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1 . INTRODUÇÃO
A Resolução nº 6, de 20 de janeiro de 2017, revogada pela Resolução nº 41, de 28 de
março de 2018, inovou quanto aos procedimentos de avaliação docente, progressão e
promoção funcionais, aceleração da promoção, reposicionamento por titulação e
Retribuição por Titulação no âmbito da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul, buscando maior celeridade, eficiência e menos burocracia, ao sistematizar o
preenchimento dos formulários de avaliação e a ausência de apresentação de documentos
físicos para comprovar as informações dispostas na Plataforma Lattes do CNPq, que serão
utilizadas no processo de avaliação.
No entanto, para evitar falhas nos controles, ou irregularidade nas concessões, estabeleceuse competência à Auditoria Interna para que avaliasse, por meio de amostra definida em
critérios de risco, a conformidade do processo, cujo trabalho está disposto no Relatório de
Auditoria n° 10/2018.
Considerando o papel da Auditoria Interna no assessoramento da gestão e na detecção de
riscos nos processos operacionais da Instituição, verificou-se a necessidade de apontar
algumas fragilidades na nova sistemática implantada, identificadas por ocasião do
Relatório de Auditoria n° 10/2018, para que a gestão proceda às correções pertinentes nas
próximas avaliações.
Ressalta-se que o presente trabalho tem como principal foco a reflexão sobre os
procedimentos atualmente adotados e a possibilidade de buscar o aperfeiçoamento dos
mesmos, portanto, as recomendações ora emitidas terão natureza preventiva, ficando a
cargo da gestão adotá-las, mediante estudos e discussões sobre o assunto.

2 . OBJETIVO DOS TRABALHOS
Analisar o processo de avaliação de desempenho docente do exercício de 2017 e apontar
eventuais fragilidades identificadas nos normativos e sistemas, com foco na melhoria do
processo de progressão e promoção docente.

3. METODOLOGIA ADOTADA
Os procedimentos de auditoria adotados foram: testes substantivos, por meio de exame de
normas e documentos, visando confirmar a conformidade dos registros dos docentes e das
ações desenvolvidas pelas Comissões de Avaliação Interna das Unidades; e, testes de
observância, visando à obtenção de razoável segurança de que os procedimentos de
controle interno estabelecidos pela Administração estão em efetivo funcionamento e
cumprimento.
Foram utilizadas as seguintes técnicas de auditoria:
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Análise Documental, por meio das análises às normas internas e legislação
correlata, e demais documentos enviados à Auditoria;



Exame de Registros, por meio de exame de relatórios gerados por sistema de
informação
 Boletim de Serviços Eletrônico: Instrução de Serviços da PROGEP,
participação de docentes em Comissões e Normativos Internos;
 SGP: Dados pessoais e funcionais dos servidores;
 SISCAD: Produção docente na graduação;
 SIGPOS: Produção docente da pós-graduação;
 SIAI: Avaliação da Progressão e Promoção docente e Avaliações
realizadas;
 SGB/CAPES: Gestão de Bolsas EAD da CAPES.



Indagação Escrita, por meio da emissão de Solicitações de Auditoria junto às
Comissões de Avaliação Interna, para a obtenção de dados e informações;



Indagação Oral, por meio de entrevista com servidores envolvidos nas atividades
desenvolvidas no processo;

 Conferência de Cálculos, por meio de conferência dos pontos registrados e
cargas horárias informadas nos relatórios do SIAI.
Base legal que fundamentou as análises, além de outros normativos citados no corpo do
Relatório:


RESOLUÇÃO Nº 41, DE 28 DE MARÇO DE 2018: Normatiza os
procedimentos de avaliação docente, progressão e promoção funcionais,
aceleração da promoção, reposicionamento por titulação e Retribuição por
Titulação no âmbito da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul;



RESOLUÇÃO Nº 91, DE 20 DE AGOSTO DE 2018: Altera o Anexo I Tabela de Pontuação da Produção Docente, da Resolução nº 41, de 28 de
março de 2018;



RESOLUÇÃO Nº 137, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2015: 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;

AUDITORIA INTERNA - AUD/Coun
Av. Costa e Silva S/N – Cidade Universitária - Campo Grande/MS- CEP 79070-900
Fone: (67) 3345-7976 – e-mail: auditoriainterna@ufms.br

4

Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
4. ÁREA DE EXAME: AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO DOCENTE
4.1Assunto: Fragilidades identificadas no Processo de Avaliação
4.1.1 Constatação: Inconsistência de dados do SIAI, por meio de informações
extraídas do SISCAD ou SIGPOS (Ex: Carga horária na pós-graduação atribuída a
orientação e defesa de dissertação, treinamentos e residências, disciplinas computadas
em duplicidade de CH).
Para efeito da conferência dos documentos constantes no inciso IV do art. 15 da Resolução
41/2018, no tocante às aulas teóricas ou práticas de graduação (carga horária
regulamentada por Conselho Superior da UFMS), verificou-se por diversas vezes que
foram computadas automaticamente pelo SIAI componentes curriculares não disciplinares
do curso, bem como aquelas que foram ofertadas a turmas simultâneas, e computadas em
duplicidade pelo SISCAD.
Da mesma forma, com relação às atividades de pós-graduação, verificou-se por diversas
vezes que foram computadas as cargas horárias em duplicidade, ou atribuídas ao aluno, e
não ao docente, a exemplo: Estágio Obrigatório, Defesa de Tese ou Dissertação, Estágio de
Docência, Atividades Orientadas, Exame de Qualificação, Treinamento em Serviço.
Também é o caso das disciplinas que são ofertadas tanto ao Mestrado quanto ao
Doutorado, mas ministradas em turmas simultâneas e contabilizadas em duplicidade
equivocadamente.
Ressalta-se que existem campos próprios para a orientação de alunos/estagiários, e a
participação em bancas de defesa e qualificação, cuja pontuação não é em carga horária, e
sim por aluno/participação. O Estágio de Docência, por exemplo, via de regra é
acompanhado pelo docente da pós-graduação em suas disciplinas da graduação. Atribuir a
carga horária ao docente nesses casos importaria em duplicidade de pontos pela mesma
carga horária empregada.
Ambas situações interferem diretamente nas pontuações constantes das Tabelas da
Produção Docente, e as Comissões foram orientadas a analisar cada caso a disciplina
informada, inclusive questionando as Secretarias dos Cursos e Programas de
Mestrado/Doutorado, para evitar pontuações indevidas.
Em resposta ao questionamento da Auditoria Interna sobre a inserção de disciplinas no
SIGPOS que não deveriam computar carga horária no SIAI, a CGS/AGETIC informou:
[...] que existe a opção no SIGPOS para que seja contabilizada ou não
carga horária ao docente na disciplina. Ao realizar o cadastro do
docente (ministrante) na disciplina, para que a carga horária não seja
contabilizada, deve-se ser desmarcado o campo “Se a carga horária
deve ser contada no acúmulo de horas ministradas pelo docente.“. No
caso das disciplinas de orientação, a opção a ser utilizada é “Contar a
carga horária para os orientadores?“. No momento da oferta, caso as
opções de não contagem forem selecionadas, a carga horária das
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disciplinas não serão contabilizadas no relatório de desempenho
docente, mas é importante observar que não cabe à AGETIC definir
quais disciplinas devem contabilizar carga horária para o docente.

Percebe-se que a falta de definição e orientação da Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação às Secretarias acadêmicas responsáveis por lançar a carga horária do docente é
a principal causa das inconsistências identificadas.
Da mesma forma, com base nas informações prestadas pela SEDFOR, e em consulta aos
relatórios do SISCAD, constatou-se que nove docentes, que atuaram no ensino à distância
em 2017, computaram indevidamente carga horária em cada turma das disciplinas
reofertadas, no entanto estas eram ministradas simultaneamente a todas as turmas.
Ressalta-se que é comum as turmas com apenas um ou dois alunos por Polo de ensino, e
não há orientação quanto a abertura de turma única para as reofertas, impedindo o risco de
cômputo indevido de carga horária.
Os docentes relacionados no Quadro abaixo ministraram disciplinas reofertadas nessa
situação, de acordo com os relatórios emitidos pelo SISCAD e informações prestadas pela
SEDFOR:
Quadro 1: Relação de docentes e disciplinas reofertadas à distância.
MATRÍCULA

DISCIPLINAS

21886070

2017/2 - (FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DO ENSINO DE MATEMÁTICA)
T 16 CH 119.0 - REOFERTA – 1 ALUNO
T 17 CH 119.0 - REOFERTA – 2 ALUNOS
T 19 CH 119.0 - REOFERTA – 1 ALUNO
T 20 CH 119.0 - REOFERTA – 2 ALUNOS
T 21 CH 119.0 - REOFERTA – 1 ALUNO
T 22 CH 119.0 - REOFERTA – 1 ALUNO

16470570

2017.2 - (ESPORTE EDUCACIONAL)
T 02 CH 51.0 - REOFERTA – 1 ALUNO
(NUTRIÇÃO E ATIVIDADE FÍSICA)
T 01 CH 51.0 - REOFERTA – 2 ALUNOS
T 03 CH 51.0 - REOFERTA – 3 ALUNOS

17250000

2017/1 - (EVOLUÇÃO)
T 06 CH 85.0 - REOFERTA - 2 ALUNOS
T 08 CH 85.0 - REOFERTA - 5 ALUNOS
T 09 CH 85.0 - REOFERTA - 12 ALUNOS
T 10 CH 85.0 - REOFERTA - 15 ALUNOS
2017/2 - (BIOLOGIA CELULAR)
T 06 CH 85.0 - REOFERTA - 1 ALUNO
T 08 CH 85.0 - REOFERTA - 3 ALUNOS
(EVOLUÇÃO)
T 07 CH 85.0 - REOFERTA - 2 ALUNOS
T 08 CH 85.0 - REOFERTA - 2 ALUNOS
T 10 CH 85.0 - REOFERTA - 2 ALUNOS

AUDITORIA INTERNA - AUD/Coun
Av. Costa e Silva S/N – Cidade Universitária - Campo Grande/MS- CEP 79070-900
Fone: (67) 3345-7976 – e-mail: auditoriainterna@ufms.br

6

Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

21930125

2017/2 - (JOGOS, BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS)
T 17 CH 68.0 - REOFERTA – 1 ALUNO
T 20 CH 68.0 - REOFERTA – 1 ALUNO
T 21 CH 68.0 - REOFERTA – 2 ALUNOS
T 22 CH 68.0 - REOFERTA – 1 ALUNO

16753521

2017.1 - (ESTÁGIO OBRIGATÓRIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL)
T 17 - CH 34.0 – REOFERTA – 1 ALUNO
2017.2 - (FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DO ENSINO DE HISTÓRIA)
T 17 CH 85.0 - REOFERTA – 1 ALUNO
T 18 CH 85.0 - REOFERTA – 1 ALUNO
T 19 CH 85.0 - REOFERTA – 1 ALUNO
T 21 CH 85.0 - REOFERTA – 1 ALUNO

21923005

2017.2 - (EDUCAÇÃO ESPECIAL)
T 01 CH 51.0 - REOFERTA – 2 ALUNOS
T 02 CH 51.0 - REOFERTA – 6 ALUNOS
T 03 CH 51.0 - REOFERTA – 7 ALUNOS
(PRÁTICA DE ENSINO EM GINÁSTICA ARTÍSTICA)
T 01 CH 51.0 - REOFERTA – 10 ALUNOS
T 02 CH 51.0 - REOFERTA – 14 ALUNOS
T 03 CH 51.0 - REOFERTA – 21 ALUNOS

11177246

2017.2 - (HISTÓRIA DA PEDAGOGIA)
T 19 CH 68.0 - REOFERTA – 1 ALUNO
T 20 CH 68.0 - REOFERTA – 1 ALUNO
T 21 CH 68.0 - REOFERTA – 1 ALUNO
(PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO)
T 17 CH 85.0 - REOFERTA – 1 ALUNO
T 20 CH 85.0 - REOFERTA – 1 ALUNO

31721758

22873273

2017/1 - (PSICOLOGIA DO ESPORTE)
T 02 C.H 34.0 - REOFERTA – 3 ALUNOS
T 03 C.H. 34.0 - REOFERTA – 1 ALUNO
2017/2 - (EDUCAÇÃO ESPECIAL)
T 17 CH 85.0 - REOFERTA – 1 ALUNO
T 20 CH 85.0 - REOFERTA – 3 ALUNOS
T 21 CH 85.0 - REOFERTA – 4 ALUNOS
(PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM EDUCAÇÃO ESPECIAL)
T 17 CH 85.0 - REOFERTA – 1 ALUNO
T 20 CH 85.0 - REOFERTA – 1 ALUNO
T 21 CH 85.0 - REOFERTA – 3 ALUNOS
T 22 CH 85.0 - REOFERTA – 3 ALUNOS

Fonte: Elaborado pela Auditoria Interna

Dessa forma, recomenda-se à SEDFOR e à PROPP orientar formalmente quanto às cargas
horárias das disciplinas que não poderão ser atribuídas ao docente, para fins de avaliação,
bem como definir as ressalvas pertinentes, caso houver.
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4.1.2 Constatação: Cômputo de atividades de ensino desenvolvidas na Educação a
Distância mediante o recebimento de bolsas.
Com relação ao recebimento de bolsas por professores que atuam nos Cursos EAD, a
Resolução nº 133, de 25 de julho de 2017, que institui o Plano de Governança de Bolsas e
Auxílios em projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, estímulo
à inovação e em programas de assistência estudantil no âmbito da UFMS, veda no inciso
IV do art. 81 a concessão de bolsas para o cumprimento de atividades regulares de
magistério de graduação e pós-graduação, no âmbito da UFMS.
Dessa forma, consultou-se o sistema SGB-CAPES informações sobre quais docentes da
amostra receberam bolsas nos cursos de graduação e especialização à distância em 2017, e
se houve lançamento de carga horária nas disciplinas de graduação e pós-graduação dos
sistemas SISCAD e SIGPOS.
Da pesquisa efetuada, constatou-se que sete docentes computaram carga horária nas
disciplinas no período em que estes receberam bolsas da CAPES. Em consulta à SEDFOR,
questionou-se se as bolsas pagas aos docentes correspondiam às disciplinas cadastradas no
SISCAD.
Em resposta, a SEDFOR informou que as disciplinas cadastradas no SISCAD se referiam,
principalmente, a reofertas ou disciplinas não contempladas pelas bolsas concedidas. Ao
confrontar essas informações com o SISCAD, constatou-se que apenas uma docente
(matrícula 21923005) computou indevidamente carga horária (Introdução aos Estudos de
EAD – T05 – 34 Hs), em uma disciplina da qual recebeu bolsa. No entanto, os pontos
referentes a essa disciplina não refletiram negativamente em sua produção, considerando
que esta atingiu a carga horária máxima em atividades de ensino.
Dessa forma, mesmo tendo sido evidenciada baixa ocorrência da irregularidade, para
mitigar o risco recomenda-se à SEDFOR reforçar os controles internos de alocação de
carga horária em disciplinas contempladas por bolsas, por meio de orientações e
procedimentos de conferência pelas Secretarias Acadêmicas e pelos Coordenadores de
Curso, antes do lançamento dos dados nos sistemas institucionais.

4.1.3 Constatação: Pontuação em duplicidade nos campos 17, 151 e 152 da Tabela de
Pontuação, quanto à Coordenação de Cursos Lato Sensu.
Apesar de os normativos da UFMS não prever a figura do Coordenador de Curso Lato
Sensu, visto que este é escolhido para ocupar a função de Presidente de Comissão Especial
de Curso, e não receber Função Gratificada ou de Coordenador de Curso paga pela
Instituição, os Campos 17 (Coordenação de Programa de pós-graduação lato sensu: 15
Pontos) e 151 (Membro de Comissão Especial de curso de pós-graduação lato sensu: 10
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Pontos) da Tabela de Pontuação do SIAI dão margem ao docente preencher a referida
função em duplicidade, por se tratar da mesma atribuição.
Somente em uma única hipótese o Campo 17 deveria ser preenchido, e não o Campo 151:
caso o docente ter Coordenado o Projeto do Programa, mas, após aprovação deste, não seja
escolhido, ou renuncie a esta função. Do contrário, recomenda-se excluir o Campo 17, ou
acrescentar:
17. Coordenação de Programa de pós-graduação lato sensu.
(ACRESCENTAR: caso não seja o Presidente da Comissão
Especial)
Da mesma forma, para evitar o preenchimento do Campo 152 em duplicidade,
recomenda-se:
152. Membro de Comissão Especial de curso de pós-graduação lato
sensu. (ACRESCENTAR: caso não seja o Presidente)

4.1.4 Constatação: Situações omissas ou obscuridade nos normativos internos que
causam insegurança no preenchimento da tabela de pontuação pelos docentes e nas
avaliações por parte das comissões.
a) Coordenação de Curso de Graduação do Ensino à Distância:
Conforme preconiza o art. 3° da Resolução n° 137/2015, o docente pode reduzir a sua
carga horária em 50% caso exerça a coordenação de cursos de graduação e de pósgraduação stricto sensu. Apesar de não haver previsão na norma, entende-se que não há
distinção entre as atividades exercidas nas modalidades presencial e à distância, pois
ambas exigem a mesma responsabilidade de seu Coordenador.
Ocorre que a função de coordenador de curso do ensino à distância é paga com recursos
da CAPES diretamente aos docentes por meio de bolsas, diferente dos cursos presenciais,
cuja parcela é paga por meio da Função de Coordenação de Curso (FCC), na folha de
pagamento do servidor.
Apesar de não constar no SIAI a opção de recebimento de bolsa para a função de
Coordenador de Curso, os dias exercidos nessa função deveriam ser computados no campo
“Cargos de Direção, Funções Gratificadas e de Coordenação de Curso (CD1 a CD4, FG1 a
FG5 e FCC)”.
Percebe-se que tal situação gerou dúvidas no preenchimento da Tabela, visto que, dos dez
docentes que exerceram a Coordenação de Cursos EAD, três omitiram esta informação, e
quatro informaram que participaram apenas por um dia como Coordenadores.
Quadro 2: Informações no SIAI dos Coordenadores de Curso de Graduação EAD
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BACHARELADO - ADMINISTRACAO PUBLICA

17170197

LICENCIATURA - GEOGRAFIA
LICENCIATURA - CIENCIAS BIOLOGICAS

23038904
17514406

Informou no
SIAI?
SIM
(Presencial)
SIM
SIM

LICENCIATURA - EDUCACAO FISICA

23547353

NÃO

-

LICENCIATURA - MATEMATICA

17249320

NÃO

-

BACHARELADO - ADMINISTRACAO PUBLICA

20866903

NÃO

-

LICENCIATURA - PEDAGOGIA
LICENCIATURA
LETRAS
ESPANHOL
LICENCIATURA - PEDAGOGIA

11021173

SIM

270 DIAS

16522294

SIM

1 DIA

15705387

SIM

100 DIAS

23006107

SIM

1 DIA

Curso

Matrícula

PORTUGUES

LICENCIATURA - EDUCACAO FISICA

E

Dias na
Função
365 DIAS
FUC
1 DIA
1 DIA

Em consulta ao sistema SGB-CAPES, constatamos que os docentes que informaram o
exercício na função por apenas um dia permaneceram na função por muito mais tempo,
fato que corrobora com o equívoco no preenchimento do Campo.
Dessa forma, recomenda-se incluir no Campo 25 o recebimento de bolsas de Coordenador
de Curso de graduação EAD, considerando que esta situação reflete na diminuição da
carga horária de ensino.

b) Recebimento de comendas e premiações advindas do exercício de atividades
acadêmicas
O Campo 25 da Tabela de Pontuação estabelece 15 pontos por prêmio ou comenda
recebida pelo docente, advinda do exercício de atividades acadêmicas. Na amostra
selecionada houve casos de professores informando que foram homenageados como Nome
de Turma, apresentando foto da placa como meio de prova documental para o item.
Apesar da falta de definição institucional e distinção entre homenagens e comendas, não é
razoável o mesmo tratamento e pontuação para situações díspares como homenagens
acadêmicas ao docente, como Paraninfo, Nome de Turma ou Patrono, comparadas a títulos
honoríficos como Doutor Honoris Causa, Professor Emérito, ou o reconhecimento
institucional pelo Conselhos de Classe, e Instituições ligadas à área de atuação do docente,
dadas a personalidades e profissionais que contribuem para o engrandecimento da
sociedade, seja por seus trabalhos ou influência social, política ou econômica, cuja
repercussão ultrapassa os muros da Universidade.
Da mesma forma, é o caso de sopesar se premiações que são voltadas para o
reconhecimento de trabalhos desenvolvidos deveriam considerar a mesma pontuação do
que as comendas e homenagens, já que a importância acadêmica é distinta entre ambos os
casos.
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Assim, recomenda-se que a Administração reavalie a Tabela de Pontuação distinguindo a
pontuação entre homenagens, comendas e prêmios advindos do exercício de atividades
acadêmicas.

4.1.5 Constatação: Ausência de distinção na pontuação para atividades exercidas na
Instituição ou externas.
É compreensível que deve haver interação com a sociedade por meio da participação de
bancas de qualificação e defesa de outras instituições, ou até mesmo pela orientação de
alunos, tanto que, recomenda-se evitar a endogenia nas bancas da UFMS e convidar
membros externos para a avaliação.
Por outro lado, considerando que essa participação pode demandar carga horária docente,
muitas vezes em detrimento às atividades regulares dos alunos da própria instituição, é de
se estudar a hipótese de que participações externas possuam campo próprio, com
pontuação menor, privilegiando-se o trabalho desenvolvido internamente.
É o caso hipotético de um docente sob o regime de vinte horas que não tem produção na
UFMS mas é muito producente na Universidade particular onde possui vínculo. É de se
esperar que, em uma avaliação de desenvolvimento da carreira docente, os encargos
desenvolvidos no exercício de seu cargo na Instituição tivessem pontuação superior à
externa, e que fossem desenvolvidas prioritariamente.
Recomenda-se, portanto, que a Administração delibere sobre a pontuação distinta para
atividades exercidas em instituições externas, sobretudo as orientações de dissertação e
monografias.

4.1.6 Constatação: Ausência de importação de dados no formulário do SIAI que
constam nos sistemas institucionais da UFMS
Para a conferência pelas Comissões de Avaliação Interna dos documentos comprobatórios
das informações constantes nos formulários da avaliação do desempenho docente, foram
apresentados links de publicações, Resoluções, Atas, declarações de Secretarias
Acadêmicas e Pró-Reitorias, e outros meios de prova, muitas vezes emitidos pelos próprios
sistemas institucionais.
Verificou-se que apenas os dados referentes às aulas teóricas ou práticas de graduação e
pós-graduação são extraídos dos sistemas SISCAD e SIGPOS, com cálculo automático de
pontuação pelo SIAI, inclusive, sem a possibilidade de alteração pelo docente.
No entanto, outros dados referentes à produção acadêmica do docente poderiam ser
extraídos dos sistemas, a exemplo das orientações e participação em bancas de qualificação
e avaliação (SIGPOS), ou participações em projetos de pesquisa e extensão (SIGPROJ), de
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forma que o docente apenas avaliasse se as informações foram corretamente inseridas, e
pudesse solicitar à Pró-Reitoria competente, os casos de erros ou omissões.
Essa medida, inclusive, reforçaria a necessidade de que os dados inseridos nos sistemas
estejam sempre atualizados, ou atém mesmo inseridos, como é o caso dos Programas de
Residência que pouco se tem informação no SIGPOS, sendo o próprio docente o
interessado direto no controle dos registros, além de facilitar o preenchimento do
formulário por este e a avaliação da Comissão.
Assim, recomenda-se à AGETIC aperfeiçoar o formulário do SIAI para importar
informações relativas à produção docente dispostas nos sistemas institucionais.

4.1.7 Constatação: Insegurança jurídica quanto à possibilidade de produção
acadêmica durante os afastamentos dos docentes para fins de pontuação na avaliação
de desempenho
Durante os trabalhos de auditoria, foram solicitadas orientações da Auditoria Interna pela
Coordenadoria de Pós-Graduação (CPG/PROPP) e pela Divisão de Capacitação e
Qualificação (DICQ/CDR/PROGEP) a respeito da possibilidade de atuação acadêmica de
docentes que se encontram afastados para participar de programa de pós-graduação, a
exemplo da participação destes como membros de bancas de qualificação e de avaliação de
mestrado e doutorado, como convidado ou orientador, situações que têm causado
insegurança jurídica das Unidades envolvidas.
A Lei n° 8.112/1990, assim dispõe, sobre o assunto:
Art. 96-A. O servidor poderá, no interesse da Administração, e desde
que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício
do cargo ou mediante compensação de horário, afastar-se do exercício
do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, para participar em
programa de pós-graduação stricto sensu em instituição de ensino
superior no País.

No âmbito da UFMS, a Resolução (CD) n° 132, de 25 de julho de 2017, estabelece no §1°
do art. 5° que “o afastamento integral consiste na liberação do cumprimento de todas as
atividades didáticas, administrativas e de representação”.
O cerne desta celeuma está na interpretação de que, ao menos nas atividades didáticas, a
liberação das atividades não significa o mesmo que o impedimento destas, portanto,
ficando a cargo do docente avaliar se tais participações não o prejudicará em seus estudos,
razão do afastamento, desde que o faça voluntariamente, sem a interferência da
Administração, visto que por vezes, é de interesse do docente exercê-las para fins
curriculares.
Ressalta-se que o motivo do afastamento é a impossibilidade de ocorrer simultaneamente
sua participação no programa de pós-graduação com o exercício do cargo. Considerando as
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cargas horárias mínimas definidas aos docentes pela Resolução (CD) n° 137/2015, isso
implicaria no cumprimento de no mínimo oito horas semanais em atividades de ensino,
cujas disciplinas estão estabelecidas no projeto pedagógico ou no regulamento do curso.
Operacionalmente, na Tabela de Pontuação, a atuação do docente na orientação e
participação em bancas acadêmicas são computadas por aluno/participação, e não por
carga horária da disciplina.
Ocorre que, conforme disposto no inciso I, do art. 25 da Resolução (CD) n° 41/2018, aos
docentes que estão afastados por mais de seis meses é garantida a pontuação mínima sem
que este tivesse produção acadêmica no período, não discorrendo da impossibilidade de
pontuar mais do que o mínimo.
Já no inciso II, caso o docente tenha se afastado por menos de seis meses, a norma
estabelece que o docente poderá optar pela pontuação mínima ou a pontuação do
período em que atuou, levando-se ao entendimento de que somente poderá ser computado
a produção acadêmica do período em que não estava afastado:
Art. 25. O docente que não atuar na totalidade do ano letivo em virtude
de licença para tratamento de saúde, licença à gestante, afastamento
para qualificação, capacitação ou aperfeiçoamento, cedidos para
exercício de cargo de natureza especial, Direção e Assessoramento
Superiores - DAS 4, 5 ou 6, ou cargo equivalente na administração
pública terá a sua pontuação e carga horária calculada como se segue:
I - se o período de licença ou de afastamento for superior ou igual a seis
meses, será dispensado do cumprimento do § 1º do art. 5º, desta
Resolução, e terá garantida a pontuação mínima de acordo com a classe
e nível que se encontre; e
II - se o período de licença ou de afastamento for inferior a seis meses,
terá sua carga horária de aula mínima exigida proporcional ao tempo de
atuação no ano avaliado, e fará a opção no momento da entrega do
Relatório de Desempenho Docente na Secretaria Administrativa de sua
Unidade de Administração Setorial, pela pontuação do período que
atuou como média anual ou terá garantida a pontuação mínima de
acordo com a classe e nível que se encontre.

Na prática, não é o que ocorre, pois, as datas das participações do docente não são
informadas no formulário do SIAI. Ainda que este não tenha participado de nenhuma
banca de qualificação ou avaliação na UFMS, por impedimento normativo, nada o impede
de participar em bancas de outras instituições e registrar no formulário tais participações.
A única impossibilidade está relacionada às disciplinas ministradas na graduação e pósgraduação, visto que tais informações são extraídas do SIGPOS e SISCAD, impedindo que
estas sejam atribuídas a docentes afastados.
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Também não há óbice na participação do docente como ouvinte ou palestrante
(apresentação oral de trabalhos) em anais e eventos científicos relacionados à sua área de
atuação, produção intelectual (publicação de trabalhos, artigos, resumos, livros) no período
em que estiver afastado, bem como na participação não remunerada em projetos
relacionados a pesquisa afeta ao seu afastamento, sendo desarrazoado impedir o cômputo
dessas atividades, para efeitos de avaliação da produção docente no exercício.
Por outro lado, ainda que dependesse da discricionariedade do docente a continuidade de
orientações acadêmicas, o seu afastamento não poderia prejudicar a atenção e atendimento
ao orientando, sendo prudente que a Universidade emitisse normativo ou orientação formal
para que os docentes que planejam se afastar não orientem alunos em períodos próximos
ao seu afastamento, salvo se o trabalho orientado estiver na eminência da avaliação.
Importante ressaltar que o assunto não está regulamentado no âmbito do órgão central do
Sistema de Pessoal Civil – SIPEC (não foram localizadas Notas Técnicas e Pareceres
emitidas pelo Ministério do Planejamento), que possui a atribuição para apreciar questões
relacionadas à aplicação de leis e normas relativos aos servidores públicos federais, quando
os efeitos da matéria extrapolam o âmbito da entidade ou do órgão, que, no caso, é a
Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho no Serviço Público. É isso o que
prescreve o disposto nos artigos 25, II, do Anexo I do Decreto n° 8.818/2016.
Assim, caso a Administração entender que a análise da matéria tiver o potencial de ser
aplicado de modo abrangente, deve-se provocar o órgão central do SIPEC, por meio do
órgão setorial, para que este se manifeste sobre o assunto e oriente o conjunto das IFES de
maneira uniforme, conforme determina o disposto da Instrução Normativa n° 07/2012 do
MPOG.
Não obstante, recomenda-se que este assunto seja deliberado pelo Comitê de Gestão de
Pessoas (CGP), criado pela Resolução (CD) n° 100, de 4 de setembro de 2018, com a
participação de representantes da PROPP, cujas competências constam definidas no art. 16,
das quais destacamos o inciso I –“orientar e realizar o processo de análise de questões
relacionadas ao desenvolvimento pessoal”, ou submetido à apreciação do Ministério da
Educação, órgão setorial do SIPEC.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho possui avaliação subjetiva quanto aos aspectos procedimentais
desenvolvidos pela UFMS, buscando aprimorar os controles, bem como recomendar a
adoção de providências às autoridades quanto às eventuais falhas identificadas no processo
de promoção e progressão docente, no âmbito da UFMS, sobretudo na etapa de Avaliação
de Desempenho Docente.
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Na oportunidade, lembramos que a Auditoria Interna tem por missão zelar pela boa e
regular aplicação dos recursos públicos e prestar assessoramento à gestão, acompanhando,
orientando e avaliando os atos e fatos administrativos, tendo em vista a eficiência, a
eficácia, a efetividade e o cumprimento da legislação pertinente. E é justamente nesse
enfoque de assessoramento que a Auditoria Interna desenvolve seus trabalhos, no intuito
de corroborar ainda mais com os esforços da gestão em aperfeiçoar a sua missão
institucional com o menor risco possível.
Os principais riscos identificados estão relacionados, principalmente: à insegurança das
Secretarias Acadêmicas no lançamento indevido de carga horária ao docente, refletindo em
sua pontuação; informações imprecisas no preenchimento do formulário on line pelos
docentes causadas pela adaptação ao sistema e interpretação equivocada dos normativos e
Tabela de Pontuação do SIAI; ausência de definição em normativo sobre o lançamento de
carga horária docente em reofertas do EAD e distribuição de carga horária em disciplinas
de orientação, tese de dissertação, treinamento e estágio de docência.
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 reavaliar o processo de avaliação dos docentes, a qual destacamos:

 à SEDFOR e à PROPP, orientar formalmente quanto às cargas horárias das
disciplinas que não poderão ser atribuídas ao docente, para fins de avaliação, bem
como definir as ressalvas pertinentes, caso houver.
 à SEDFOR, reforçar os controles internos de alocação de carga horária em
disciplinas contempladas por bolsas, por meio de orientações e procedimentos de
conferência pelas Secretarias Acadêmicas e pelos Coordenadores de Curso.
 À Reitoria, constituir grupo de trabalho ou comissão com a finalidade de apresentar
o aperfeiçoamento do formulário do SIAI para:
 evitar pontuações em duplicidade e incluir situações omissas (Coordenador
de Curso EAD);
 distinguir e definir as homenagens, comendas e prêmios acadêmicos;
 avaliar se as atividades externas (orientação e participação em bancas) terão a
mesma pontuação que atividades exercidas na UFMS.
 À AGETIC, importar dados de outros sistemas institucionais, a exemplo dos
projetos de pesquisa e extensão, no SIGPROJ, e participações em bancas de
avaliação e qualificação e orientações, no SIGPOS.
 Ao Comitê de Gestão de Pessoas, deliberar sobre a possibilidade de que o docente
possa participar de bancas e orientações em períodos de afastamento.
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Por fim, lembramos que este relatório não tem a intenção de esgotar as possibilidades de
riscos passíveis de serem observados, mas sim de servir como orientação para as boas
práticas da Administração Pública.
Em atendimento ao parágrafo único do art. 17 da Resolução COUN nº 70, de 25 de
setembro de 2014, encaminhe-se à Reitoria, PROPP, SEDFOR, PROGEP e CPPD para
conhecimento e providências, e ao Conselho Universitário, para conhecimento.
Conforme estabelece o §3° do art. 14 da Instrução Normativa - CGU nº 9, de 9 de outubro
de 2018, estarão disponíveis no site da Auditoria Interna as justificativas dos gestores para
cada recomendação não implementada ou implementada parcialmente, com indicação de
prazo para sua efetivação.
É o relatório.
Campo Grande, 28 de dezembro de 2018.

Kleber Watanabe Cunha Martins
Chefe da Auditoria Interna
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