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1. INTRODUÇÃO  

 

Em cumprimento ao Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna da UFMS exercício 

2018, aprovado pelo Conselho Diretor, procedemos à avaliação da regularidade dos 

encargos docentes, selecionando, através do método da amostragem, cursos em diversas 

Unidades Setoriais e Campus da UFMS. 

O presente trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar a atuação dos docentes do 

magistério superior nas áreas de ensino, pesquisa, extensão e gestão. Além disso, esta 

auditoria teve por escopo verificar o cumprimento da carga horária-mínima de horas-aula 

no âmbito da atividade de graduação por parte dos docentes. O macroprocesso foi 

selecionado por estar estreitamente relacionado à missão institucional da unidade  

“Desenvolver e socializar o conhecimento, promovendo a formação e o aperfeiçoamento 

do capital humano”, e à visão “Ser reconhecida por sua dinamicidade e qualidade na 

prestação de serviços educacionais, sociais e tecnológico”. 

Os trabalhos de campo foram realizados pelos Auditores Thiago José Ávila Zaher, 

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

Cunha Martins, no período de março a maio de 2018, em estrita observância às normas 

de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. Nenhuma restrição foi imposta à 

realização dos exames. 

 

2. METODOLOGIA ADOTADA 

Os procedimentos de auditoria adotados foram Testes Substantivos, por meio de exame 

de documentos, visando confirmar o cumprimento das atividades desenvolvidas pelos 

docentes da UFMS. 

Foram utilizadas as seguintes técnicas de auditoria: 

 Análise Documental, por meio de exame de relatórios gerados por sistema de 

informação, Instruções de Serviço, e Resoluções correlatas; 

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

unidades auditadas, para a obtenção de dados e informações; 

 Indagação Oral, por meio de entrevistas com servidores responsáveis pelos 

sistemas gerenciais da UFMS, e Pró-Reitores; 

 Conferência de Cálculos, por meio da conferência dos cálculos da carga 

horária mínima de horas-aula, Resolução nº 137, de 3 de dezembro de 2015, 

emitida pelo Conselho Diretor. 

As fontes consultadas foram: 

 SGP: para verificar o regime de trabalho dos docentes, e demais 

informações a respeito da situação funcional; 
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 Boletim de Serviço Eletrônico da UFMS: para consultar as Resoluções e 

Portarias publicadas; 

 SISCAD: para verificar a média da carga horária por docente ministrante; 

 SIGPROJ: para conferir quais docentes possuem projetos de pesquisa e 

extensão; 

 SIGPOS: para conferir quais docentes atuam na pós-graduação stricto 

sensu; 

 PROGRAD: além dos sistemas acima mencionados, foram solicitadas 

informações sobre os projetos de ensino desenvolvidos, uma vez que estes 

não são registrados no SIGPROJ, além de informações quanto às 

avaliações dos cursos pelo MEC e dados sobre a evasão de alunos; 

 PROGEP: foram solicitadas informações sobre os afastamentos e Planos 

de Capacitação aprovados; 

 PROPP: foram solicitadas informações acerca de normativos de pós-

graduação e de projetos que não constavam no SIGPROJ. 

 

Com vistas a avaliar a atuação dos docentes nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, 

gestão, bem como o cumprimento da carga-horária mínima de ensino de graduação, 

analisou-se os normativos e documentos existentes no âmbito da UFMS, os quais serão 

citados oportunamente no presente relatório.  

 

 

3. INFORMAÇÕES GERAIS 

3.1. Assunto: Amostragem, população e definição de amostra 

A amostra levada a efeito neste trabalho pela Auditoria Interna considerou o quantitativo 

de docentes em exercício no 1° Semestre de 2018 em sete cursos da UFMS, representando 

17% do total de docentes ativos (1.433), de acordo com pesquisa realizada no Sistema de 

Gestão de Pessoas – SGP, e de acordo com os dados abaixo relacionados: 

Quadro 01: Relação de docentes por carga horária nos Cursos 

Cursos Unidade 
D.E. / 

40H 
20H 

Subst. 

40H 

Subst. 

20H 
Total 

Medicina FAMED 27 66 0 1 94 

Medicina CPTL 27 7 0 3 37 

Direito CPTL 21 0 1 0 22 

Direito FADIR 22 0 1 0 23 

Direito CPAN 12 1 0 2 15 

Odontologia FAODO 32 0 0 0 32 

Arquitetura e Urbanismo FAENG 21 0 2 0 23 

TOTAL GERAL 162 74 4 6 246(*) 
(*) Três docentes ministram aulas em mais de um curso, totalizando a amostra em 243 docentes. 

Fonte: SISCAD/2018 

 

Com relação aos Professores Colaboradores (Voluntários), apesar de não compor a 

amostra da presente auditoria, solicitou-se à PROGRAD que informasse quantos 

professores formalizaram Termo de Adesão para o exercício de 2018, cuja resposta 

destacamos no Quadro 02. 
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Ressalta-se que a recente Resolução (CD) n° 276, de 15 de dezembro de 2017, aprovou 

Normas Regulamentadoras para Adesão e Atuação de Docentes Voluntários, dispondo 

sobre exigências de titulação, procedimentos de Adesão e controle, e limitação do número 

total de Docentes Voluntários, de no máximo quinze por cento do número total de 

professores efetivos lotados na Unidade. 

 

 
Quadro 02: Quantidade de docentes lotados nas Unidades em relação aos docentes voluntários dos Cursos 

Curso Unidade 

Total de 

Docentes da 

Unidade (*) 

Limite de 

Docentes 

Voluntários 

(15%) 

Docentes 

Voluntários 

no Curso 

Docentes 

Voluntários 

Na Unidade 

Medicina FAMED 107 16,1 0 0 

Medicina CPTL 196 29,4 0 4  

Direito CPTL 196 29,4 1  4 

Direito FADIR 24 3,6 6 6 

Direito CPAN 122 18,3 1  4 

Odontologia FAODO 32 4,8 2 2 

Arquitetura e Urbanismo FAENG 105 15,8 4  10 

TOTAL GERAL 782   8 30 
(*) Referência: Total de professores ativos do Quadro e afastados, lotados na Unidade. 

Fonte: SISCAD e Unidades consultadas. 

 

Conforme informações do Quadro acima, verifica-se que o Curso de Direito/FADIR 

possui o dobro de docentes voluntários do que o limite permitido pela Resolução n° 

276/2017. Agrava a situação de que a DIGAD/CAA/PROGRAD, Unidade responsável 

pelo cadastro dos docentes voluntários, informou à Auditoria Interna que não há, até o 

momento, pedido de adesão de docentes voluntários pela FADIR. Tal número foi 

informado pela própria Direção, ao ser indagada por e-mail, sobre o quantitativo de 

docentes no presente Semestre.  

 

A Direção encaminhou, ainda, a Resolução do Conselho da FADIR, n° 63, de 23 de abril 

de 2018, definindo em cinco a quantidade de vagas para contratação de Professor 

voluntário para a Faculdade de Direito, para o ano de 2018, número também superior ao 

limite da Unidade. 

 

Pelo exposto, faz-se necessário dar ciência à PROGRAD a respeito das inconsistências 

relatadas, de modo a fortalecer os controles e garantir o cumprimento da Resolução (CD) 

n° 276, de 15 de dezembro de 2017. 

 

Recomendação: 

À PROGRAD: Instituir mecanismos de controle na adesão de Docentes Voluntários, de 

forma que não seja extrapolado o limite máximo da Unidade, conforme estabelecido no 

inciso II, do art. 6° da Resolução (CD) n° 276, de 15 de dezembro de 2017. 

 

3.2 Informação: Nível de Conceito dos Cursos 

Visando obter uma perspectiva adequada dos indicadores de avaliação dos cursos 

presentes na amostra, solicitamos à PROGRAD (Pró-Reitoria de Ensino de Graduação) 

o número do Conceito Preliminar de Curso, bem como o desempenho no ENADE de cada 

curso, ao que obtivemos a resposta que segue no quadro abaixo: 
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Quadro 03: Conceito CPC e ENADE dos Cursos auditados 

Curso Unidade CPC ENADE 
ANO DA 

AVALIAÇÃO 

Medicina FAMED 4 4 2016 

Medicina CPTL Sem Conceito Sem Conceito - 

Direito CPTL 3 4 2015 

Direito FADIR 3 5 2015 

Direito CPAN 2 3 2015 

Odontologia FAODO 4 4 2016 

Arquitetura e Urbanismo FAENG 3 3 2014 
Fonte: DIRA/CDA/PROGRAD 

Salienta-se que o curso de Medicina do Campus de Três Lagoas foi criado no segundo 

semestre de 2014, segundo informação fornecida pela PROGRAD, razão pela qual o 

curso não possui avaliação até a presente data. 

 

 3.3 Informação: Taxa de Sucesso e Evasão Estudantil 

Em consulta ao documento intitulado Relatório de Avaliação – PDI 2015-2019 – Ano 

base 20171, e a partir de informações fornecidas pela PROPLAN (Pró-Reitoria de 

Planejamento, Orçamento e Finanças) sobre a Taxa de Sucesso da Graduação e a Taxa de 

Evasão dos Cursos que integram a amostra selecionada por este trabalho de auditoria, 

procedemos à elaboração dos Quadros 04 e 05:  

Quadro 04: Taxa de Sucesso na Graduação 

Curso Unidade 

Taxa de Sucesso da 

Graduação (TSG) 
TSG: 

Variação 

do período 2016 2017 

Odontologia FAODO 38,00% 75,50% 98,68% 

Direito CPAN 28,57% 44,00% 54,01% 

Medicina FAMED 91,67% 105,00% 14,54% 

Arquitetura e Urbanismo FAENG 56,00% 63,30% 13,04% 

Direito  FADIR 86,89% 78,00% -10,23% 

Direito CPTL 87,10% 77,40% -11,14% 

Medicina CPTL  - - - 

 MÉDIA GERAL UFMS 40,49% 44,28% 9% 

Fonte: Cálculos elaborados pela Auditoria Interna a partir de dados informados pela CPI/PROPLAN 
 

Quadro 05: Razão entre Evadidos e Matriculados na Graduação em ordem crescente 

Curso Unidade 
2016 2017 Variação 

E/M Matriculas Evasões E/M Matriculas Evasões E/M 

Medicina FAMED 397 11 3% 414 5 1% -56% 

Medicina CPTL 134 26 19% 201 18 9% -54% 

Arquitetura e Urbanismo FAENG 243 29 12% 249 15 6% -49% 

                                                           
1 Disponível em https://proplan.ufms.br/2018/05/02/relatorio-de-avaliacao-pdi-2015-2019-ano-base-

2017/. Acesso em 08/05/2018 

https://proplan.ufms.br/2018/05/02/relatorio-de-avaliacao-pdi-2015-2019-ano-base-2017/
https://proplan.ufms.br/2018/05/02/relatorio-de-avaliacao-pdi-2015-2019-ano-base-2017/
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Direito CPTL 523 82 16% 539 58 11% -31% 

Direito  FADIR 585 69 12% 610 67 11% -7% 

Direito CPAN 243 44 18% 239 47 20% 8% 

Odontologia FAODO 226 13 6% 236 15 6% 10% 

GERAL UFMS 15.779 3.291 21% 17.564 3.009 17% -18% 

Equivalência: (E/M) n = evadidos a cada cem matriculados, em valores absolutos. 
Fonte: Cálculos elaborados pela Auditoria Interna a partir de dados informados pela CPI/PROPLAN 

 

Verificou-se que os Cursos de Direito da FADIR e CPTL tiveram queda na TSG, 

com relação aos demais cursos, e abaixo da variação do período da UFMS, apesar 

dos altos índices de TSG no período. Destaque para o Curso de Odontologia 

/FAODO, que obteve variação de quase cem por cento na TSG.  

Quanto à evasão, verificou-se que, dentre os cursos auditados, os Cursos de 

Direito/FADIR, Direito/CPAN e Odontologia/FAODO apresentaram índice de 

variação de Evadidos/Matriculados superior ao índice geral da UFMS.  

 

3.4 Informação: Percepção da comunidade universitária sobre o desempenho 

docente dos cursos auditados 

Os Quadros a seguir apresentam as médias de respostas dos segmentos da 

comunidade universitária, a partir de avaliação institucional realizada em 

dezembro/2017 por meio do Sistema Acadêmico – SISCAD, no tocante ao 

desempenho dos docentes nos cursos auditados: 

Quadro 06: Avaliação do desempenho docente do Curso de Medicina/FAMED  

Nome / Unidade Total de Alunos Respondeu Percentual 

MEDICINA/ FAMED 357 90 25.21%   

Resultado Da Avaliação 

Avaliação do desempenho docente 
Muito 

Bom 
Bom Regular Ruim 

Muito 

Ruim 

Não se aplica 

ou não 

observado 

Grau de coerência entre o conteúdo ministrado 

e as avaliações? 
41.37% 26.34% 10.93% 4.72% 6.71% 9.94% 

Assiduidade e cumprimento do horário? 50.06% 26.09% 8.45% 4.97% 2.98% 7.45% 

Qualidade didática? 39.38% 29.32% 13.54% 5.47% 4.47% 7.83% 

Relacionamento professor-acadêmico? 38.76% 34.78% 10.81% 2.61% 3.85% 9.19% 

Disponibilidade para o atendimento aos 

acadêmicos, dentro e fora da sala de aula? 
36.40% 29.57% 10.93% 4.35% 3.35% 15.40% 

Fonte: SISCAD - Relatório por Grupo de Questão - Autoavaliação Institucional 2017 

 

 

Quadro 07: Avaliação do desempenho docente do Curso de Medicina/CPTL  

Nome / Unidade Total Respondeu Percentual 

 

MEDICINA/ CPTL 

 

235 

 

56 

 

23,83% 
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Resultado Da Avaliação 

Avaliação do desempenho docente 
Muito 

Bom 
Bom Regular Ruim 

Muito 

Ruim 

Não se aplica 

ou não 

observado 

Grau de coerência entre o conteúdo ministrado 

e as avaliações? 

43.22% 32.23% 8.06% 4.40% 6.23% 5.86% 

Assiduidade e cumprimento do horário? 49.82% 31.50% 6.96% 3.30% 5.13% 3.30% 

Qualidade didática? 39.93% 31.87% 9.89% 7.33% 8.06% 2.93% 

Relacionamento professor-acadêmico? 44.32% 34.43% 7.69% 2.20% 8.42% 2.93% 

Disponibilidade para o atendimento aos 

acadêmicos, dentro e fora da sala de aula? 
44.69% 27.47% 8.79% 4.76% 9.52% 4.76% 

Fonte: SISCAD - Relatório por Grupo de Questão - Autoavaliação Institucional 2017 

 

Quadro 08: Avaliação do desempenho docente do Curso de Direito/FADIR  

Nome / Unidade Total Respondeu Percentual 

DIREITO/ FADIR 

 

565 

 

138 

 

24,42% 

Resultado Da Avaliação 

Avaliação do desempenho docente 
Muito 

Bom 
Bom Regular Ruim 

Muito 

Ruim 

Não se aplica 

ou não 

observado 

Grau de coerência entre o conteúdo ministrado 

e as avaliações? 

43.34% 26.24% 9.94% 6.36% 10.54% 3.58% 

Assiduidade e cumprimento do horário? 45.33% 32.41% 11.53% 3.78% 4.97% 1.99% 

Qualidade didática? 31.41% 27.24% 15.71% 11.33% 11.93% 2.39% 

Relacionamento professor-acadêmico? 40.56% 31.81% 12.33% 4.37% 7.75% 3.18% 

Disponibilidade para o atendimento aos 

acadêmicos, dentro e fora da sala de aula? 
38.97% 29.42% 14.51% 4.37% 5.57% 7.16% 

Fonte: SISCAD - Relatório por Grupo de Questão - Autoavaliação Institucional 2017 

 

Quadro 09: Avaliação do desempenho docente do Curso de Direito/CPAN  

Nome / Unidade Total Respondeu Percentual 

DIREITO/CPAN 

 

211 

 

31 

 

14,69% 

Resultado Da Avaliação 

Avaliação do desempenho docente 
Muito 

Bom 
Bom Regular Ruim 

Muito 

Ruim 

Não se aplica 

ou não 

observado 

Grau de coerência entre o conteúdo ministrado 

e as avaliações? 

66.67% 23.58% 4.88% 0.81% 0.81% 3.25% 

Assiduidade e cumprimento do horário? 72.36% 20.33% 4.07% 1.63% 0.81% 0.81% 

Qualidade didática? 58.54% 30.08% 5.69% 4.07% 0.81% 0.81% 

Relacionamento professor-acadêmico? 69.92% 24.39% 3.25% 0.81% 0.81% 0.81% 

Disponibilidade para o atendimento aos 

acadêmicos, dentro e fora da sala de aula? 
68.29% 25.20% 4.07% 0.81% 0.00% 1.63% 

Fonte: SISCAD - Relatório por Grupo de Questão - Autoavaliação Institucional 2017 



 
Serviço Público Federal 
Ministério da Educação 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
 

 
9 

 

Quadro 10: Avaliação do desempenho docente do Curso de Direito/CPTL  

Nome / Unidade Total Respondeu Percentual 

DIREITO/CPTL 

 

275 

 

94 

 

34,18% 

Resultado Da Avaliação 

Avaliação do desempenho docente 
Muito 

Bom 
Bom Regular Ruim 

Muito 

Ruim 

Não se aplica 

ou não 

observado 

Grau de coerência entre o conteúdo ministrado 

e as avaliações? 

47.79% 29.35% 10.91% 3.90% 4.94% 3.12% 

Assiduidade e cumprimento do horário? 52.21% 26.23% 10.39% 5.45% 4.16% 1.56% 

Qualidade didática? 41.56% 27.79% 17.40% 5.71% 6.23% 1.30% 

Relacionamento professor-acadêmico? 47.79% 33.51% 10.39% 2.60% 3.12% 2.60% 

Disponibilidade para o atendimento aos 

acadêmicos, dentro e fora da sala de aula? 
44.68% 29.35% 12.99% 3.90% 4.16% 4.94% 

Fonte: SISCAD - Relatório por Grupo de Questão - Autoavaliação Institucional 2017 

 

Quadro 11: Avaliação do desempenho docente do Curso de Arquitetura e Urbanismo/FAENG  

Nome / Unidade Total Respondeu Percentual 

ARQUITETURA E URBANISMO/FAENG 

 

224 

 

139 

 

62,05% 

Resultado Da Avaliação 

Avaliação do desempenho docente 
Muito 

Bom 
Bom Regular Ruim 

Muito 

Ruim 

Não se aplica 

ou não 

observado 

Grau de coerência entre o conteúdo ministrado 

e as avaliações? 

27.98% 33.93% 16.77% 7.99% 7.92% 5.41% 

Assiduidade e cumprimento do horário? 39.42% 31.11% 12.70% 5.09% 7.92% 3.76% 

Qualidade didática? 25.39% 32.60% 19.51% 8.62% 9.80% 4.08% 

Relacionamento professor-acadêmico? 31.74% 37.07% 15.99% 5.56% 4.94% 4.70% 

Disponibilidade para o atendimento aos 

acadêmicos, dentro e fora da sala de aula? 
30.41% 31.03% 17.32% 7.05% 6.97% 7.21% 

Fonte: SISCAD - Relatório por Grupo de Questão - Autoavaliação Institucional 2017 

 

Quadro 12: Avaliação do desempenho docente do Curso de Odontologia/FAODO  

Nome / Unidade Total Respondeu Percentual 

ODONTOLOGIA/FAODO 

 

218 

 

126 

 

57,80% 

Resultado Da Avaliação 

Avaliação do desempenho docente 
Muito 

Bom 
Bom Regular Ruim 

Muito 

Ruim 

Não se aplica 

ou não 

observado 

Grau de coerência entre o conteúdo ministrado 

e as avaliações? 
45.83% 26.43% 10.16% 3.13% 4.56% 9.90% 
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Assiduidade e cumprimento do horário? 52.86% 22.53% 9.90% 4.17% 3.78% 6.77% 

Qualidade didática? 42.84% 24.61% 13.41% 5.60% 6.90% 6.64% 

Relacionamento professor-acadêmico? 44.92% 28.13% 10.68% 4.04% 4.82% 7.42% 

Disponibilidade para o atendimento aos 

acadêmicos, dentro e fora da sala de aula? 
41.41% 25.26% 11.72% 4.04% 3.78% 13.80% 

Fonte: SISCAD - Relatório por Grupo de Questão - Autoavaliação Institucional 2017 

O quesito com melhor avaliação é “Assiduidade e cumprimento do horário”, seguido dos 

aspectos: “Relacionamento professor-acadêmico”, “Grau de coerência entre o conteúdo 

ministrado e as avaliações”, “Disponibilidade para o atendimento aos acadêmicos, dentro 

e fora da sala de aula”, “Qualidade didática”. De forma geral, a escolha como “muito 

bom” ou “bom” prevalece em todas as questões da avaliação. 

Os Gráficos abaixo representam as manifestações dos alunos, em questões abertas, 

consolidadas por curso: 

MEDICINA/FAMED: 34 (trinta e quatro) docentes tiveram avaliações negativas nas 

áreas (por ordem de maior incidência): assiduidade; didática; forma de avaliação; 

relacionamento interpessoal; indisponibilidade; e lançamento de notas e frequência no 

SISCAD. As reclamações seguem a seguinte proporção: 

 

Gráfico 01: Avaliações negativas sobre o desempenho docente em questões abertas (MEDICINA/FAMED)

 
Legenda: n = docentes avaliados 

Fonte: SISCAD - Relatório por Questão Aberta - Autoavaliação Institucional 2017 

 

 

 

 

 MEDICINA/CPTL: 6 (seis) docentes tiveram avaliações negativas nas áreas (por 

ordem de maior incidência): didática; forma de avaliação; assiduidade; 

relacionamento interpessoal; e indisponibilidade. As reclamações seguem a 

seguinte proporção: 

15

8
23

20

5

FAMED

Didática - 15 Avaliação - 8 Siscad - 2

Indisponibilidade - 3 Atrasos/Faltas - 20 Relacionamento - 5
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Gráfico 02: Avaliações negativas sobre o desempenho docente em questões abertas (MEDICINA/CPTL) 

 
Legenda: n = docentes avaliados 

Fonte: SISCAD - Relatório por Questão Aberta - Autoavaliação Institucional 2017 

 

 

 

 DIREITO/FADIR: 18 docentes tiveram avaliações negativas nas áreas (por ordem 

de maior incidência): didática; forma de avaliação; assiduidade; relacionamento 

interpessoal; indisponibilidade; e lançamento de notas e frequência no SISCAD. 

As reclamações seguem a seguinte proporção: 

 

Gráfico 03: Avaliações negativas sobre o desempenho docente em questões abertas (DIREITO/FADIR)

 

Legenda: n = docentes avaliados 

Fonte: SISCAD - Relatório por Questão Aberta - Autoavaliação Institucional 2017 

 

 

 

 DIREITO/CPAN: 03 (três) docentes tiveram avaliações negativas nas áreas (por 

ordem de maior incidência): didática; e relacionamento interpessoal. As 

reclamações seguem a seguinte proporção: 

4

3

1

2
1

MEDICINA CPTL

Didática - 4 Avaliação - 3 Indisponibilidade - 1

Atrasos/Faltas - 2 Relacionamento - 1

15

9
2

3

6
5

FADIR

Didática - 15 Avaliação - 9 Siscad - 2

Indisponibilidade - 3 Atraso/faltas - 6 Relacionamento -5
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Gráfico 04: Avaliações negativas sobre o desempenho docente em questões abertas (DIREITO/CPAN) 

 
Legenda: n = docentes avaliados 
Fonte: SISCAD - Relatório por Questão Aberta - Autoavaliação Institucional 2017 

 

 

 

 DIREITO/CPTL: 15 (quinze) docentes tiveram avaliações negativas nas áreas 

(por ordem de maior incidência): didática; relacionamento interpessoal; forma de 

avaliação; assiduidade; e lançamento de notas e frequência no SISCAD. As 

reclamações seguem a seguinte proporção: 

 
 

Gráfico 05: Avaliações negativas sobre o desempenho docente em questões abertas (DIREITO/CPTL) 

 
Legenda: n = docentes avaliados 

Fonte: SISCAD - Relatório por Questão Aberta - Autoavaliação Institucional 2017 

 

 

 

 ARQUITETURA E URBANISMO/FAENG: 28 (vinte e oito) docentes tiveram 

avaliações negativas nas áreas (por ordem de maior incidência): didática; 

relacionamento interpessoal; forma de avaliação; assiduidade; lançamento de 

notas e frequência no SISCAD; e indisponibilidade. As reclamações seguem a 

seguinte proporção: 

3

2

DIREITO CPAN

Didática - 3 Relacionamento - 2

13

64

5

9

DIREITO CPTL

Didática - 13 Avaliação - 6 Siscad - 4

Atrasos/Faltas - 5 Relacionamento - 9
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Gráfico 06: Avaliações negativas sobre o desempenho docente em questões abertas (Arquitetura e 

Urbanismo/ FAENG)

 

Legenda: n = docentes avaliados 

Fonte: SISCAD - Relatório por Questão Aberta - Autoavaliação Institucional 2017 

 

 ODONTOLOGIA/FAODO: 25 (vinte e cinco) docentes tiveram avaliações 

negativas nas áreas (por ordem de maior incidência): didática; assiduidade; forma 

de avaliação; relacionamento interpessoal; lançamento de notas e frequência no 

SISCAD; e indisponibilidade. As reclamações seguem a seguinte proporção: 
 

Gráfico 07: Avaliações negativas sobre o desempenho docente em questões abertas (FAODO)

 

Legenda: n = docentes avaliados 

Fonte: SISCAD - Relatório por Questão Aberta - Autoavaliação Institucional 2017 

 

De forma geral, a quantidade de docentes avaliados negativamente não representa 

quantidades expressivas de registros individuais, visto que as questões abertas não são 

obrigatórias no processo de avaliação institucional. 

25

16
8

4

14

16

ARQUITETURA E URBANISMO

Didática - 25 Avaliação - 16 Siscad - 8

Indisponibilidade -4 Atrasos/Faltas - 14 Relacionamento - 16

18

14
65

15

11

FAODO

Didática - 18 Avaliação - 14 Siscad - 6

Indisponibilidade -5 Atrasos/Faltas - 15 Relacionamento - 11
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Não obstante, foram encaminhadas aos respectivos Diretores das Unidades Solicitações 

de Auditoria buscando informações acerca das providências adotadas pela Direção a 

respeito das avaliações negativas registradas no SISCAD. 

De maneira geral, as Unidades informaram promovem reuniões ordinárias, em conjunto 

com os coordenadores dos cursos, para fim específico de aprimorar o processo 

pedagógico, a atuação individual e coletiva dos docentes, e elaboração de planos de ações 

individualizados para cada tipo de manifestação. Salienta-se que a FADIR e a FAODO 

não se manifestaram até a conclusão deste relatório. 

 

4. RESULTADO DOS TRABALHOS 

4.1 Assunto: Transparência pública 

4.1.1 Constatação: Ausência de divulgação em sítio da internet das informações 

referentes aos encargos de ensino, pesquisa e extensão dos professores 

A Lei n° 12.527/2011 assegura que o direito fundamental de acesso à informação deve 

ser executado em conformidade com os princípios básicos da administração pública, e de 

acordo com as seguintes diretrizes, previstas em seu art. 3°: 

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;  

II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de 

solicitações;  

III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da 

informação;  

IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração 

pública;  

V - desenvolvimento do controle social da administração pública.  

Nesse contexto, cabe ressaltar a inteligência da recomendação do Acórdão 

2729/2017 – TCU – Plenário, o qual segue transcrito a seguir: 

9.9. recomendar, com base no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, ao 

Ministério da Educação que oriente as Instituições Federais de Ensino Superior-

IFES acerca da necessidade de: 

9.9.1. divulgarem ao público, em seus respectivos sítios na internet, as atividades 

vigentes de ensino, pesquisa e extensão dos professores, em consonância com o art. 

3º da Lei 12.527/2011; e 

9.9.2. instituírem norma que estabeleça parâmetros a serem observados por suas 

unidades acadêmicas por ocasião da definição das disciplinas que cada professor 

ministrará no período letivo, a fim de assegurar nível razoável de objetividade e 

uniformidade nesse processo decisório, em atenção aos princípios da eficiência e da 

isonomia; 

Vê-se, nesse ponto específico, que a UFMS não está acatando à determinação da corte de 

contas, constante no item 9.9.1. Isto porque não há dados transparentes disponibilizados 

por parte da Universidade do desenvolvimento de projetos de pesquisa, ensino e extensão 

justamente para obedecer às disposições da Lei 12.527/2011, na esteira do contido no 
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acórdão citado. Ressalta-se que a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação publica em 

sua página da internet2 o banco de projetos, contendo o nome e objetivo do projeto, 

coordenador e situação, mas sem detalhamento quanto à equipe e recursos envolvidos. 

Por outro lado, com relação ao disposto no item 9.9.2, foi verificado que a Universidade 

possui mecanismo consistente em atribuir determinada matéria ao docente durante o 

semestre, de modo a prover razoável certeza e segurança jurídica tanto ao ministrador das 

aulas quanto aos discentes que terão prévio conhecimento do Professor que lecionará a 

matéria especificada, por meio do SISCAD.  

Contudo, dos 7 (sete) cursos considerados na amostra foi observado que três cursos 

(Direito/CPTL, Odontologia/FAODO, e Direito/FADIR) apresentaram quadro de 

horários exposto no respectivo sítio institucional contendo as disciplinas acompanhadas 

dos horários em que serão ministradas, sendo que apenas dois Cursos (Direito/CPTL e 

Direito/FADIR) com os respectivos responsáveis pelas matérias no primeiro semestre de 

2018. 

Quadro 13: Relação de Cursos que possuem quadro de horário de aulas publicado 

Unidade Curso 
Quadro de 

Horário 
Constatação 

CPTL 

Medicina Não 

Página do Curso no site da Unidade não possui quadro de horários: 

https://cptl.ufms.br/medicina-bacharelado-integral-matutino-vespertino-

e-noturno/ (última atualização 2015/1) 

Direito Sim 

Página do Curso no site da Unidade possui horários do semestre, 

atualizado (https://cptl.ufms.br/horarios-do-semestre-direito/), contendo 

a informação dos docentes responsáveis pelas disciplinas. 

CPAN Direito Não 
Página do Curso no site da Unidade não possui quadro de horários: 

https://cpan.ufms.br/direito/ (última atualização 2015/1) 

FAMED Medicina Não 
Página do Curso no site da Unidade não possui nenhuma informação 

sobre horários do Curso (https://famed.ufms.br/medicina/) 

FAODO Odontologia Sim 

Página do Curso no site da Unidade possui horários do semestre, 

atualizado: https://faodo.ufms.br/horario-do-1o-semestre-de-2018/; não 

constam no quadro quais professores ministram as disciplinas  

FADIR Direito Sim 

Página do Curso no site da Unidade possui horários do semestre, 

atualizado (https://fadir.ufms.br/orientacoes-para-rematricula-e-quadro-

horario-20181/), disponível no campo “Últimas notícias”, contendo a 

informação dos docentes que ministram as disciplinas. 

FAENG 
Arquitetura e 

Urbanismo 
Não 

Página do Curso no site da Unidade não possui nenhuma informação 

sobre horários do Curso 

(https://faeng.ufms.br/graduacao/bacharelado/arquitetura-e-urbanismo/) 

Fonte: Sites institucionais dos Cursos auditados 

Destaca-se que o Campus de Três Lagoas (CPTL) divulga em seu sítio na internet, em 

campo próprio, o ensalamento das disciplinas ministradas nos cursos 

(http://websensors.net.br/solicita/horario/horario.php). 

Importante ressaltar que foi publicada a Resolução CD nº 61, de 28 de maio de 2018, que 

estabelece Normas para Uso dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação 

e Criação, Uso e Manutenção de Sites e e-mails da UFMS. Esta normativa dispõe que as 

Unidades Setoriais deverão disponibilizar nos seus sites informações sobre todos os 

                                                           
2 https://propp.ufms.br/coordenadorias/pesquisa/divisao-de-pesquisa/pesquisa/ 

https://cptl.ufms.br/medicina-bacharelado-integral-matutino-vespertino-e-noturno/
https://cptl.ufms.br/medicina-bacharelado-integral-matutino-vespertino-e-noturno/
https://cptl.ufms.br/horarios-do-semestre-direito/
https://famed.ufms.br/medicina/
https://faodo.ufms.br/horario-do-1o-semestre-de-2018/
https://fadir.ufms.br/orientacoes-para-rematricula-e-quadro-horario-20181/
https://fadir.ufms.br/orientacoes-para-rematricula-e-quadro-horario-20181/
https://faeng.ufms.br/graduacao/bacharelado/arquitetura-e-urbanismo/
http://websensors.net.br/solicita/horario/horario.php
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cursos de graduação e pós-graduação ofertados pela Unidade, sendo sugerido criar uma 

página para cada curso. Recomenda-se, portanto, que os quadros de horários sejam 

divulgados em campo próprio nas páginas dos cursos. 

Recomendação: 

Às Unidades Setoriais: Estabelecer a necessária transparência com relação aos encargos 

dos docentes e quadro de horários dos cursos, mediante publicação em local visível e de 

fácil acesso na página da internet da Unidade. 

 

4.1.2 Constatação: Descumprimento da Resolução (CD) n° 137, de 03 de dezembro 

de 2015, que fixa os limites mínimos e máximos da média anual em horas-aula de 

ensino de graduação e de pós-graduação stricto sensu para o pessoal da Carreira do 

Magistério Superior da UFMS 

Da análise da amostra de 246 (duzentos e quarenta e seis) docentes, e após notificar as 

Unidades para justificarem ou apresentarem documentos acerca do descumprimento por 

parte dos docentes da carga horária mínima em atividades de ensino, de acordo com a 

Resolução CD nº137/2015, foi verificado o descumprimento por apenas 11 (onze) 

docentes, no primeiro semestre de 2018, o que perfaz um total de 4,1 % dos docentes da 

amostra, conforme dados do Quadro 14: 

Quadro 14: Relação de docentes que descumprem a Resolução n° 137/2015 no primeiro semestre de 2018 

SIAPE 
CURSO / 

UNIDADE 
REGIME 

SISCAD  

2018.1 

CH 

DEVIDA 

ANÁLISE DA AUDITORIA APÓS 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

4337597 FAMED 40 horas 12,23 14 

 Unidade informa que a docente ministra 16 

horas/aula semanais, e que o SISCAD está 

desatualizado. Até o fechamento do Relatório 

não houve correção da carga horária no sistema. 

22093235 
MED - 

CPTL 
20 horas 7,88 8 

 Alegou que está matriculado em curso de Pós-

Graduação, no entanto, somente com a 

solicitação de afastamento parcial a carga horária 

é reduzida para 4 horas-aula. Logo, sem 

afastamento o docente deve cumprir carga 

horária mínima de 8 horas-aula. 

4336041 
MED - 

CPTL 
D.E 13 14 

Considerando a soma da carga horária em 

período verão o docente ainda não cumpre a 

carga horária mínima de 14 horas-aula, mas 

informou que se compromete a aumentar a carga 

horária no próximo semestre para alcançar a 

média anual de 14 horas-aula. 

12257227 
MED - 

CPTL 
D.E 11 12 

A docente informa que as 11 horas-aula 

exercidas atendem os normativos, no entanto, 

verificamos participação em projetos de extensão 

e de pesquisa, sem fomento, o que lhe garante o 

cumprimento de carga horária mínima de 12 

horas-aula. 

24160738 
DIREITO - 

CPTL 
D.E 7 8 

Alegou que está matriculado em curso de Pós-

Graduação, no entanto, somente com a 

solicitação de afastamento parcial a carga horária 

é reduzida para o máximo 8 horas-aula. Logo, 
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sem afastamento o docente deve cumprir carga 

horária mínima de 8 horas-aula. 

16482152 
DIREITO - 

CPTL 
D.E 12 14 

A docente informou que ministrará 16 horas-aula 

no segundo semestre, perfazendo a média de 

carga horária mínima de 14 horas-aula anual. 

23533948 FADIR 
SUBST. 

40 horas 
10 12 

A carga horária mínima para professores 

substitutos contratados sob o regime de quarenta 

horas é de 12 horas-aula. 

16789029 FADIR D.E 12 14 
O docente atua somente na graduação e não 

apresentou justificativas para o descumprimento. 

20038156 
DIREITO - 

CPAN 
D.E 12 14 

O docente informou que ministrará 16 horas-aula 

no segundo semestre, perfazendo a média de 

carga horária mínima de 14 horas-aula anual 

33006151 

ARQUITE-

TURA - 

FAENG 

D.E 8 14 

 Unidade apresentou justificativa de que o 

docente foi removido de outra Unidade em 

momento que as disciplinas já haviam sido 

distribuídas, e após período de licença médica. 

Informou, também, que o docente coordena 

projeto de extensão, e que para o próximo 

semestre há previsão de outras disciplinas que 

contribuirão com a sua carga horária em ensino. 

Ressalta-se que o projeto informado ainda não 

foi recomendado pela PROECE, não podendo ser 

computado para fins de redução de carga horária, 

e por ser cadastrado sem fomento, permitiria 

redução de carga horária para 10 horas-aula. 
Fonte: Análise da Auditoria com base nos dados consultados 

O Quadro 15 representa a produção docente, por curso, em atividades de ensino de 

graduação, pós-graduação, pesquisa, extensão e gestão, conforme avaliação realizada: 

Quadro 15: Produção docente em atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão 

Curso 
Total de 

Docentes 

FG/ 

FCC 

/ CD 

P.G./ Resi-

Dência 

2018.1 

Projeto de 

extensão 

com 

fomento 

Projeto de 

extensão 

sem 

fomento 

Projeto de 

pesquisa 

com 

fomento 

Projeto de 

pesquisa 

sem 

fomento 

Projeto de 

ensino  

Atuação 

somente 

na 

graduação 

FAMED 94 3 26 1 23 2 17 1 45 

Med/CPTL 37 2 2 1 24 0 20 3 9 

Dir/CPTL 22 2 2 0 14 2 13 4 4 

FADIR 23 4 12 0 15 2 13 1 1 

Dir/CPAN 15 4 2 0 1 0 4 0 9 

FAODO 32 4 14 7 4 1 7 4 9 

Arq/FAENG 23 1 4 1 8 2 7 0 10 

TOTAL 

GERAL 
246 20 62 10 89 9 81 13 87 

Fonte: Informações consolidadas pela Auditoria Interna com base nos sistemas institucionais e resposta das Unidades. 

Além disso, foi constatado que, do total de docentes avaliados, 136 (cento e trinta e seis) 

docentes desenvolvem projetos de ensino, pesquisa ou extensão, seja na condição de 

coordenador, seja atuando como membro participante, perfazendo um total de 55% dos 

docentes da amostra. 

Verificou-se, no entanto, que 87 (oitenta e sete) docentes atuam exclusivamente no ensino 

de graduação, sendo que 8 (oito) destes, citados no Quadro 14, ainda descumprem a carga 
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horária mínima. Ressalta-se que outros 23 (vinte e três) docentes não atuam em projetos 

institucionais, mais atuam na pós-graduação ou na gestão. 

Importante esclarecer que somente os projetos cadastrados que se encontram na situação 

“em andamento” em 2018.1 foram considerados na avaliação, sendo desconsiderados 

aqueles que estão em fase de enquadramento, ou ainda não recomendados pela Pró-

Reitoria competente, e aqueles com a vigência expirada, sem relatório final. 

Foi constatado, também, descumprimento de carga horária mínima em atividades de 

ensino por um professor substituto, contratado para atuar na FADIR. A Resolução 

(COEG) n° 21, de 23 de fevereiro de 2011, estabelece carga horária mínima de 12 horas 

aos professores substitutos, sob o regime de 40 horas, no entanto, em consulta ao 

SISCAD, o referido professor perfaz um total de 10 horas semanais, desde a sua 

contratação, no primeiro semestre de 2017. 

Ressalta-se que a contratação de professor substituto, nos termos da Lei n° 8.745/1993, 

visa atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nas hipóteses 

legais previstas. Ainda assim, a jornada contratada deve adequar à carga horária mínima 

estabelecida, evitando-se, assim, a gestão antieconômica e uso desnecessário do Banco 

de Professores Equivalentes da UFMS. 

Dessa forma, deve a Administração proceder à alteração da jornada de trabalho do 

professor, de modo a adequar a contratação com a real necessidade do curso. 

Recomendação 

Às Unidades Setoriais: Distribuir maior carga horária em ensino de graduação aos 

docentes que descumprem a Resolução n° 137/2015-CD, e incentivar a participação 

destes em atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

À PROGEP: Proceder à alteração do Contrato Progep/RTR n° 2016/000436, processo 

nº 23104.009586/2016-81, adequando a jornada de quarenta horas para vinte horas, em 

atendimento ao art. 3° da Resolução (COEG) n° 21, de 23 de fevereiro de 2011. 

 

4.1.3 Constatação: Gozo de férias de docentes em períodos letivos 

A Lei nº 4.881-A, de 6 de dezembro de 1965, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério 

Superior, estabelece em seu art. 49, a necessidade de que as férias do docente sejam 

gozadas no período de férias escolares, in verbis: 

Art 49. As férias do pessoal docente do ensino superior terão a duração mínima de 

30 (trinta) dias, devendo ter lugar no período de férias escolares, fixado no 

calendário de forma a atender às necessidades didáticas e administrativas do 

estabelecimento 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.881-A-1965?OpenDocument
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Já a Lei n° 12.772, de 28 de dezembro de 2012, que dispõe sobre a Carreira do Magistério 

Superior, não estabeleceu vedações quanto ao período de férias a ser gozado, mas 

estendeu o período concedido, conforme destacamos no art. 36: 

Art. 36.  Aos servidores ocupantes de cargos efetivos pertencentes ao Plano de 

Carreiras e Cargos de Magistério Federal serão concedidos 45 (quarenta e cinco) 

dias de férias anuais que poderão ser gozadas parceladamente. 

No âmbito da UFMS, a Resolução (CD) n° 30, de 17 de setembro de 2012, que estabelece 

regras e procedimentos a serem adotados na concessão de férias, também não discorre 

sobre a vedação imposta pela Lei n° 4.881-A/1965, dispondo, com relação ao docente, 

apenas a forma de parcelamento, conforme art. 10, in verbis: 

Art. 10. O parcelamento das férias poderá ocorrer conforme segue: 

II - para o servidor docente:  

a) três períodos de quinze dias cada;  

b) dois períodos, sendo um de vinte dias e outro de vinte e cinco dias;  

c) dois períodos, sendo um de quinze dias e outro de trinta dias; ou  

d) um período de quarenta e cinco dias. 

Não obstante, a Resolução (COEG) n° 269, de 1° agosto de 2013, que aprova o 

Regulamento Geral dos Cursos de Graduação Presenciais, impõe ao Colegiado de Curso 

um plano de reposição da carga horária de cada disciplina, quando houver interrupção das 

atividades acadêmicas não previstas no Calendário Acadêmico, cujo art. 2° destacamos: 

Art. 2º O Calendário Acadêmico que estabelece os prazos para a efetivação das 

atividades acadêmicas dos Cursos de Graduação será aprovado pelo Conselho de 

Ensino de Graduação (Coeg), por proposta da Pró-Reitoria de Ensino de 

Graduação (Preg).  

Parágrafo único. No caso de interrupção das atividades acadêmicas no âmbito do 

curso não prevista no Calendário Acadêmico, deverá ser elaborado pelo Colegiado 

de Curso plano de reposição, prevendo o cumprimento integral da carga horária de 

cada disciplina, e atendendo o disposto no art. 1º, deste Regulamento. 

Nota-se, com base na legislação supracitada, que o período de férias docente não pode 

prejudicar as atividades acadêmicas, sendo a regra, e não exceção, que o período de férias 

deve ser gozado fora do período letivo. Em consulta ao Calendário Acadêmico aprovado 

pela Resolução (COUN) n° 80, de 19 de outubro de 2017, verificou-se que o período 

letivo regular permite ao docente 101 dias não letivos para gozar as férias, sem prejudicar 

as atividades acadêmicas, conforme demonstrado no Quadro 16: 

Quadro 16: Período Letivo aprovado na Resolução (COUN) N° 80/2017. 

Início do Período Letivo 2018/1 19/02/2018 
  

jan fev jul ago dez 

Fim do Período Letivo 2018/1 30/06/2018 31 18 31 5 16 

Início do Período Letivo 2018/2 06/08/2018 49 36 16 

Fim do Período Letivo 2018/2 15/12/2018 101 dias não letivos 

Fonte: Cálculos efetuados pela Auditoria Interna a partir dos dados extraídos do Calendário Acadêmico de 2018 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.772-2012?OpenDocument
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Com a finalidade de avaliar se os docentes que ministram disciplinas nos Cursos 

auditados possuem parcelas de férias agendadas durante o período letivo, solicitou-se à 

DIPG/CAP/PROGEP o Plano de Férias aprovado dos anos de 2017 e 2018, cujos 

resultados consolidamos nos Quadros 17 e 18, e esclarecimentos às Unidades Setoriais 

sobre como são feitas as reposições das aulas dos docentes da relação abaixo, que 

possuem período de férias coincidentes com o período letivo: 

 

Quadro 17: Quadro Demonstrativo de Férias 2017/2018 gozadas integralmente ou 

parcialmente no período letivo de 2018 

Curso Siape 
Parcela 

(2017/2018) 
Início Dias Término 

Medicina/FAMED 

11451101 

1 11/04/2018 15 25/04/2018 

2 11/06/2018 15 25/06/2018 

3 15/10/2018 15 29/10/2018 

23602339 2 07/12/2018 15 21/12/2018 

21451202 
2 14/05/2018 15 28/05/2018 

3 10/12/2018 15 24/12/2018 

11449069 
2 14/06/2018 15 28/06/2018 

3 15/10/2018 15 29/10/2018 

31821029 3 17/09/2018 15 01/10/2018 

4673421 2 15/10/2018 15 29/10/2018 

5436502 1 21/05/2018 10 30/05/2018 

13433118 2 06/02/2018 25 02/03/2018 

64325267 2 01/03/2018 20 20/03/2018 

25207682 
2 01/05/2018 15 15/05/2018 

3 01/09/2018 15 15/09/2018 

20309516 
1 02/04/2018 20 21/04/2018 

2 05/11/2018 25 29/11/2018 

21451090 

1 14/02/2018 10 23/02/2018 

2 23/07/2018 15 06/08/2018 

3 03/12/2018 20 22/12/2018 

64331894 3 09/02/2018 15 23/02/2018 

21881183 
1 01/03/2018 15 15/03/2018 

2 18/06/2018 15 02/07/2018 

16048029 

1 16/05/2018 15 30/05/2018 

2 20/06/2018 15 04/07/2018 

3 20/09/2018 15 04/10/2018 

41869936 
1 19/04/2018 15 03/05/2018 

2 01/09/2018 30 30/09/2018 

20281559 3 03/12/2018 15 17/12/2018 

14401334 2 05/04/2018 15 19/04/2018 

32752704 2 17/09/2018 15 01/10/2018 

31451815 1 02/04/2018 15 16/04/2018 

16689504 1 05/04/2018 15 19/04/2018 
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3 27/08/2018 15 10/09/2018 

11449655 3 13/09/2018 20 02/10/2018 

32061744 2 01/08/2018 15 15/08/2018 

24361662 
2 24/09/2018 35 28/10/2018 

1 17/05/2018 45 30/06/2018 

64345127 1 02/04/2018 45 16/05/2018 

21822041 3 15/10/2018 10 24/10/2018 

23604234 
2 08/10/2018 15 22/10/2018 

3 10/12/2018 15 24/12/2018 

13452319 3 15/10/2018 15 29/10/2018 

14428267 2 02/05/2018 15 16/05/2018 

24984277 
1 18/04/2018 25 12/05/2018 

2 29/08/2018 20 17/09/2018 

24148754 1 07/12/2018 15 21/12/2018 

16457093 1 01/05/2018 15 15/05/2018 

33446062 2 08/10/2018 20 27/10/2018 

34950227 1 20/03/2018 25 13/04/2018 

29535985 1 01/08/2018 25 25/08/2018 

11452131 
1 21/02/2018 15 07/03/2018 

3 03/12/2018 15 17/12/2018 

Medicina/CPTL 
4336042 2 28/05/2018 35 01/07/2018 

12178492 2 14/02/2018 10 23/02/2018 

Direito/ 

CPTL 

26325998 3 20/09/2018 10 29/09/2018 

24153669 1 16/10/2018 10 25/10/2018 

39324022 2 01/11/2018 35 05/12/2018 

18923150 3 10/12/2018 15 24/12/2018 

24744080 1 21/06/2018 30 20/07/2018 

Direito/ FADIR 

16248524 
1 02/04/2018 10 11/04/2018 

3 08/10/2018 15 22/10/2018 

15430256 
1 04/06/2018 30 03/07/2018 

2 23/10/2018 15 06/11/2018 

18614277 
2 10/09/2018 15 24/09/2018 

3 15/10/2018 15 29/10/2018 

6363065 2 13/05/2018 15 27/05/2018 

20159239 1 04/07/2018 45 17/08/2018 

23483013 3 10/09/2018 15 24/09/2018 

Direito / CPAN 26321160 

1 05/02/2018 20 24/02/2018 

2 25/02/2018 10 06/03/2018 

3 07/03/2018 15 21/03/2018 

Odontologia / 

FAODO 
04317693 3 17/09/2018 15 01/10/2018 

Arquitetura e 

Urbanismo/ 

FAENG 

15431881 
1 15/01/2018 45 28/02/2018 

1 01/03/2018 15 15/03/2018 

31414308 3 13/08/2018 20 01/09/2018 

33025023 1 02/07/2018 45 15/08/2018 
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13066417 
2 08/06/2018 15 22/06/2018 

3 10/12/2018 15 24/12/2018 

23414833 2 01/02/2018 30 02/03/2018 

17812628 
2 09/02/2018 15 23/02/2018 

1 26/02/2018 15 12/03/2018 

27833733 1 12/03/2018 10 21/03/2018 
Fonte: DIPG/CAP/PROGEP 

Quadro 18: Quantitativo de docentes com férias em período letivo em relação ao 

total de docentes do Curso 

Curso Unidade 
Total de 

Docentes 

Docentes com 

férias em 

período letivo 

% 

Medicina FAMED 94 36 38,3% 

Medicina CPTL 37 2 5,4% 

Direito CPTL 22 5 22,7% 

Direito FADIR 23 6 26,1% 

Direito CPAN 15 1 6,7% 

Odontologia FAODO 32 1 3,1% 

Arquitetura e Urbanismo FAENG 23 7 30,4% 

TOTAL GERAL 246 58 23,6% 
Fonte: Cálculos efetuados pela Auditoria Interna a partir de dados levantados. 

 

Manifestação da Unidade 

Após questionamento às Unidades Setoriais responsáveis pelos cursos auditados, a 

respeito dos 58 (cinquenta e oito) docentes que possuem gozo de férias em período letivo, 

foram apresentadas justificativas e/ou documentos, conforme consolidadas no Quadro 19: 

Quadro 19: Manifestação dos docentes a respeito das reposições das aulas  
Curso Siape Resposta 

Medicina/ 

FAMED 
 

A Direção da Faculdade de Medicina (FAMED) esclareceu que a Unidade tem um curso 

de graduação em Medicina, quatro cursos de pós-graduação stricto sensu e 21 programas 

de Residência Médica, de tal forma que as atividades pedagógicas ocorrem 

ininterruptamente, ou seja, 365 dias ao ano. Pela natureza das atividades práticas e 

teóricas, não há como restringir as férias docentes ao calendário acadêmico regular da 

UFMS. Dessa forma, os professores da FAMED são orientados a se organizarem de tal 

forma que o gozo de férias não cause prejuízo ao desenvolvimento das atividades 

pedagógicas e, consequentemente, ao funcionamento do curso. 

Direito/ 

CPAN 
26321160 

A Direção do CPAN apresentou plano de reposição de aulas do período em que a docente 

estava em férias.  

Direito/ 

CPTL 

26325998 

O docente esclareceu que a data escolhida para este período de férias se deve à participação 

em congresso profissional, a se realizar nesta época, e as aulas serão repostas em dois 

sábados, em datas a serem combinadas com os alunos, subsequentes ao período de férias. 

24153669 

Informou que o período de férias coincide com a sua participação em um evento acadêmico 

internacional, cuja data ainda não foi confirmada, e não alterou as férias posteriormente. 

Esclarece que fará um plano de reposição se for preciso. 

18923150 
O docente informou alteração de férias, solicitada via sistema, adequando-se ao calendário 

acadêmico sem prejuízos ao andamento de atividades. 

24744080 
O docente informou que procedeu à solicitação da alteração de férias, a qual inicialmente 

havia sido estipulada antes da divulgação do atual calendário. 

39324022 

A direção do CPTL informou que a servidora se encontra em licença maternidade e o 

Colegiado do Curso a autorizou usufruir férias neste período, visto que o semestre estará 

em seu final, e o retorno da professora causará transtornos na lista de oferta.  

4336042 O docente apresentou plano de reposição das aulas. 
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Medicina/ 

CPTL 
12178492 

O docente apresentou documentos e esclareceu que: 1) a alteração das férias previstas para 

janeiro de 2018 ocorreu para atender uma demanda de acadêmicos do curso de Matemática 

para o oferecimento de disciplina no período especial de verão do mesmo ano e também 

para substituir o coordenador de curso do curso de Matemática durante suas férias; 2) As 

aulas que deixou de ministrar ocorreram no período compreendido de 19 a 23 de Fevereiro, 

que coincidiu com o período estabelecido para a recepção de calouros conforme o 

calendário acadêmico 2018; e 3) as reposições destas aulas estão previstas conforme o 

controle das aulas do SISCAD. 

Odontologia./ 

FAODO 
4317693 

A docente afirmou que solicitou alteração de férias junto à Direção do Curso para período 

não coincidente com o calendário letivo, a qual fora prontamente autorizada pelo Diretor 

do Curso. 

Direito/ 

FADIR 

16248524 

Em relação aos dez dias de férias tirados no período letivo esclareceu que os acadêmicos 

não tiveram prejuízo nas aulas conforme cronograma apresentado, pois tiveram 

acompanhamento de docente convidado unicamente para este momento de substituição 

ou troca de aulas com docente do quadro. Ressaltou que todas as aulas já foram 

devidamente repostas com o acompanhamento de docentes e troca de aula com professor 

de outra disciplina. Ressaltou que houve o desenvolvimento normal das aulas pois os 

alunos já haviam preparado os seminários cooperativos e interativos de apresentação dos 

tópicos sob a supervisão e orientação do Professor. 

15430256 

 Informou que teve seu período de férias de 2017 negado em novembro de 2017, como 

consta no sigef.ufms.br. Ainda, esclareceu que o primeiro período solicitado de férias, por 

coincidir com a participação no III Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais e 

Aduaneiros, no qual atuará também como mediadora no painel de palestras, em Portugal, 

na cidade do Porto, pois o PPG em Direitos Humanos, não tem disponibilizado auxílio 

financeiro para esse tipo de Congresso e o custo, junto com período de férias passa a ser 

possível. Nesse mesmo período haverá participação em outras atividades relativas ao 

projeto de pesquisa Mecanismos Alternativos e Sustentáveis na Solução de Conflitos, com 

IES e outras PJ colaboradoras do projeto aprovado pela UFMS, conforme Res 39/18 do 

COPP. Entretanto, o III Congresso Internacional de Direitos Humanos de Coimbra, em 

que coordenarei o 24. Simpósio – Políticas Públicas, Cidadania e Mecanismos de 

Soluções Sustentáveis foi confirmado para o mês de outubro/2018, segundo a Comissão 

organizadora, já divulgado pelo nosso PPG Direitos Humanos por e-mail, no dia 

02.04.18, para toda a comunidade acadêmica. Assim, foi encaminhado pedido de 

alteração de férias para 23 de outubro a 06 de novembro de 2018. Outrossim, como 

ministra aulas no período, suas ausências nas aulas de 05, 12 e 19 de junho obedecerão 

a reorganização das aulas da Disciplina Direito Tributário I, que serão ministradas pelos 

Mestrandos, devidamente matriculados no PPG em Direitos Humanos, na disciplina 

Estágio Docência (como parte integrante das atividades para conclusão do estágio), com 

apoio de mestranda em dedicação exclusiva e com atividades de apoio à graduação. Neste 

período não ministra aulas no PPG Direitos Humanos e sua ausência não acarretará 

prejuízos. Para o segundo semestre, tão logo estejam programadas as atividades docentes 

da graduação e do PPG Direitos Humanos serão adotados os mesmos procedimentos de 

reorganização das atividades acadêmicas. 

18614277 

Informou que no período de 18/06/2018 a 02/07/2018 foi homologado um dos períodos 

para o gozo de suas férias, como consta no sigef.ufms.br. Ainda, esclarece que neste 

período solicitou férias, por coincidir com a participação em Congresso, em Portugal, na 

cidade do Porto, pois o PPG em Direitos Humanos, não tem disponibilizado auxílio 

financeiro para esse tipo de Congresso e o custo, incluído em período de férias passa a 

ser possível. Entretanto, esse período em que costumeiramente ocorre o LUSO-

BRASILEIRO DE QUESTÕES CURRICULARES foi alterado para o mês de 

setembro/2018 (dias 10,11 e 12), segundo informações da Comissão organizadora. Assim, 

encaminhei pedido de alteração de férias para início neste período. 

Outrossim, como ministra aulas no período de 10/09/2018 a 24/09/2018 sua ausência 

obedecerá reorganização das aulas da Disciplina Direito do trabalho I, dos dias 13 e 20 

de setembro, serão ministradas pelos Mestrandos, devidamente matriculados no PPG em 

Direitos Humanos, na disciplina Estágio Docência (como parte integrante das atividades 

para conclusão do estágio). Neste período não ministra aulas no PPG Direitos Humanos 

e sua ausência não acarretará prejuízos." 

6363065 

Informou que, durante os períodos de férias listados, não se afastou das atividades. 

Somente não estará em sala de aula nos dias 17, 18 e 19.05, nas Disciplinas de Direito 

Empresarial I, II, III, IV e Direito Civil V. As atividades serão repostas em dias com aulas 

vagas ou em atividades no período vespertino, conforme necessidade do conteúdo 

programático, a ser combinada com os alunos, até o fim do semestre. 
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20159239 

Informou que, por se tratar do segundo semestre de 2018, ainda não existe a programação 

das matérias que serão ministradas por esta professora, nem os respectivos dias que elas 

serão ofertadas. Contudo, por se tratar de apenas 11 dias em período letivo (duas 

semanas) de afastamento, as aulas serão repostas aos sábados, em datas a serem 

combinadas com os alunos, subsequentes ao período das férias, de modo que os alunos 

não tenham qualquer prejuízo. 

23483013 

Informou que, por se tratar do segundo semestre de 2018, ainda não existe a programação 

das matérias que serão ministradas por esta professora, nem os respectivos dias que elas 

serão ofertadas. A marcação das férias está vinculada às necessidades da administração, 

tendo em vista, ocupar o cargo de Direção da FADIR. 

Arquitetura e 

Urbanismo - 

FAENG 

15431881 

A Direção da FAENG informou que o período de férias solicitado pela professora não 

interferiu na oferta das aulas, nem trouxe prejuízo para os alunos. O planejamento de 

horário das turmas e disciplinas do Curso, divulgado PREVIAMENTE em dezembro de 

2017 no mural do Curso (onde professores e alunos tiveram livre acesso), já informara o 

horário concentrado das disciplinas Sustentabilidade da Arquitetura e Urbanismo e 

Sistemas Construtivos sob a responsabilidade desta. Outrossim, este planejamento de 

disciplinas teóricas concentradas, é uma estratégia do Curso que visa criar melhor 

condição aos alunos do Curso gerirem seu tempo de dedicação aos trabalhos acadêmicos, 

facilitando e dando melhor oportunidade a realização dos trabalhos práticos de final de 

semestre. Esta medida de planejamento tem o aval da Pró-Reitoria de Graduação. 

31414308 A direção da FAENG informou que as professoras, de acordo com as datas informadas, 

ainda não iniciaram o período de férias e irão prestar informações sobre a reposição das 

atividades conforme o Art. 8º, § 1º e § 2º da Resolução CD nº 51, de 15 de maio de 2018. 
33025023 

13066417 

23414833 
A direção da FAENG informou que a professora interrompeu suas férias no dia 19 de 

fevereiro, sem prejuízo às atividades de ensino. 

17812628 Os professores informaram previamente como fariam a redistribuição das atividades e 

cumpriram, ou estão cumprindo, a reposição (Apresentou plano de reposição das aulas). 27833733 

Fonte: Respostas dos docentes e das Unidades apresentadas à Auditoria Interna 

 

Análise da Auditoria Interna 

Conforme constatado no Quadro 19, alguns docentes apresentaram justificativas sobre a 

reposição das aulas, todavia, não há informação se estes Planos de Reposição de Aulas 

foram aprovados pelos Colegiado de Curso conforme estabelece o Parágrafo Único do 

art. 2° da Resolução (COEG) n° 269, de 1° agosto de 2013, visto que não foram 

localizados no Boletim de Serviços da UFMS Resoluções dos Colegiados dos Cursos, 

neste sentido.  

Verifica-se, entretanto, a necessidade de a Unidade e o respectivo Colegiado de Curso 

aprovar o referido Plano, de forma que os alunos não sejam prejudicados pelas ausências, 

e que também as novas datas não comprometam as atividades já agendadas por outros 

docentes. Além disso, deve-se evitar a reposição intensiva em dias não letivos, que pode 

desgastar o descanso entre as atividades acadêmicas. 

Já com relação ao Curso de Medicina da FAMED, a Direção esclarece que as atividades 

dos cursos de graduação e pós-graduação são ininterruptas e não há como restringir as 

férias ao calendário acadêmico da UFMS, mas orienta os professores a se organizarem de 

forma a não prejudicar as atividades pedagógicas. 

Conforme ressaltado, o gozo de férias em período letivo constitui medida excepcional, e 

não impeditiva, visto que o plano de reposição formalmente aprovado pelo órgão 

Colegiado e pela Chefia imediata, é previsto justamente para essas situações. Tal medida 

garante que o período e modo como as aulas serão repostas não estejam somente a cargo 
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do próprio docente, e facilita um controle mais efetivo quanto ao cumprimento do Plano 

de Ensino aprovado e da produção docente. 

Ante o exposto, deve-se adotar medidas de normatização do assunto, para garantir a 

melhoria do ensino de graduação e o cumprimento do papel social da UFMS, e 

formalização das reposições ou redistribuições das disciplinas. 

 

Recomendação 

À Reitoria: Elaborar minuta de nova Resolução, a ser aprovada pelo Conselho Diretor, 

revogando a Resolução (CD) n° 30, de 17 de setembro de 2012, que estabelece regras e 

procedimentos a serem adotados na concessão de férias, e incluindo dispositivo 

estabelecendo que os docentes deverão gozar suas férias durante as férias acadêmicas, e 

que as situações excepcionais deverão ser aprovadas pela Unidade e pelos respectivos 

Colegiados de Curso. 

 

4.1.4 Constatação: Ausência de informações sobre a atuação dos docentes na 

Residência no SIGPOS 

Para compor a análise da produção docente, buscou-se no SIGPOS informações a respeito 

da atuação destes na Pós-Graduação stricto sensu, ou em Programas de Residência 

Multiprofissional da área de Saúde. Ante a ausência de informações, solicitou-se às 

Unidades que justificassem o descumprimento de carga horária mínima em atividades de 

ensino por parte dos docentes. 

Em resposta, informou-se que muitos dos docentes constantes da amostra estão 

credenciados nos Programas de Residência, conforme Resoluções do Conselho de 

Pesquisa e Pós-Graduação apresentadas. 

Ocorre que, em consulta à Unidade responsável pelo gerenciamento dessas informações 

no âmbito da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPP), o Chefe da 

DIRES/CPG/PROPP esclareceu que somente o cadastro do Corpo Docente dos 

Programas é incluído no SIGPOS, e não informações sobre a atuação destes. 

Percebe-se, dessa forma, que informações relevantes para exercer o controle da atuação 

dos docentes na Residência não estão registradas no SIGPOS, a exemplo da lista de 

ofertas, disciplinas vinculadas aos docentes, e quem efetivamente exerce atividades no 

Programa. 

Considerando que a inserção desses dados no SIGPOS é de competência da Unidade 

responsável por secretariar os seus respectivos Programas de Residência, faz-se 

necessário que a PROPP acompanhe a atualização das informações no sistema e, caso 

seja necessário, que o Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação delibere acerca da 

impossibilidade de emitir Certificado se houver pendências neste sentido. 

 

Recomendação: 

Às Secretarias dos Programas de Residência da UFMS: Inserir os dados no SIGPOS, 

como matrícula dos residentes, vinculação dos docentes e alunos nas disciplinas, 
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lançamento de notas e demais informações, de forma a garantir controle mais efetivo 

quanto aos encargos docentes desenvolvidos. 

 

À PROPP: Acompanhar a atualização dos dados dos Programas de Residência no 

SIGPOS e, caso seja necessário, encaminhar a demanda ao Conselho de Pesquisa e Pós-

Graduação para que este delibere acerca da impossibilidade de se emitir Certificados 

enquanto houver pendências neste sentido. 

 

 

4.1.5 Constatação:  Ausências de informações sobre a atuação dos docentes em 

Projetos de Ensino em sistemas informatizados 

Em pesquisa ao sistema de projetos da UFMS (SIGPROJ) verificou-se que somente há 

registros de projetos de pesquisa e extensão, não havendo nenhuma informação sobre os 

projetos de ensino. 

Buscando avaliar se há participação dos docentes constantes da amostra (246 docentes) 

nesses projetos, encaminhou-se à PROGRAD solicitação de informações sobre os 

Projetos de Ensino de Graduação (PEG), que foi respondida por meio da CI nº 13/2018 

- DIAP/CDA/PROGRAD, relacionando 43 (quarenta e três) docentes e seus respectivos 

projetos. 

Causou estranheza, no entanto, o fato de alguns docentes apresentarem documentos que 

comprovam a participação em projetos de ensino, em justificativa à Auditoria Interna 

quanto à constatação de carga horária inferior à devida, dados não informados pela 

PROGRAD. 

Dessa forma, tem-se que a ausência de controles informatizados pode gerar informações 

conflitantes e prejudicar o efetivo controle dos encargos docente na Unidade. 

 

Recomendação: 

À PROGRAD: Estabelecer mecanismos de controle informatizados, aproveitando as 

ferramentas do SIGPROJ, para registrar os Projetos de Ensino de Graduação (PEG) e os 

seus membros participantes. 

 

4.1.6 Constatação: Impropriedades detectadas na Resolução n° 137/2015-CD. 

Durante os trabalhos de auditoria foram verificadas algumas incongruências na norma de 

regência da carga-horária docente que merecem ser rediscutidas para o seu 

aperfeiçoamento e segurança jurídica da sua aplicação. 

Logo, tem-se a oportunidade de se redefinir os termos do normativo para uma melhor 

aplicação da Administração, tanto para os docentes que a executam, quanto para os 

responsáveis pela avaliação do seu cumprimento. 
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Destacamos os dispositivos da Resolução para posterior avaliação das lacunas 

encontradas: 

Art. 1º Fixar os limites mínimos e máximos da média anual em horas-aula de ensino 

de graduação e de pós-graduação stricto sensu para o pessoal da Carreira do 

Magistério Superior da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 

conforme segue: 

a) oito horas-aula: docentes com regime de trabalho de vinte horas semanais, que 

atuam somente na graduação; docentes com regime de trabalho de quarenta horas 

semanais ou DE, que atuam somente na graduação, e que coordenam Projetos de 

Ensino, Pesquisa ou Extensão com fomento externo; docentes que atuam na 

Graduação e na Pós-graduação stricto sensu, ou em Programas de Residência 

Médica ou Residência Multiprofissional da área de Saúde; docentes com regime de 

trabalho de quarenta horas semanais ou DE, que estejam matriculados, sem 

afastamento, como aluno regular em programas de Pós-Graduação stricto sensu 

credenciados pela Capes; 

b) dez horas-aula: docentes com regime de trabalho de quarenta horas semanais ou 

DE, que atuam somente na graduação, e que participam de Projetos de Ensino, 

Pesquisa ou Extensão com fomento externo ou de Comissões Permanentes; docentes 

com regime de trabalho de vinte horas semanais ou DE, que atuam somente na 

graduação, e que coordenam projetos de ensino, pesquisa ou extensão, ou 

programas institucionais; 

c) doze horas-aula: docentes com regime de trabalho de quarenta horas semanais 

ou DE, que atuam somente na graduação, e que participem de projetos de ensino, 

pesquisa ou extensão; e 

d) quatorze horas-aula: docentes com regime de trabalho de quarenta horas 

semanais ou DE, que atuam somente na graduação. 

II - limites máximos: 

a) dez horas-aula: docentes com regime de trabalho de vinte horas semanais; e  

b) vinte horas-aula: docentes com regime de trabalho de quarenta horas semanais 

ou DE. 

Parágrafo único. Os docentes que atuam na Pós-graduação stricto sensu, ou em 

Programas de Residência Médica ou Residência Multiprofissional da área de 

Saúde, deverão ministrar pelo menos uma média anual de quatro horas-aula 

semanais no ensino de graduação. 

Art. 2º Ficam facultadas aos ocupantes de Cargos de Direção (CD) atividades de 

ensino, conforme necessidade do cargo ocupado. 

Art. 3º Coordenadores de Curso de graduação, Coordenadores de Curso de pós-

graduação stricto sensu, Coordenadores Acadêmicos e Coordenadores 

Administrativos poderão ter a carga horária em atividades de ensino, conforme 

limite mínimo fixado no inciso I do art.1º, reduzida em até cinquenta por cento. 

 

a) Ausência de definição quanto a atuação do docente na Pós-Graduação stricto 

sensu. 
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Na amostra auditada, verificou-se que alguns docentes que não cumpriram a carga horária 

mínima em atividades de ensino apresentaram justificativa de que atuam na Pós-

Graduação stricto sensu como Professores Colaboradores. 

Buscando esclarecer a diferença das atividades exercidas entre os professores 

permanentes e colaboradores, encaminhou-se questionamentos à Coordenadoria de Pós-

Graduação – CPG/PROPP, que assim respondeu: 

A categoria docente está regulamentada pela Portaria 81/2016 - Capes, enfatizando 

que há requisitos específicos para que um docente seja considerado permanente, e que 

sobre ele reside a maior parte das demandas da Pós-Graduação (aulas, orientações e 

produção científica qualificada): 

Art. 3º Integram a categoria de permanentes os docentes enquadrados 

e declarados anualmente pelo PPG na plataforma Sucupira e que 

atendam a todos os seguintes pré-requisitos: 

I - desenvolvimento de atividades de ensino na pós-graduação e/ou 

graduação; 

II - participação de projetos de pesquisa do PPG; 

III - orientação de alunos de mestrado ou doutorado do PPG, sendo 

devidamente credenciado como orientador pela instituição; 

IV - vínculo funcional-administrativo com a instituição ou, em caráter 

excepcional, consideradas as especificidades de áreas, instituições e 

regiões, e se enquadrem em uma das seguintes condições: a) quando 

recebam bolsa de fixação de docentes ou pesquisadores de agências 

federais ou estaduais de fomento; b) quando, na qualidade de 

professor ou pesquisador aposentado, tenham firmado com a 

instituição termo de compromisso de participação como docente do 

PPG; c) quando tenham sido cedidos, por acordo formal, para atuar 

como docente do PPG; d) a critério do PPG, quando o docente estiver 

em afastamento longo para a realização de estágio pós-doutoral, 

estágio sênior ou atividade relevante em Educação, Ciência, 

Tecnologia e Inovação e não atender ao estabelecido pelos incisos I 

e II deste artigo, desde que atendidos os demais requisitos fixados. 

Já o Art. 9º da mesma Portaria trata das atribuições do docente colaborador: 

Art. 9º Integram a categoria de colaboradores os demais membros do 

corpo docente do programa que não atendam aos requisitos para 

serem enquadrados como docentes permanentes ou como visitantes, 

incluídos os bolsistas de pós-doutorado, mas que participem de forma 

sistemática do desenvolvimento de projetos de pesquisa ou atividades 

de ensino ou extensão e/ou da orientação de estudantes, 

independentemente de possuírem ou não vínculo com a instituição. 

Portanto, na prática, o docente permanente é o docente mais demandado da Pós-

Graduação, pois dele é exigida produção científica com alto fator de impacto que 

compõe indicadores da avaliação quadrienal da Capes (o que demandaria carga 

horária significativa de pesquisa), orientação de alunos produzindo artigos 

qualificados com os discentes e atividades de ensino. Os indicadores de avaliação da 

Capes são claros ao avaliar essencialmente o trabalho realizado pelo corpo docente 

permanente dos Programas de Pós-graduação. 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/06062016-PORTARIA-N-8-De-3-DE-JUNHO-DE-2016.pdf
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Nota-se, pelos dispositivos citados da Portaria CAPES n° 81, de 3 de junho de 2016, que 

não é razoável aplicar o mesmo tratamento para ambos as situações, considerando que as 

atividades e os encargos desenvolvidos pelos professores permanentes são superiores em 

relação aos colaboradores. 

 

Assim, deve-se estabelecer no normativo, para fins de redução de carga horária de ensino, 

se haverá tratamento diferenciado aos professores colaboradores ou permanentes, e de 

acordo com a produção destes na pós-graduação, visto que, em ambos os casos, o docente 

deve possuir alguma atuação no período para ser beneficiado. 

 

b) Impossibilidade de redução de carga horária aos casos de afastamento 

parcial como aluno regular em programas de Pós-Graduação stricto sensu 

credenciado pela Capes. 

 

A Resolução n° 137/2015 prevê redução de carga horária a docentes que que estejam 

matriculados, sem afastamento, como aluno regular em programas de Pós-Graduação 

stricto sensu credenciados pela Capes (alínea “a” do art. 1°). 

 

A Resolução (CD) n° 276, de 15 de dezembro de 2017, o art. 5° prevê o afastamento 

parcial para a qualificação do docente, estabelecendo limites de atividades didáticas em 

sala de aula, tanto para o regime de quarenta horas/Dedicação Exclusiva, tanto para o de 

vinte horas, nos seguintes termos: 

Art. 5º Para a qualificação prevista no art. 4°, poderá ser concedido ao docente 

afastamento integral ou parcial de suas atividades.  

[...] 

§2º Para docentes em regime de quarenta horas ou de Dedicação Exclusiva, o 

afastamento parcial consiste no cumprimento de vinte horas semanais, limitadas a 

no máximo oito horas de atividades didáticas em sala de aula e sem o cumprimento 

de atividades administrativas e de representação. 

§3º Para docentes em regime de vinte horas, o afastamento parcial consiste no 

cumprimento de dez horas semanais, limitadas a no máximo quatro horas de 

atividades didáticas em sala de aula e sem o cumprimento de atividades 

administrativas e de representação. 

Nota-se que, enquanto a Resolução n° 137/2015 prevê redução de carga horária para o 

mínimo de oito horas semanais em atividades de ensino, a Resolução n° 276/2017 limita 

ao máximo de oito horas. Não há também na Resolução n° 137/2015 a previsão de 

redução de carga horária aos docentes em regime de vinte horas.  

Portanto, deve-se estabelecer o entendimento de que o docente somente fará jus à redução 

de carga horária, ou atividades na docência, quando solicitar o afastamento parcial para 

qualificação. 

 

c) Ausência de exigência de aprovação em Plano de Qualificação aprovado pela 

Unidade e pela PROGEP para a redução de carga horária de docente 

matriculado em cursos de Pós-Graduação. 
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Ainda com relação à redução de carga horária quando o docente estiver matriculado em 

programa de Pós-Graduação, verifica-se que não há exigência formal de autorização da 

Chefia, ou planejamento para que a Unidade reduza suas atividades, bastando o docente 

apresentar documento de matrícula no referido curso. 

 

Conforme estabelece a Resolução n° 132/2017, até 30 de novembro de cada ano, a 

PROGEP aprovará o Plano Anual de Qualificação docente da UFMS, com base nos 

planos encaminhados pelas Unidades. Para a aprovação do plano, a PROGEP consultará 

a lista de Programas recomendados pela Capes. 

 

Ainda que o Plano Anual de Qualificação seja comumente utilizado para fins de 

afastamentos, a redução de carga horária a docente que não deseja se afastar, mas que 

possui interesse na redução, deveria sempre ser precedida de avaliação da Chefia, por 

meio do Plano de Qualificação da Unidade Setorial, obedecendo critérios de prioridade. 

  

Logo, havendo a divergência de entendimentos entre a Resolução n° 137/2015, que prevê 

redução de carga horária de docente quando não houver afastamento, e a Resolução n° 

132/2017, que autoriza redução de atividades quando houver afastamento parcial, 

verifica-se que a melhor solução é que o novo normativo, a ser elaborado, estabeleça que 

o docente que desejar reduzir carga horária em atividades de ensino, representação e 

gestão, deverá solicitar afastamento parcial, e solicitar inclusão no Plano Anual de 

Qualificação docente da UFMS, tempestivamente. 

 

 

d) Limitação de carga horária máxima. 

 

O inciso II, do art. 1° da Resolução n° 137/2015 estabelece limite máximo de carga 

horária para os docentes, sendo dez horas-aula, aos docentes com regime de trabalho de 

vinte horas semanais; e vinte horas-aula, aos docentes com regime de trabalho de quarenta 

horas semanais ou DE. 

 

Essa limitação é vedada pelo, ainda vigente, Decreto nº 95.683, de 28 de janeiro de 1988, 

que estabelece normas complementares ao Regulamento da Lei n° 7.596, de 10 de abril 

de 1987, conforme destaca-se no Parágrafo Único do Art. 4°: 

Art. 4° É vedado o pagamento de horas extras aos docentes do magistério federal e 

dos Territórios. 

Parágrafo único. Não serão fixados limites máximos de horas-aulas, em relação a 

qualquer dos regimes de trabalho a que estejam sujeitos os docentes de que trata 

este artigo. 

Na Resolução 132/2017, que trata do afastamento para qualificação de docentes, também 

há limites de carga horária de oito e quatro horas, aos docentes com regime de quarenta 

e vinte horas, respectivamente. 

Assim, recomenda-se que não haja limitação de carga horária máxima aos docentes, 

devendo-se, no entanto, estabelecer parâmetros a serem observados por suas unidades 

acadêmicas por ocasião da definição das disciplinas que cada professor ministrará no 

período letivo, a fim de assegurar nível razoável de objetividade e uniformidade nesse 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2095.683-1988?OpenDocument
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processo decisório, em atenção aos princípios da eficiência e da isonomia, e, também, 

conforme determina o item 9.9.2 do Acórdão n° 2.729/2017 – TCU – Plenário. 

 

e) Longa duração de Projetos de Ensino ou de Extensão, por períodos que não 

há a atuação do docente participante. 

 

Constatou-se que os projetos de ensino ou de extensão geralmente são aprovados com 

vigência que extrapolam o semestre ou o calendário acadêmico. Nesse caso, verificou-se 

a existência de projetos com períodos de vigência anual, cujas atividades o docente 

participante (palestrante, colaborador) somente atua em período definido. Ex: Semana 

Acadêmica que ocorre ao final do ano, o docente que participa como palestrante em uma 

data específica, mas possui redução da carga horária por todo o exercício. 

Deve-se estudar mecanismos para que a pequena participação do docente não seja 

utilizada durante todo o período de vigência do projeto, a exemplo da carga horária 

desenvolvida no projeto e o período efetivamente de sua atuação. 

 

f) Falta de definição quanto a não redução de carga horária antes de o projeto 

ter sido devidamente “Recomendado” pela Pró-Reitoria competente. 

Na análise dos trabalhos constatou-se, também, uma situação em que o docente não 

atingiu a carga horária mínima em atividades de graduação, mas justificou que atua em 

projeto de extensão, como membro. Em consulta ao SIGPROJ, verificou-se que o referido 

projeto se encontra sob análise da PROECE, ainda sem “Recomendação”, fato que não 

socorre os argumentos apresentados. 

Ainda que possa parecer óbvio, deverá constar expressamente no normativo que o período 

compreendido antes da recomendação do projeto pela Pró-Reitoria competente não 

poderá ser computado para fins de redução de carga horária de ensino. O mesmo 

entendimento deve ser aplicado com relação ao término da vigência cadastrada no projeto. 

 

g) Falta de definição sobre as Comissões Permanentes. 
 

A participação do docente em Comissões Permanentes que autoriza a redução de carga 

horária mínima em atividades de ensino, para dez horas-aula. Ocorre que falta definição 

quanto à natureza dessas comissões, visto que, nem todas possuem a expressão 

“Permanente” em sua nomenclatura, mas possuem esta natureza (Ex: Comissões Setoriais 

de Avaliação, Comissões Setoriais de Pesquisa e Extensão, Comissão de Ética, etc).  

Falta definir quais Comissões possuem o condão de reduzir a carga horária de ensino, 

ante a complexidade ou rotina intensiva das atividades desenvolvida pelos seus membros. 

 

 

h) Ausência de definição quanto à carga horária mínima exercida por 

professores substitutos. 
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A Resolução (COEG) n° 21, de 23 de fevereiro de 2011, que aprova as Normas para 

contratação de professor substituto, estabelece em seu art. 3° a carga horária mínima, em 

sala de aula, a que estão sujeitos os professores substitutos, em oito horas e no máximo 

doze horas semanais, aos professores sob o regime de vinte horas, e doze horas e no 

máximo vinte horas semanais, aos professores sob o regime de quarenta horas. 

Nota-se que a carga horária mínima dos professores substitutos sob o regime de quarenta 

horas diverge da carga horária mínima dos professores do quadro. Justifica-se, pois os 

professores substitutos não possuem obrigações quanto às atividades de pesquisa e 

extensão, e estão temporariamente substituindo as disciplinas de docentes afastados. 

No entanto, deve ser definida a carga horária mínima no ensino em Resolução do 

Conselho Diretor, uma vez que são assuntos conexos, e que esta previsão existe somente 

na Resolução do Conselho de Graduação. 

 

i) Falta de definição do período de atuação do docente na Coordenação 

Acadêmica e Administrativa, para fins de carga horária mínima. 
 

Os artigos 2° e 3° da Resolução n° 137/2015 permitem a dispensa e redução de carga 

horária de ensino aos docentes que ocupam cargos administrativos na gestão da UFMS, 

mas não há informações sobre o período mínimo ocupado no cargo, diferente com o que 

ocorre na Resolução n° 41/2018, que trata da progressão e promoção da carreira de 

magistério, o qual estabelece que o docente recebe pontuação por dia ocupado no cargo 

(até 200 pontos). 

No mesmo sentido, para evitar que o docente que tenha ocupado o cargo por período curto 

no exercício na Coordenação ou Direção, utilize esta situação para reduzir a carga horária 

mínima em atividade de ensino, deve-se definir o período mínimo em dias, no semestre. 

 

j) Falta de distinção em relação à quantidade de projetos desenvolvidos pelos 

docentes. 

Aos docentes que coordenam ou atuam em projetos de ensino, pesquisa e extensão a carga 

horária mínima em atividades de ensino não depende da quantidade de projetos, e sim da 

atuação deles em pelo menos um.  

Conforme já pontuado, há docentes que possuem carga horária definida em determinado 

período do projeto, mas são beneficiados durante toda a vigência deste, para fins de 

redução da carga horária em atividades de ensino. Em contrapartida, não há benefício 

para aqueles que atuarem em vários projetos simultaneamente. 

Dessa forma, caso assim entenda, deve a Administração dar tratamento diferenciado aos 

docentes que atuarem, como coordenador ou participante, em mais de um projeto, ou 

aferir a participação por meio da carga horária desenvolvida no projeto. 

 

Recomendação 
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À Reitoria: Constituir Grupo de Trabalho ou Comissão responsável para propor minuta 

de nova Resolução, a ser aprovada pelo Conselho Diretor, dirimindo as lacunas apontadas 

pela Auditoria Interna com relação à Resolução n° 137/2015-CD. 

 

4.2 Assunto: Política de Avaliação e Acompanhamento do Exercício da Docência 

4.2.1 Informação: Questões de Auditoria  

A abordagem adotada pela Auditoria Interna objetivou responder à seguinte questão de 

auditoria, referente à atuação do corpo docente dos cursos envolvidos no escopo de 

auditoria: as atividades de ensino, pesquisa e extensão estão sendo exercidas 

efetivamente pelos docentes dos Cursos considerados na amostra? 

 

A partir da referida questão, os trabalhos foram desenvolvidos com base em uma série de 

verificações, conforme exposto no presente relatório, de temas relacionados aos controles 

normativos e institucionais dessa IFES. Assim, busca-se a resposta para essa questão a 

partir das seguintes subquestões: 

a) Qual a distribuição da carga horária do docente entre o ensino, a pesquisa e 

a extensão na IFE? Existem parâmetros para avaliação da adequada 

distribuição?  

Da análise dos normativos existentes, verificou-se que não existem parâmetros para 

avaliação da adequada distribuição da carga horária do docente entre o ensino, a pesquisa 

e a extensão, pois a UFMS não dispõe de normativos que estabeleçam uma distribuição 

equilibrada entre elas.  

 

Registra-se que a Resolução (CD) nº 137, de 3/12/2015, fixa a média anual mínima em 

horas-aula para as atividades de ensino de graduação. Assim, os docentes devem cumprir 

uma carga horária semanal de, no mínimo 8 ou 14, caso o seu o regime de trabalho seja 

de 20 ou 40 horas semanais, respectivamente. Quanto à pesquisa e à extensão, não há uma 

distribuição de carga horária, pois o próprio docente que propõe projetos conforme seu 

perfil de trabalho e sua formação. Já o professor com regime de 40 horas ou DE que 

coordenar ou participar de atividades de pesquisa ou extensão poderá cumprir uma carga 

horária semanal de 8 a 12 horas, conforme a natureza no projeto executado e função 

desempenhada no mesmo. 

 

Em face do exposto, constata-se a existência de normativo de atribuição de carga horária 

mínima somente para atividades de ensino, sendo que as demais atividades, como 

pesquisa e extensão, são consideradas apenas para fins de promoção e progressão na 

carreira, e para a redução dos encargos de ensino. 

 

b) O processo de acompanhamento e avaliação das atividades dos docentes 

foram estabelecidos em regulamento, pelo Conselho Superior competente da 

IFE, para a carreira de Magistério? Qual a sistemática de acompanhamento? 
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Verificou-se que o processo de acompanhamento e de avaliação das atividades dos 

docentes está estabelecido atualmente na Resolução do Conselho Diretor nº 41, de 28 de 

março de 2018, a qual regulamenta os critérios e procedimentos de avaliação de 

desempenho docente, progressão e promoção funcional, aceleração da promoção, 

reposicionamento por titulação bem como Retribuição por Titulação (RT), na Carreira de 

Magistério Superior, no âmbito da UFMS.  

Ressalta-se, ainda, que as atividades de ensino, pesquisa e extensão, a produção 

intelectual, e o exercício de atividades Administrativas e de Representação, exercidas 

pelo docente são consideradas para fins de progressão e promoção na carreira, devendo o 

docente apresentar uma pontuação mínima nessas atividades, conforme tabela de 

pontuação definida na supracitada Resolução, que são registradas pelos próprios docentes 

por meio do Plano de Atividades e o Relatório de Desempenho (Parágrafo Único do art. 

1°). 

Além do processo de avaliação, outra sistemática de acompanhamento das atividades dos 

docentes consiste nos registros das cargas horárias das disciplinas ministradas a cada 

semestre efetuados no Sistema de Controle Acadêmico – Siscad. Entretanto, esse registro 

refere-se ao planejamento efetuado a cada semestre, havendo controle da Unidade quanto 

ao lançamento de notas e faltas. 

O acompanhamento do cumprimento dessa carga horária mínima semanal também é 

efetuado pelo Siscad, no qual é possível verificar o número de turmas de cada disciplina, 

bem como a média de carga horária de cada docente. Pode-se dizer que o Siscad funciona 

como um diário eletrônico, pois nele os professores devem lançar o plano de ensino das 

disciplinas, o cronograma das aulas, as ausências e as presenças dos acadêmicos, os 

conteúdos, as notas e o critério e a fórmula de cálculo das avaliações. 

Cabe ressaltar, também, que a Resolução (CD) nº 136, de 3 de dezembro de 2015, havia 

regulamentado no âmbito da UFMS o Plano de Atividades Docentes (PADOC) para os 

servidores docentes, em exercício, e professores substitutos, que consistia no 

planejamento semestral do quantitativo de horas dedicadas às atividades de magistério 

superior. As informações apresentadas no PADOC eram registradas para 

acompanhamento da Administração no SISPADOC. 

Contudo, a Resolução nº 41/2018, foi editada para, além de atender os normativos 

aplicáveis à espécie e corrigir divergências que havia entre os sistemas SISPADOC 

(planejamento) e SIADOC (avaliação), atender também ao Acórdão do TCU que exigiu 

maior nível de transparência das IFES quando estas desenvolverem atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, já que no SISPADOC eram de uso restrito. Frisa-se, ademais, que 

tal norma revogou as Resoluções nº 136 e 138 de 2015 e a Resolução nº 6, de janeiro de 

2017.   

Observa-se, assim, que foram adotadas, a partir deste exercício de 2018, medidas mais 

transparentes e de melhor efetividade no controle que permita um acompanhamento da 

atuação dos docentes pela Administração, uma vez que os controles anteriores tratavam 

apenas de planejamento de atividades de ensino de graduação (Siscad) e avaliação de 

atividades desenvolvidas (Siadoc). 
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Considerando que o sistema informacional que consolida as plataformas de planejamento 

e avaliação ainda não foi implementado pelo setor competente, a avaliação quanto a sua 

eficácia será objeto de auditorias futuras. 

c) A UFMS possui processo de planejamento referente ao ensino, à pesquisa e à 

extensão, com objetivos, metas e indicadores de desempenho e alinhada ao 

Planejamento Estratégico da IFE? Há monitoramento quanto ao alcance das 

metas? 

Verificou-se que o planejamento adotado pelos docentes presentes na amostra deste 

trabalho está inserindo no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, o qual 

contempla metas para as áreas de ensino, pesquisa e extensão, não havendo nenhum outro 

tipo de Plano elaborado no âmbito dos Campi. Logo, da análise do PDI não é possível 

inferir quais metas estão ligadas apenas aos cursos relacionados nessa auditoria, uma vez 

que o Plano abrange toda a Universidade.  

Ressalta-se que, no entanto, em reunião com o Chefe da Coordenadoria de Planejamento 

Institucional – CPI/PROPLAN, iniciou-se a elaboração do Plano de Desenvolvimento das 

Unidades da Administração Setorial – PDU, que contemplará metas individuais às 

Unidades, para o cumprimento do PDI da UFMS. 

Quanto ao monitoramento e avaliação das metas contidas no PDI, cabe à CPI/PROPLAN, 

que é a unidade responsável pela coordenação, elaboração, acompanhamento e avaliação 

dos processos de planejamento e desenvolvimento institucional, pela modernização da 

estrutura organizacional e análise dos procedimentos administrativos e pelo sistema de 

informação para fins de planejamento, avaliação e controle das atividades desenvolvidas 

pelas unidades da Universidade. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Verificou-se, por meio do presente trabalho, que o macroprocesso finalístico atuação dos 

docentes do magistério superior nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, bem como os 

controles acadêmicos existentes apresentam os seguintes aspectos que contribuem para o 

alcance da missão da Universidade:    

 Realização de autoavaliação semestral pelos discentes por meio do SISCAD, 

contendo índices positivos com relação ao desempenho docente;  

 Implantação de sistemas institucionais de controle integrado que permita um 

acompanhamento sistemático e avaliação das atividades desenvolvidas pelos 

docentes, a partir do exercício de 2018; 

 Cumprimento da média anual mínima em horas-aula em atividades de ensino de 

graduação, e participação em projetos de ensino, pesquisa ou extensão por 96% 

dos docentes efetivos da amostra. 

Por outro lado, verificou-se que os seguintes aspectos constituem obstáculos para o      

atingimento da sua missão:  
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 Ausência de transparência quanto aos encargos desenvolvidos pelos docentes nos 

sites das Unidades, bem como do quadro de horário das aulas; 

 Gozo de férias durante o período letivo dos alunos; 

 Ausência de registro no SISCAD e SIGPOS de atividades desenvolvidas em 

Projetos de Ensino de Graduação (PEG) e em Programas de Residência; 

 Lacunas existentes nos normativos internos fragilizando a avaliação eficaz do 

cumprimento dos encargos desenvolvidos pelos docentes. 

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: 

Quadro 20: Recomendações da Auditoria Interna 

UNIDADE RECOMENDAÇÕES 

Unidades Setoriais 

Estabelecer a necessária transparência com relação aos encargos dos docentes e quadro de 

horários dos cursos, mediante publicação em local visível e de fácil acesso na página da 

internet da Unidade. 

Distribuir maior carga horária em ensino de graduação aos docentes que descumprem a 

Resolução n° 137/2015-CD, e incentivar a participação destes em atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. 

PROGEP 

Proceder à alteração do Contrato Progep/RTR n° 2016/000436, processo nº 

23104.009586/2016-81, adequando a jornada de quarenta horas para vinte horas, em 

atendimento ao art. 3° da Resolução (COEG) n° 21, de 23 de fevereiro de 2011. 

Secretarias dos 

Programas de 

Residência da UFMS 

Inserir os dados no SIGPOS, como matrícula dos residentes, vinculação dos docentes e 

alunos nas disciplinas, lançamento de notas e demais informações, de forma a garantir 

controle mais efetivo quanto aos encargos docentes desenvolvidos. 

PROPP 

Acompanhar a atualização dos dados dos Programas de Residência no SIGPOS e, caso 

seja necessário, encaminhar a demanda ao Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação para 

que este delibere acerca da impossibilidade de se emitir Certificados enquanto houver 

pendências neste sentido. 

PROGRAD 

Instituir mecanismos de controle na adesão de Docentes Voluntários, de forma que não 

seja extrapolado o limite máximo da Unidade, conforme estabelecido no inciso II, do art. 

6° da Resolução (CD) n° 276, de 15 de dezembro de 2017. 

Estabelecer mecanismos de controle informatizados, aproveitando as ferramentas do 

SIGPROJ, para registrar os Projetos de Ensino de Graduação (PEG) e os seus membros 

participantes. 

Reitoria 

Constituir Grupo de Trabalho ou Comissão responsável para propor minuta de nova 

Resolução, a ser aprovada pelo Conselho Diretor, dirimindo as lacunas apontadas pela 

Auditoria Interna com relação à Resolução n° 137/2015-CD. 
Fonte: Dados do Relatório de Auditoria 

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. 

Por fim, esclarecemos que as recomendações emitidas no presente relatório não possuem 

o intuito de esgotar as possibilidades de ações que podem ser adotadas para a melhoria da 

gestão dos problemas detectados, mas sim de trazer à tona a discussão, com vistas a 

fortalecer os controles internos e mitigar os eventuais riscos que possam impedir ou 

dificultar o alcance da missão e dos objetivos institucionais da Universidade. 
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Em atendimento ao parágrafo único do art. 17, da Resolução COUN nº 70, de 25 de 

setembro de 2014, encaminhe-se à Reitoria/RTR, à PROGEP, à PROPP, à PROGRAD, 

e às Unidades Setoriais auditadas, para conhecimento e providências, e ao Conselho 

Universitário para conhecimento.  

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. 

É o relatório. 

Campo Grande/MS, 11 de junho de 2018. 

 

 
Thiago José Ávila Zaher 

Auditor  

 

 
Marcelo Gonçalves Ortega 

Auditor 

 

 
Kleber Watanabe Cunha Martins 

Chefe da Auditoria Interna 


