015 a 30/11/2016 14 R$ 1.100,00 R$ 15.400,00 

Professor Formador II 01/12/2016 a 31/01/2018 14 R$ 1.100,00 R$ 15.400,00 

Total Geral  28  R$ 30.800,00 

     

V. H. V. 

Modalidade Período do Vínculo Qtd. Valor R$ Total 

Professor Formador II 01/12/2016 a 31/01/2018 14 R$ 1.100,00 R$ 15.400,00 

Total Geral  14  R$ 15.400,00 

Fonte: SGB/CAPES 

Com base em informações prestadas pela SEDFOR/RTR, quanto as atribuições 
desenvolvidas pelos bolsistas relacionados, constatamos as seguintes situações: 
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Quadro 21: Avaliação da situação dos bolsistas da Equipe Multidisciplinar 

Nome do bolsista Atribuições Constatação 

D.N.G. 
Criação e organização dos 

Workshops de Tecnologia da 

Informação. 

O bolsista é servidor da UFMS no 

cargo de Analista de Tecnologia da 

Informação, lotado na 

SEDFOR/RTR. 

H.P.J. 
Capacitação de professores para o 

uso do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem Moodle. 

O bolsista é servidor da UFMS no 

cargo de Analista de Tecnologia da 

Informação, lotado na 

SEDFOR/RTR. 

J.S.P.M. 

Responsável pela manutenção de 

dados SISUAB, conferência de 

pagamentos de bolsas CAPES, 

suporte administrativo aos 

coordenadores de Curso EAD, 

responsável pelo controle financeiro 

e orçamentário. 

O bolsista é servidor da UFMS no 

cargo de Administrador, lotado na 

SEDFOR/RTR. 

M.F.N. 

Responsável pelo suporte 

acadêmico e administrativo à 

coordenação do curso Pedagogia, 

modalidade a distância. 

A bolsista presta serviço de apoio 

administrativo aos cursos EAD na 

SEDFOR/RTR 

P.O.A. 

Responsável pelo suporte 

acadêmico e administrativo à 

coordenação do curso Educação 

Física, modalidade a distância. 

A bolsista presta serviço de apoio 

administrativo aos cursos EAD na 

SEDFOR/RTR 

V.H.V. 

Responsável pelo suporte 

acadêmico e administrativo à 

coordenação do curso Letras, 

modalidade a distância. 

A bolsista foi indicada pela 

Coordenadora de Curso de Letras 

modalidade a distância para 

secretariar o Curso. 
Fonte: SEDFOR/RTR, SGB/CAPES e SGP/UFMS 

A Instrução Normativa nº 2, de 19 de abril de 2017, que estabelece procedimentos de 

pagamento e parâmetros atinentes à concessão das bolsas UAB regulamentadas pela Portaria 

CAPES nº 183, de 21 de outubro de 2016, e pela Portaria CAPES nº 15, de 23 de janeiro de 

2017, distingue quais as modalidades compõem o grupo de alocação Institucional e quais 

compõem o grupo de alocação Curso, que é o caso do Professor Conteudista: 

Art. 4º. As modalidades de bolsa Coordenadoria Geral, Coordenadoria Adjunta, 

Coordenadoria de Tutoria, Coordenadoria de Polo e Assistência à Docência compõem o 

grupo de alocação Institucional. As modalidades de bolsa Coordenadoria de Curso, Tutor, 

Professor Formador e Professor Conteudista compõem o grupo de alocação Curso. 

Verifica-se, portanto, que a seleção de bolsistas para essa área deveria ser voltada a 

atender Curso específico, eis a razão, inclusive, da exigência de formação e experiência 

de magistério na área do Curso. 

 

Manifestação da Unidade Auditada 

As bolsas disponibilizadas pelo SGB (Sistema Geral de Bolsas) para os bolsistas que 

integram a Equipe Multidisciplinar são apenas para a modalidade de Professor Formador 

I e Professor Formador II, categorias similares aquelas contidas na Lei 11.273/2006 e na 

Lei 11.502/2007 e, desta forma, os funcionários da TI, D.N.G. e H.P.J. foram responsáveis 
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pela criação e organização dos Workshops de Tecnologia da Informação para os bolsistas 

e assim fazendo jus ao recebimento das referidas bolsas, baseando-se em sua expertise, pois 

atuaram na produção de material e nas formações. Cabe ressaltar que todo o trabalho de 

preparo destes cursos bem como de sua aplicação, ocorre fora dos seus horários de 

trabalho.  Em razão da falta de recursos humanos habilitados para dar suporte ao 

desenvolvimento dos trabalhos relativos ao funcionamento dos cursos ofertados, situação 

encontrada em outras Universidades, o que caracteriza não uma irregularidade, mas sim, o 

atendimento de uma necessidade do Sistema UAB e em atendimento às políticas da UFMS 

de institucionalizar a EaD. Também sobre este item ressaltamos que: 

a) Na ausência de uma posição mais clara da Capes sobre a possibilidade de manutenção 

ou não de bolsistas colaboradores (sem perfil discriminado na Portaria) que integravam a 

equipe em período anterior a Instrução Normativa nº 2 e mesmo após sua publicação, esta 

Coordenação UAB suspendeu os pagamentos dos bolsistas que não possuem os 

requisitos  mínimos para participarem da equipe multidisciplinar, a partir do mês de 

fevereiro do corrente, considerando a finalização dos Cursos atendidos pelos Editais de 

2012 (0299091)  e 2015 (0299092) , neste ano de 2017 com as colações de grau em final de 

2017 e início de 2018. Ressaltamos que os problemas apresentados na UAB/UFMS são 

corroborados com TODAS as IES que participam do Sistema UAB e fizeram parte, ao longo 

do ano de 2017, de discussões nas reuniões do Fórum Nacional de Coordenadores UAB, 

haja vista a carência de profissionais habilitados e disponíveis a trabalhar por um valor tão 

pequeno de bolsa, assumindo responsabilidades de tal envergadura. 

b)Segundo o entendimento da CAPES, tem direito a bolsa para a formação de Equipe 

Multidisciplinar, profissional de qualquer área, desde que se atenda o perfil de Professor 

Conteudista. Contudo, este perfil só foi estipulado na Instrução Normativa nº 2, de 19 de 

abril de 2017, e TODOS os bolsistas relacionados no quadro que consta na Solicitação de 

Auditoria 6 (0290042) já estavam colaborando com os cursos em vigência na UAB/UFMS. 

A SEDFOR em TODOS os Editais publicados no ano de 2017, já selecionou Bolsistas 

acatando o contido na Instrução Normativa nº 2, de 19 de abril de 2017. 

 

Análise da Auditoria Interna 

O argumento da Unidade de que os profissionais da Equipe Multidisciplinar que atuam 

nos cursos do Sistema UAB podem ser de qualquer área, desde que atenda o perfil de 

Professor Conteudista não merece prosperar. Ainda que, informalmente, a CAPES não se 

oponha à atuação de bolsistas no apoio administrativo e pedagógico dos cursos, esta 

possibilidade não alcançaria atribuições genéricas, não relacionadas aos respectivos 

cursos. 

O pagamento de bolsas de forma concomitante com remuneração de servidores da UFMS 

caracteriza duplicidade de pagamento pelos mesmos serviços de apoio administrativo, 

técnico, logístico ou operacional, inerentes às atribuições do cargo do servidor. 

Não por acaso a Resolução CD nº 133, de 25 de julho de 2017, que institui o Plano de 

Governança de Bolsas e Auxílios em projetos de ensino, pesquisa, extensão, 

desenvolvimento institucional, estímulo à inovação e em programas de assistência 

estudantil no âmbito da UFMS, também estabelece essa vedação, da qual destacamos: 

 

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=385101&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=961&infra_hash=4f19d374a89def2911c9184ebabe96327ab8ef0a1b156c81231c8b4f96fa42ca
https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=385102&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=961&infra_hash=fc8f84de31581f17c631f4f512f2311d985659d41667f82931383e1eac90d597
https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=374905&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=961&infra_hash=a8dbc52e5fa6c19e6ca4c46535bd4e30b2fff3ba1254ad2e51a6690f614bd1c4
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Art. 81. É vedada a concessão de bolsas de que trata esta Resolução 

VI - aos servidores técnico-administrativos pelo desempenho de atividades administrativas 

inerentes ao cargo; 

De fato, se para os docentes o pagamento de bolsas é hipótese de impedimento de 

aproveitamento da carga horária para fins de progressão e cumprimento de jornada de 

trabalho, aos demais servidores Técnico-Administrativos o tratamento não poderia ser 

diferente. 

Ainda que o servidor atue fora do seu horário de expediente, e desde que as atividades 

desenvolvidas tenham relação com suas atribuições, cabe à Administração efetuar 

pagamentos por serviços extraordinários, dentro dos limites legais, ou proceder às 

compensações de jornada de trabalho, conforme orientações da PROGEP sobre o assunto. 

Além disso, lembramos que o próprio Edital nº 75/2014, que oferta vagas em cursos 

superiores na modalidade a distância no âmbito do Sistema Universidade Aberta do 

Brasil, dispõe em seu item 6.2 ”São vedadas, para efeito de custeio, despesas 

relacionadas a: contratação ou complementação salarial ou quaisquer outras vantagens 

a servidor ou empregado público, em qualquer esfera administrativa; [...]” 

Quanto à atuação de terceiros nesta função, lembramos que os normativos já citados 

estabelecem três requisitos, abaixo elencados: 

1. Cumprimento das exigências de titulação e experiência no magistério superior; 

2. Seleção de bolsista, respeitados os princípios da publicidade e impessoalidade; e 

3. Alocação do profissional em curso específico, de acordo com a área de atuação 

pretendida. 

Se por um lado, inicialmente, a Modalidade de Professor Conteudista foi necessária para 

acompanhar a falta de estrutura das Instituições de Ensino para atuar em um novo 

ambiente virtual, sobretudo na construção de material didático e pedagógico dos cursos 

ofertados, o atual cenário não permite mais o mesmo argumento. Pelo contrário, salvo 

nessas hipóteses, cabe à Administração adotar ações de gestão para o devido 

planejamento de pessoal no atendimento às necessidades dos cursos. 

Somente a título de demonstração, consultamos os pagamentos efetuados à Equipe 

Multidisciplinar no SGB, no período de 2011 a 2017, conforme demonstrado abaixo, 

observando que se manteve a quantidade de bolsistas no decorrer dos exercícios: 

Quadro 22: Quantidade de bolsistas de Formação da Equipe Multidisciplinar 

Período dez/2011 dez/2012 dez/2013 dez/2014 dez/2015 dez/2016 dez/2017 

Total bolsistas 14 8 11 10 5 6 8 

Fonte: SGB/CAPES. 

Ressalta-se que a atuação ilegal de terceiros na gestão administrativa já foi enfrentada 

pela UFMS no julgamento das contas de 2005, ocasião em que o Reitor e o Chefe da 

CCF/PROPLAN foram multados pelo TCU, por meio do Acórdão nº 2078/2010 – TCU 

– 2ª Câmara, cujo Relatório destacamos abaixo: 
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Ocorrência: c) contratação ilegal de pessoas físicas para a execução de serviços de 

apoio administrativo (na Divisão de Análise e Tomada de Contas da Coordenadoria de 

Contabilidade e Finanças e nos cursos de mestrado), sem concurso público e em 

descumprimento ao Decreto n.º 2271/97 e à Lei n.º 8745/93 e realização de fracionamento 

de despesa ao contratar a prestação de serviços, sem licitação, cujos valores individuais, se 

somados, ultrapassam o importe de R$ 8.000,00, estabelecido pela Lei n.º 8666/93 como 

limite para contratar serviços por dispensa de licitação, referente aos serviços prestados na 

Divisão de Análise e Tomada de Contas da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças por 

[...], e também em relação aos serviços prestados pelo Sr. [...], no exercício de 2005: 

Razões de Justificativa: “A contratação dos serviços de [...] ocorreu por absoluta falta 

de servidores nesta Universidade para lotação junto à Divisão de Análise e Tomada de 

Contas da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças e à semelhança dos terceirizados de 

todo o governo federal, conforme entrevista com o Secretário de Recursos Humanos do 

Governo Federal, LFS, e que devido às peculiaridades da Divisão era necessária a 

contratação de pessoas com conhecimentos na área contábil (ambos técnicos em 

Contabilidade). [...] 

Análise: Evidentemente, tal argumentação não encontra amparo no sistema legal 

vigente, posto em flagrante descompasso com os ditames legais e constitucionais, que 

impõem a obrigatoriedade da realização de concurso público para ingresso nos quadros da 

Administração Pública, excetuando-se, como já mencionado na instrução inicial (fls. 938/9), 

os casos previstos no Decreto n.º 2271/97, que dispõe sobre a contratação de serviços pela 

Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e veda a execução indireta 

de atividades que sejam inerentes à categoria funcional abrangida pelo Plano de Cargos do 

órgão ou entidade, bem como a Lei n.º 8745/93, que, dispondo sobre a contratação por 

tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, 

não prevê quaisquer contratações para atividades de apoio administrativo, como foram as 

levadas a cabo pela UFMS. 

Não procedem também as aludidas argumentações posto serem as referidas carências 

de pessoal mais um reflexo da ausência de planejamento administrativo do que de qualquer 

aspecto emergencial que seja, refletindo conduta incompatível com as boas práticas 

administrativas, pois seria por demais conveniente para qualquer administrador público 

simplesmente se omitir quanto à execução de qualquer ação sob sua responsabilidade para 

que, quando as consequências de sua inação se tornassem visíveis, alegasse “urgência” 

para se furtar ao cumprimento da lei. No mesmo sentido, o Tribunal, em diversos julgados, 

assevera que a falta de planejamento do administrador não é capaz de justificar a 

contratação emergencial, tais como: Decisão 300/1995 – 2ª Câmara;  Acórdão 348/2003 – 

2ª Câmara; Acórdão 260/2002 – Plenário; Decisão 347/1994 – Plenário; Acórdão 771/2005 

– 2ª Câmara. 

Quanto à aventada qualificação profissional dos contratados, para que se evitem 

avaliações subjetivas, com o sempre presente risco de favorecimento, o qualificador não é 

outro senão o concurso público, disputado pelos interessados em igualdade de condições, 

sem proteção indevida a quem quer que seja. Entretanto, quanto ao servidor J.J.D., a 

anexada Portaria n.º 51, de 10 de janeiro de 2003, conferindo regularidade ao 

procedimento, afasta a ocorrência de irregularidade no procedimento. 

Proposta de Encaminhamento: Ante o acima exposto, restam evidentemente 

descabidas as razões de justificativa apresentadas pelo responsável, devendo as mesmas 

serem rejeitadas, propondo ao Tribunal a aplicação de multa ao Sr. Reitor, sem prejuízo de 

que seja feita determinação à UFMS para que adote providências com vistas a evitar a 

repetição das aludidas irregularidades e outras semelhantes. 
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Por todo o exposto, sem entrar no mérito de que parte dos Professores Conteudistas 

indicados também desenvolviam atividades voltadas para o apoio pedagógico, ainda que 

eventualmente, tem-se que a manutenção destes é irregular pelos motivos já expostos.  

Recomendações: 

13) À SEDFOR/RTR: Abster-se de pagar bolsas para atividades de apoio administrativo 

e que não se coadunam com a modalidade de Professor Conteudista – Equipe 

Multidisciplinar, nos termos da legislação vigente. 

 

14) À SEDFOR/RTR: Havendo necessidade de selecionar bolsistas para a atuação em 

atividades de elaboração de material didático, de desenvolvimento de projetos e de 

pesquisa, relacionadas aos cursos e programas implantados no âmbito do Sistema 

UAB, publicar Edital de processo seletivo específico para atendimento às demandas 
pedagógicas do Curso. 

 

 

5.2.6 Constatação: Ausência de definição nos Editais de seleção quanto à 

possibilidade de contabilização das atividades exercidas no Sistema UAB como 

tempo de experiência no magistério 

Fato 

Em análise aos requisitos exigidos na Resolução FNDE nº 8, de 30 de abril de 2010, e na 

Portaria CAPES nº 183, de 21 de outubro de 2016, atualizada pela Portaria CAPES nº 

139, de 13 de julho de 2017, em qualquer atividade a ser exercida nos Cursos do Sistema 

UAB, deve o bolsista apresentar experiência no magistério superior, ou básico 

(Coordenador de Polo e Tutor). 

Na amostra selecionada pela equipe de auditoria, constatou-se que diversos bolsistas 

apresentaram Declarações da UFMS referente aos períodos que trabalharam como 

Tutores Presenciais, ou à Distância. 

Com efeito, o Ofício nº 187/2016 – CCB/CGFO/DED/CAPES, de 22/11/2016, assim 

esclarece: 

7. Salientamos que a atuação nas atividades existentes no Sistema UAB poderá ser 

considerada para fins de contabilização de tempo de experiência no magistério, se assim 

for determinado pela instituição superior, mediante declaração da IPES à qual o bolsista 

se vincula. (Grifo nosso) 

Nesse sentido, portanto, a Universidade deve estabelecer quais atividades exercidas no 

Sistema UAB poderão ser consideradas para fins de tempo de magistério. Resta evidente, 

no entanto, que atividades que não são inerentes à docência, tais como as de apoio 

administrativo, não poderiam ser assim consideradas, a exemplo daquelas citadas nas 

constatações do item anterior. No que concerne às atividades desenvolvidas pelos 

Tutores, cabe à Unidade deliberar, mediante justificativa, sobre a sua aceitação. 
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Recomendação 

15) À SEDFOR/RTR: Definir nos Editais de Seleção de bolsistas quais atividades 

exercidas no Sistema UAB poderão ser consideradas para fins de contabilização 

de tempo de experiência no magistério. 

 

5.2.7 Constatação: Pagamento de bolsas sem a comprovação dos requisitos mínimos 

de titulação e experiência no magistério exigidos na legislação. 

Fato  

Com vistas ao aprofundamento das análises, buscou-se restringir o escopo da auditoria 

somente em relação aos bolsistas que não possuem vínculo com a UFMS, e servidores 

Técnico Administrativos que atuam ou atuaram como bolsistas. 

Foram avaliados os requisitos exigidos na Resolução FNDE nº 8, de 30 de abril de 2010, 

e na Portaria CAPES nº 183, de 21 de outubro de 2016, atualizada pela Portaria CAPES 

nº 139, de 13 de julho de 2017, dos quais destacamos: 

Resolução FNDE nº 8, de 30 de abril de 2010: 

IV – Professor-pesquisador conteudista: professor ou pesquisador designado ou 

indicado pelas IPES vinculadas ao Sistema UAB, que atuará nas atividades de 

elaboração de material didático, de desenvolvimento de projetos e de pesquisa, 

relacionadas aos cursos e programas implantados no âmbito do Sistema, sendo 

exigida experiência de 3 (três) anos no magistério superior. O valor da bolsa a ser 

concedida é de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) mensais, enquanto exercer a 

função (Professor-pesquisador I). Aquele que não comprovar essa experiência, mas 

que tenha formação mínima em nível superior e experiência de 1 (um) ano no 

magistério superior, ou a formação ou a vinculação em programa de pós-

graduação, de mestrado ou doutorado, receberá bolsa no valor de R$ 1.100,00 (um 

mil e cem reais) mensais e ficará vinculado como Professor-pesquisador II 

V – Professor-pesquisador: professor ou pesquisador designado ou indicado pelas 

IPES vinculadas ao Sistema UAB, que atuará nas atividades típicas de ensino, de 

desenvolvimento de projetos e de pesquisa, relacionadas aos cursos e programas 

implantados no âmbito do Sistema UAB, sendo exigida experiência de 03 (três) anos 

no magistério superior. O valor da bolsa a ser concedida é de R$ 1.300,00 (um mil 

e trezentos reais) mensais, enquanto exercer a função (Professor-pesquisador I). 

Aquele que não comprovar essa experiência, mas que tenha formação mínima em 

nível superior e experiência de 1 (um) ano no magistério superior, ou a formação 

ou a vinculação em programa de pós-graduação, de mestrado ou doutorado, 

receberá bolsa no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) mensais e ficará 

vinculado como Professor-pesquisador II. 

VI – Tutor: profissional selecionado pelas IPES vinculadas ao Sistema UAB para o 

exercício das atividades típicas de tutoria, sendo exigida formação de nível superior 

e experiência mínima de 1 (um) ano no magistério do ensino básico ou superior, ou 

ter formação pós-graduada, ou estar vinculado à programa de pós-graduação. O 
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valor da bolsa a ser concedida é de R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais) 

mensais, enquanto exercer a função. Cabe às IPES determinar, nos processos 

seletivos de tutoria, as atividades a serem desenvolvidas para a execução dos 

Projetos Pedagógicos, de acordo com as especificidades das áreas e dos cursos. 

Anexo I da Portaria CAPES nº 139, de 13 de julho de 2017: 

Figura 1: Critérios e modalidades para concessão de bolsas do Sistema UAB 

 
Fonte: Anexo I da Portaria CAPES nº 139, de 13 de julho de 2017. 

 

Assim, em uma amostra de 49 (quarenta e nove) Professores sem vinculação com a UFMS 

e 16 (dezesseis) servidores Técnico Administrativos que atuaram como Professores ou 

Tutores nos Cursos EAD, procedemos à análise dos documentos apresentados, cujas 

constatações relacionamos abaixo, com posterior encaminhamento à Unidade para as 

justificativas: 
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Quadro 23: Bolsistas que não possuem requisitos mínimos exigidos na Resolução FNDE nº 8/2010 e na Portaria 

CAPES nº 183/2016 
 Nome do bolsista Modalidade Constatação 

S
er

v
id

o
re

s 

T
éc

n
ic

o
 

A
d

m
in

is
tr

a
ti

v
o

s 

d
a

 U
F

M
S

 

D.N.G. Professor Formador II  Não apresentação do período 

mínimo de experiência (1 ano);  

 Não possui título de mestre. H.P.J. Professor Formador II 

A.L.F.B. Professor Formador II 
 Não apresentação do período 

mínimo de experiência (1 ano) 

no magistério superior. 

S.F.G. Tutor a Distância 

T.S.Y. Professor Formador II 

P
es

so
a
s 

se
m

 v
ín

cu
lo

 c
o
m

 a
 U

F
M

S
 

A.S.O. Professor Formador II 

 Não apresentação do período 

mínimo de experiência (1 ano) 

no magistério superior. 

A.G.J. Professor Formador II 

A.A.B. Professor Formador II 

A.F.B.G. Professor Formador II 

D.A.S. Professor Formador II 

D.J.N.S. Professor Formador II 

E.P.C. Professor Formador II 

E.S.S.L. Professor Formador II 

F.C.S.C.R. Professor Formador II 

J.L.N.S.J. Professor Formador II 

O.S. Professor Formador II 

P.H.V.S.C. Professor Formador II 

P.P.V. Professor Formador II 

R.V.F. Professor Formador II 

S.M.F. Professor Formador II 

M.F.N. Professor Formador II 
 Não apresentação do período 

mínimo de experiência (1 ano) 

no magistério superior;  

 Não possui título de Mestre. 

P.O.A. Professor Formador II 

V.H.V. Professor Formador II 

V.M. Professor Formador II 

Fonte: SGB/CAPES. 

 

Manifestação da Unidade Auditada 

A lista de pagamento de bolsas e bolsistas são elaboradas pelos Coordenadores e 

encaminhadas mensalmente ao Coordenador e Coordenador Adjunto UAB para serem 

inseridos no SGB, autorizadas, e enviadas à Capes para pagamento. Os Coordenadores de 

Curso até o momento, ao assumirem suas atividades, o fazem sem serem capacitados para 

a função e, muitas vezes, sem conhecerem a legislação pertinente, seguindo as práticas e as 

orientações repassadas pelo Coordenador anterior. Neste contexto, em resposta ao 

solicitado neste item, temos a esclarecer o que segue: 

  a) Até a publicação da Portaria nº 183, de 21 de outubro de 2016, as Bolsas para o Sistema 

UAB eram custeadas pelo FNDE, cuja legislação que regia as Bolsas da UAB/CAPES 

vigorou até o ano de 2012 quando a Capes assumiu a gestão financeira das bolsas UAB. 

Para o pagamento de bolsas pelo FNDE e Capes, à época, seguia-se o regulamentado pelo 

Decreto nº 5.800 de 08 de junho de 2006, que dispõe sobre o Sistema Universidade Aberta 

do Brasil – UAB. Este Decreto em seu art. 6º versa sobre as despesas financeiras que 

anualmente serão consignadas ao Ministério da Educação e ao Fundo Nacional de 



 
Serviço Público Federal 
Ministério da Educação 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
 

 
44 

Desenvolvimento da Educação – FNDE. Assim, as bolsas eram concedidas baseadas nos 

requisitos expressos na  Lei 11.273/2006, e na Lei 11.502/2007 que explicita no Art. 4º "III 

- ....... para participantes de cursos de capacitação para o exercício das funções de 

formadores, preparadores e supervisores dos cursos referidos no inciso I do caput deste 

artigo, inclusive apoio à aprendizagem e acompanhamento pedagógico sistemático das 

atividades de alunos e tutores, exigida formação mínima em nível superior e experiência de 

1 (um) ano no magistério ou a vinculação a programa de pós-graduação de mestrado ou 

doutorado". Não havendo então, até a publicação da Portaria nº 183, a regulamentação 

clara e explicita sobre o perfil dos bolsistas. Estes assinavam uma declaração de ciência 

das obrigações, por meio do Termo de Compromisso do Bolsista. Neste Termo, observa-se 

na Declaração 2 que, para ser Professor Pesquisador II ele se autodeclarava ter tempo de 

experiência OU vínculo com Programas de Pós Graduação OU formação pós Graduada. 

Dessa forma as Coordenações de Curso, corroboradas pela CED/UAB-UFMS à época, 

aplicaram esta qualificação mínima para a seleção de seus bolsistas que vinham 

trabalhando como colaboradores nas UAS e na UAB/UFMS até o ano de 2017. 

b) Os exercícios de 2016 e 2017 foram muito tumultuados tanto no MEC quanto na CAPES, 

devido a mudança de governo e de políticas. Neste período promoveram 

regulamentações/alterações em suas normativas e, mesmo tendo sido realizada consulta in 

loco na Capes em fevereiro de 2017 (antes de consolidar a nova Coordenação UAB na 

UFMS) para discutir a implementação do disposto na Portaria Nº 183, não tivemos 

posicionamento claro inicialmente sobre o momento de transição. Ao longo do exercício de 

2017 as informações foram desencontradas e insertas sobre a forma de aplicarmos o contido 

na nova portaria, considerando os Editais antigos em vigência, que contavam com bolsistas 

que não contemplavam os perfis citados, e proceder a exclusão dos bolsistas que estavam 

em atividade, procedendo o acompanhamento pedagógico sistemático das atividades de 

alunos e tutores. Parte destes bolsistas antigos constam nos quadros apresentados na 

Solicitação 6 desta AI, e continuam prestando seus serviços e dando apoio ao Sistema UAB, 

nos cursos dos Editais implementados nos anos de 2012 a 2014 na UFMS. Para esses 

bolsistas, os requisitos aplicados foram aqueles expressos na Lei 11.273/2006, e na Lei 

11.502/2007, concedidas para atuação em atividades típicas de ensino, de desenvolvimento 

de projetos e de pesquisa, relacionadas aos cursos e programas implantados no âmbito do 

Sistema UAB, exigida formação mínima estabelecida no Termo de Compromisso supra 

citado. 

c) Para o Edital Nº 75/2014 DED/CAPES (0299090)  - aprovado em 2016 e implementado 

em 2017 -, os critérios de seleção de bolsistas já foram adotados nos editais implementados 

em 2017 na série de editais anexados neste processo (0300245). Editais publicados para 

aqueles perfis que estão em atividade, conforme explicitado na Portaria Nº 183, e para 

aqueles que não possuem os requisitos mínimos exigidos já procedemos suas exclusões, a 

partir do mês de fevereiro de 2018. 

d) Cumpre salientar que no Ofício nº 187/2016-CCB/CGFO/DED/CAPES (0299950), que 

apresenta esclarecimentos sobre a Portaria CAPES 183/2016, em seu primeiro parágrafo 

afirma que quanto aos novos requisitos exigidos pela legislação para as atividades 

desenvolvidas pelos bolsistas, relacionados à aqueles que já atuavam anteriormente à 

data de publicação da referida Portaria, os critérios de seleção adotados à época serão 

mantidos, não sofrendo seus efeitos retroativos, naquilo que os prejudica.  

Em seu §3º o referido Ofício salienta que os profissionais que atuam em cursos referentes a 

editais/chamadas anteriores ao edital 75/2014, terão sua atuação considerada regular, 

tendo suas atividades preservadas até o término dos cursos. Assim TODOS os bolsistas 

relacionados, que constam da Solicitação de Auditoria, estavam atuando como bolsistas dos 

editais anteriores. As bolsas são liberadas/disponibilizadas no SISUAB por "lotes" não 

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=385100&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=961&infra_hash=e8bcaee840ab0d204aa49347c5574299062c301002a4e77f828c3e37c8bd003d
https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=386437&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=961&infra_hash=9fc789d73a9ee5dcef353f5e160344832028dde81657efe54065b607e4a5947a
https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=386091&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=961&infra_hash=760e70d43871e6bbd9a1af31957493edda41ec22ace2eb466182909560b35e9c
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sendo possível identificar a oferta/edital do curso. Assim, esses bolsistas não trabalharam 

no Edital nº 75. 

Informamos ainda que possuímos cursos referentes a editais anteriores a esta legislação que 

estão encerrando no ano de 2018, portanto temos bolsista que foram selecionados antes da 

vigência desta portaria, o que é o caso dos bolsistas relacionados na solicitação de Auditoria 

12, por este motivo não atendem aos requisitos preconizados pela Portaria CAPES nº 

183/2016. 

Análise da Auditoria Interna 

Nota-se que as principais irregularidades constatadas se referem a ausência de 

comprovação de experiência de 1 (um) ano no magistério superior, e a falta de titulação 

de mestre ou vinculação a programa de pós-graduação. 

Quanto às exigências de experiência e titulação para a atuação nos cursos UAB, o 

mencionado Ofício nº 187/2016-CCB/CGFO/DED/CAPES exarou orientação no sentido 

de somente aplicar os requisitos exigidos pela Portaria CAPES 183/2016 a partir das 

ofertas de vagas do Edital nº 75/2014, no caso da UFMS, com efeito a partir do segundo 

semestre de 2017, quando 1.500 novas vagas foram ofertadas, sendo 600 vagas para os 

cursos de graduação e 900 para os cursos de pós-graduação. 

Conforme relatado pela Unidade, as bolsas são informadas por lote, e sem identificação 

da oferta/edital do curso, mas mesmo assim afirmou que todos os bolsistas não 

trabalharam no Edital nº 75. Percebe-se certa contrariedade nesta afirmação visto que 

muitos professores possuem vínculos nos cursos em períodos posteriores às ofertas de 

vagas do Edital nº 75, dos quais destacamos: 

Quadro 24: Bolsistas que não possuem requisitos exigidos, na Resolução FNDE nº 8/2010 e na Portaria 

CAPES nº 183/2016, com vínculo posterior às ofertas de vagas do Edital nº 75/2014 
Bolsista Curso Período do Vínculo 

A.G.J. Lic. Ciência Biológica 01/12/2017 a 31/12/2017 

A.S.O. Lic. Ciência Biológica 01/09/2017 a 30/09/2017 

A.A.B. Educação Física 01/02/2018 a 31/07/2021 

D.N.G. Esp. Gestão Pública 01/12/2017 a 31/12/2017 

S.M.F. Lic. Ciência Biológica 01/09/2017 a 30/09/2017 

T.S.Y. Lic. Ciência Biológica 01/09/2017 a 30/09/2017 

V.M. Formação Equipe Multidisciplinar 01/12/2017 a 31/03/2018 

Fonte: Edital nº 75/2014. 

Não obstante, a Resolução FNDE nº 8, de 30 de abril de 2010, já estabelecia como 

requisito para as modalidades Professor Conteudista II e Professor Formador II a 

formação ou vinculação em programa de pós-graduação, de mestrado ou doutorado, 

quando não comprovasse experiência no magistério superior. 

Logo, os bolsistas que atuam, ou atuaram, como Professor Formador II sem comprovação 

da experiência no magistério superior e que não apresentaram titulação ou vinculação em 

programas de pós-graduação, de mestrado ou doutorado, não cumprem os requisitos 

legais, independente da época de sua vinculação. 
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Por outro lado, é importante ressaltar que alguns bolsistas citados atuaram em atividades 

dos cursos UAB em exercícios anteriores, conforme verificado em consultas ao SGB, o 

que sanaria parcialmente as irregularidades constatadas caso houvesse declaração da 

Instituição contabilizando o período de vinculação do bolsista. 

Outro ponto que merece destaque é a forma como estão arquivados os documentos 

individuais dos bolsistas, em pastas físicas, muitas vezes sem os comprovantes exigidos 

nos Editais ou normativos, ainda que existentes. Quanto a este fato, os riscos poderiam 

ser mitigados caso os documentos, comprovantes e declarações apresentadas pelos 

bolsistas fossem armazenados em meio digital, em substituição a tradicional pasta física. 

Assim, a Unidade manteria um repositório virtual, com acesso à internet e regras de 

segurança. 

Chamou a atenção, também, a ausência do Currículo Lattes dos bolsistas nos arquivos da 

Unidade. Ressalta-se que o Lattes é uma base de dados pública que tem por objetivo 

apresentar a experiência laboral e toda a produção científica e intelectual de um 

profissional. A Unidade poderá, inclusive, solicitar a assinatura de Declaração de 

Veracidade com relação às informações ali constantes, como parte da documentação 

necessária para o processo de seleção. 

Recomendações: 

16) À SEDFOR/RTR: Proceder à análise criteriosa dos requisitos exigidos nos 

normativos do FNDE e da CAPES para o recebimento de bolsas por ocasião da 

convocação dos bolsistas, mantendo os documentos apresentados nos arquivos 

individuais, preferencialmente em versão digital. 

 

17) À SEDFOR/RTR: Exigir dos candidatos, quando convocados, a apresentação de 

Currículo Lattes como parte da documentação exigida. 

 

5.2.8 Informação: Bolsas destinadas à formação inicial e continuada professores da 

educação básica pagas a professores do PNAP, destinadas a capacitar gestores e 

servidores. 

A Portaria CAPES nº 183/2016 estabeleceu que a distinção entre as modalidades de que 

Professor Formador I e Professor Formador II vão além das exigências mínimas de 

qualificação, visto que, para a primeira modalidade, é destinada aos cursos que estão na 

área de formação inicial e continuada de professores de educação básica no âmbito do 

Sistema UAB, conforme incisos I e II, do art. 4º da referida Portaria: 

I. Professor Formador I: valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) concedido para 

atuação em atividades típicas de ensino, participantes de projetos de pesquisa e de 

desenvolvimento de metodologias de ensino na área de formação inicial e 

continuada de professores de educação básica no âmbito do Sistema UAB, sendo 

exigida experiência de 03 (três) anos no magistério superior;  

 

II. Professor Formador II: valor de R$ 1.100,00 (mil e trezentos reais) concedido para 

atuação em atividades típicas de ensino, de desenvolvimento de projetos e de 
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pesquisa, relacionadas aos cursos e programas implantados no âmbito do Sistema 

UAB, exigida formação mínima em nível superior e experiência de 1 (um) ano no 

magistério superior; 

 

Em análise aos relatórios de pagamentos de bolsas extraídos do Sistema de Gestão de 

Bolsas da CAPES – SGB, identificamos pagamento de bolsas na modalidade Professor 

Formador I a professores do Curso de Bacharelado em Administração, Especialização em 

Gestão Pública, Gestão Pública Municipal, e Gestão em Saúde, todos ofertados por meio 

do Programa Nacional de Formação em Administração Pública (PNAP), que tem como 

área de atuação a formação, capacitação dos quadros de gestores para atuarem na 

administração de macro (governo), micro (unidades organizacionais) e sistemas públicos. 

Manifestação da Unidade Auditada 

Quanto ao pagamento de bolsas de Professor Formador I para cursos que não estão na área 

de formação inicial e continuada de professores de educação básica no âmbito do Sistema 

UAB, a exemplo do Curso de Bacharelado em Administração, Especialização em Gestão 

Pública, Gestão Pública Municipal, e Gestão em Saúde, todos ofertados por meio do 

Programa Nacional de Formação em Administração Pública (PNAP), que tem como área 

de atuação a formação, capacitação dos quadros de gestores para atuarem na 

administração de macro (governo), micro (unidades organizacionais) e sistemas públicos, 

esclarecemos que o PNAP, por meio dos editais da Capes (0299091 e 0299092) financia os 

itens necessários às formações induzidas nestes programas. Assim, custeio geral e as 

diversas categorias de bolsas que devem estar relacionadas ao objeto e às atividades 

proposta são financiadas pelo Sistema Capes/UAB e fazem parte da Política de Formação 

do MEC. Estas bolsas são pagas pela CAPES/UAB, e são calculadas seguindo os mesmos 

parâmetros de fomento para os cursos do Sistema UAB, seja ele de licenciatura ou 

bacharelado. 

Como pode ser observado no último edital lançado pela CAPES, para ofertas nos sistemas 

UAB/PNAP (0299090), Edital 75/2014, em seu item 3.2.1 que versa sobre os critérios que 

define quais IPES poderão ser habilitadas como proponentes de cursos, devemos estar em 

conformidade com os seguintes critérios: 

a) Estar cadastrado no SisUAB com status “Ativo” e caracterizado como “UAB” ou 

“PNAP” no campo “Chamada”; 

b) Ser curso de (i) graduação (Bacharelado, Licenciatura ou de Tecnólogo); (ii) 

Formação/Complementação Pedagógica para professores em exercício na Educação 

Básica e com graduação superior que não seja em Licenciatura; (iii) Especialização no 

âmbito do Programa Nacional de Administração Pública – PNAP ou; (iv) Especialização 

visando à formação continuada de professores em exercício na Educação Básica; 

Neste contexto, pode-se observar que, pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil, a 

política de formação de profissionais não se restringe apenas à Formação Inicial e 

Continuada de Professores e Profissionais para a Educação Básica, mas também para 

profissionais na área de saúde, administração pública, em cursos tecnológicos e/ou demais 

áreas de atuação profissional, a exemplo do PNAP (ver editais de 2012 e 

2015, 0299091 e 0299092). Contudo, conforme orientações da Capes, para os próximos 

Editais a serem lançados pelo Sistema UAB, 75% das vagas nos Editais serão para 

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=385101&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=961&infra_hash=4f19d374a89def2911c9184ebabe96327ab8ef0a1b156c81231c8b4f96fa42ca
https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=385102&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=961&infra_hash=fc8f84de31581f17c631f4f512f2311d985659d41667f82931383e1eac90d597
https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=385100&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=961&infra_hash=e8bcaee840ab0d204aa49347c5574299062c301002a4e77f828c3e37c8bd003d
https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=385101&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=961&infra_hash=4f19d374a89def2911c9184ebabe96327ab8ef0a1b156c81231c8b4f96fa42ca
https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=385102&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=961&infra_hash=fc8f84de31581f17c631f4f512f2311d985659d41667f82931383e1eac90d597
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Formação de Professores e 25% dos cursos financiados serão para as demais áreas 

profissionais.   

Análise da Auditoria Interna 

Verifica-se que a falta de previsão legal para o pagamento de bolsas na Modalidade 

Professor Formador I aos Cursos do PNAP se deve ao aproveitamento da legislação, que 

foi elaborada inicialmente para atender as demandas da formação inicial e continuada de 

professores da Educação Básica do Sistema UAB, e que teve suas ofertas ampliadas para 

atingir interessados de outras áreas. 

De fato, caso houvesse a impossibilidade de pagamento a esses cursos na Modalidade 

Professor Formador I, o próprio sistema rejeitaria o lançamento, e a própria CAPES 

orientaria sobre esta impossibilidade. 

Ante a ausência de outros documentos da CAPES em sentido contrário, verifica-se regular 

tais pagamentos, ainda que estejam em desacordo com o teor da legislação atual praticada. 

 

5.2.9 Constatação: Ausência de apresentação de comprovante de residência 

relacionado ao Polo de Apoio onde o Tutor Presencial atua. 
 

Fato 

Conforme análise dos Editais de Seleção de Tutores Presenciais publicados pela 

SEDFOR/RTR, consta como exigência para a convocação do candidato a apresentação 

de comprovante de residência no município pretendido (contas de água ou de energia 

elétrica; correspondência ou documento expedido por órgãos oficiais das esferas 

municipal, estadual ou federal; correspondência de instituição bancária pública ou 

privada, ou ainda de administradora de cartão de crédito e outros), sendo que a data de 

emissão ou expedição  do mesmo deve ser de, no máximo, noventa dias. 

Em análise à amostra de 42 (quarenta e dois) Tutores Presenciais (70% do total), 

constatou-se ausência desse documento em relação aos 26 (vinte e seis) bolsistas abaixo: 

Quadro 25: Tutores Presenciais que não apresentaram comprovante de residência relacionado ao 

Polo de Apoio 

Nome Polo Curso Último vínculo 

A.B.S. Água Clara  Ciências Biológicas 01/07/2013 a 31/01/2017 

A.C.B. São Gabriel do Oeste  Administração Pública 01/10/2017 a 31/07/2021 

A.A.S.P. São Gabriel do Oeste  Geografia 01/11/2014 a 30/11/2017 

C.M.M. Rio Brilhante  Ciências Biológicas 01/09/2014 a 31/07/2018 

D.P.N.N. Costa Rica  Pedagogia 01/09/2017 a 30/09/2017 

E.M.S. Costa Rica  Educação Física 01/11/2016 a 31/10/2018 

E.M.S. Água Clara  Pedagogia 01/03/2015 a 31/07/2018 

G.A.R. Rio Brilhante  Pedagogia 01/09/2013 a 30/09/2017 

G.G.P. Rio Brilhante  Administração Pública 01/08/2014 a 30/06/2018 
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I.M.P. São Gabriel do Oeste  Pedagogia 01/08/2013 a 30/09/2017 

I.P.S. São Gabriel do Oeste  Matemática 01/10/2012 a 31/01/2019 

J.P.A. Camapuã  Ciências Biológicas 01/09/2014 a 31/07/2018 

J.A.M.B. Bela Vista Matemática 01/08/2013 a 31/05/2017 

J.S.C. Bataguassu  Matemática 01/05/2012 a 31/01/2019 

J.M. Campo Grande  Administração Pública 01/06/2013 a 31/03/2017 

K.A.N. Costa Rica  Geografia 01/09/2016 a 31/01/2019 

L.C.T. Rio Brilhante  Administração Pública 01/06/2013 a 31/03/2017 

M.U.S. Costa Rica  Matemática 01/07/2013 a 31/01/2019 

M.F. Bataguassu 
 Letras – Port./ 

Espanhol 
01/05/2010 a 31/08/2017 

M.S.M. São Gabriel do Oeste  Ciências Biológicas 01/01/2011 a 31/07/2018 

M.F.B. Bonito  Educação Física 01/11/2017 a 31/07/2021 

M.A.S. Bataguassu  Educação Física 01/04/2016 a 31/10/2018 

M.R.R. Bela Vista  Pedagogia 01/10/2017 a 31/07/2021 

M.S.O. Camapuã  Educação Física 01/04/2016 a 31/10/2018 

S.C.M.M. São Gabriel do Oeste  Administração Pública 01/08/2014 a 30/06/2018 

S.C.M. Camapuã  Pedagogia 01/08/2014 a 30/09/2017 

Fonte: Editais de seleção de tutores presenciais. 

 

Manifestação da Unidade Auditada 

Em resposta a Unidade esclareceu que, três tutores são da oferta do Edital 75/2014 (em 

vigência) e os editais de seleção vinculados à essa oferta exigem o comprovante de 

residência. Os Tutores apresentaram a documentação que anexamos ao processo: 

A.C.B., M.F.B., M.R.R. 

Dezessete Tutores são de ofertas anteriores ao Edital 75/2014 e, embora tenham sido 

aprovados em editais de seleção, estes não exigiam a comprovação de residência. E, 

finalmente, seis Tutores não passaram por seleção em edital.  

 

Análise da Auditoria Interna 

Ao contrário do que foi informado pela Unidade, de que 17 (dezessete) Tutores constantes 

da amostra foram aprovados por editais de seleção sem a exigência de apresentação de 

comprovante de residência, constatamos esta exigência em 9 (nove) casos, abaixo, sendo 

que, somente em 4 (quatro) casos os editais foram omissos quanto a esta exigência. 

Quadro 26: Bolsistas que não apresentaram comprovante de residência 

Nome 
Exigência de apresentação de 

comprovante de residência 

C.M.M. Edital PREG nº 117/2014, item 8 “e”. 

D.P.N.N. Edital PREG nº 103/2014, item 8 “e”. 

E.M.S. Edital PREG nº 103/2014, item 8 “e”. 
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G.G.P. Edital PREG nº 106/2014, item 8 “e”. 

I.M.P. Edital SEDFOR nº 44/2017, item 7 “j”. 

KAN. Edital PREG nº 103/2014, item 8 “e”. 

M.S.O. Edital PREG nº 115/2014, item 8 “e”. 

S.C.M.M. Edital PREG nº 106/2014, item 8 “e”. 

S.C.M. Edital PREG nº 103/2014, item 8 “e”. 

Fonte: Editais de seleção de Tutores Presenciais. 

Quanto aos Tutores que não participaram de processo seletivo, além dos 6 (seis) citados 

pela Unidade, não localizamos Editais de convocação de outros 5 (cinco) Tutores da 

amostra, já relacionados no item 5.2.3. 

Indiscutível o fato de que as exigências editalícias deveriam ser avaliadas antes da atuação 

dos bolsistas, sob pena de favorecimento destes, pois, caso não houvesse necessidade de 

o bolsista ter domicílio no município do Polo de atuação, provavelmente outros 

candidatos interessados participariam do certame. 

Não obstante, também é necessário que o comprovante esteja no nome do bolsista, ou que 

seja apresentado outros documentos capazes de comprovar a relação com o endereço 

apresentado ou com o proprietário (exemplo: contrato de aluguel, Certidão de 

Casamento). 

Cabe à Unidade, no entanto, analisar se há a necessidade de manter essa exigência para 

os municípios limítrofes do Polo, quando entender que a distância entre estes não 

prejudicará a atuação do Tutor Presencial. 

Recomendações 

18) À SEDFOR/RTR: Solicitar a comprovação de endereço dos 9 (nove) Tutores 

identificados que foram aprovados em processo seletivo contendo esta exigência. 

 

19) À SEDFOR/RTR: Não permita que bolsistas iniciem suas atividades antes de 

apresentar toda a documentação exigida no Edital, em especial o comprovante de 

residência no município do Polo onde atuará o Tutor Presencial, se houver esta 

previsão. 

 

5.2.10 Constatação: Bolsas concedidas nas modalidades de Tutor e Coordenadoria 

de Tutoria em quantidade superior ao permitido na IN CAPES nº 2, de 19 de abril 

de 2017. 

Fato 

A Instrução Normativa nº 2, de 19 de abril de 2017, que estabelece procedimentos de 

pagamento e parâmetros atinentes à concessão das bolsas UAB, estabelece em seu art. 5º 

os requisitos abaixo, dos quais destacamos: 



 
Serviço Público Federal 
Ministério da Educação 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
 

 
51 

IV. Coordenadoria de Tutoria: uma mensalidade de bolsa para cada grupo de 30 (trinta) 

tutores na instituição de ensino, atualizada a cada início de período letivo de cursos 

ofertados pela IES;  

V. Tutor: as mensalidades de tutoria serão concedidas de acordo com as seguintes 

especificidades:  

a) Cursos de Graduação com alunos ativos: uma mensalidade de bolsa por grupo de 

18 alunos ativos, incluída a re-oferta de disciplina em período posterior à matriz 

curricular regular, respeitado período máximo de doze meses e resguardado no mínimo 

um tutor para o curso. Será mantido o cálculo de concessão de uma mensalidade de 

bolsa por grupo de 15 alunos ativos para cursos iniciados até o dia 28/02/2017;  

b) Cursos de Especialização com alunos ativos: uma mensalidade de bolsa por grupo 

de 25 alunos ativos, resguardado no mínimo um tutor para o curso; 

Dessa forma, confrontando o número de alunos ativos com o número de Coordenadores 

de Tutoria e Tutores, procedeu-se às seguintes constatações: 

 

a) COORDENADORIA DE TUTORIA 

Com base nos relatórios de pagamentos de bolsas dos anos de 2015 a 2017, avaliou-se a 

quantidade de Coordenadores de Tutores com relação à quantidade de Tutores Presenciais 

e à Distância existentes, conforme cálculos abaixo: 

Quadro 27: Relação entre Tutores e Coordenadores de Tutoria entre o período de 2015 a 2017 
RELAÇÃO TUTOR X COORDENADOR DE TUTORIA 

2015 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

COORD. DE TUTORIA 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 

TUTORES 98 101 118 118 118 116 114 112 103 103 100 97 

TUTOR X COORD. 9,8 10,1 11,8 11,8 14,8 11,6 11,4 11,2 10,3 10,3 10,0 9,7 

2016 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

COORD. DE TUTORIA 9 10 8 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

TUTORES 79 79 77 64 62 58 55 54 56 55 54 54 

TUTOR X COORD. 8,8 7,9 9,6 64,0 62,0 29,0 27,5 27,0 28,0 27,5 27,0 27,0 

2017 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

COORD. DE TUTORIA 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 0 0 

TUTORES 53 53 52 50 52 51 47 47 40 41 75 82 

TUTOR X COORD. 26,5 26,5 26,0 25,0 26,0 51,0 47,0 23,5 20,0 20,5 n/a* n/a* 

Fonte: SGB/CAPES. 

*A Unidade justificou que os dois Coordenadores foram pagos na Modalidade Professor Formador de Equipe 

Multidisciplinar, excepcionalmente. 

Conforme apontado no quadro acima, no período de janeiro/2015 a março/2016 existia 1 

(um) Coordenador de Tutoria para cada curso. Nos meses seguintes, houve redução para 

2 (dois) Coordenadores para atender todos os cursos. A partir da vigência da Instrução 

Normativa nº 2, de 19 de abril de 2017, a quantidade de Coordenadores de Tutoria 

somente foi respeitada nos meses de junho, julho, novembro e dezembro. 
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b) TUTOR 

Com base no número de alunos ativos em 2017, informados pela Unidade, e confrontando 

os pagamentos de bolsas realizados no mês de dezembro de 2017, elaborou-se os cálculos 

abaixo: 

Quadro 28: Relação entre Tutores e alunos ativos em 2017 

Cursos de 

Graduação 

Qtde de 

Acadêmicos 

Ingressantes  

antes de 

2017 

Tutores 

devidos 

antes de 

2017* 

Qtde de 

Acadêmicos 

Ingressantes 

em 2017 

Tutores 

devidos a 

partir de 

2017** 

Tutores 

devidos 

Qtd de 

Tutores em 

dezembro 

de 2017 

Administração Pública  71 4 148 8,22 12 10 

Ciências Biológicas  77 5   98 5,44 10   9 

Educação Física  47 3 149 8,28 11   6 

Letras – Port./Esp. 41 2   91 5,06   7   9 

Pedagogia  81 5   99 5,50 10   9 

Geografia 31 2     0 0,00   2   2 

Matemática 24 1     0 0,00   1   3 

Cursos de Especialização 
Qtd de 

Matrículas 

Tutores 

devidos*** 

Qtd. De Tutores 

em dezembro de 

2017 

Educação Física Escolar 150   6   5 

Gestão Pública 159   6   5 

Gestão Pública Municipal   41   1   2 

Mídias na Educação 350 14 14 

Relações étnico-raciais, gênero e diferenças no 

contesto do ensino de história e cultura brasileiras 
200   8   8 

Fonte: SEDFOR/RTR. 

(*)Total de alunos ativos / 15; (**) Total de alunos ativos / 18; (***) Total de alunos ativos / 25. 

 

Nota-se que, nos Cursos de Licenciatura em Letras e Matemática e no Curso de 

Especialização Gestão Pública Municipal, a quantidade de Tutores (Presencial/à 

Distância) está acima do permitido para a quantidade de alunos ativos. 

 

Manifestação da Unidade Auditada 

A respeito do pagamento de bolsas aos coordenadores de tutoria e tutores, a 

SEDFOR/RTR apresentou os seguintes esclarecimentos: 

c) Coordenadoria de Tutoria 

Para a coordenação de tutoria, a liberação das bolsas quando estava sob 

responsabilidade do FNDE, era uma função relacionada a cada curso. Cursos de 

graduação ou curso lato sensu, tinham direito a um coordenador de tutores específico 

para cada coordenador de curso, os dois trabalhando para viabilizar as atividades 

daquele curso específico. Esse cenário persistiu por muitos anos, mesmo após a 

transferência do fomento e gestão de bolsas para a CAPES, em 2012. Contudo, com 

contingenciamento de recursos ocorridos a partir de 2015, a CAPES começa a rever 
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a métrica dos pagamentos de bolsas e, a Instrução Normativa nº 2 de 19 de abril de 

2017 passa a estipular que os coordenadores de tutoria teriam ação multi-cursos, 

ligados diretamente ao número total de tutores na razão de um para cada 30 tutores 

ativos, conforme é atualmente. Ressalte-se que a CAPES prevê arredondamentos 

quando o quantitativo de tutores é inferior ao mínimo, mas superior à metade. Por 

exemplo: quarenta e seis tutores fariam jus a dois coordenadores e não um. 

d) A atual gestão, ao assumir, convocou os dois coordenadores de tutoria 

remanescentes dos cursos de editais anteriores, para reuniões de trabalho 

a partir de abril de 2017, levando a exclusão de um dos dois 

Coordenadores de Tutor a época após sua solicitação, e continuando as 

atividades apenas com a segunda Coordenadora. Neste 

contexto, procedemos a elaboração do Edital nº 07 de 04 de julho de 2017 

e a convocação da Bolsista selecionada pelo Edital 11 de 27 de julho de 

2017 para o preenchimento dessa função, e atenderem cerca de 70 tutores 

atualmente, a partir da implementação das 1.500 novas matrículas da 

UAB no Edital nº 75/2014. Assim, considerando que vários cursos de 

editais anteriores da Capes/UAB estão procedendo a colação de grau de 

seus alunos no ano de 2017 e 2018 e, consequentemente, reduzindo o 

número de tutores, há oscilações neste quantitativo de tutores claramente 

demonstrado no item a) da as 14, neste momento de transiçã– - tanto de 

legislação e procedimentos quanto da implementação do novo edital de 

vagas) Tutores 

A inscrição de tutores no SGB não diferencia as figuras de tutores presenciais e a 

distância. Apesar disso, essas figuras desempenham papeis diferentes no processo 

ensino-aprendizagem dessa modalidade. Antes da normatização da CAPES, 

especificamente até o ano de 2014, a métrica para definição de tutores presenciais 

era definida pelo número de polos (um por polo) e independia do número de alunos 

matriculados, não sendo computados no cálculo de tutores a distância. Após as novas 

normatizações, essa métrica incorporou o número de tutores presenciais ao conjunto 

de tutores existentes no curso. Contudo, persiste a necessidade de se manter um tutor 

presencial por polo ativo. 

Ressalte-se também que eventualmente, por estratégia e interesse do curso, havendo 

saldo de cotas no sistema para um determinado curso, é possível converter o valor de 

bolsas de professores para tutores e o inverso. Essa operação é prevista no SGB e tem 

sido autorizada pela CAPES (tanto que inseriu essa funcionalidade no sistema). Além 

disso, a CAPES assegura o pagamento de um tutor por polo, no caso de ter menos 

alunos do que o previsto para a cota de tutoria.  

 

Análise da Auditoria Interna 

A Unidade esclarece que a quantidade de bolsas de Coordenadores de Tutoria somente 

foi estabelecida após a publicação da Instrução Normativa nº 2, de 19 de abril de 2017, o 

que de fato merece prosperar, visto que os normativos do FNDE são omissos quanto a 

isso. 

Por outro lado, não localizamos em nenhum outro normativo, e também não foi 

apresentada pela Unidade nenhuma orientação expressa, no sentido de que que a CAPES 

prevê arredondamentos quando o quantitativo de tutores é inferior ao mínimo, mas 
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superior à metade. Por exemplo: quarenta e seis tutores fariam jus a dois coordenadores 

e não um. 

Considerando que, atualmente, a Unidade está em conformidade com a quantidade de 

Coordenadores de Tutoria exigida, emitimos a recomendação abaixo para monitoramento 

durante o exercício. 

Já com relação aos Tutores, a Unidade argumenta que a CAPES flexibilizou o 

entendimento, incluindo funções no SGB para converter Cotas de bolsas de Professores 

para Cotas de bolsas de Tutores, de acordo com o interesse da Instituição. Novamente, 

ainda que exista a possibilidade operacional no sistema, não há previsão legal nos 

normativos consultados. 

Tem-se, no caso, que a CAPES deveria emitir orientações formais, ou alteração dos 

normativos pertinentes, dando maior segurança às Instituições na gestão desses recursos. 

Recomendação 

20) À SEDFOR/RTR: Respeitar as condições dispostas no art. 5º da Instrução 

Normativa nº 2, de 19 de abril de 2017, quanto ao número mínimo de alunos ativos 

e Tutores para o pagamento de mensalidade de bolsistas. 

 

5.2.11 Informação: Existência de vínculo entre bolsistas indicados para atuarem nos 

Cursos EAD com servidores da UFMS 

Com base na amostra de 49 (quarenta e nove) bolsistas sem vínculo com a UFMS, que 

receberam bolsas nos exercícios de 2015 a 2017, e que foram indicados para atuarem 

como Professores, portanto, sem existência de processo seletivo, solicitamos à 

Controladoria-Geral da União – CGU/MS que efetuasse consulta nos sistemas do 

Governo Federal, e confrontamos, também, com os sistemas de acesso da equipe da 

Auditoria Interna (SGB, SGP, SIAPE), cuja análise demonstramos no quadro abaixo: 

Quadro 29: Relação de bolsistas que possuem vínculos com servidores da UFMS 

Bolsista Informações sobre o Bolsista 
Vínculo Com 

Servidor 
Informações sobre o servidor MOTIVO 

O.S. 

Atuou como Professor do Curso 

EAD de Ciências Biológicas e 

Geografia nos anos de 2014 a 2017; 

P.S.P. Diretora do INMA. 

Grau de 

Parentesco: 

Cônjuge. 

C.F.V. 

 Ex-servidora da UFMS, no cargo 

de Assistente Social de 

10/02/2014 a 21/03/2014; 

 Atuou como professora do Curso 

EAD de Letras de 01/11/2014 a 

31/12/2014, 01/02/2015 a 

31/03/2015 e 01/07/2017 a 

30/11/2017. 

E.M.S. 

 Professora da FAALC; 

 Coordenadora do Curso EAD 

de Letras de 01/11/2014 a 

30/11/2015; 

 Professora do Curso EAD de 

Letras desde 01/12/2015 até a 

presente data. 

Registro de 

mesmo 

endereço 

nos 

assentos 

funcionais. 

V.L.G. 

Atua como professor do Curso EAD 

de Educação Física desde 

01/11/2017 até a presente data. 

L.L.G.S. 

 Professora da FAED; 

 Professora do Curso EAD de 

Pedagogia de 01/08/2015 a 

31/10/2015 e 01/03/2016 a 

31/03/2016; 

Grau de 

Parentesco: 

Irmão 
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 Professora do Curso EAD de 

Ed. Física de 01/04/2016 a 

30/04/2016 e 01/08/2017 a 

31/10/2017; 

Z.A.L. 

Atua como professora do Curso 

EAD de Ciências Biológicas desde 

2011 até a presente data. Z.A.L. 

 Professora da FACH; 

 Coordenadora de Curso EAD 

de Gestão de Políticas 

Públicas em Gênero e Raça 

de 01/04/2013 a 31/10/2014. 

Grau de 

Parentesco: 

Irmã 

M.F.N. 

Atua na Formação de Equipe 

Multidisciplinar de 01/01/2016 até a 

presente data. Em consulta aos 

pagamentos do SGB, recebeu bolsa 

até o mês de janeiro de 2018. 

D.N.G. 

 Analista de Tec. da 

Informação lotado na 

SEDFOR/RTR; 

 Equipe Multidisciplinar de 

01/04/2013 a 30/09/2015; 

 Coordenador Adjunto UAB 

de 01/10/2015 a 31/08/2016; 

 Equipe Multidisciplinar de 

01/09/2016 a 30/04/2017; 

 Professor do Curso de 

Especialização EAD Gestão 

Pública de 01/12/2017 a 

31/01/2018. 

Grau de 

parentesco: 

Mãe 

Fonte: CGU/MS, SGB/CAPES e SGP/UFMS. 

Das bolsistas citadas, C.F.V. e M.F.N. poderiam ter sido beneficiadas, a princípio, pelos 

servidores que possuem vínculo na UFMS, visto que há indícios que foram indicadas 

diretamente por estes na condição de Coordenadores do Sistema UAB. 

Com relação à primeira, a servidora com quem possuía vínculo (o mesmo endereço 

constou nos dados do SIAPE até setembro de 2016) era a Coordenadora do mesmo curso 

em que atuava a bolsista. Sabe-se que o Colegiado de Curso que aprova as indicações dos 

docentes de seus respectivos cursos, conforme relatado no item 5.2.3 Neste caso, 

identificamos no Boletim de Serviço Eletrônico da UFMS somente a Resolução nº 12, de 

05/12/2014, assinada pela própria servidora, na função de Coordenadora de Curso, 

aprovando o Plano de Trabalho da bolsista.  

Importante esclarecer, entretanto, que o vínculo é apenas em relação ao endereço 

informado, pois não há nos arquivos pessoais da servidora qualquer menção à bolsista 

como dependente, ou relação de parentesco. 

Já a segunda bolsista, MFN, segundo informações apresentadas pela 

SEAT/DIRM/CAP/PROGEP, prestou serviços como funcionária terceirizada na função 

de Assistente de Projetos, no período de 12/08/2013 a 28/03/2014, com a empresa 

Instituto de Pesquisa e Elaboração de Projetos e Planos Integrados – IPEPPI (Contrato nº 

37/2010). 

Conforme constatado nos itens 5.2.5 e 5.2.7, a referida funcionária iniciou suas atividades 

em 01/01/2016, atuando na Modalidade Professor Pesquisador II na Formação de Equipe 

Multidisciplinar, sem o cumprimento das exigências mínimas legais e em desacordo com 

as atribuições da Modalidade ocupada, descritas na Resolução FNDE nº 08, de trinta de 

abril de 2010. 

Agrava a situação o fato de que D.N.G., seu filho, era o Coordenador-Adjunto UAB à 

época (01/10/2015 a 31/08/2016), portanto, exercia influência na indicação da Equipe 
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Multidisciplinar, que, na prática, atuava como pessoal de apoio à gestão administrativa 

dos Cursos EAD. 

Atualmente, a Resolução CD nº 133, de 25 de julho de 2017, que institui o Plano de 

Governança de Bolsas e Auxílios em projetos de ensino, pesquisa, extensão, 

desenvolvimento institucional, estímulo à inovação e em programas de assistência 

estudantil no âmbito da UFMS, estabelece essa vedação, conforme destacamos: 

Art. 81. É vedada a concessão de bolsas de que trata esta Resolução: [...] 

VIII - a cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

terceiro grau, do coordenador, do vice coordenador ou de qualquer membro do projeto. 

Ainda que a vedação por ato normativo tivesse ocorrido em data posterior ao fato, 

registra-se que o TCU assinalou o seguinte entendimento, por ocasião do Acórdão nº 

1332/2015 – TCU – 2ª Câmara, que rejeitou as justificativas e aplicou multa a servidor 

da UFMS, quando no exercício da função de gestor do contrato de prestação de serviço, 

favoreceu o seu filho, ao indicar a contratação deste à empresa terceirizada: 

12.3. Essa forma de contratação – desempenho de serviços terceirizados por pessoas 

que mantenham relações de parentesco com servidores da entidade contratante – não deixa 

de entoar um tipo de nepotismo ainda que camuflado, o qual pode ser identificado não 

apenas pelos laços familiares, mas também por relações de amizade, como já se pronunciou 

o Tribunal de Contas da União em algumas oportunidades sobre a prática do nepotismo na 

Administração Pública Federal, a exemplo dos Acórdãos 926/2003-Plenário, 2961/2004-1ª 

Câmara, 95/2005-Plenário e 3585/2006-1ª Câmara. No voto do Excelentíssimo Ministro 

Ubiratan Aguiar, relator do Acórdão 95/2005-Plenário, consta o seguinte entendimento em 

relação ao nepotismo em contratações de terceirizados: “não há dúvida de que se trata de 

procedimento que contraria os princípios constitucionais da moralidade e da 

impessoalidade, na medida em que privilegia um determinado grupo de pessoas”. 

12.4. Por isso, pouco importa a denominação que se dá a essa forma de contratação, 

ou o grau de parentesco existente entre contratante e contratado (se de primeiro, segundo, 

terceiro ou quarto grau, se por consanguinidade ou por afinidade), pois, como já dito, o que 

interessa é que a adoção de procedimentos dessa natureza fere os Princípios da Moralidade 

e da Impessoalidade na Administração Pública, ínsitos no art. 37, caput, da Constituição 

Federal, independentemente da existência de lei formal para coibir tal prática, tendência 

consolidada com a edição da Súmula Vinculante 13 e por vasta jurisprudência do STF: 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. 

DENEGAÇÃO DE LIMINAR. ATO DECISÓRIO CONTRÁRIO À SÚMULA 

VINCULANTE 13 DO STF. NEPOTISMO. NOMEAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DO 

CARGO DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 

PARANÁ. NATUREZA ADMINISTRATIVA DO CARGO. VÍCIOS NO PROCESSO 

DE ESCOLHA. VOTAÇÃO ABERTA. APARENTE INCOMPATIBILIDADE COM A 

SISTEMÁTICA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESENÇA DO FUMUS BONI 

IURIS E DO PERICULUM IN MORA. LIMINAR DEFERIDA EM PLENÁRIO. 

AGRAVO PROVIDO. I - A vedação do nepotismo não exige a edição de lei formal 

para coibir a prática, uma vez que decorre diretamente dos princípios contidos no 

art. 37, caput, da Constituição Federal. II – (...) VI - Agravo regimental provido (Rcl 

6702 MC - AgR/PR - AG.REG.NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO - 

Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI Julgamento:  04/03/2009 - Órgão 

Julgador:  Tribunal Pleno). 
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[...] 

9.2. rejeitar as razões de justificativa de [...] e, com fundamento no art. 58, inciso II, da Lei 

8.443/92, aplicar-lhe multa no valor de R$ 3.000,00, em razão da prática indevida de atos 

relacionados à gestão do contrato 3/2011, em afronta aos princípios da moralidade e da 

impessoalidade insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, com a fixação do prazo de 

15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, 

inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, 

atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, 

se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 

Não obstante as irregularidades constatadas não persistirem atualmente, a seleção de 

bolsista por Edital, respeitados os critérios definidos nos normativos já citados, afastará 

situações semelhantes no futuro, que podem implicar em penalidades por parte dos órgãos 

de controle. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho possui avaliação objetiva e subjetiva quanto aos aspectos legais e 

procedimentais desenvolvidos pela UFMS, buscando aprimorar os controles, bem como 

recomendar a adoção de providências às autoridades quanto às eventuais falhas 

identificadas na gestão de recursos da CAPES/MEC, destinado ao pagamento de bolsas 

dos cursos do Sistema UAB, no âmbito da UFMS. 

Na oportunidade, lembramos que a Auditoria Interna tem por missão zelar pela boa e 

regular aplicação dos recursos públicos e prestar assessoramento à gestão, 

acompanhando, orientando e avaliando os atos e fatos administrativos, tendo em vista a 

eficiência, a eficácia, a efetividade e o cumprimento da legislação pertinente. E é 

justamente nesse enfoque de assessoramento que a Auditoria Interna desenvolve seus 

trabalhos, no intuito de corroborar ainda mais com os esforços da gestão em aperfeiçoar 

a sua missão institucional com o menor risco possível. 

Os principais riscos identificados estão relacionados, principalmente, à falta de 

transparência e seleção de profissionais para atuarem como bolsistas, ausência de uma 

análise criteriosa quanto os requisitos legais para o recebimento de bolsas, e na deficiência 

no acompanhamento da atuação dos bolsistas quanto à carga horária desenvolvida nos 

cursos, que podem resultar no pagamento indevido. 

Durante os trabalhos desenvolvidos, foram constatadas as seguintes impropriedades e 

irregularidades: 
 

 Fragilidades na aprovação dos Cursos de Especialização, quanto à vinculação de no 

mínimo 50% de disciplinas ministradas por docentes da UFMS; 

 Pagamento de bolsas em quantidade superior à devida e por disciplinas não cadastradas 

no SIGPOS; 

 Ausência de publicação de Processo Seletivo de Bolsista da Universidade Aberta do 

Brasil – UAB/UFMS, estabelecendo critérios objetivos para a seleção; 
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 Ausência de aprovação de indicação do bolsista para atuar como Professor Formador 

nos Cursos modalidade a distância, por meio de Resolução de órgão colegiado e do 

Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação; 

 Pagamento de bolsas a servidores e terceiros indicados para a atuação em atividades de 

apoio administrativo, em desacordo com os normativos do Sistema UAB; 

 Inconsistência entre os sistemas da CAPES (SGB e SISUAB) e o sistema da UFMS 

SIGPOS; 

 Ausência de definição nos Editais de seleção quanto à possibilidade de contabilização 

das atividades exercidas no Sistema UAB como tempo de experiência no magistério; 

 Pagamento de bolsas sem a comprovação dos requisitos mínimos de titulação e 

experiência no magistério exigidos na legislação; 

 Ausência de apresentação de comprovante de residência relacionado ao Polo de Apoio 

onde o Tutor Presencial atua; 

 Bolsas concedidas nas modalidades de Tutor e Coordenadoria de Tutoria em quantidade 

superior ao permitido na IN CAPES nº 2, de 19 de abril de 2017; 

 Existência de vínculo entre bolsistas indicados para atuarem nos Cursos EAD com 

servidores da UFMS. 
 

Conclui-se que, para que a Administração cumpra adequadamente a sua missão 

institucional e possa mitigar os riscos identificados, é necessário envidar esforços no 

sentido de atender as recomendações emitidas, a qual destacamos: 

1) À SEDFOR/RTR: Estabelecer mecanismos de controles internos que visem à 

comprovação do atendimento pelo candidato convocado à exigência do edital relacionada 

à disponibilidade de carga horária de trabalho nas atividades presenciais dos cursos; 

 

2) À SEDFOR/RTR e SEAVI/RTR: Implantar avaliação institucional nos cursos EAD, de 

modo que os alunos respondam questionários sobre o desempenho dos profissionais que 

atuam nos cursos e a qualidade dos serviços prestados por estes; 

 

3) À SEDFOR/RTR: Estabelecer nos editais, ou em normativo interno, punições a serem 

aplicadas a bolsistas que, em procedimento próprio, apresentarem inoperância ou 

desempenho insatisfatório nas suas atribuições; 

 

4) À PROPP e ESAN: Somente aprove o corpo docente dos Cursos de Especialização Lato 

Sensu após análise dos docentes que efetivamente serão responsáveis por ministrarem as 

disciplinas do curso; 

  

5) À ESAN: Sempre que houver alteração de docentes que ministram disciplinas dos Cursos 

de Especialização Lato Sensu, publicar Resolução de inclusão/alteração do Corpo 

Docente no Conselho da ESAN, com posterior envio ao Conselho de Pesquisa e Pós-

Graduação para aprovação; 

 

6) À CPG/PROPP: Conceder acesso ao SIGPOS para as consultas pertinentes aos cursos de 

especialização EAD à SEDFOR/RTR e suas Unidades que são responsáveis pela gestão 

dos cursos do Sistema UAB; 

 

7) À SEDFOR/RTR: Estabelecer rotina de conferência ao SIGPOS e ao SISCAD para 

atestar a veracidade das informações apresentadas pelos Coordenadores de Curso quanto 

a quantidade de bolsas e a vinculação do professor à disciplina ministrada; 
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8) À SEDFOR/RTR: Orientar os Coordenadores de Curso a procederem ao lançamento de 

todos os dados referentes à equipe do Curso no SISUAB, e acompanhar o efetivo 

cumprimento; 

 

9) À SEDFOR/RTR: Dar ampla publicidade, nos editais para seleção de bolsistas, aos 

critérios adotados pela Universidade para atribuir pontuação aos candidatos, de maneira 

a permitir que todos tenham conhecimento de tais parâmetros, de acordo com o princípio 

da transparência e da impessoalidade; 

 

10) À PROPP: Estabelecer normas para Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, revogando a 

atual Resolução nº 40/ 2013-COPP, dispondo sobre a composição do Colegiado de Curso 

e eleição do Coordenador de Curso; 

 

11) AO COUN: Prever no próximo Estatuto e Regimento Geral da UFMS, a serem 

aprovados, a composição dos Colegiados de Graduação e Pós-Graduação Lato Sensu, 

modalidade a distância, bem como a eleição dos respectivos Coordenadores de Curso; 

 

12) À SEDFOR/RTR: Na ausência justificada de seleção de bolsista para atuarem nos Cursos 

EAD, publicar Resolução do Colegiado do Curso que aprova a indicação do quadro 

docente, disciplina e carga horária do responsável; 

 

13) À SEDFOR/RTR: Abster-se de pagar bolsas para atividades de apoio administrativo e 

que não se coadunam com a modalidade de Professor Conteudista – Equipe 

Multidisciplinar, nos termos da legislação vigente; 

 

14) À SEDFOR/RTR: Havendo necessidade de selecionar bolsistas para a atuação em 

atividades de elaboração de material didático, de desenvolvimento de projetos e de 

pesquisa, relacionadas aos cursos e programas implantados no âmbito do Sistema UAB, 

publicar Edital de processo seletivo específico para atendimento às demandas 

pedagógicas do Curso; 

 

15) À SEDFOR/RTR: Definir nos Editais de Seleção de bolsistas quais atividades exercidas 

no Sistema UAB poderão ser consideradas para fins de contabilização de tempo de 

experiência no magistério; 

 

16) À SEDFOR/RTR: Proceder à análise criteriosa dos requisitos exigidos nos normativos 

do FNDE e da CAPES para o recebimento de bolsas por ocasião da convocação dos 

bolsistas, mantendo os documentos apresentados nos arquivos individuais, 

preferencialmente em versão digital; 

 

17) À SEDFOR/RTR: Exigir dos candidatos, quando convocados, a apresentação de 

Currículo Lattes como parte da documentação exigida; 

 

18) À SEDFOR/RTR: Solicitar a comprovação de endereço dos 9 (nove) Tutores 

identificados que foram aprovados em processo seletivo contendo esta exigência; 

 

19) À SEDFOR/RTR: Não permita que bolsistas iniciem suas atividades antes de apresentar 

toda a documentação exigida no Edital, em especial o comprovante de residência no 

município do Polo onde atuará o Tutor Presencial, se houver esta previsão; 

 

20) À SEDFOR/RTR: Respeitar as condições dispostas no art. 5º da Instrução Normativa nº 

2, de 19 de abril de 2017, quanto ao número mínimo de alunos ativos e Tutores para o 

pagamento de mensalidade de bolsistas. 
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Por fim, lembramos que este relatório não tem a intenção de esgotar as possibilidades de 

riscos passíveis de serem observados, mas sim servir como orientação para as boas 

práticas da Administração Pública. 

Em atendimento ao parágrafo único do art. 17 da Resolução COUN nº 70, de 25 de 

setembro de 2014, encaminhe-se à Reitoria, à PROPP, à ESAN e à SEDFOR para 

conhecimento e providências, e ao Conselho Universitário, para conhecimento. 

Considerando que os recursos auditados são de responsabilidade do Ministério da 

Educação, encaminhe-se a DED/CAPES/MEC, com cópia para a Auditoria Interna da 

CAPES, para conhecimento e demais providências que assim entenderem pertinentes. 

Destacamos que, conforme determina o art. 8º da Instrução Normativa - CGU nº 24, de 

17/11/2015, o presente relatório será encaminhado à Controladoria-Geral da União – 

CGU/MS, para conhecimento e acompanhamento acerca das providências adotadas. 

Segue anexo ao presente relatório Mapa de Riscos para auxiliar a gestão na construção 

de um plano de ação destinado a mitigação dos riscos identificados, de acordo com a 

sua prioridade. 

É o relatório. 

Campo Grande, 12 de março de 2018. 

 

 

 
André Rodrigo Brites de Assunção 

Auditor 

 
Marcelo Gonçalves Ortega 

Auditor 

 

 
Kleber Watanabe Cunha Martins 

Chefe da Auditoria Interna 
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ANEXO I – MAPA DE RISCOS 

MACROPROCESSO:  Graduação e Pós-Graduação Lato Sensu na modalidade a distância 

PROCESSO: Pagamento de Bolsas nos cursos do Sistema UAB 

OBJETIVO: Expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no País por meio da modalidade de educação à distância. 

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE RISCOS TRATAMENTO DE RISCOS RESPONSÁVEL 

Evento de Risco / Dano Fonte de risco / Causa Ação Preventiva Unidade 

Descumprimento de carga horária e 

indisponibilidade do bolsista. 

Falta de disponibilidade do 

bolsista para atender às 

necessidades do curso 

Estabelecer mecanismos de controles internos que visem à 

comprovação do atendimento pelo candidato convocado à exigência 

do edital relacionada à disponibilidade de carga horária de trabalho nas 

atividades presenciais dos cursos. 

SEDFOR/RTR 

Evasão;  

Retenção;  

Baixa produtividade e participação de 

alunos. 

Desempenho insuficiente ou 

insatisfatória dos profissionais 

que atuam nos cursos 

Implantar avaliação institucional nos cursos EAD, de modo que os 

alunos respondam questionários sobre o desempenho dos profissionais 

que atuam nos cursos e a qualidade dos serviços prestados por estes. 

SEDFOR/RTR e 

SEAVI/RTR 

Estabelecer nos editais, ou em normativo interno, punições a serem 

aplicadas a bolsistas que, em procedimento próprio, apresentarem 

inoperância ou desempenho insatisfatório nas suas atribuições. 

SEDFOR/RTR 

Aprovação de cursos de Especialização 

sem o cumprimento de normativo interno 

quanto à vinculação de no mínimo 50% de 

disciplinas ministradas por docentes da 

UFMS. 

Ausência de informações nos 

projetos de aprovação dos 

cursos quanto aos docentes 

responsáveis pelas disciplinas 

aprovadas no Regulamento do 

curso; Falta de confirmação 

pela Unidade competente pela 

aprovação dos cursos quanto à 

fidedignidade das informações 

apresentadas pelas Unidades. 

Somente aprove o corpo docente dos Cursos de Especialização Lato 

Sensu após análise dos docentes que efetivamente serão responsáveis 

por ministrarem as disciplinas do curso. 

PROPP e ESAN 
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Alteração de corpo docente sem 

as formalidades legais de 

aprovação dos órgãos 

colegiados competentes. 

Sempre que houver alteração de docentes que ministram disciplinas 

dos Cursos de Especialização Lato Sensu, publicar Resolução de 

inclusão/alteração do Corpo Docente no Conselho da ESAN, com 

posterior envio ao Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação para 

aprovação. 

ESAN 

Ausência de confirmação pela 

SEDFOR se o professor 

indicado consta no corpo 

docente aprovado pelos órgãos 

colegiados competentes. 

Conceder acesso ao SIGPOS para as consultas pertinentes aos cursos 

de especialização EAD à SEDFOR/RTR e suas Unidades que são 

responsáveis pela gestão dos cursos do Sistema UAB. 

CPG/PROPP 

Pagamento de bolsas em quantidade 

superior à devida e por disciplinas não 

cadastradas no SIGPOS. 

Ausência de confirmação no 

SISCAD e SIGPOS dos dados 

informados pelos 

Coordenadores dos Cursos. 

Estabelecer rotina de conferência ao SIGPOS e SISCAD para atestar 

a veracidade das informações apresentadas pelos Coordenadores de 

Curso quanto a quantidade de bolsas e a vinculação do professor à 

disciplina ministrada. 

SEDFOR/RTR 

Pagamento de bolsistas com bolsas não 

vinculadas ao curso. 

Omissão de dados da equipe 

dos cursos nas plataformas do 

SISUAB, dificultando os 

controles da SEDFOR 

Orientar os Coordenadores de Curso a procederem ao lançamento de 

todos os dados referentes à equipe do Curso no SISUAB, e 

acompanhar o efetivo cumprimento. 

SEDFOR/RTR 

Direcionamento de bolsas a professores; 

Falta de impessoalidade e transparência 

na indicação de bolsistas. 

Ausência de processo seletivo 

para compor o corpo docente 

dos cursos. 

Dar ampla publicidade, nos editais para seleção de bolsistas, aos 

critérios adotados pela Universidade para atribuir pontuação aos 

candidatos, de maneira a permitir que todos tenham conhecimento de 

tais parâmetros, de acordo com o princípio da transparência e da 

impessoalidade. 

SEDFOR/RTR 

Ausência de publicação de 

Resolução de Colegiado de 

Curso indicando docente para 

compor o corpo docente do 

curso. 

Na ausência justificada de seleção de bolsista para atuarem nos Cursos 

EAD, exigir das Unidades Setoriais responsáveis pelos cursos a 

publicação de Resolução do Colegiado do Curso que aprova a 

indicação do quadro docente, disciplina e carga horária do 

responsável. 

SEDFOR/RTR 

Direcionamento de bolsas a 

Coordenadores de Cursos Lato Sensu. 

Ausência de eleição de 

Coordenador de Curso, nos 

Estabelecer normas para Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, 

revogando a atual Resolução nº 40/ 2013-COPP, dispondo sobre a 
PROPP 
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mesmos moldes das eleições 

dos cursos de graduação e pós-

graduação stricto sensu;  

Falta de padronização das 

normas da pós-graduação 

stricto sensu e lato sensu. 

composição do Colegiado de Curso e eleição do Coordenador de 

Curso. 

Prever no próximo Estatuto e Regimento Geral da UFMS, a serem 

aprovados, a composição dos Colegiados de Graduação e Pós-

Graduação Lato Sensu, modalidade a distância, bem como a eleição 

dos respectivos Coordenadores de Curso. 

COUN 

Desvio de finalidade no pagamento de 

bolsas. 

Pagamento de bolsas a 

servidores e terceiros no apoio 

administrativo das Unidades 

acadêmicas, por atividades 

inerentes às atribuições de 

servidores da UFMS. 

Abster de pagar bolsas para atividades de apoio administrativo e que 

não se coadunam com a modalidade de Professor Conteudista – 

Formação de Equipe Multidisciplinar, nos termos da legislação 

vigente. 

SEDFOR/RTR 

Havendo necessidade de selecionar bolsistas para a atuação em 

atividades de elaboração de material didático, de desenvolvimento de 

projetos e de pesquisa, relacionadas aos cursos e programas 

implantados no âmbito do Sistema UAB, publicar Edital de processo 

seletivo específico para atendimento às demandas pedagógicas do 

Curso. 

SEDFOR/RTR 

Favorecimento de bolsista indicado ou 

selecionado sem o cumprimento do 

requisito legal de tempo em magistério e 

titulação. 

Falta de definição da Instituição 

quanto a contabilização de 

tempo de experiência no 

magistério nos cursos EAD. 

Definir nos Editais de Seleção de bolsistas quais atividades exercidas 

no Sistema UAB poderão ser consideradas para fins de contabilização 

de tempo de experiência no magistério. 

SEDFOR/RTR 

Ausência de conferência e 

apresentação de documentos 

apresentados e exigidos na 

legislação; 

Falta de documentação nos 

arquivos individuais na 

SEDFOR/RTR. 

Proceder à análise criteriosa dos requisitos exigidos nos normativos do 

FNDE e da CAPES para o recebimento de bolsas por ocasião da 

convocação dos bolsistas, mantendo os documentos apresentados nos 

arquivos individuais, preferencialmente em versão digital. 

SEDFOR/RTR 

Exigir dos candidatos, quando convocados, a apresentação de 

Currículo Lattes como parte da documentação exigida. 
SEDFOR/RTR 

Favorecimento de bolsista selecionado 

como Tutor Presencial sem a apresentação 

de comprovante de residência no Polo de 

atuação. 

Solicitar a comprovação de endereço dos Tutores que foram aprovados 

em processo seletivo contendo esta exigência. 
SEDFOR/RTR 
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Não permita que bolsistas iniciem suas atividades antes de apresentar 

toda a documentação exigida no Edital, em especial o comprovante de 

residência no município do Polo onde atuará o Tutor Presencial, se 

houver esta previsão. 

SEDFOR/RTR 

Pagamentos indevidos de bolsas a 

Coordenadores de Tutoria e Tutor. 

Fragilidade no 

acompanhamento da atuação de 

bolsistas na Modalidade de 

Coordenadoria de Tutoria e 

Tutor em quantidades 

superiores à prevista na 

legislação. 

Respeitar as condições dispostas no art. 5º da Instrução Normativa nº 

2, de 19 de abril de 2017, quanto ao número mínimo de alunos ativos 

e Tutores para o pagamento de mensalidade de bolsistas. 

SEDFOR/RTR 

 

 

 

 

 

 

 

 


