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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, primeiramente, através do método da amostragem,
cursos em diversas Unidades Setoriais e Campus da UFMS, resultando no Relatório de
Auditoria n° 03/2018 – AUD/COUN.
Em 08/08/2018, após a mobilização de acadêmicos do Curso de Enfermagem do Campus
de Três Lagoas da UFMS a respeito da falta de docentes, a Reitoria solicitou a esta
Auditoria Interna que fizesse avaliação também neste curso.
Assim, 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, e se a distribuição de
disciplinas aos docentes é suficiente para o cumprimento do Projeto Pedagógico do curso.
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 agosto e setembro 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 do curso de Enfermagem do Campus de Três Lagoas-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;
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;
Entrevista: por meio de abordagens via e-mail e por telefone com alunos do
Curso de Enfermagem.
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As fontes consultadas foram:












SGP: para verificar o regime de trabalho dos docentes e demais
informações a respeito da situação funcional;
Boletim de Serviço Eletrônico da UFMS: para consultar as Resoluções e
Portarias publicadas;
SISCAD: para verificar a média da carga horária por docente ministrante;
SIAI: para verificar o resultado das avaliações institucionais do curso e
dos docentes;
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 à avaliação
do curso pelo MEC;
PROPLAN: foram solicitados dados sobre a evasão e taxa de sucesso dos
alunos do Curso de Enfermagem;
PROGEP: foram solicitadas informações sobre os períodos de férias;
PROPP: foram solicitadas informações acerca de normativos de pósgraduação e de projetos que não constavam no SIGPROJ.

Com vistas a avaliar a atuação dos docentes nas áreas de ensino, pesquisa, extensão e
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. Escopo e definição de amostra
A amostra levada a efeito neste trabalho pela Auditoria Interna considerou o quantitativo
de docentes em exercício no 2° Semestre de 2018 no Curso de Enfermagem do Campus
de Três Lagoas da UFMS, de acordo com pesquisa realizada no SISCAD, totalizando 26
(vinte e seis) docentes, todos submetidos à jornada de 40 (quarenta) horas com dedicação
exclusiva.
Conforme informações da DIGAD/CAA/PROGRAD, dois professores substitutos foram
contratados no mês de agosto (13 e 20/08/2018, respectivamente). Não há, até o momento,
pedido de adesão de docentes voluntários para o curso.
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3.2. Nível de Conceito do Curso
Visando obter uma perspectiva adequada dos indicadores de avaliação do curso,
solicitamos à PROGRAD (Pró-Reitoria de Ensino de Graduação) o número do Conceito
Preliminar de Curso, bem como o desempenho no ENADE, ao que obtivemos a resposta
que segue no quadro abaixo:
Quadro 01: Conceito CPC e ENADE do Curso auditado
Curso

Unidade

CPC

ENADE

Enfermagem

CPTL

3

3

ANO DA
AVALIAÇÃO
2016

Fonte: DIRA/CDA/PROGRAD

Importante ressaltar que o curso teve avaliação insatisfatório em 2013 (ENADE=1 e
CPC=2). De acordo com a Nota Técnica nº 1188/2014/DIREG/SERES/MEC, os cursos
já reconhecidos que tenham obtido resultado insatisfatório (CPC < 3) no CPC do ano
referência 2013, em atenção ao art. 36-A da Portaria Normativa nº 40, de 2007, redação
dada pela Portaria Normativa nº 24/2012, terão processo de renovação de reconhecimento
aberto, de ofício, pelo Ministério da Educação.
Desse modo, instaurou-se Protocolo de Compromisso em 19/12/2014 (disponível em
emec.mec.gov.br), momento em que foi apresentado um plano de melhorias com diversas
ações, a exemplo do dimensionamento do corpo docente e da restruturação do Projeto
Pedagógico do Curso (PPC), nos quesitos: flexibilidade, interdisciplinaridade,
compatibilidade da carga horária total (em horas), articulação da teoria com a prática.

Em consulta ao documento “Relatório de Avaliação”, enviado pela
DIRA/CDA/PROGRAD, em que constam os resultados dos avaliadores do Ministério da
Educação em visita ocorrida no período de 03/05/2016 a 06/08/2016, o curso obteve um
Conceito de Curso (CC) 4.
Quanto ao Relatório de Avaliação, destacamos os itens abaixo, menos conceituados pelos
avaliadores, entre outros:
1.5. Estrutura curricular
Justificativa para conceito 3: Na estrutura curricular, o curso mostra
pouca flexibilidade, assim como, a interdisciplinaridade, ainda é
insipiente, em decorrência do número reduzido de professores. Existe
compatibilidade da carga horária total, com articulação da teoria com
a prática. Também ocorre acessibilidade pedagógica e atitudinal, com
apoio de áreas que contam com profissionais pedagogos e psicólogos.
1.21. Número de vagas (Para os cursos de Medicina, considerar
também como critério de análise: disponibilidade de serviços
assistenciais, incluindo hospital, ambulatório e centro de saúde, com
capacidade de absorção de um número de alunos equivalente à
matrícula total prevista para o curso; a previsão de 5 ou mais leitos na
(s) unidade (s) hospitalar (es) própria (s) ou conveniada (s) para cada
vaga oferecida no vestibular do curso, resultando em um egresso
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treinado em urgência e emergência; atendimento primário e
secundário capaz de diagnosticar, tratar as principais doenças e apto
a referir casos que necessitem cuidados especializados)
Justificativa para conceito 3: Apesar do número total de professores
do curso ser 32, nos componentes específicos do curso, o número de
professores enfermeiros é reduzido, fazendo com que cada professor
ministre duas ou mais disciplinas. Da mesma forma, a composição da
disciplina teóricopratica, faz com que tenha um número maior de
alunos por professor, dificultando o ensino e aprendizagem.

Em que pese a avaliação in loco do protocolo de compromisso referente a
2013 ter ocorrido no ano de 2016, o curso passou novamente pelo ENADE (em razão do
triênio 2013/2016) e obteve o Conceito 3.

3.3. 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 do Curso que integra a amostra selecionada por este trabalho de auditoria,
procedemos à elaboração dos Quadros 02 e 03:
Quadro 02: Taxa de Sucesso na Graduação
Taxa de Sucesso da
Graduação (TSG)
Curso
Unidade
2016

2017

Enfermagem
CPTL
MÉDIA GERAL CPTL

58,33%
29,82%

60%
45,88%

TSG:
Variação
do
período
3%
54%

MÉDIA GERAL UFMS

40,49%

44,28%

9%

Fonte: Cálculos elaborados pela Auditoria Interna a partir de dados informados pela CPI/PROPLAN
Equivalência: (TSG 2017/TSG 2016)-1

Quadro 03: Razão entre Evadidos e Matriculados na Graduação em ordem crescente
2016
2017
Curso
Unidade
Matrículas Evasões E/M Matrículas Evasões E/M
Enfermagem

CPTL

Variação
E/M

127

23

18%

140

25

17,85%

-1,4%

MÉDIA GERAL CPTL

2.182

477

22%

2.433

472

19%

-11%

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

1

Disponível em https://proplan.ufms.br/2018/05/02/relatorio-de-avaliacao-pdi-2015-2019-ano-base2017/. Acesso em 08/05/2018
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Verificou-se que o Curso de Enfermagem CPTL teve aumento na TSG com relação
aos demais cursos do Campus e da média geral da UFMS, com baixa variação no
período 2016-2017, mantendo-se na faixa dos 60%.
Quanto à evasão, verificou-se que o curso apresentou índice de
Evadidos/Matriculados inferior ao índice geral do CPTL, e pouco acima do índice
geral da UFMS em 2017.
Com relação à variação de Evadidos/Matriculados, o parâmetro do indicador é
"quanto mais o valor se aproximar a zero, melhor é o seu resultado", o curso
apresentou em 2017 uma módica melhoria em relação ao ano anterior, vez que
diminuiu, por pouco que seja, a razão proposta.

4. RESULTADO DOS TRABALHOS
4.1. Assunto: Avaliação Institucional
4.1.1. Constatação: Deficiências na gestão do curso identificadas na avaliação
institucional
Para avaliar a percepção da comunidade universitária sobre o desempenho docente do
curso auditado, consultou-se: as avaliações institucionais do SISCAD, do exercício de
2017, e do SIAI, do exercício de 2018; os registros de reclamações de 2017 e 2018 da
Ouvidoria; e entrevista com alunos do curso, com base em amostragem aleatória.
a) SISCAD
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 no curso
auditado:
Quadro 04: Avaliação do desempenho docente do Curso de Enfermagem/CPTL - 2017
Nome / Unidade
Total de Alunos Responderam
Percentual
ENFERMAGEM/ CPTL

130

48

36,92%

Resultado Da Avaliação
Avaliação do desempenho docente
Grau de coerência entre o conteúdo
ministrado e as avaliações?
Assiduidade e cumprimento do horário?

Muito
Bom
54,63%

Bom

Muito
Regular Ruim
Ruim

Não se
aplica ou
não
observado

23,35% 6,61%

4,41% 2,64% 8,37%

61,23%

21,15% 4,85%

2,20% 2,20% 8,37%

Qualidade didática?

47,58%

25,55% 10,57%

3,52% 4,41% 8,37%

Relacionamento professor-acadêmico?

53,30%

22,47% 12,33%

0,88% 2,64% 8,37%

27,31% 4,41%

4,41% 2,64% 9,69%

Disponibilidade para o atendimento aos
51,54%
acadêmicos, dentro e fora da sala de aula?

Fonte: SISCAD - Relatório por Grupo de Questão - Autoavaliação Institucional 2017
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Quadro 05: Avaliação do desempenho docente do Curso de Enfermagem/CPTL – 2018.1

Nome / Unidade

Total de Alunos

Responderam

Percentual

ENFERMAGEM/ CPTL

165

134

81,21%

Resultado Da Avaliação
Avaliação do desempenho docente
Grau de coerência entre o conteúdo
ministrado e as avaliações?
Assiduidade e cumprimento do horário?

Muito
Bom

Bom

Muito
Regular Ruim
Ruim

Não se
aplica ou
não
observado

46,67%

26,08% 12,98%

7,02% 5,38% 1,75%

50,06%

29,24% 11,93%

3,86% 3,63% 1,29%

Qualidade didática?

45,38%

27,37% 13,57%

6,43% 5,96% 1,29%

Relacionamento professor-acadêmico?

47,84%

27,84% 12,87%

6,67% 3,63% 1,17%

Disponibilidade para o atendimento aos
43,39%
acadêmicos, dentro e fora da sala de aula?

29,01% 15,79%

6,32% 3,74% 1,75%

Fonte: SISCAD - Relatório por Grupo de Questão - Autoavaliação Institucional 2018.1

Em ambas as avaliações o quesito com melhor avaliação é “Assiduidade e cumprimento
do horário”, sendo que os demais aspectos avaliados apresentaram avaliação semelhante,
de modo a não haver diferença significativa. De forma geral, a escolha como “muito bom”
ou “bom” prevalece em todas as questões da avaliação.
No que concerne às questões abertas, consolidadas por curso, 8 (oito) docentes/disciplinas
tiveram avaliações negativas em 2017 nas áreas: didática; forma de avaliação;
relacionamento interpessoal, falta de material; e falta de aulas práticas (avaliação da
disciplina).
Já na avaliação de 2018, 11 (onze) docentes tiveram avaliações negativas nas áreas de
didática, relacionamento com os alunos, lançamento de notas no âmbito Sistema
Acadêmico (Siscad), avaliação e escassez de aulas práticas.
Verifica-se que 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. Não foram registradas reclamações a
respeito da assiduidade dos docentes.
b) Ouvidoria
Solicitou-se à Ouvidoria da UFMS as demandas relacionadas ao Curso de Enfermagem
do CPTL, no período de agosto de 2017 até agosto de 2018, bem como informações
relativas às ações realizadas pela Ouvidoria na promoção e divulgação do canal de
denúncia da UFMS.
Em resposta, o Ouvidor informou que esteve no Campus de Três Lagoas, Unidade II, no
dia 21/08/18, para apresentação da Ouvidoria, com o intuito principal de desbloquear os
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canais de comunicação entre docentes, discentes e técnicos-administrativos, e que, até
22/08/2018, não foram registradas novas demandas, apesar de terem orientado todos os
discentes que tiverem reclamações ou denúncias a fazê-las, inclusive discentes do curso
de Enfermagem.
Quanto às demandas formuladas no âmbito da Ouvidoria, foram narradas condutas
supostamente irregulares por parte de duas docentes do curso de Enfermagem, uma
consistente em ausência no período de aulas da professora matrícula 15433484 e outra
por falta de urbanidade por parte da anterior Coordenadora de Curso em face de discente.
c) Entrevista com representantes do corpo discente do curso
Buscando maior esclarecimentos sobre a percepção da comunidade acadêmica com
relação ao Curso de Enfermagem do Campus de Três Lagoas, solicitou-se à Pró-Reitoria
de Assuntos Estudantis o contato de sete discentes do curso, aleatoriamente, para
responder por meio de entrevista sobre questões relacionadas ao desempenho dos
docentes e sobre a gestão do curso, de forma geral.
Os discentes entrevistados foram identificados por meio da letra “D”, cujas respostas
estão compreendidas abaixo:
1. Qual semestre está matriculado?
D1) 6° Semestre
D2) 8º Semestre
D3) 6º Semestre
D4) 10º Semestre
D5) 10° Semestre
D6) 4° Semestre
D7) 2° Semestre
2. Quais as principais queixas relacionadas ao curso ou aos docentes?
D1) Para o 4º semestre faltava professor para aula prática de SAE, para o 6º
semestre faltava professor para as disciplinas: Enfermagem na saúde sexual e
reprodutiva II a qual a professora encontra-se em licença maternidade, professor
para aula prática de Enfermagem na saúde da criança e do adolescente II e
professor para aula prática de Enfermagem em atenção básica à saúde II. SAE
Sistematização da assistência de Enfermagem
Outro problema que o curso enfrenta é em relação às aulas práticas da disciplina
de Fundamentos de Enfermagem no Hospital NS Auxiliadora.
No semestre passado algumas turmas não tiveram a oportunidade de praticar e esse
semestre a situação ainda é incerta, pois o hospital barrou a entrada de alguns
professores. Isso devido a irregularidade dos mesmos com o COREN MS.
Os alunos também enfrentam problemas frequentemente com o professor [...],
responsável pelas disciplinas Fundamentos de Enfermagem I e II e Metodologia de
pesquisa I e II. O mesmo muitas vezes falta com respeito para com os alunos, grita,
denigre a profissão do enfermeiro e até mesmo a instituição. As aulas são
desmotivantes.
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D2) Participei das manifestações, mesmo tendo todos os professores neste semestre.
As turmas d 4°semestre e 6° semestre estão sem professores para irem para as aulas
práticas em campo. As disciplinas do 6° período uma das duas disciplinas q falta
professor. Enfermagem na Saúde Sexual e reprodutivo II não tinha nenhum
professor, a professora responsável está de licença a maternidade, e Saúde da
Criança e Adolescente II só tem uma professora, precisando de outra para ajudar
nas aulas práticas, pois a professora está em licença por saúde. O 4° semestre falta
professor para levar os alunos em prática também, pois a turma é bem grande.
Seriam necessários 4 professores, e só possui 3. E na prática hospitalar os grupos
não podem ser grandes, justamente pelo aluno ser responsabilidade do docente.
Falta também professor para as aulas práticas de Atenção básica II . Sabe, eu agora
não estou sendo afetada diretamente, mas por ter tido poucas aulas práticas em
campo ou até por não ter tido, eu sofro com as consequências agora porque a
cobrança só aumenta, mais ter apreendido com qualidade. O laboratório é
necessário para treinar e tentar perde o medo, mas na prática mesmo é totalmente
diferente. Com relação aos docentes, a Professora [...]é responsável pelas
disciplinas de Fisiologia Humana I e II e Farmacologia I e II, ambas de extrema
importância na formação do do profissional de Enfermagem. A professora tem um
ótimo relacionamento pessoal com os alunos, sempre com respeito e compreensiva,
mas deixa a desejar em relação ao processo de ensino, as aulas não costumar
começar com pontualidade, o conteúdo muitas vezes é dado de maneira superficial
deixando lacunas no conhecimento e não cumprindo com a ementa da matéria. A
professora também não segue o prazo para homologação das notas no Siscad.
D3) Sou do Centro Acadêmico de Enfermagem e nós quem organizamos a
manifestação para lutar por melhorias. O 6° período estava sendo prejudicado no
andamento de 3 matérias. E o 4° período no andamento de 1 matéria. Não haviam
professores para dar essas matérias, por exemplo tinha atenção básica na saúde,
Enfermagem na Atenção Básica à Saúde, tinha só dois professores e para a matéria
ser completamente ofertada precisaria de três professores, porque se não uma parte
da sala não ia conseguir ir para aula prática. E tinha outra matéria que é Saúde da
Criança e do Adolescente, só tinha uma professora pra dar a matéria e ela também
precisa dar a parte prática e não tinha professor para acompanhar as práticas de
uma sala também, então uma parte da sala sairia prejudicada. Assim, no caso a
gente ficaria sem ninguém para prática, caso não tivesse resolvido esse problema.
E aí a parte prática é muito importante, né? Porque a gente treinar em boneco e
treinar em laboratório não é como treinar na prática. Mais uma matéria que estava
sendo prejudicada é Enfermagem na Saúde Sexual e Reprodutiva que não tinha
professor, nessa matéria realmente não tinha nenhum professor porque a
professora, que dá aula nessa matéria, saiu de licença maternidade e a gente estava
sem ninguém. Aí foi contratada, agora, uma professora substituta para dar essa
matéria, aí ela também está sozinha na matéria vai ficar um pouco complicado, mas
ela vai conseguir levar todo mundo para prática. E nas outras matérias acabou
dando um jeito, contratou professores substitutos para auxiliar nessas matérias.
Mas é como o Diretor do Campus disse, que como é período eleitoral, então não
pode fazer nenhuma contratação, só que o curso de Enfermagem está precisando de
professor faz muito tempo já. E aí o 4º período tava com problema em
Sistematização e Assistência à Enfermagem, porque a turma deles é bem maior, tem
acho que 46 alunos, e eles estavam com problema também pra aula prática, pra
aula teórica teria professor mas pra levar pra prática os professores não iriam
conseguir levar todo mundo, e aí entrava mais uma vez no problema de faltar
professor. Aí, também com essa contratação de substitutos, conseguiram colocar
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uma dessas substitutas que vai dar aula no 6º período que vai dar aula no 4º período
também, e aí resolveu o problema de Sistematização e Assistência à Enfermagem
também.
Mas são soluções temporárias, pois são professores substitutos. O que pedimos,
então, é que após o período eleitoral, fossem contratados novos professores para a
Enfermagem, pois ficamos sabendo que duas vagas de professores, que deveriam
ser para a Medicina e para a Enfermagem, mas acabaram indo somente para a
Medicina. Fizemos a manifestação pela contratação de professores para o curso de
Enfermagem, pois de um acordo com o MEC, feito em 2015, de que seriam
contratados 7 novos professores, foram contratados somente 4 deste acordo.
Em meio a isso conseguimos fazer uma Assembleia com os estudantes de
Enfermagem, para organizar uma manifestação, e acabamos levantando demandas
também do curso, sobre problemas contra professores, falta de estrutura, e outros
assuntos, algo que nunca tínhamos feito antes, por falta de oportunidade de reunir
o pessoal, mas desta vez conseguimos.

Além do depoimento prestado, a discente encaminhou um documento intitulado “Ata de
Assembléia Extraordinária” do Centro Acadêmico de Enfermagem XII de MaioUFMS/CPTL, e um Abaixo Assinado, ambos referente à mobilização dos acadêmicos do
curso pela contratação de professores (enfermeiros), ante o déficit alegando-se, também:
“[...] o déficit no número de professores enfermeiros para as disciplinas específicas,
causa uma sobrecarga de trabalho, levando o professor ao adoecimento e gerando
uma formação fragilizada, e que, no ano de 2015 o curso entrou em protocolo de
compromisso com o MEC e a UFMS se comprometeu a disponibilizar 7 vagas de
docentes enfermeiros das quais apenas 04 foram preenchidas. Atualmente o curso
necessita, com urgência, da contratação de 4 docentes enfermeiros, sendo eles
direcionados as disciplinas de: Enfermagem em Atenção Básica à Saúde I e II;
Sistematização da Assistência de Enfermagem; Fundamentos de Enfermagem I e II;
e Enfermagem na Saúde da Criança e do Adolescente”.
D4) As aulas práticas sempre faltaram professores, desde que eu entrei na
faculdade. A [...], enfermeira que trabalha no laboratório, acaba auxiliando essas
aulas. Agora mesmo, conversando com alguns alunos, pois sou representante deles,
fiquei sabendo que, nas aulas práticas, os únicos dois professores que irão será a
Professora [...], que realmente é a professora da disciplina, e a [...], que trabalha
no laboratório, mas é enfermeira, pois os outros professores não irão, que são o
Professor [...] e o Professor [...], porque segundo eu soube eles não possuem o
COREN, e sem o registro ativo não pode atuar no hospital, então, com quarenta e
poucos alunos eu não sei como eles vão se virar. Mas é muito ruim essa falta de
professores, porque muitas vezes a gente acaba não passando o turno para o nosso
colega que chega para estagiar.
Ao ser questionada sobre os horários em que ocorriam os estágios obrigatórios, tendo em vista
que no SISCAD a carga horária do professor está registrada sexta e sábado, apresentou o seguinte
depoimento:
Sábado nenhum posto de saúde funciona nessa cidade, nunca foi oferecido nesse dia
o sábado nem as reunião com alunos. Falei com uns colegas, os mesmos falaram
que não estão tendo reunião nenhuma, alguns moram em Ilha Solteira ou Andradina
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e quem mora aqui mora em república, final de semana vão ver a família, eu fiz
estágio e nunca tive reunião no sábado, somente os dias normais de segunda a sexta,
e uma vez por semana o professor vai lá para observar, mas só isso.
D5) Atualmente, não tenho queixas da coordenação ou biblioteca. Recentemente,
esses pontos melhoraram bastante! Infraestrutura é um ponto que ainda apresenta
certas fragilidades, como o laboratório de Enfermagem ser bem desfalcado em
materiais, mas isso conseguimos contornar de certa forma. Nossa manifestação no
começo do mês foi por docentes de quatro disciplinas específicas do curso, que são
pré-requisitos para outras matérias. Esse foi nosso susto, travar o semestre dos
alunos do quarto e sexto semestres. Durante a faculdade, tive dificuldade em aulas
práticas por falta de professores em três disciplinas, se não me engano. Os campos
de aula prática não aceitam turmas com mais de cinco alunos, sendo assim, os
professores acabam por levar uma única turma por semana, deixando as outras no
laboratório ou ociosas.
D6) As principais queixas dos alunos são: infraestrutura do bloco (banheiro,
bebedouro, falta de mesa e cadeira para professores, rachaduras em paredes) e falta
de docentes. Na questão da falta de professores, conseguiram tapar buraco mais
uma vez, mas acho que isso não adianta, pois vai ser um problema continuo. Quanto
às aulas praticas, são poucos professores para a grande demanda de alunos, falta
materiais dentro do laboratório, materiais vencidos, não podendo realizar aulas
com eficácia. Meu grupo foi afetado com aulas práticas fora do campus.
D7) Estou gostando do curso, porém tem alguns professores deixam a desejar em
sua aula, e lidamos com falta de material nos laboratórios nas turmas dos anos
seguintes, mas não sei informar se foram resolvidos essa questão. Como ainda não
utilizo o laboratório, não sei dizer quais materiais. Mas o pessoal dos outros anos
comentam dessa falta.

Para subsidiar análise a respeito das avaliações, solicitou-se à Coordenação do Curso de
Enfermagem do CPTL esclarecimentos sobre os seguintes questionamentos:
a) Qual a quantidade de professores com formação em enfermagem?
b) Qual a razão da disciplina “Estágio Obrigatório em Atenção Básica em Saúde”,
ser ministrada às sextas-feiras e aos sábados, considerando que as Unidades
Básicas de Saúde tem funcionamento em dias úteis?
c) Todas as turmas práticas das disciplinas "ENFERMAGEM EM ATENÇÃO
BÁSICA À SAÚDE II" e "ENFERMAGEM NA SAÚDE SEXUAL E
REPRODUTIVA II" possuem docentes responsáveis?
d) Quais as disciplinas que não puderam ser realizadas no início do semestre letivo
(06/08/2018) por falta de professores? Há plano de reposição destas
aulas divulgado aos alunos?
e) Como é feito o lançamento do SISCAD das disciplinas que não possuem
professores em todas as aulas práticas, visto que, em entrevista realizada com
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alunos do curso, informou-se que as turmas teriam que se revezar para as aulas
práticas por falta de docentes?
f) Existem disciplinas que são orientadas pela servidora ocupante do cargo de
Enfermeira, para suprir a falta de docentes nas aulas práticas?
g) Quais docentes estão ministrando temporariamente disciplinas no curso de
Enfermagem, e que são permanentes do curso de Medicina? Há algum prejuízo
para os alunos do curso de Enfermagem essa situação?
h) Qual o procedimento adotado pela Coordenação a respeito de denúncias ou
avaliações negativas sobre docentes do curso?
A respeito da necessidade de que os docentes que ministram aulas práticas em
estabelecimentos de saúde estejam inscritos no Conselho de Classe, consultou-se o
Conselho Regional de Enfermagem (COREN/MS) quanto a fundamentação desse fato, e
quais os docentes do Curso de Enfermagem do CPTL possuem o registro profissional
ativo.

Manifestação da Coordenação do Curso de Enfermagem do CPTL
A respeito das manifestações dos docentes, e dos questionamentos da Auditoria Interna,
a Coordenadora do Curso de Enfermagem apresentou os seguintes esclarecimentos:
a) 16 (dezesseis) docentes possuem graduação em Enfermagem considerando o
universo de 26 (vinte e seis) docentes que lecionam no curso de graduação em
Enfermagem.
b) Os estágios obrigatórios do curso de enfermagem/CPTL ocorrem na
modalidade semi-direta, a qual é caracterizada pelo acompanhamento contínuo do
acadêmico por um enfermeiro da instituição de saúde concedente do estágio,
denominado supervisor, e por visitas periódicas de professores da UFMS. O
professor orientador, ainda, é responsável por realizar reuniões de planejamento e
monitoramento com os acadêmicos e com os enfermeiros supervisores, dentre
outras ações de orientações sobre os trabalhos acadêmicos e projetos de
intervenção relacionados ao Estágio Obrigatório. As visitas dos docentes aos
campos de estágio ocorrem de segunda-feira a sexta-feira em horários alternados a
fim de verificar a assiduidade, pontualidade e o desempenho do acadêmico.
Destaco, ainda, que o acompanhamento e a avaliação no estágio obrigatório são
processos contínuos, sendo que 02h/a são imensamente inferiores a carga horária
real despendida pelos docentes no processo de trabalho desenvolvido junto
aos acadêmico e o supervisor de campo. Ressalta-se que as Unidades Básicas de
Saúde e os setores do Departamento de Saúde Coletiva do município de Três Lagoas
durante campanhas específicas, tais como de vacinação, saúde da mulher, combate
a violências, saúde do homem, entre outras, funcionam aos sábados e contam com
a colaboração de docentes e discentes do Curso de Enfermagem/CPTL. Caso haja
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dúvidas sobre as informações fornecidas esta coordenação sugere que a auditoria
interna entre em contato com a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas,
Departamento de Saúde Coletiva, e verifique como ocorre o processo de trabalho
dos professores orientadores da disciplina de Estágio Obrigatório em Atenção
Básica a Saúde.
c) Conforme lista de oferta em anexo as disciplinas de Enfermagem em Atenção
Básica à Saúde II e Enfermagem na Saúde Sexual e Reprodutiva II possuem docentes
responsáveis: a disciplina Enfermagem na Saúde Sexual e Reprodutiva II foi
atribuída à Professora Elaine Cristina Cavalcanti Montenegro (docente substituta);
e a disciplina Enfermagem em Atenção Básica à Saúde II foi atribuída às
Professoras Adriana Luiz Sartoreto Mafra e Tatiana Carvalho Reis Martins, ambas
docentes substitutas.
d) As disciplinas que estavam descobertas no início do semestre de 2018.2 eram:
(1) Enfermagem na Saúde Sexual e Reprodutiva II (turmas T01, P01, P02, P03 e
P04); (2) Enfermagem em Atenção Básica à Saúde II (turmas P02 e P04); (3)
Enfermagem na Saúde da Criança e do Adolescente II (turmas P02 e P04); (4)
Sistematização da Assistência de Enfermagem (turmas P03 e P06).
Nas disciplinas de Enfermagem em Atenção Básica II e Enfermagem na Saúde da
Criança e do Adolescente II os professores adiantaram carga horária teórica da
disciplina, sendo que quando as aulas práticas começaram já havia professores
responsáveis pelas turmas descobertas. A disciplina de Enfermagem na Saúde
Sexual e Reprodutiva II terão as aulas perdida respostas, conforme pode ser
observado no cronograma da disciplina (0751124) estabelecido pela professora
substituta que assumiu a disciplina.
O cronograma contempla apenas as aulas práticas, sendo que as aulas teóricas são
intercaladas com as práticas. Destaco que o cronograma foi construído junto com
os acadêmicos. Na disciplina de Sistematização da Assistência de Enfermagem a
professora está repondo a carga horária do período que os acadêmicos ficaram sem
professor em horários que são pertinentes aos acadêmicos, visto que o 4o semestre
não possui área verde na grade.
e) No primeiro semestre de 2018 não houve turmas descobertas de professores. No
segundo semestre de 2018 as turmas que não possuíam professores responsáveis
estavam sem aula teórica/prática. Devido à escassez de docentes no quadro do curso
de enfermagem, as turmas de aula prática funcionam em sistema de rodízio. O ideal
é que todos os acadêmicos matriculados nas disciplinas frequentem o campo de aula
prática ao mesmo tempo, entretanto devido à escassez de docentes, a capacidade do
laboratório de práticas de enfermagem e a limitação de alunos por campo de aula
prática, como pode ser verificado no ofício encaminhado pelo Hospital Auxiliadora
(0734030), os alunos precisam ser divididos dentro dos grupos de aula prática e
frequentam o campo em sistema de rodízio. Ressalto que apesar do sistema de
rodízio a carga horária dentro das disciplinas, por aluno, são cumpridas, pois os
docentes trabalham sempre além da carga horária proposta no Sistema Acadêmico
(Siscad) para cumprirem a ementa e a carga horária das disciplinas. O lançamento
no Siscad é realizado conforme a realização das aulas práticas pelos grupos, desta
forma os professores geram os dias letivos, por dia e por grupo, conforme estes
frequentam os campos de aula prática, sendo que o dia que o grupo de prática não
está realizando atividade em campo não há lançamento de carga horária no sistema.
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f) A servidora que ocupa o cargo de Enfermeira acompanha o docente responsável
no campo de prática, sendo que as práticas com a participação da mesma funcionam
da seguinte forma: devido à escassez de docentes, os professores do Curso de
Enfermagem/CPTL possuem no Siscad turmas de aula prática com o número de
acadêmicos sempre superior ao estabelecido pelo campo de aula prática, ou seja, 05
(cinco) acadêmicos. O docente responsável pela turma, quando vai desenvolver as
atividades no hospital divide o quantitativo de alunos da turma do Siscad em duas
turmas e a enfermeira técnica-administrativa acompanha metade dos alunos da
turma atribuída no Siscad em uma unidade enquanto o professor responsável pela
turma no sistema acompanha a outra metade da turma. Ressalta-se que não há
atribuição de turmas para a técnica Enfermeira no Siscad, ou seja, não há desvio
de função, uma vez que segundo o plano de carreira dos cargos técnicoadministrativos em educação (anexo 0752302), pág. 51-2, o técnico-administrativo
Enfermeiro, classe E, possui como atribuição assessorar as atividades de ensino,
pesquisa e extensão e o cuidado direto ao paciente é previsto no plano de carreira
dos servidores técnicos-administrativos.
g) Atualmente, existem 04 (quatro) docentes enfermeiras e 02 (dois) docentes da
área básica de formação, não enfermeiros, que contribuem com o curso de
enfermagem, mas que a origem é o Curso de Medicina:
Docente com formação em
Enfermagem

Observação

Contribui na disciplina de Cuidado Integral de
Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica I
Contribui na disciplina de Enfermagem na Saúde da
Kaelly Virginia de Oliveira Saraiva
Criança e do Adolescente II
Contribui nas disciplinas de Bases Conceituais do
Juliana Dias Reis Pessalacia
SUS e Bioética, Biodireito e a Pessoa com Deficiência
Aplicada à Enfermagem
Contribui na disciplina de Enfermagem em Atenção
Tatiana Carvalho Reis Martins
Básica à Saúde II
Docente não enfermeiro
Observação
Alex Martins Machado
Contribui na disciplina de Parasitologia
Aline Rafaela Machado
Contribui na disciplina de Parasitologia
Aní Fabiana Berton

Não há prejuízo do ponto de vista didático-pedagógico para os alunos a
contribuição dos docentes no Curso de Enfermagem, entretanto a colaboração dos
docentes do Curso de Medicina, na maioria das vezes, não é fixa e varia de semestre
para semestre. Desta forma a Coordenação do Curso de Enfermagem não tem a
certeza que os docentes relacionados acima irão contribuir no semestre seguinte
com as disciplinas do Curso de Enfermagem, pois esta colaboração varia conforme
a carga horária de aula dos docentes no curso de origem (Medicina) e a área de
atuação que o Curso de Enfermagem necessita versus a área de atuação que o
professor possui habilidade. Ressalta-se que as áreas de conhecimento da
Enfermagem, bem como da Medicina, são muito específicas e o docente precisa ter
habilidade técnico-científica para trabalhar e ensinar o cuidado nas disciplinas
profissionalizantes. Assim, muitas vezes, o docente que domina o cuidado em saúde
mental não dominará o cuidado integral à criança e ao adolescente ou o docente
que domina o cuidado em saúde da mulher não domina o cuidado em saúde mental,
por exemplo.
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h) A Coordenação do Curso de Enfermagem/CPTL desde o inicio de minha gestão,
janeiro de 2018, não recebeu nenhuma reclamação formal sobre o desempenho de
docentes que compõe o corpo docente deste curso. Ainda não há disponível, em
2018, resultados da avaliação institucional onde os alunos expressam insatisfação
com os docentes e/ou gestão do curso. O resultado da avaliação institucional é
disponibilizado no siscad dos docentes. Entretanto, a coordenação do curso
pretende imprimir as avaliações individuais e entregar em envelopes lacrados aos
professores e discutir, em particular, com cada um, os itens insatisfatórios elencados
pelos acadêmicos. Diante das falas dos acadêmicos, e dos problemas relatados por
estes, a coordenação do curso apresentará, individualmente, as reclamações dos
acadêmicos aos professores citados e buscará uma sensibilização dos mesmos para
melhora do processo de trabalho. Destaco que durante meus oito meses de gestão
os acadêmicos não apresentaram nenhuma queixa, verbal e/ou escrita, sobre os
professores que compõe o corpo docente do Curso de Enfermagem/CPTL.

Manifestação do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul –
COREN/MS
Em resposta, a Presidência do órgão informou que 12 (doze) dos 26 (vinte e seis) docentes
da relação estão inscritos no Conselho, sendo que o restante dos nomes está com inscrição
cancelada, transferida, ou não são profissionais de Enfermagem. Ressaltou, ainda, que tal
exigência está disposta no art. 2° da Lei n° 7.498/86: “A enfermagem e suas atividades
auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas
no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício”.

Análise da Auditoria Interna
Com relação à resposta do COREN/MS, verificou-se que, dos 16 (dezesseis) docentes
informados, com formação em enfermagem, apenas dois estão com inscrição cancelada,
e outras duas não constaram na relação por se encontrarem afastadas da docência.
A respeito da necessidade de que os docentes possuam registro profissional para atuarem
nos estabelecimentos de saúde, a Procuradoria Jurídica da UFMS emitiu recentemente o
Parecer n° 00109/2018/PROFED/PFFUFMS/PGF/AGU, de 05/09/2018, sobre o assunto,
cuja Ementa destacamos:
I - A fiscalização operacional e patrimonial da União e das entidades
da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade,
entre outros será exercida pelo Congresso Nacional, mediante
controle externo, com o auxílio do Tribunal de Contas da União e pelo
sistema de controle interno de cada Poder;
II – A fiscalização dos Conselhos profissionais não alcança as
Universidades Federais, sendo que para a atividade docente, teórica e
prática, não exige inscrição nos referidos Conselhos;
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III - A mera informação sobre os docentes que atuam em determinada
área, requerida por Conselho profissional, pode ser prestada, a critério
da Instituição de Ensino, mas quaisquer atos fiscalizatórios como
apresentação da cópia de carteira profissional e comprovação de
quitação de anuidade é atribuição afeta à fiscalização exclusiva do
Órgão de classe, não competindo à UFMS faze-los.
IV - Caso o Conselho interessado continue a ameaçar os órgãos
municipais de saúde e hospital que oferecem estágio à UFMS,
impedindo a prática por parte de seus alunos, deverão ser anexados os
comprovantes e reencaminhados os autos para deliberação quanto à
judicialização da matéria.

A Consultoria Jurídica do Ministério da Educação, por meio do Parecer 278/2000,
também já se manifestou contra a obrigatoriedade do registro nos conselhos profissionais
quando o exercício da atividade for de magistério, do qual se emitiu a seguinte conclusão:
Desse modo, e diante das razões constantes dos pareceres referidos,
não há dúvida, na hipótese, que os professores, no exercício das
funções do magistério, não exercem profissão regulamentada, e por
conseqüência, não estão sujeitos à fiscalização das atribuições
correspondentes, nem estão obrigados, legalmente, ao registro
profissional nos Conselhos Regionais.

Por outro lado, no caso concreto em que se emitiu este entendimento, o órgão consultivo
convalidou o entendimento da Procuradoria Jurídica da FURG, nos seguintes termos:
“Somente aqueles professores que exercem atividades técnicas em
razão das suas atividades docentes ou paralelas a estas estão
obrigados a se inscrever e se manter em dia com as obrigações de seus
respectivos conselhos ou ordens. Aos que exercem somente atividades
docentes – mesmo que em disciplinas de determinada formação
profissional – deve ser exigido que tenham formação específica, até
mesmo por uma exigência legal”, conclui o documento”.

Assim, considerando que o assunto já passou por análise jurídica da Procuradoria Jurídica
da UFMS, a quem incumbe emitir as orientações legais no âmbito desta Universidade, e
considerando que o entendimento reforça a posição vigente no Ministério da Educação,
tem-se que a docência exercida em aulas práticas ou em acompanhamento de Estágio não
se vincula à exigência da inscrição profissional.
Importante ressaltar, no entanto, que a Universidade responde por eventuais danos
causados a terceiros por esses docentes, no exercício do magistério, conforme estabelece
o §6° do art. 37 da Constituição Federal de 1988:
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
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Não obstante, conforme ressaltado pela Procuradoria Jurídica, a UFMS não possui
ingerência nos hospitais e estabelecimentos conveniados onde são realizadas as aulas
práticas e estágios, caso o registro profissional seja imposto aos docentes como requisito
de autorização para ministrar as aulas naqueles locais, fato que poderá ensejar a
necessidade de que estes possuam o registro profissional, e que essa exigência esteja
prevista nos próximos editais de contratação de professores, sejam do quadro ou
substitutos, buscando permitir o atendimento pleno dos alunos.
Já com relação à manifestação da Coordenadora do Curso de Enfermagem, quanto aos
questionamentos da Auditoria Interna, percebe-se que a falta de docentes para ministrar
as aulas de campo prático decorre, principalmente, da sistemática adotada pelo Hospital
Nossa Senhora Auxiliadora, único hospital que possui convênio com a UFMS no
Município de Três Lagoas, estabelecendo o número máximo de cinco alunos por
professor, a depender do Setor daquele hospital, sendo que na UTI o máximo é de dois
alunos por professor.
De fato, inevitável que as condições impostas pelos estabelecimentos conveniados
impõem adaptação da gestão do curso, sobretudo na distribuição de maior carga horária
aos docentes responsáveis pelas disciplinas práticas, ou a participação de docentes do
Curso de Medicina por meio de integração e planejamento entre ambos os cursos, já que
a Coordenadora relatou que existem incertezas quanto aos docentes do Curso de
Medicina ou Ciências Biológicas, que também atuam no Curso Enfermagem, e caso não
seja possível novas contratações de professores, por meio de concurso público.
Importante ressaltar, ainda, que apesar de o docente ter ingressado na UFMS para
ministrar aula em determinado curso, não existe vinculação formal a este, e sim à
Universidade, por meio de suas Unidades Setoriais. Assim, desde que seja respeitada a
área de atuação do docente, é dever deste como servidor público, e não mera faculdade,
exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo e cumprir as ordens superiores,
exceto quando manifestamente ilegais, conforme preceitua o art. 116, incisos I e IV, da
Lei n° 8.112/1990.
Quanto às disciplinas que não tinham professores no início do período letivo, conforme
informado pela Coordenadora, houve a devida redistribuição por meio de antecipação das
aulas teóricas e reposição das aulas perdidas, conforme cronograma apresentado pela
docente responsável pela disciplina.
Por fim, verificou-se por meio das avaliações institucionais, sobretudo pelas questões
abertas, que a principal reclamação, além da falta de aulas práticas, é a didática de alguns
professores e o relacionamento destes com os alunos, fato que merece ser tratado nas
reuniões do Colegiado do Curso, ou individualmente, ação que será realizada pela
Coordenadora, conforme sua manifestação. Para tanto, constitui boa prática à
Coordenação utilizar-se dessas pesquisas como meio de monitoramento do desempenho
dos docentes, bem como da gestão do curso, e fomentar a participação dos alunos.
Recomendação
À Coordenação do Curso de Enfermagem do CPTL:
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1.
Constar exigência nos próximos editais de contratação de professores, do quadro
ou substitutos, o registro no Conselho Profissional competente, quando tal medida for
imprescindível para as atividades de ensino, a exemplo das aulas de campo prático em
hospitais conveniados que possuam essa exigência.
2.
Elaborar estudo, a partir de planejamento integrado com a Coordenação dos cursos
da área de saúde e áreas correlatas, como Medicina e Ciências Biológicas, com a
supervisão das Coordenações Acadêmicas e da Direção do Campus do CPTL, com a
finalidade de estabelecer os horários, disciplinas, e quais docentes também atuarão nesses
cursos, e que sirva de referencial para encaminhamento à PROGRAD, considerando-se
os docentes que estão em processo de contratação no edital atual.

4.2. Assunto: Cumprimento dos encargos docente
4.2.1. 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 dos 26 (vinte e seis) docentes, e após notificar a Unidade para
justificar ou apresentar 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 parte de apenas 3 (três) docentes, na
média de carga horária anual de 2018, o que perfaz um total de 11,5% dos docentes da
amostra, conforme dados do Quadro 06:
Quadro 06: Relação de docentes que descumprem a Resolução n° 137/2015 no primeiro semestre de 2018
SIAPE

SISCAD
2018.1

SISCAD
2018.2

CH
DEVIDA

15430035

3

5

8h

17847596

1,76

11

14h

16137307

4,05

5

14h

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE
O docente possui redução de carga horária para 30
horas semanais conforme Instrução de Serviço nº 152,
de 14 de março de 2017, e alega, também, que está
amparado pelo Parágrafo único do Art. 1º
da Resolução n° 137, de 03 de dezembro de 2015.
A Coordenação informou que a docente estava
matriculada no programa de Pós-graduação strictu
sensu em Enfermagem, sendo que a defesa da tese do
doutorado ocorreu na data de 25/08/2018. Portanto, a
docente faria jus à redução de carga horária para oito
horas de média anual nos termos da Resolução nº
137/2015 – CD. Justificou, ainda, que a docente se
afastou no primeiro semestre por 45 dias para tratar da
própria saúde. A Coordenação finaliza alegando que a
docente formalizará as 14 horas no ensino com a nova
turma de aula prática que está atribuída a ela, ainda sem
alunos matriculados.
A docente vem apresentando dificuldades quanto a sua
saúde e no momento encontra-se em licença médica e
já notificou a Direção via telefone que foi encaminhada
para aposentadoria. No primeiro semestre a docente
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usufruiu de 30 dias de licença médica e ministrou 4,05
h sob o argumento de que atuava no curso de mestrado
em Campo Grande. Não foi contratado professor
substituto para a sua disciplina no segundo semestre
devido ao período eleitoral que proíbe novas
contratações.
Fonte: Análise da Auditoria com base nos dados consultados

O Quadro 07 representa a produção docente, por curso, em atividades de ensino de
graduação, pós-graduação, pesquisa, extensão e gestão, conforme avaliação realizada:
Quadro 07: Atuação dos docentes em atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
FG/
Pósde
de
de
de
Atuação
Total de
de ensino
FCC Graduextensão extensão pesquisa pesquisa
somente na
Docentes
sem
/ CD
ação*
com
sem
com
sem
graduação
fomento
fomento fomento fomento fomento
26
1
4
0
19
1
17
3
3
(*) Membros Permanentes
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, 24 (vinte e quatro)
docentes desenvolvem projetos de ensino, pesquisa ou extensão, seja na condição de
coordenador, seja atuando como membro participante, perfazendo um total de 88% dos
docentes da amostra. Nenhum docente atua em programa de residência, segundo
informações fornecidas pela DIRES/CPG/PROPP.
Verificou-se, no entanto, que 2 (dois) docentes que atuaram exclusivamente no ensino de
graduação descumpriram a carga horária mínima, sendo que uma docente está cadastrada
como membro permanente do mestrado de enfermagem, mas sem atuação durante o
exercício.
Importante esclarecer que somente os projetos cadastrados que se encontram na situação
“em andamento” em 2018 foram considerados na avaliação, sendo desconsiderados
aqueles que estão em fase de enquadramento, ou ainda não recomendados pela PróReitoria competente, e aqueles com a vigência expirada, sem relatório final.
Outro ponto que merece destaque é com relação a falta de registro de projetos
institucionais na Pró-Reitoria competente. Ao questionar a Direção sobre o
descumprimento dos encargos de ensino por parte de uma docente (matrícula 15433484),
esta apresentou justificativa que participava do Núcleo Docente Estruturante e da
Comissão Setorial de Avaliação, além de ter atuado como Coordenadora da VIII Semana
de Enfermagem do CPTL.
Ocorre que, em pesquisa ao SIGPROJ, não identificamos projeto de extensão com esse
título, fato corroborado pela CEX/PROECE, em indagação oral à Chefia da Unidade. Da
mesma forma, também não há registro na PROGRAD de projeto de ensino.
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Assim, ainda que a docente cumpra a carga horária mínima em atividades de ensino, fazse necessário que as atividades desenvolvidas em projetos de ensino, pesquisa e extensão,
sejam devidamente formalizadas na Pró-Reitoria competente.
Por fim, ressalta-se que a Resolução impõe carga horária mínima e máxima em atividades
de ensino, ao passo que nenhum docente avaliado atingiu o limite máximo, fato que, em
tese, já evidencia que a carga horária poderia ser melhor distribuída entre os docentes,
antes de estudar a possibilidade de nova contratação.
Outrossim, considerando a recente aprovação do Mestrado em Enfermagem (Resolução
COUN n° 38, de 28 de maio de 2018, homologada pela Resolução COUN n° 53, de 4 de
julho de 2018), deve a gestão do curso atentar-se para que a atuação dos docentes não
prejudique o ensino de graduação, agravando situações relatadas no presente relatório.

Análise da Auditoria Interna quanto a Manifestação da Unidade
A respeito da manifestação da Unidade, com relação ao docente de matrícula 15430035,
foi concedido horário especial, previsto no §2° do art. 98, da Lei n° 8.112/1990, com a
redução de carga horária para 6 horas contínuas ou trinta semanais. Entretanto, tal fato
não possui amparo legal na legislação específica do magistério, conforme se depreende
da Lei nº 12.772/2012, a qual somente se admite a jornada parcial de 20 horas semanais
ou integral de 40 horas semanais, com ou sem dedicação exclusiva.
Além disso, a Resolução n° 137/2015- CD estabelece que 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,
I - limites mínimos: 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.

Já o Parágrafo Único dispõe que “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”.
Logo, as quatro horas mínimas no ensino de graduação pressupõe, necessariamente, a
complementação da carga horária em atividades de ensino na pós-graduação, conforme o
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dispositivo citado (inciso I, do art.1°). Ou seja, o limite mínimo é de oito horas-aula em
atividades de ensino para os docentes que atuam na pós-graduação stricto sensu
(disciplinas ministradas), sendo quatro horas-aula, no mínimo, na graduação.
Não constam disciplinas ministradas pelo docente no SIGPOS, e de acordo com
informações da Coordenadora do Curso do Mestrado em Enfermagem, o docente atuou
apenas em atividades de orientação.
Considerando que a orientação de alunos constitui atividade de pesquisa e não de ensino,
conclui-se que o docente somente faria jus ao cumprimento de 4 horas no ensino de
graduação se as outras 4 horas fossem cumpridas em atividades de ensino na pósgraduação, o que só se verificaria caso este ministrasse alguma disciplina no período
correspondente.
Com relação à docente de matrícula 17847596, ainda que ela esteja atualmente
cumprindo carga superior à mínima (11 horas) a jornada média anual é inferior à mínima
média de oito horas anual (6,38), fato justificado pelo seu afastamento para tratar da
saúde, que prejudicou a continuidade das turmas atribuídas a ela. Importante ressaltar que
a Coordenação afirmou que será atribuído outra turma de aula prática, perfazendo o total
de 14 horas semanais, mas que ainda não foi possível por falta de matrícula dos alunos.
Com relação à docente de matrícula 16137307, em consulta ao Sistema de Gestão de
Pessoas – SGP, verificamos que a mesma se encontra afastada para tratamento da própria
saúde desde 19/07/2018, e conforme informações da DIPA/CAP/PROGEP, o processo
de aposentadoria foi iniciado em 10/09/2018. Quanto à informação da Direção, de que
não foi possível a contratação de professor substituto para a disciplina devido ao período
eleitoral, esclareça-se que, caso exista vacância da docente, como se pretende por meio
de sua aposentação, a gestão da Unidade deve providenciar a sua substituição por meio
de concurso público, e não por contratação temporária.

Recomendação
À Coordenação do Curso de Enfermagem do CPTL:
3.
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 (teórica e prática), pesquisa e extensão, e de modo que estes não
cumpram apenas os limites mínimos estabelecidos.
4.
Não permitir a execução de projetos institucionais sem que estes estejam
devidamente cadastrados e aprovados na Pró-Reitoria competente, ou por meio do Sigproj
(extensão e pesquisa), tendo em vista a ausência de registro do projeto intitulado “VIII
Semana de Enfermagem do CPTL”, desenvolvido no primeiro semestre de 2018.
5.
Elaborar Plano de Ação, a ser supervisionado pela PROPP e PROGRAD,
contendo o cronograma do Curso de Mestrado em Enfermagem, a identificação dos
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docentes e suas atuações (disciplinas e orientações), e a redistribuição da carga horária
destes, evitando-se a redução da carga horária no ensino de graduação.

4.3. Assunto: Contratação de Professores Substitutos
4.3.1. Constatação: Atraso no processo de contratação de professores substitutos,
ocasionando início de período letivo sem professores em duas disciplinas
Conforme verificado no Sistema de Gestão de Pessoas (SGP), com relação aos docentes
do Curso de Enfermagem do CPTL, houve dois afastamentos no período letivo de 2018.
O primeiro afastamento ocorreu em virtude de licença-saúde, relativo à docente matrícula
21744984, com início no mês de maio, encontrando-se vigente até o fechamento deste
relatório. O outro afastamento é decorrente de licença-maternidade da docente matrícula
102414, o qual teve início no mês de junho.
O edital do concurso para contratação de Professor Substituto visando substituir a docente
matrícula 21744984 foi publicado na data de 06/06/2018, e a contratação se concretizou
somente na data de 20/08/2018, sendo que a servidora fora afastada na data de
14/05/2018. No caso da docente matrícula 102414, o edital destinado ao processo seletivo
para a sua substituição também é datado de 06/06/2018, cuja avença foi celebrada
somente em 13/08/2018.
Considerando o calendário acadêmico aprovado, verifica-se que o Curso de Enfermagem
ficou sem número suficiente de docentes para ministrar a totalidade das disciplinas que
constam do plano didático-pedagógico do curso durante o trâmite da contratação dos dois
Professores Substitutos, compreendido entre o início de junho e os dias 13 e 20 de agosto
do presente ano, respectivamente o final do 1° Semestre e início do 2º.
Em análise aos documentos acostados nos processos, verificou-se que, apesar dos
esforços da Unidade para a contratação tempestiva, o atraso se deu ao fato de ambas as
candidatas se encontrarem em situação irregular com relação ao Edital da seleção, visto
que estas atualmente ocupam cargos em outro órgão público, e que a soma da jornada de
trabalho de ambos os cargos ultrapassaria sessenta horas semanais, o que é proibido pelas
normas e orientações do Ministério do Planejamento.
Sobre este fato, em resposta ao questionamento da Auditoria Interna, a Coordenadora do
Curso de Enfermagem afirmou que o atraso não ocasionou prejuízo ao corpo discente,
visto que os docentes do curso devem se organizar para que as aulas não fiquem
prejudicadas, como por exemplo adiantamento da disciplina enquanto o novo docente não
entrar em exercício efetivamente.
Por fim, independente das soluções impostas pela Unidade para não prejudicar os alunos,
deve a Pró-Reitoria de Graduação, por meio da DIGAD/CAA/PROGRAD, evitar dar
prosseguimento à contratação de candidatos que se enquadram nessa situação,
considerando os pareceres já exarados sobre o assunto, e a publicação da recente Instrução
Normativa MP n° 02, de 12 de setembro de 2018
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Recomendação:
À DIGAD/CAA/PROGRAD:
6.
Nos próximos processos seletivos de professor substituto, indeferir a contratação
de candidatos classificados que se enquadram em acumulação ilícita de cargos públicos,
sem a necessidade de consultar a PROGEP, PROJUR, Auditoria Interna, ou outra
Unidade, considerando o caráter vinculatório da Instrução Normativa MP n° 02, de 12 de
setembro de 2018, que regulamentou o assunto para que que os órgãos e entidades da
Administração Pública não permitisse a acumulação de cargos públicos com jornadas
superior a sessenta horas semanais.

4.4. Assunto: Gestão de férias
4.4.1. 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

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° 51, de 15 de maio de 2018, que estabelece
regras e procedimentos a serem adotados na concessão de férias, discorre sobre a vedação
imposta pela Lei n° 4.881-A/1965, dispondo, com relação ao docente, conforme art. 10,
in verbis:
Art. 10. O Plano de Férias do docente já homologado no Sigef e Siape, no momento
de aprovação desta Resolução, poderá ser mantido, a critério da Chefia Imediata,
desde que justificado com o Plano de Redistribuição de Atividades Didáticas do
Docente do §2º do Art. 8.

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

24

Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
letivo regular permite ao docente 101 dias não letivos para gozar as férias, sem prejudicar
as atividades acadêmicas, conforme demonstrado no Quadro 08:
Quadro 08: 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

Início do Período Letivo 2018/2

06/08/2018

Fim do Período Letivo 2018/2

15/12/2018

31

18
49

31

5
36

16
16

101 dias não letivos

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

Com a finalidade de avaliar se os docentes que ministram disciplinas no Curso auditado
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 09 e 10, e esclarecimentos às Unidades Setoriais
sobre como são feitas as reposições das aulas dos docentes da relação abaixo, que
possuam período de férias coincidentes com o período letivo:
Quadro 09: Demonstrativo de Férias 2017/2018 gozadas integralmente ou
parcialmente no período letivo de 2018
SIAPE
EXERCÍCIO PARCELA
INÍCIO
DIAS TÉRMINO
26325998
2018
3
20/09/2018
10
29/09/2018
15430035
2017
2
26/07/2018
15
09/08/2018
15433484
2017
3
10/12/2018
15
24/12/2018
30233628
2018
2
08/10/2018
15
22/10/2018
36987853
2017
2
26/07/2018
15
09/08/2018
14607888
2017
2
09/07/2018
35
12/08/2018
17600086
2018
1
26/07/2018
15
09/08/2018
12068840
2018
1
01/07/2018
45
14/08/2018
Fonte: DIPG/CAP/PROGEP

Quadro 10: Quantitativo de docentes com férias em período letivo em
relação ao total de docentes do Curso
Docentes
Total de com férias
Curso
Unidade
%
Docentes em período
letivo
Enfermagem
CPTL
26
8
31 %
Fonte: Cálculos efetuados pela Auditoria Interna a partir de dados levantados.

Manifestação da Unidade
Após questionamento à Direção do CPTL, a respeito dos 8 (oito) docentes que possuam
gozo de férias em período letivo, foram apresentadas justificativas e/ou documentos,
conforme consolidadas no Quadro 11:
Quadro 11: Manifestação dos docentes a respeito das reposições das aulas
Houve
Houve
reposição
SIAPE
manifesSíntese da resposta
das
tação?
aulas?
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26325998

Sim

Sim

15430035

Sim

Sim

15433484

Sim

Sim

30233628

Sim

Sim

36987853

Sim

Sim

14607888

Sim

Sim

O docente encaminhou, em 24/08/2018, o Plano de redistribuição
de atividades didáticas (Férias), conforme processo
23448.004248/2018-23, informando que as suas férias estão em
período que tem atribuição didática de disciplinas de graduação
e de pós-graduação, sendo necessárias mudanças dos encargos
didáticos e que fará a reposição de suas aulas no período entre 20
e 29/09/2018.
O docente informou no processo 23448.004217/2018-72 que o
período de férias, exercício 2017, teve seu término em
09/08/2018, e que apenas uma terça-feira, 07/08/2018, ficou sem
aula da disciplina Fundamentos de Enfermagem II. Desse modo,
a reposição das 03 horas-aula referentes a esse dia ocorreu com o
acréscimo de 01h nos dias: 14/08/2018 - das 13:00 a 17:00h;
21/08/2018 - das 13:00 a 17:00h e 28/08/2018 - das 13:00 a
17:00h. Quanto ao Trabalho de Conclusão de Curso II, foi
realizada a reposição da carga horária 02 horas-aula referente ao
dia 06/08/2018 por meio da orientação do acadêmico no dia
20/08/2018 das 13 às 17h.
A docente manifestou no processo 23448.004217/2018-72 que a
terceira parcela de férias, exercício 2017, terá início em
10/12/2018 e término em 24/12/2018. Considerando que as
disciplinas atribuídas a ela tiveram início nos dias 8, 9 e
10/08/2018 e que foi elaborado um cronograma de atividades
para cada disciplina que contemplasse a totalidade de sua carga
horária, prevendo feriados e a necessidade de reposições de aulas
devido às necessidades de liberação dos acadêmicos para
participarem de eventos institucionais, as disciplinas estarão
devidamente concluídas em período anterior ao dia 10/12/2018 e
portanto não haverá qualquer prejuízo quanto ao cumprimento
dos conteúdos programáticos, avaliações e carga horária das
disciplinas.
A docente manifestou conforme processo 23448.004210/201851 que as férias são agendadas em período letivo, pois atualmente
exerce a função de coordenadora do Curso de
Enfermagem/CPTL, fato que não a permite gozar, no período não
letivo, de 30 (trinta) dias consecutivos de férias, visto que as
demandas administrativas são contínuas. As férias são propostas
de forma que não haja prejuízo didático-pedagógico para os
acadêmicos, conforme cronogramas propostos para as disciplinas
atribuídas a docente.
O docente informou no processo 23448.004233/2018-65 que
apenas uma quarta-feira, 08/08/2018, ficou sem aula da disciplina
Fundamentos de Enfermagem II (P1-P3-P5). Portanto, a
reposição das 03 horas-aula, referentes a esse dia, está ocorrendo
com o acréscimo de 01h nos seguintes dias: 15/08/2018,
22/08/2018, 29/08/2018, 05/09/2018, 12/09/2018, 19/09/2018,
26/09/2018, 03/10/2018, 10/10/2018 e 17/10/2018, para as três
turmas. Já quanto a disciplina Metodologia da Pesquisa II, apenas
uma quarta-feira, 08/08/2018, ficou sem aula. Portanto, a
reposição das 03 horas-aula, referentes a esse dia, ocorreu com o
acréscimo de 01h nos seguintes dias: 15/08/2018; 22/08/2018 e
29/08/2018.
A docente informou no processo 23448.004239/2018-32 que em
comum acordo com os demais Profs das disciplinas que ela atua
as aulas do período de 06/08/2018 a 10/08/2018 foram
ministradas por eles (cronograma anexado no processo) sem
prejuízo algum aos alunos. A disciplina Estágio Obrigatório
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17600086

Sim

Sim

12068840

Sim

Sim

Hospitalar, teve suas atividades iniciadas no dia 13/08/2018,
quando retornou de férias.
A docente manifestou conforme processo 23448.004203/201859 que usufruiu as férias em período letivo por motivos pessoais,
e que foi substituída por outra docente nas disciplinas ofertadas
ao Curso de Medicina de PIESC III e PIESC V no segundo
semestre letivo de 2018. Dessa forma, nos dias 07 e 08/08/2018
a substituta assumiu os grupos de discentes atribuídos a ela, no
período matutino, para que os alunos do terceiro e quinto
semestre do Curso de Medicina não tivessem prejuízo no
processo ensino-aprendizagem. Com relação à disciplina "Bases
Conceituais do SUS" que ministra junto com outra docente, no
Curso de Enfermagem, a segunda-feira dia 06/08/2018 foi
assumida pela mesma, conforme cronograma das aulas (anexado
no processo), sem qualquer prejuízo no ensino dos acadêmicos.
O docente informou no processo 23448.004264/2018-16 que as
aulas do período de 06/08/2018 a 14/08/2018 foram remarcadas
de acordo com o cronograma anexado no processo e sem prejuízo
algum aos alunos. No caso das disciplinas de Estágio Obrigatório
em Língua Inglesa II, o calendário permitiu a redistribuição das
aulas sem a necessidade de reposição. Foi anexado também, para
fins de informação, os comprovantes dos eventos internacionais
e apresentações realizadas no fim do semestre anterior e período
de férias; assim realizados também com o intuito de minimizar o
efeito da ausência do docente em período letivo.

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

Análise da Auditoria Interna
Conforme constatado no Quadro 11, os docentes apresentaram justificativas sobre a
reposição das aulas, todavia, não há informação se estes Planos de Reposição de Aulas
foram aprovados pelo Colegiado de Curso conforme estabelece o §2° do art. 8° da
Resolução (CD) n° 51, de 15 de maio de 2018. Salienta-se que não foi solicitada a
comprovação de tais documentos visto que foi solicitado da Unidade que esta
apresentasse esclarecimentos sobre a reposição das férias dos docentes em período letivo.
Verifica-se, entretanto, a necessidade de que a Direção do Campus e o respectivo
Colegiado de Curso aprovem 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.
Conforme ressaltado, o gozo de férias em período letivo constitui medida excepcional, e
não impeditiva, visto que o plano de reposição 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 do próprio
docente, e facilita um controle mais efetivo quanto ao cumprimento do Plano de Ensino
aprovado e da produção docente.
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Ante o exposto, reforça-se o entendimento de que o gozo de férias em período letivo se
configura medida excepcional, e desde que devidamente aprovada no âmbito da Unidade,
de forma a não comprometer a continuidade e a qualidade das aulas.
Recomendação
À Direção do CPTL e à Coordenação do Curso de Enfermagem do CPTL:
7.
Somente aprovar o gozo de férias em período letivo em situações excepcionais, e
desde que seja preenchido e assinado o Plano de Redistribuição de Atividades Didáticas,
com aprovação da Coordenação do Curso e Direção da Unidade, conforme estabelecido
no art. 8° da Resolução (CD) n° 51, de 15 de maio de 2018.

4.5. Assunto: Transparência Institucional
4.5.1. Constatação: Ausência de divulgação do quadro de horários do Projeto
Pedagógico do Curso na página da internet da Unidade
Considerando o teor do Relatório de Auditoria n° 03/2018 – AUD/COUN “Avaliação da
regularidade dos encargos docente”, que também teve por objeto de fiscalização a
transparência institucional quanto às atividades exercidas pelos docentes da UFMS, foi
encaminhada a Nota de Auditoria n° 08/2018, de 05/07/2018, com a finalidade de
estender a recomendação exarada no item 4.1.1 do referido Relatório às demais Unidades
Setoriais da Universidade, por se tratar de assunto de interesse institucional, conforme
fundamentos que reproduzimos a seguir:
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:
(...)
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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;

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, em levantamento realizado pela Auditoria Interna da UFMS, verificou-se que a
maioria dos cursos não apresentam quadro de horários exposto na página da internet da
Unidade, contendo as disciplinas, acompanhadas dos horários em que serão ministradas,
e os respectivos docentes responsáveis, ainda que a divulgação seja realizada
pessoalmente aos alunos por meio do Coordenador de Curso.
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
cursos de graduação e pós-graduação ofertados pela Unidade, sendo sugerido criar uma
página para cada curso, e que os quadros de horários sejam divulgados em campo próprio.
Desse modo, considerando que o Curso de Enfermagem do CPTL ainda não adotou a
recomendação exarada na Nota de Auditoria n° 08/2018, reitera-se o seu teor para
monitoramento desta Auditoria Interna.
Recomendação
À Coordenação do Curso de Enfermagem:
8.
Divulgar ao público, em seus respectivos sites, os quadros de horários das
disciplinas do curso, acompanhadas dos horários em que serão ministradas, local, e os
respectivos docentes responsáveis em consonância com o art. 3º da Lei 12.527/2011.

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;
Cumprimento da média anual mínima em horas-aula em atividades de ensino de
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graduação, e participação em projetos de ensino, pesquisa ou extensão por 88,5%
dos docentes efetivos da amostra.
Por outro lado, verificou-se que os seguintes aspectos constituem obstáculos para o
atingimento da sua missão:






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 SIGPROJ de atividades desenvolvidas em Projetos de
Extensão;
Insuficiência do número docentes responsáveis pelo acompanhamento das aulas
práticas em campo;
Atraso na contratação de professor substituto, prejudicando a continuidade da
disciplina.

Conclui-se que, para que a Administração cumpra adequadamente a sua missão
institucional e possa mitigar os riscos identificados, é necessário envidar esforços no
sentido de atender as recomendações emitidas, a qual destacamos:
1. Constar exigência nos próximos editais de contratação de professores, do
quadro ou substitutos, o registro no Conselho Profissional competente,
quando tal medida for imprescindível para as atividades de ensino, a
exemplo das aulas de campo prático em hospitais conveniados que
possuam essa exigência.
2. Elaborar estudo, a partir de planejamento integrado com a Coordenação
dos cursos da área de saúde e áreas correlatas, como Medicina e Ciências
Biológicas, com a supervisão das Coordenações Acadêmicas e da
Direção do Campus do CPTL, com a finalidade de estabelecer os
horários, disciplinas, e quais docentes também atuarão nesses cursos, e
que sirva de referencial para encaminhamento à PROGRAD,
considerando-se os docentes que estão em processo de contratação no
edital atual.
3. 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 (teórica e prática), pesquisa e extensão, e
de modo que estes não cumpram apenas os limites mínimos
estabelecidos.
4. Não permitir a execução de projetos institucionais sem que estes estejam
devidamente cadastrados e aprovados na Pró-Reitoria competente, ou por
meio do Sigproj (extensão e pesquisa), tendo em vista a ausência de
registro do projeto intitulado “VIII Semana de Enfermagem do CPTL”,
desenvolvido no primeiro semestre de 2018.
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5. Elaborar Plano de Ação, a ser supervisionado pela PROPP e PROGRAD,
contendo o cronograma do Curso de Mestrado em Enfermagem, a
identificação dos docentes e suas atuações (disciplinas e orientações), e a
redistribuição da carga horária destes, evitando-se a redução da carga
horária no ensino de graduação.
6. Nos próximos processos seletivos de professor substituto, indeferir a
contratação de candidatos classificados que se enquadram em
acumulação ilícita de cargos públicos, sem a necessidade de consultar a
PROGEP, PROJUR, Auditoria Interna, ou outra Unidade, considerando
o caráter vinculatório da Instrução Normativa MP n° 02, de 12 de
setembro de 2018, que regulamentou o assunto para que que os órgãos e
entidades da Administração Pública não permitisse a acumulação de
cargos públicos com jornadas superior a sessenta horas semanais.
7. Somente aprovar o gozo de férias em período letivo em situações
excepcionais, e desde que seja preenchido e assinado o Plano de
Redistribuição de Atividades Didáticas, com aprovação da Coordenação
do Curso e Direção da Unidade, conforme estabelecido no art. 8° da
Resolução (CD) n° 51, de 15 de maio de 2018;
8. Divulgar ao público, em seus respectivos sites, os quadros de horários das
disciplinas do curso, acompanhadas dos horários em que serão
ministradas, local, e os respectivos docentes responsáveis em
consonância com o art. 3º da Lei 12.527/2011.

Deve-se levar em consideração, também, a possibilidade de ampliar o código de vagas de
docentes para o curso, caso o remanejamento de docentes e distribuição razoável de
disciplinas não sejam suficientes, de modo que a qualidade do ensino não seja
prejudicada, sobretudo com relação às disciplinas de campo prático.
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.
Em atendimento ao parágrafo único do art. 17, da Resolução COUN nº 70, de 25 de
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setembro de 2014, encaminhe-se à Direção do CPTL e à Coordenação do Curso de
Enfermagem, para conhecimento e providências, e à Reitoria/RTR 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, 18 de setembro de 2018.

Thiago José Ávila Zaher
Auditor

Marcelo Gonçalves Ortega
Auditor

Kleber Watanabe Cunha Martins
Chefe da Auditoria Interna
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DOCENTE

SISCAD
ENF
2018.2

SISCAD
2018.1

SISCAD
Função
2018.2

1 ADRIANO MENIS FERREIRA

2

3

5

2 ANDREA SANCHEZ
EDIRLEI MACHADO DOS
3
SANTOS
4 JULIANO YASUO ODA
KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA
5
SARAIVA
6 LUCAS GAZARINI
MARCO AURÉLIO BATISTA DE
7
SOUSA
MARIA VIGONETI ARAÚJO
8
LIMA ARMELIN

12,52

10

14

8,64

20

5

15

1,88

9

MARILUCI CAMARGO
FERREIRA DA SILVA CANDIDO

10 SONIA REGINA JURADO
11 THAIS CAROLINA BASSLER

SIGPOS/
PROJETO DE
PROJETO DE
RESIDÊNCIA EXTENSÃO COM EXTENSÃO SEM
2018.2
FOMENTO
FOMENTO

PROJETO DE
PESQUISA
COM
FOMENTO

permanente
em
dois programas de
mestrado

PROJETO DE
PESQUISA SEM
FOMENTO

PROJETO DE
ENSINO SEM
FOMENTO

2 membro

CH
DEVIDA

8h

14h
2 membro

1 coordenador

13

2 membro

5 membro

24

12

4 membro

4

16

16

1 membro

4

12,47

16,52

1 membro

13

1,76

11

5

4,05

0

5,47

11

11

10h
2 coordenador

10h
10h

1 membro

2 coordenador

10h
10h
14h

permanente
mestrado
enfermagem

no
em

8h
1 membro

1 membro
2 coordenador/
membro
1 coordenador/
membro
3 coordenador/
membro
1 coodenador/
membro

10h
1

10

13

12 ADAILSON DA SILVA MOREIRA 3

13

17,11

3 membro

13 ALEX MARTINS MACHADO

1,76

19

16,82

2 membro

1,76

16

13,88

3 membro

14,29

19

15

1 Coordenador

14

13

12

1 membro

11,76

12

12

1 membro

10h

14,88

11

15

1 membro

10h

ALINE RAFAELA DA SILVA
RODRIGUES MACHADO
ANNELIESE DOMINGUES
15
WYSOCKI
14

16 CATCHIA HERMES ULIANA
ILDA ESTEFANI RIBEIRO
MARTA
18 JOMARA BRANDINI GOMES
17

19

JULIANA DIAS REIS
PESSALACIA

20 LARISSA DA SILVA BARCELOS
21

MARCELO ALESSANDRO
RIGOTTI

3,76

PROJETO DE
ENSINO COM
FOMENTO

8

16

12

10

12,23

8

12

12

12

colaboradora
mestrado
Enfermagem
FUC 1

no
em

1 Coordenador/ 3
membro

1 membro

4
3
1

10h
10h
10h
10h

2 membro

10h

1 coordenador/ 1
membro

10h

2 coordenador

1 membro

8h
10h

2 membro

10h

22 MARIANA ALVINA DOS SANTOS 9,41
ROBERTO DELLA ROSA
MENDEZ
24 SILVANA BARBOSA PENA
23

11

14

1 membro

13,41

15

12

1 membro

8

13

12

1 membro

25

ULISSES TADEU VAZ DE
OLIVEIRA

4

6

8

permanente
mestrado
profissional
letras

26

VITOR MORETTO FERNANDES
DA SILVA

4

13

8

permanente
mestrado
matemática

2 coordenador/ 1
membro
1 coordenador/ 4
membro
3 membro

10h
1 coordenador

10h
10h

no
1 coordenador/ 1
membro

em
no
em

1 membro

4h

4h

