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1 – INTRODUÇÃO: 
 

Inicialmente cumpre registrar que foi determinada a essa AUDINT, através da Portaria 
nº 3.286, de 18 de novembro de 2014, a inserção em seu Plano Anual de Auditoria 
Interna – PAINT/2015, a realização de Auditoria Especial na Educação à Distância – EaD, 
deste Instituto. 
 
Desse modo, os exames foram realizados em 20% dos processos de pagamento de 
pessoal vinculado à EaD, referente ao exercício de 2014, com base nos critérios de 
Relevância e Criticidade, visando analisar a conformidade de atividades e processos 
internos, relacionados a seleção de colaboradores, cumprimento da carga horária de 
colaboradores internos e externos envolvidos e folha de pagamento dos colaboradores 
no âmbito da EaD/IFS. 
 
Embora esta ação inicialmente tenha sido prevista no PAINT/2015 para ser realizada no 
período de 02/02/2015 à 25/02/2015, considerando a atuação de cinco auditores, 
totalizando uma carga horária de 600 horas trabalhadas, não foi possível contar com 
essa força de trabalho, uma vez que 02 (dois) servidores da AUDINT estiveram 
impedidos de atuar por fazerem parte da equipe da EaD no período avaliado, o que 
comprometeu o andamento dos trabalhos. Assim, a mesma só finalizou em março, 
totalizando 736 horas trabalhadas. 
 
Para subsídio aos trabalhos, a equipe expediu solicitações de auditoria (SA´s) em 
atenção aos gestores competentes, com prazos definidos para apresentação de 
informações, processos e outros documentos. 
 
Os trabalhos conclusivos foram realizados por meio de visita in loco, análise documental, 
confronto de informações, consolidação de informações recolhidas e indagações 
escritas, em estrita observância às normas de auditoria interna, em especial às 
aplicáveis ao serviço público federal. Nenhuma restrição foi imposta à realização deste 
trabalho. 
 
Cumpre ressaltar, que a Auditoria Interna sustentada em procedimentos técnicos, 
avaliou se os atos praticados estão em conformidade com as normas aplicáveis a 
contratação, atuação e pagamento dos colaboradores de Ensino à Distância, com o 
objetivo de servir como suporte à tomada de decisões da gestão, com vista à adequação 
e melhoria contínua de atividades de processos. 
 
 
1.1 – Escopo do trabalho 
 
A ação teve como escopo a análise de 20% dos processos dos processos de pagamento 
de pessoal vinculado à EaD, no exercício de 2014.  
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Para seleção da amostra foi emitida a SA nº 04/2015 solicitando a DEAD/IFS a listagem 
de colaboradores contendo NOME COMPLETO, CPF, FUNÇÃO, CURSO, PÓLO em que 
exerceu suas atividades e PERÍODO em que exerceu suas atividades no exercício 2014, 
de todos os cursos, para os cargos de: Coordenador-geral (Nível I e Nível II); 
Coordenador-geral Adjunto (Nível I e II); Coordenador de curso (Nível I e II); 
Coordenador de pólo; Coordenador de tutoria (Nível I e II); Professor-pesquisador (Nível 
I e II); Professor-pesquisador conteudista (Nível I e II); e, Tutor (Presencial e à distância). 
 
Após atendimento pela DEAD através do Ofício DEAD/IFS, de 10 de fevereiro de 2015, 
foi apresentada uma planilha em Excel contendo 373 vínculos de colaboradores no 
exercício de 2014, onde foi realizada a seleção de forma aleatória, através da utilização 
de fórmula de Excel “aleatorioentre”, na qual chegou-se à seleção de 75 vínculos, o que 
representa 20% do universo total. 
 
Os exames foram realizados com intuito de verificar a adequação e regularidade de 
atividades relacionadas à contratação e atuação de colaboradores no âmbito da 
EaD/IFS, com base nos critérios de Relevância e Criticidade. 
 
Quanto a Criticidade, em face de possível inadequação de atividades e processos 
internos, relacionados aos recursos financeiros e humanos, na EaD, no exercício 2014. 
 
Quanto à Relevância, com o intuito de servir como suporte à tomada de decisões da 
gestão, com vistas à adequação e melhoria contínua de atividades de processos. 
 
 

1.2 – Programa do Governo 
 

Programa: Ensino à Distância – Programa Rede e-Tec Brasil 
 
Ação: Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 
 
Objeto Examinado:  
 
Analisar a conformidade de atividades e processos internos, relacionados a recursos 
financeiros e humanos,  na EaD, no exercício 2014. 
 
Objetivos dos Exames: 
 
Analisar a atuação do Instituto Federal de Sergipe, através da Diretoria de Ensino à 
Distância, quanto a adequação e regularidade de atividades relacionadas à contratação 
e atuação de colaboradores, bem como de 20% dos processos de pagamento de pessoal 
vinculado à EaD; 
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Analisar o cumprimento da carga horária dos colaboradores internos e externos 
envolvidos no programa; 
 
Analisar a conformidade da seleção dos colaboradores no âmbito da DEAD/IFS em 
relação à legislação aplicável; 
 
Avaliar a regularidade dos pagamentos das bolsas em relação aos critérios para 
concessão e documentação necessária à instrução dos processos. 
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2 - RESULTADOS DOS EXAMES: 

CONSTATAÇÃO 001:  
Folhas de frequência e regime de trabalho cumpridos menor que o previsto em Edital. 

a) Evidências: 
Pastas de frequências fornecida pela DEAD; 
Edital DEAD/REITORIA/IFS nº 01/2013; 
Resolução FNDE nº 36/2009. 

b) Fato: 
Analisando as frequências por amostragem de alguns colaboradores selecionados, 
percebe-se que quase todos possuem previsão de Jornada de Trabalho inferior ao 
determinado no Edital nº 01/2013, que assim dispõe em seu Item 7.1: 
 

7.1 O regime de trabalho do TUTOR PRESENCIAL E A DISTÂNCIA é de 20 (vinte) 
horas semanais, distribuídas da seguinte forma:  
a. 8 (oito) horas nos dias e horários de realização do curso, definidos pela 
Coordenação.  
OBS: Poderá haver alterações na realização do cronograma do curso 
estabelecido na tabela.  
b. 12 (doze) horas desenvolvidas no espaço reservado aos tutores em horários 
definidos em acordo com a coordenação de curso, conforme as necessidades 
previstas pelo cronograma do curso. 

 

Contudo, não obstante determinação supra, constatou-se que grande parte das folhas 
de frequência já vem prevendo a Jornada de Trabalho divergente do Edital, assim como 
os próprios colaboradores vem registrando frequência menor que as 20 (vinte) horas 
supra determinadas, mais precisamente, os bolsistas a seguir indicados: 

 

BOLSISTA JORNADA LEGAL 
JORNADA NA 
FREQUÊNCIA 

***.325.185-** 20h 12h 

***.224.495-** 20h 12h 

***.663.485-** 20h 12h 

***.318.235-** 20h 12h 

***.588.105-** 20h 12h 

Fonte: Folhas de ponto enviadas à AUDINT pela DEAD. 

 
Acerca da frequência inferior à estabelecida, o inciso IV do art. 18 da Resolução FNDE nº 
36/2009 é elucidativo ao determinar que: 
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Art. 17. O descumprimento de qualquer das obrigações por parte do bolsista 
implicará na imediata suspensão dos pagamentos de bolsa a ele destinados, 
temporária ou definitivamente, dependendo do caso. 
(...) 
Art. 18. O FNDE fica autorizado a suspender ou cancelar o pagamento das 
bolsas quando: 
(...) 
IV - for constatada frequência inferior à estabelecida pelo Programa ou 
acúmulo indevido de benefícios. 

 
Perceba que os colaboradores vêm registrando frequência menor que o previsto, assim 
como o Gestor já emite folha de registro de frequência constando jornada a menor. 
 
c) Causas: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados para gestão do 
programa. 
 
d) Manifestação da Unidade 
Em face do período auditado, a atual Diretoria de Educação à Distância do IFS solicitou 
manifestação do ex-diretor da DEAD, por meio do Memorando Eletrônico nº 33/2015 - 
DEAD, que encaminhou a seguinte manifestação, através do Memorando Eletrônico nº 
19/2015 – PRODIN e seus anexos: 
 
“Na educação a distância, (...), o tutor participa fundamentalmente do processo de 
ensino-aprendizagem. Desse modo, em sua atuação, se faz necessária que exista um 
horário disponível para planejamento de estratégias de atividades e de conteúdos, além 
de efetuar estudos e aquisição de conhecimentos complementares acerca do que está 
sendo tratado de assunto na disciplina. Assim sendo, na EAD, a atividade de 20 horas de 
tutoria é subdividida da seguinte forma: 
 
Tutor Presencial: 08 horas de plantão de tutoria no Polo com vistas a atendimento 
presencial ao aluno, solução de dúvidas e complementação de conteúdos; 04 horas de 
atividades presenciais em sala de aula durante os encontros com os alunos e; 08 horas 
de planejamento pedagógico, participação de reuniões com as coordenações, estudos e 
aquisição estratégica de conhecimentos. Sendo que, estas últimas 08 horas, não 
necessariamente precisam ser realizadas na Instituição de Ensino gestora do curso EAD, 
a não ser durante a participação de reuniões convocadas pelas coordenações e pela 
direção. Na EAD do IFS, as horas dos tutores presenciais foram distribuídas da seguinte 
forma: 12 horas de atuação nas instalações do IFS e 08 horas de planejamento e 
participação de reuniões. 
 
Tutor a Distância: 08 horas de plantão de tutoria on-line no AVA com vistas ao 
atendimento virtual do aluno, solução de dúvidas on-line e complementação de 
conteúdos; 04 horas de atividades on-line em salas de aulas virtuais com os alunos, além 
de realização de atividades on-line, tais como: fóruns, chats, pesquisas virtuais e 
correção de exercícios virtuais. Além disso, necessitam de 08 horas para planejamento 
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pedagógico, participação de reuniões com as coordenações, estudos e aquisição 
estratégica de conhecimentos para dar subsídios às atividades virtuais. Sendo que, estas 
últimas 08 horas, não necessariamente precisam ser realizadas na Instituição de Ensino 
gestora do curso EAD, a não ser durante a participação de reuniões convocadas pelas 
coordenações e pela direção. 
 
Em virtude disso, apesar dos contratos de 20 horas de atividade de tutoria previstas, os 
tutores da EAD do IFS não cumpriam 20 horas integrais nas instalações do 
departamento de EAD do Instituto, conforme motivos já expostos nos parágrafos 
anteriores. Outro motivo do não cumprimento integral da carga horária dos tutores do 
IFS e que precisa ser evidenciado neste condiz com a falta de espaço físico no 
departamento de EAD necessário para a alocação de todos os tutores em tempo 
integral. Muitas das vezes, não existiam espaços nem para efetuar reuniões com todos 
e/ou atender uma turma inteira durante os plantões de tutoria. Tais práticas já haviam 
sendo realizadas desde a gestão anterior, ou seja, desde o ano de 2012 com o início das 
atividades do Pro funcionário. Apesar de algumas solicitações junto à Direção do 
Campus Aracaju da época (2013-2014) e à Reitoria, falta de espaço físico apropriado 
sempre foi um problema a mais para ser administrado pela Direção da EAD do IFS.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
A manifestação apresentada pelo gestor corrobora o achado de auditoria uma vez que 
reconhece o não cumprimento da carga horária estabelecida em Edital. 
 
Levando-se em conta o descrito no fato, de que o descumprimento de qualquer das 
obrigações por parte do bolsista implicará na imediata suspensão dos pagamentos a ele 
destinados, inclusive quando for constatada freqüência inferior à estabelecida pelo 
Programa, chama-se atenção para os impactos negativos que o não cumprimento da 
carga horária estabelecida trarão para os alunos, bolsistas e Gestão.  
 
Vale ressaltar também a disparidade de informações sobre a divisão das 20 horas entre 
o Edital e o que foi manifestado pela Gestão da DEAD (Diretoria de Educação à 
Distância). Fator este que pode levar ao não cumprimento, por parte dos bolsistas, da 
carga horária estabelecida pelo Edital. 
 
Registra-se o fato de que, ao se manifestar sobre as constatações da AUDINT, o gestor 
enviou em anexo (Anexo 21 da resposta ao Memorando Eletrônico nº 33 - DEAD) um 
email que mostra a preocupação da então Coordenadora Geral Rede-eTec, Professora 
M. L., com o não cumprimento da carga horária de 20 horas exigidas pelo MEC, nem a 
carga horária de 16 horas acordadas pelo o então diretor do Programa, Professor C. L., 
com os bolsistas. 
 
No referido email trocado entre a Coordenadora Geral e o Diretor, cita-se o caso de uma 
professora que cumpre somente a carga horária de 4 horas semanais e a coordenadora 
se mostra preocupada com uma possível futura auditoria. Esta reconhece que se devem 
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tomar medidas enérgicas como a suspensão de bolsas devido ao não cumprimento de 
horários.  
 
Há também, no conteúdo do email, o registro da existência de reclamações de 
professores e tutores contra a Coordenação de Pólo, pelo seu não funcionamento em 
certos horários. 
 
Assim, percebem-se várias fragilidades no processo de controle dos horários dos 
bolsistas do Programa, que são reconhecidos pelos próprios gestores. 
 
Recomendação 001: 
Fazer cumprir as disposições do edital no que se refere ao cumprimento da carga 
horária exigida. 
 
Recomendação 002: 
Exigir dos bolsistas a apresentação da folha de ponto preenchida com a compensação de 
horário de trabalho, devidamente atestada pela chefia imediata, como condição 
imprescindível para o recebimento da Bolsa. 
 
Recomendação 003: 
Estabelecer procedimentos de controle e guarda de documentação de modo organizado 
no âmbito da Diretoria de Ensino à Distância, ou seja, em todos os pólos, de modo a 
garantir o atendimento às normas legais vigentes quanto ao controle da freqüência dos 
e guarda de documentação de colaboradores no âmbito da DEAD/IFS. 
 
 
CONSTATAÇÃO 002: 
Ausência de Registro da Frequência.  
 
a) Evidências: 
Pastas de frequências fornecidas pela DEAD; 
Resolução FNDE nº 36/2009. 
 
b) Fato: 
Nos documentos fornecidos pela DEAD não foi possível encontrar o registro de 
frequência dos bolsistas e período a seguir: 
 

BOLSISTA FUNÇÃO PERÍODO 

***.455.405-** Tutor Presencial 01/07/2014 a 31/12/2014 

***.224.495-** Tutor a Distância 01/01/2014 a 31/01/2014 

***.663.485-** Tutor a Distância 01/01/2014 a 01/01/2014 

***.749.585-** Tutor Presencial 01/07/2014 a 31/12/2014 

***.318.235-** Tutor a Distância 01/01/2014 a 31/01/2014 

***.588.105-** Tutor a Distância 01/09/2014 a 30/09/2014 
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***.168.925-** Tutor Presencial 
01/01/2014 a 28/02/2014 
01/06/2014 a 30/09/2014 
01/12/2014 a 31/12/2014 

***.214.235-** Tutor Presencial 01/01/2014 a 31/03/2014 

***.889.065-** Tutor Presencial 01/06/2014 a 31/12/2014 

***.777.425-** Tutor Presencial 01/01/2014 a 28/02/2014 

***.751.135-** Tutor Presencial 
01/06/2014 a 30/09/2014 
01/12/2014 a 31/12/2014 

***.377.065-** Tutor A Distância 01/06/2014 a 30/06/2014 

***.526.305-** Tutor A Distância 01/06/2014 a 30/06/2014 

***.148.528-** Tutor A Distância 01/01/2014 a 31/01/2014 

***.765.605-** Tutor Presencial 01/06/2014 a 31/12/2014 

***.592.705-** Tutor Presencial 
01/06/2014 a 31/12/2014 

(exceto o mês de Novembro) 

***.436.655-** Tutor Presencial 01/01/2014 a 31/01/2014 

***.698.165-** Tutor A Distância 01/06/2014 a 30/06/2014 

***.112.225-** Tutor Presencial 01/01/2014 a 28/02/2014 

***.057.645-** Tutor A Distância 01/01/2014 a 31/01/2014 

***.178.055-** Tutor Presencial 01/10/2014 a 31/10/2014 

***.225.945-** Tutor Presencial 01/06/2014 a 31/12/2014 

***.264.335-** Tutor Presencial 01/10/2014 a 31/10/2014 

Fonte: Planilha de informações extraídas do Sistema de Gestão de Bolsas fornecida pela DEAD através do 
Ofício DEAD/Rede e-Tec, 10 de fevereiro de 2015. 

 
Prescreve a alínea “j”, do inciso III, do art. 5º, da Resolução FNDE nº 36/2009 o dever 
das instituições de ensino guardarem os registros das informações necessárias ao 
adequado controle do curso, assim como a frequência dos professores-pesquisadores e 
dos tutores, conforme transcrição subsequente: 
 

Art. 5º São competências e responsabilidades dos integrantes do Programa e-
Tec Brasil: 
(...) 
III - das instituições públicas de ensino (IPE) vinculadas ao Programa e-Tec 
Brasil: 
(...) 
j) manter, assim como fazer a guarda dos registros das informações 
necessárias ao adequado controle do curso, bem como o Termo de 
Compromisso do Bolsista (Anexo II) e a frequência dos professores-
pesquisadores e dos tutores das IPE, para verificação periódica do MINISTÉRIO 
DA EDUCAÇÃO; 

 
Assim, está demonstrado que os documentos fornecidos à esta equipe são insuficientes 
para constatar as frequências dos colaboradores acima registrados.  
 
c) Causas: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados para gestão do 
programa. 
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d) Manifestação da Unidade 
Em face do período auditado, a atual Diretoria de Educação à Distância do IFS solicitou 
manifestação do ex-diretor da DEAD, por meio do Memorando Eletrônico nº 33/2015 - 
DEAD, que encaminhou a seguinte manifestação, através do Memorando Eletrônico nº 
19/2015 – PRODIN e seus anexos: 
 
“Conforme já explanado anteriormente a atividade de tutoria presencial é realizada no 
Polo onde o curso está sendo realizado. Portanto, muitos dos tutores presenciais 
listados no documento SA Nº 13 são alocados em Polos do interior, cujo controle de 
registro de frequência fica sob a supervisão da Coordenação do Polo e não da sala da 
direção da EAD. Já os tutores presenciais alocados no Polo Aracaju, bem como os 
tutores a distância citados possuem registros de frequência sob a supervisão da 
Coordenação do Polo Aracaju e da Coordenação de Tutoria, respectivamente, sendo 
esta ação, supervisionada pela Coordenação Geral da Rede E-Tec e da Direção da EAD. 
Assim, durante a gestão do Prof. C. L. (27/05/2013 a 16/10/2014), esta supervisão ficava 
a cargo da Profa. M. e da Profa. R. X. que no qual, efetuava o controle documental das 
pastas e dos armários do Departamento de EAD do IFS.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
A manifestação apresentada pelo gestor corrobora o achado de auditoria uma vez que 
não refuta as informações apresentadas. 
 
De tal modo, verifica-se falha da Gestão em cumprir suas competências e 
responsabilidades descritas da Resolução FNDE nº 36/2009, neste caso, “manter, assim 
como fazer guarda dos registros das informações necessárias ao adequado controle do 
curso”. 
 
Assim, conclui-se que a resposta apresentada pelo gestor não foi satisfatória e não 
afastou a constatação, ficando mantida em todos os seus termos. 
 
Recomendação: 001 
Estabelecer procedimentos de controle e guarda de documentação de modo organizado 
no âmbito da Diretoria de Ensino à Distância, ou seja, em todos os pólos, de modo a 
garantir o atendimento às normas legais vigentes quanto ao controle da freqüência e 
guarda de documentação de colaboradores no âmbito da DEAD/IFS. 
 
 

CONSTATAÇÃO 003: 
Jornada de trabalho diária excessiva e descumprindo intervalo intrajornada. 
 
a) Evidências: 
Pastas de frequências fornecidas pela DEAD. 
 
b) Fato: 
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O colaborador ***.588.105-**, possuía Jornada de Trabalho de 08h seguidas nas 
quartas-feiras do mês de agosto de 2014, assim como a colaboradora ***.663.485-**, 
registrou uma Jornada de Trabalho de 07h 52m no dia 27 de fevereiro de 2014, cargas 
horárias seguidas excessivas e em descumprimento ao intervalo intrajornada legal. 
 
Ademais, sem por em cheque o cumprimento da carga horária pelo bolsista, é certo que 
uma jornada de 8h seguidas acarreta em dificuldades/deficiências tanto no 
cumprimento da obrigação de lecionar, quanto no aprendizado do discente. 
 
c) Causas: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados para gestão do 
programa. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Em face do período auditado, a atual Diretoria de Educação à Distância do IFS solicitou 
manifestação do ex-diretor da DEAD, por meio do Memorando Eletrônico nº 33/2015 - 
DEAD, que encaminhou a seguinte manifestação, através do Memorando Eletrônico nº 
19/2015 – PRODIN e seus anexos: 

 “Conforme já explanado anteriormente, o controle de horários dos tutores era 
realizado pela Coordenação de Tutoria. Muitas das vezes, as Coordenações de Cursos 
realizavam reuniões com seus tutores e professores alocados nas disciplinas, justamente 
em horários comuns a todos, ou seja, em horários que todos estivessem presentes. 
Assim sendo, acredita-se que este fato tenha ocorrido num desses períodos. Em 
momento algum, durante a gestão da EAD do IFS, essa direção pactuava com horários 
abusivos e/ou a realização de jornadas ininterruptas, conforme evidências em e-mails às 
Coordenações sob o cumprimento de horários dos colaboradores da EAD.” 

 
e) Análise da Manifestação: 
Em que pese o gestor ter alegado que o fato constatado deve ter ocorrido devido a 
reuniões terem sido realizadas em horários comuns a todos, não afasta a constatação. 
 
Assim sendo, a manifestações apresentadas não foram satisfatórias e não afastaram a 
constatação, ficando mantida em todos os seus termos. 
 
Recomendação 001: 
Criar mecanismos de controle dos horários dos bolsistas para que não haja jornada 
excessiva de trabalho.  
 
Recomendação 002: 
Estabelecer procedimentos de controle no âmbito da Diretoria de Ensino à Distância, ou 
seja, em todos os pólos, de modo a garantir o atendimento às normas legais vigentes 
quanto ao registro da frequência dos colaboradores. 
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CONSTATAÇÃO 004: 
Ausências injustificadas ou horários não cumpridos integralmente. 
 
a) Evidências: 
Pastas de frequências fornecida pela DEAE; 
Edital DEAD/REITORIA/IFS nº 01/2013; 
Resolução FNDE nº 36/2009. 
 
b) Fato: 
Analisando os registros de frequência dos colaboradores, por amostragem, percebe-se 
que alguns faltaram ou não cumpriram integralmente a jornada de trabalho em 
determinados dias, conforme tabela abaixo: 
 

BOLSISTA FUNÇÃO AUSÊNCIA 

***.325.185-** Tutor a Distância 
- 11¹, 17, 18, 24 e 25 de junho; 
- 08, 09², 29 e 30 de julho. 

***.224.495-** 
Tutor a Distância 

- 21, 24, 26 e 28 de fevereiro; 
- 07 de março; 
- 02, 04, 07 e 30³ de abril. 

***.663.485-** Tutor a Distância - 14 e 21 de fevereiro; 
- 06, 07, 13, 14, 20, 21 e 28 de março. 

***.318.235-** 
Tutor a Distância 

- 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25 e 26 de junho; 
- 31 de julho. 

***.588.105-** Tutor a Distância - 20, 22, 27 e 29 de agosto; 
- 01 de outubro. 

Fonte: Folhas de ponto enviadas à AUDINT pela DEAD. 
 
1 – Das 18h 00m às 22h 00m; 

2 – Das 18h 00m às 22h 00m; 

3 – Se houve compensação dia 29 de abril, o colaborador trabalhou uma hora a menos; 

 
BOLSISTA FUNÇÃO DESCUMPRIMENTO DA JORNADA 

***.325.185-** 
Tutor a Distância - 09¹ de abril; 

- 06² e 07³ de maio. 

***.224.495-** 
Tutor a Distância - 14 e 23 de abril; 

- 30 de maio. 

***.663.485-** Tutor a Distância - 07, 25 e 26 de fevereiro. 

Fonte: Folhas de ponto enviadas à AUDINT pela DEAD. 
 

1 – A colaboradora trabalhou uma hora a menos no pagamento, dia 15 de maio; 

2 – A colaboradora assinou como se estivesse repondo a ausência do dia 06 de maio no período das 15h 00 às 19h 30m do dia 14, 

porém, a mesma também assinou como se tivesse dado aula no mesmo dia das 18h 00m às 22h 00m; 

3 – A colaboradora assinou como se estivesse repondo a ausência do dia 07 de maio no período das 14h 30m às 18h 30m do dia 

21, porém, a mesma também assinou como se tivesse dado aula no mesma dia das 18h 00m às 22h 00m; 
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O Edital nº 01/2013, que regulamentou a jornada de trabalho desses colaboradores 
assim dispõe em seu Item 7.1 sobre a carga horária: 
 

7.1 O regime de trabalho do TUTOR PRESENCIAL E A DISTÂNCIA é de 20 (vinte) 
horas semanais, distribuídas da seguinte forma:  
a. 8 (oito) horas nos dias e horários de realização do curso, definidos pela 
Coordenação.  
OBS: Poderá haver alterações na realização do cronograma do curso 
estabelecido na tabela.  
b. 12 (doze) horas desenvolvidas no espaço reservado aos tutores em horários 
definidos em acordo com a coordenação de curso, conforme as necessidades 
previstas pelo cronograma do curso. 

 
Com isso, acerca da frequência inferior à estabelecida, o inciso IV do art. 18 da 
Resolução FNDE nº 36/2009 é elucidativo ao determinar que: 
 

Art. 17. O descumprimento de qualquer das obrigações por parte do bolsista 
implicará na imediata suspensão dos pagamentos de bolsa a ele destinados, 
temporária ou definitivamente, dependendo do caso. 
(...) 
Art. 18. O FNDE fica autorizado a suspender ou cancelar o pagamento das 
bolsas quando: 
(...) 
IV - for constatada frequência inferior à estabelecida pelo Programa ou 
acúmulo indevido de benefícios. 

 

Porém, nos autos não existem qualquer documento que justifique ou compense as 
horas e/ou dias ausentes. 
 
c) Causas: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados para gestão do 
programa. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Em face do período auditado, a atual Diretoria de Educação à Distância do IFS solicitou 
manifestação do ex-diretor da DEAD, por meio do Memorando Eletrônico nº 33/2015 - 
DEAD, que encaminhou a seguinte manifestação, através do Memorando Eletrônico nº 
19/2015 – PRODIN e seus anexos: 
 
“Conforme já explanado anteriormente, o controle de horários dos tutores era realizado 
pela Coordenação de Tutoria. Quanto a ausência de tutores listados na tabela, vale 
ressaltar que nos calendários dos cursos e planejamento pedagógico das atividades dos 
cursos, existiam períodos de recesso acadêmico, justamente pelo fato de não existir 
férias a bolsistas. Outro ponto relevante que necessita constar é que muitas das vezes 
os tutores procuravam a diretoria da EAD para reclamar da ausência de espaço físico na 
pequena sala disponível para a realização de atividades de tutoria da EAD, além da 
ausência de internet nos poucos computadores disponíveis para as atividades on-line. 
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Estas situações ocorreram por diversas vezes e que, acredita-se que pode ter 
contribuído com a situação constatada. Vale ressaltar ainda que a orientação da direção 
de EAD foi de sempre haver justificativa de ausências, inclusive com a orientação de 
serem colocadas as palavras “FALTA” ou “A COMPENSAR” nas folhas de registro de 
horários dos tutores (folha de frequência).” 

 
e) Análise da Manifestação: 
A resposta apresentada pelo ex-diretor da DEAD corrobora o achado de auditoria uma 
vez que reconhece o não cumprimento de horários e a ocorrência de ausências 
injustificadas por parte dos bolsistas. 
 
Levando-se em conta o descrito no fato, de que o descumprimento de qualquer das 
obrigações por parte do bolsista implicará na imediata suspensão dos pagamentos a ele 
destinados, inclusive quando for constatada freqüência inferior à estabelecida pelo 
Programa, chama-se atenção para os impactos negativos que as ausências injustificadas 
e o não cumprimento da carga horária obrigatória trarão para os alunos, bolsistas e 
Gestão.  
 
Assim, conclui-se que a resposta apresentada pelo gestor não foi satisfatória e não 
afastou a constatação, ficando mantida em todos os seus termos. 
 
Recomendação 001: 
Exigir dos bolsistas a apresentação da folha de ponto preenchida com a compensação de 
horário de trabalho, devidamente atestada pela chefia imediata, como condição 
imprescindível para o recebimento da Bolsa. 
 
Recomendação 002: 
Estabelecer procedimentos de controle e guarda de documentação de modo organizado 
no âmbito da Diretoria de Ensino à Distância, ou seja, em todos os pólos, de modo a 
garantir o atendimento às normas legais vigentes quanto ao controle da freqüência dos 
e guarda de documentação de colaboradores no âmbito da DEAD/IFS. 
 

 

CONSTATAÇÃO 005: 
Ausência de assinatura do chefe imediato na folha de frequência. 
  
a) Evidências: 
Pastas de frequências fornecida pela DEAE;  
Edital DEAD/REITORIA/IFS nº 01/2013; 
Resolução FNDE nº 36/2009. 
 
b) Fato: 
Analisando por amostragem as folhas de frequência de alguns, percebe-se que 
praticamente 100% (cem por cento) dos tutores selecionados não possuem assinatura 
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de seu chefe imediato, mais precisamente dos colaboradores e meses a seguir 
delineados: 
 

BOLSISTA FUNÇÃO MESES SEM ASSINATURA 

***.325.185-** Tutor a Distância Abril, maio, junho e julho. 

***.224.495-** Tutor a Distância Fevereiro, março, abril e maio. 

***.663.485-** Tutor a Distância Fevereiro e março. 

***.318.235-** Tutor a Distância Fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. 

***.588.105-** Tutor a Distância Setembro. 

Fonte: Folhas de ponto enviadas à AUDINT pela DEAD. 

 
O item 3.3, do Anexo I, da Resolução FNDE nº 36/2009, elenca como dever do 
Coordenador do Polo a elaboração de relatoria de presença dos Tutores, in litteris: 
 

3.3. O coordenador de pólo terá os seguintes: 
a) deveres: 
- acompanhar e coordenar as atividades do pólo; 
- elaborar relatório de atividade no pólo; 
- elaborar relatório de presença dos tutores nas atividades desenvolvidas no 
pólo. 

 
Já o item 3.7, do Anexo I, da mesma Resolução FNDE nº 36/2009, traz como deveres do 
Tutor: 

3.7. O tutor terá os seguintes: 
a) deveres: 
- estar presente no pólo para atividades presenciais conforme o cronograma 
de atividades; 
- estar presente na instituição de ensino para atividades online; 
- acessar regularmente o AVA para acompanhamento dos cursistas; 
- elaborar relatórios de acompanhamento dos alunos. 

 
No caso vertente não foi possível encontrar o relatório de presença que deveria ser 
elaborado pelo Coordenador de Polo, e nem identificar o efetivo acompanhamento 
mensal do registro de frequência dos tutores. 
 
c) Causas: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados para gestão do 
Programa. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Em face do período auditado, a atual Diretoria de Educação à Distância do IFS solicitou 
manifestação do ex-diretor da DEAD, por meio do Memorando Eletrônico nº 33/2015 - 
DEAD, que encaminhou a seguinte manifestação, através do Memorando Eletrônico nº 
19/2015 – PRODIN e seus anexos: 

 “Conforme já explanado anteriormente, o controle de horários dos tutores era 
realizado pela Coordenação de Tutoria. Quanto a ausência de assinatura do chefe 
imediato na folha de frequência, de fato esta não era uma prática comum da gestão da 
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EAD, visto que os relatórios de tutoria eram encaminhadas à Coordenação de Tutoria 
que por sua vez faziam os devidos controles e arquivamento. É importante citar que os 
relatórios de atividades eram encaminhados pelos Coordenadores de Polos e que 
muitas das vezes, se faziam necessidade de diversas solicitações por parte da 
Coordenação de Tutoria para que estes relatórios fossem enviados em prazos 
estipulados.” 

 
e) Análise da Manifestação: 
A resposta apresentada pelo ex-diretor da DEAD corrobora o achado de auditoria uma 
vez que reconhece que não era prática comum da gestão assinar as folhas de 
frequência. 
 
Desta forma, em todos os casos concretos aqui apresentados não houve justificativa que 
afastasse a constatação, sendo, portanto mantida em todos os seus termos.  
 
Recomendação 001: 
Aprimorar os controles internos de forma que haja controle e assinatura da folha de 
frequência por parte do chefe imediato. 
 
Recomendação 002: 
Exigir dos bolsistas a apresentação da folha de ponto preenchida com a compensação de 
horário de trabalho, devidamente atestada pela chefia imediata, como condição 
imprescindível para o recebimento da Bolsa. 
 
 
CONSTATAÇÃO 006: 
Colaboradores atuando em função, curso ou pólo divergente do resultado do processo 
seletivo. 
 
a) Evidências: 
Processo nº 23060.00****/2014-94; 
Edital nº 001/2013/DEAD/REITORIA/IFS Nº 01/; 
Edital nº 01/2014 – REITORIA/DEAD/REDE E-TEC/PROFUNCIONÁRIO; 
Edital nº 02/2014 - REITORIA/DEAD/REDE E-TEC/PROFUNCIONÁRIO; 
Ofício DEAD/Rede e-Tec, 10 de fevereiro de 2015. 
 
b) Fato: 
Após análise da amostra selecionada dos colaboradores que atuaram no exercício 2014 
na Diretoria de Educação à Distância, como também dos resultados dos processos 
seletivos para tutores, foram identificados colaboradores atuando em função, curso ou 
pólo divergente do resultado do processo seletivo, conforme demonstrado a seguir: 
 

BOLSISTA FUNÇÃO CURSO CLASSIFICAÇÃO NO EDITAL 
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***.214.235-** Tutor Presencial 
Infraestrutura Escolar 1ª Oferta 
- Capela 

Campus Capela – Multimeios 
Didáticos 

***.456.645-** Tutor a Distância 
Técnico Em Administração - 1ª 
Oferta - Aracaju 

Campus Aracaju – Multimeios 
Didáticos 

***.377.065-** Tutor a Distância 
Técnico Em Infraestrutura 
Escolar - 2ª Oferta - Nossa 
Senhora Da Glória 

Campus Aracaju – Infraestrutura 
Escolar 

***.698.165-** Tutor a Distância 
Técnico Em Infraestrutura 
Escolar - 2ª Oferta – Lagarto 

Campus Aracaju – Infraestrutura 
Escolar 

***.592.705-** Tutor Presencial 
Técnico Em Secretaria Escolar - 
2ª Oferta – Itabaiana 

Campus Itabaiana – Alimentação 
Escolar 

***.225.945-** Tutor Presencial 
Técnico Em Administração - 1ª 
Oferta – Aracaju 

Campus Amparo do São Francisco–
Técnico em Multimeios Didáticos 

***.148.528-** Tutor a Distância 
Infraestrutura Escolar 1ª Oferta 
- Aracaju 

Campus Aracaju –
 Técnico em Alimentação Escolar 

***.630.775-** Tutor a Distância 
Técnico Em Infraestrutura 
Escolar - 2ª Oferta – Aracaju 

Tutor Presencial 

***.227.605-** Tutor a Distância 
Técnico Em Transações 
Imobiliárias - 2ª Oferta - Nossa 
Senhora Do Socorro 

Tutor Presencial 

Fonte: Listagem de colaboradores enviada pela DEAD e editais 2013 e 2014 EAD. 

 
Observa-se que nos editais de seleção para bolsistas, o candidato deveria optar por 
apenas um Campus/Polo distinto, observando o curso disponibilizado para área de 
atuação e devendo preencher apenas uma ficha de inscrição. 
 
Ocorre que os editais são omissos no que diz respeito ao aproveitamento de candidatos 
para atuar em Campus/Pólo ou função distinta do qual o bolsista foi classificado. 
 

c) Causas: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados para gestão do 
mencionado programa. 
 

d) Manifestação da Unidade: 
Em face do período auditado, a atual Diretoria de Educação à Distância do IFS solicitou 
manifestação do ex-diretor da DEAD, por meio do Memorando Eletrônico nº 33/2015 - 
DEAD, que encaminhou a seguinte manifestação, através do Memorando Eletrônico nº 
19/2015 – PRODIN e seus anexos: 
 
“A seleção de tutores sempre foi realizada por uma Comissão devidamente estabelecida 
em Portaria e sempre sob a supervisão e controle da Coordenação Geral da Rede E-Tec. 
Já a necessidade de alocação de tutores e de professores era de cargo dos respectivos 
Coordenadores de Cursos, sob a validação da direção da EAD e da Coordenação Geral da 
Rede E-Tec. 
 
Particularmente na seleção de tutores para o Programa Profuncionário, realizada em 
maio de 2014, conforme citado na evidência deste item, a direção de EAD recebeu 
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informações acerca da Secretaria de Estado de Educação, bem como das Secretarias de 
alguns Municípios que as turmas previstas para a realização dos cursos do Programa 
Profuncionário não teriam alunos suficientes para a realização das turmas. Tais 
informações somente chegaram após a constatação da aula inaugural, realizada em 07 
de junho de 2014 e, portanto, após a seleção e alocação de tutores já realizada.  
 
Após a constatação de falhas, por parte das secretarias de educação, na coleta de alunos 
para a nova edição do Profuncionário que ora havia iniciado em junho de 2014, no 
tocante à alocação de alunos nas turmas, a direção de EAD convocou uma reunião com 
todos os Coordenadores dos Cursos do Programa, a Coordenação Geral do 
Profuncionário e a Coordenação Geral da Rede E-tec para definirem o destino de 
alocação daqueles tutores que foram selecionados, mas que ficariam sem turmas. 
 
Após diversas análises, foi unânime aos presentes, a decisão de não dispensar os tutores 
outrora selecionados em maio, uma vez que os cursos técnicos estavam em expansão e 
que iriam ter novas turmas e estas necessitariam de novos tutores. 
 
Ficou definido então que as turmas que não acontecessem do Programa Profuncionário, 
a partir de junho e julho de 2014, os tutores seriam convidados a serem remanejados 
para outras turmas EAD, ficando decidido entre os presentes na reunião, portanto, que 
os tutores nesta situação seriam convidados para assumirem outras turmas ou outros 
cursos, levando sempre em consideração o perfil e a formação acadêmica e profissional 
de cada um. 
 
Vale citar ainda que, diante dessa necessidade de alocação e a procura constante por 
novos cursos em EAD, por parte da comunidade sergipana, surgiu o curso de Técnico de 
Secretariado - EAD, sendo um curso oriundo de alunos do Programa Profuncionário que 
não puderam fazer o curso do programa, em virtude de legislação específica. 
 
Portanto, quanto ao item de alocação divergente de tutores, esta divergência não 
procede, uma vez que houve necessidade real de realocações e as tratativas de controle 
de realocação foram realizadas através de convites aos tutores.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
A resposta apresentada corrobora o achado de auditoria uma vez que o gestor 
reconhece que houve realocações de tutores, ainda que justificadas.  
 
Já no que concerne a realocação dos bolsistas levando em consideração fatores tais 
como perfil, formação acadêmica e profissional de cada um, em que pese a alegação da 
unidade de que esses fatores foram observados, esta equipe de auditoria não conseguiu 
constatar  tal afirmação em alguns casos. 
 
Destarte, as manifestações apresentadas pelo Gestor foram satisfatórias em parte, 
porém não afastaram a constatação, uma vez que o modo de como foi realizada 
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realocação dos bolsistas não estava prevista em edital e não foi realizada com total 
transparência. 
 
Recomendação 001: 
Adicionar, nos próximos editais, item que preveja a possibilidade de realocação de 
bolsistas, em casos excepcionais e justificados, de sorte que o processo seja realizado de 
forma transparente. 
 
Recomendação 002: 
Adotar procedimentos/controles adequados para evitar que colaboradores sejam 
aproveitados sem prévio edital, bem como gerenciar o cadastro de reserva de maneira 
eficaz e transparente. 
 
CONSTATAÇÃO 007: 
Falta de documentos exigidos nos editais dos processos seletivos.  
  
a) Evidências: 
Processo nº 23060.00****/2014-94; 
Edital nº 001/2013/DEAD/REITORIA/IFS Nº 01; 
Edital nº 01/2014 – REITORIA/DEAD/REDE E-TEC/PROFUNCIONÁRIO; 
Edital nº 02/2014 - REITORIA/DEAD/REDE E-TEC/PROFUNCIONÁRIO; 
Ofício DEAD/Rede e-Tec, 10 de fevereiro de 2015. 
 
b) Fato: 
Após análise da amostra selecionada dos colaboradores que atuaram no exercício 2014 
na Diretoria de Educação à Distância, como também dos resultados dos processos 
seletivos para tutores, foi verificada a falta de documentos exigidos nos processo 
seletivos dos bolsistas, conforme quadro a seguir: 
 

BOLSISTA CURSO 
EDITAL 

DE 
SELEÇÃO 

DOCUMENTO NÃO APRESENTADO 

***.325.185-** Técnico em Administração 01-2013 Ficha de Inscrição – Anexo I e 

***.889.065-** Técnico em Secretaria Escolar 01-2014 
Ficha de Inscrição – Anexo II e 
Declaração de conhecimentos 

básicos de informática – anexo III 

***.592.705-** Técnico em Secretaria Escolar 01-2014 Ficha de Inscrição – Anexo II 

***.168.925-** Alimentação Escolar 01-2014 
Declaração de conhecimentos 

básicos de informática – anexo III 

***.698.165-** Técnico em Infraestrutura Escolar 01-2014 
Declaração de conhecimentos 

básicos de informática – anexo III 

***.178.055-** Técnico em Infraestrutura Escolar 02-2014 
Declaração de conhecimentos 

básicos de informática – anexo III 

Fonte: Listagem de colaboradores e documentos enviados à AUDINT pela DEAD. 

 

Ressalta-se que os editais de nº 01/2013, 01/2014 e 02/2014, trazem uma lista de 
documentos obrigatórios que deveriam ser entregues em envelopes lacrados e que o 
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não cumprimento dessa orientação acarretaria na desclassificação ou eliminação do 
processo. 
 
c) Causas: 
Falha na verificação de documentos exigidos pelo edital ou no processo de 
arquivamento destes. 
 

d) Manifestação da Unidade: 
Em face do período auditado, a atual Diretoria de Educação à Distância do IFS solicitou 
manifestação do ex-diretor da DEAD, por meio do Memorando Eletrônico nº 33/2015 - 
DEAD, que encaminhou a seguinte manifestação, através do Memorando Eletrônico nº 
19/2015 – PRODIN e seus anexos: 
 
“A seleção de tutores sempre foi realizada por uma Comissão devidamente estabelecida 
em Portaria e sempre sob a supervisão e controle da Coordenação Geral da Rede E-Tec. 
Já a documentação era efetivamente controlada pela Coordenação da Rede E-Tec. 
Durante a gestão do Prof. C. L. na EAD (27/05/2013 a 16/10/2014), toda a coleta de 
documentos dos bolsistas, bem como o cadastro deles no sistema de controle de bolsas 
do FNDE sempre foi de efetividade da Coordenação Geral da Rede E-Tec e o controle 
documental dos bolsistas ficava a cargo da Profa. M. e por parte da Direção, a Profa. R. 
X.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
A manifestação apresentada pelo gestor corrobora o achado de auditoria uma vez que 
não refuta as informações apresentadas. 
 
De tal modo, constatou-se uma falha, seja na verificação de documentos exigidos no 
edital ou seja na guarda posterior destes, conforme citado. 
 
Assim, conclui-se que a resposta apresentada pelo gestor não foi satisfatória e não 
afastou a constatação, ficando mantida em todos os seus termos. 
 
Recomendação 001: 
Criar formulário que comprove a entrega de todos os documentos exigidos no edital à 
comissão responsável pela realização da seleção contendo duas vias, sendo que uma 
delas deverá ser arquivada ao processo do candidato. 
 
Recomendação 002: 
Adotar procedimentos eficazes de análise dos requisitos para obtenção das bolsas dos 
candidatos, revisando em todos os editais vigentes a existência de algum beneficiário 
selecionado em desacordo com as regras previamente estipuladas, fazendo as 
adequações pertinentes, quando possível.  
 
Recomendação 003: 
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Manter guardada de forma organizada toda a documentação relativa ao processo de 
seleção de colaboradores, inclusive os instrumentos de avaliação de cada candidato 
pelo período mínimo de 5 (cinco) anos.  
 
 
CONSTATAÇÃO 008: 
Bolsistas não comprovaram ter experiência mínima de 1 (um) ano de magistério. 
 

a) Evidências: 
Processo nº 23060.00****/2014-94; 
Edital nº 001/2013/DEAD/REITORIA/IFS Nº 01; 
Edital nº 01/2014 – REITORIA/DEAD/REDE E-TEC/PROFUNCIONÁRIO; 
Edital nº 02/2014 - REITORIA/DEAD/REDE E-TEC/PROFUNCIONÁRIO; 
Ofício DEAD/Rede e-Tec, 10 de fevereiro de 2015. 
 

b) Fato: 
Após análise da amostra selecionada dos colaboradores que atuaram no exercício 2014 
na Diretoria de Educação à Distância, como também dos resultados dos processos 
seletivos para tutores, foram identificados colaboradores que não comprovaram o 
exercício de pelo menos 01 (um) ano de magistério, conforme exigido pelo edital e 
legislação: 
 

BOLSISTA FUNÇÃO CURSO 
EDITAL DE 
SELEÇÃO 

***.318.235-** Tutor a Distância 
Técnico em Transações Imobiliárias - 1ª 
Oferta - Aracaju 

01-2013 

***.225.945-** Tutor Presencial 
Técnico em Administração - 1ª Oferta - 
Aracaju 

02-2014 

Fonte: Listagem de colaboradores e documentos enviados à AUDINT pela DEAD. 

 
Ressalta-se que Edital nº 01/2013, em seu item 5.1, traz as condições gerais e 
especificas para deferimento das inscrições no processo seletivo de tutores. Dentre os 
critérios ali descritos, o subitem 5.1.2. traz, in verbis:  
 

5.1.2  Experiência  mínima  de  um  (01)  ano  de  magistério,  de  acordo  com o  
inciso  II  do  artigo  2º  da Lei  11.273/2006 e  de acordo com o inciso VIII do 
artigo 1º  RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº  18 de 16 de junho de 2010; (grifo nosso) 

 
Já o edital nº 02/2014 é ainda mais claro sobre este assunto quando pede, em seu item 
3.3.4, comprovante de experiência mínima de 01 (um) ano no magistério como 
documento obrigatório a ser entregue para homologação da inscrição.  
 
c) Causas: 
Ausência de verificação dos requisitos legais para a concessão das bolsas. 
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d) Manifestação da Unidade: 
Em face do período auditado, a atual Diretoria de Educação à Distância do IFS solicitou 
manifestação do ex-diretor da DEAD, por meio do Memorando Eletrônico nº 33/2015 - 
DEAD, que encaminhou a seguinte manifestação, através do Memorando Eletrônico nº 
19/2015 – PRODIN e seus anexos: 
 
“A seleção de tutores sempre foi realizada por uma Comissão devidamente estabelecida 
em Portaria e sempre sob a supervisão e controle da Coordenação Geral da Rede E-Tec. 
Vale ressaltar que os editais não foram realizados com o intuito de eliminação e sim de 
cunho classificatório dos candidatos. No tocante ao item referente aos bolsistas 
***.318.235-** e ***.225.945-**, vale ressaltar que: 
 
No caso do ***.318.235-**, acredita-se que o referido profissional deva ter apresentado 
documentação que tenha se enquadrado aos itens de pontuação.  
Ao analisar o resultado final apresentado pela comissão de seleção e datado de 02 de 
setembro de 2013, pude perceber que o referido profissional, ao participar da livre 
concorrência, obteve a sétima posição para a seleção de tutoria a distância para o curso 
de Administração. Já para a tutoria a distância do curso de Transações Imobiliárias, 
verifica-se a primeira colocação. Ou seja, constata-se que o processo seletivo não foi 
realizado com o cunho eliminatório e sim classificatório e que cada candidato participou 
da seleção em forma de livre concorrência, tendo a classificação pautada em pontuação 
adquirida pela documentação apresentada e a posição de classificação de acordo com o 
número de candidatos concorrentes. 
 
Já o caso do ***.225.945-**, o mesmo concorreu para o polo de Amparo de São 
Francisco, ficando em segunda posição na classificação de seleção, conforme 
documentação de resultado apresentada pela comissão de seleção. Em virtude de 
necessidades de convocação de novos tutores para o Polo, ocasionada em virtude do 
número elevado de alunos interessados em fazer os cursos naquele Município, graças a 
uma ação articulada entre a Direção do Campus São Cristóvão, a Direção da EAD e a 
Secretaria de Educação do Município de Amparo que cedeu o local de realização dos 
cursos EAD do IFS, se deu a necessidade de convocação dos excedentes do processo 
seletivo, pois, segundo relatos da Prefeitura Municipal daquele Município na época, a 
comunidade estudantil dos Municípios circunvizinhos também estava se inscrevendo 
nos cursos de EAD do IFS, gerando assim novas demandas de turmas para aquele Pólo.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
Os argumentos apresentados pelo gestor não afastam o achado de auditoria, já que a 
justificativa utilizada por este, que os editais não foram realizados com o intuito de 
eliminação e sim de cunho classificatório dos candidatos, não foram suficientes para 
explicar a existência de bolsistas estarem atuando sem a devida comprovação de 
experiência em magistério. 
 
Ademais, o cumprimento legal do critério descrito tanto no edital de seleção quanto na 
norma que orienta a concessão e pagamento de bolsas de estudo e pesquisa no âmbito 
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do Sistema Escola Aberta do Brasil (Programa e-Tec Brasil), a saber, Resolução CD/FNDE 
nº 18 de junho de 2010, em seu art. 1º, inciso VIII, ipsis litteris: 
 

Art. 1º (...) VIII - tutor: selecionado pelas IPE vinculadas ao Sistema e Tec Brasil 
para o exercício das atividades típicas de tutoria, sendo exigida formação de 
nível médio e experiência mínima de 1 (um) ano no magistério. O valor da 
bolsa a ser concedida é de R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais) 
mensais enquanto exercer a função. Cabe às IPE determinar, nos processos 
seletivos de tutoria, as atividades a serem desenvolvidas para a execução dos 
projetos pedagógicos, de acordo com as especificidades das áreas e dos 
cursos". (grifou-se) 

 
Ressalta-se que nos editais de nº 01/2014 e 02/2014 foi acrescentado à lista de 
documentação obrigatória a ser entregue pelo candidato o comprovante de experiência 
um ano de magistério do ensino básico ou superior. Comprovante este que não foi 
exigido no edital de seleção nº 01/2013, deixando assim, uma brecha para que 
servidores sem experiência comprovada fossem classificados. Ainda assim, os três 
editais trazem de forma expressa em seus textos que ter comprovada experiência na 
docência é condição para participação da seleção. 
 
Logo, conclui-se que a manifestação apresentada pelo gestor não foi satisfatória e não 
afastou a constatação, ficando mantida em todos os seus termos. 
 
Recomendação 001: 
Fazer cumprir as disposições do edital como também das normas legais vigentes no que 
se refere a formação e experiência mínima dos colaboradores selecionados. 
 
 
CONSTATAÇÃO 009: 
Não cumprimento da carga horária exigida. 
 

a) Evidências: 
Ofício DEAD/Rede e-Tec, 10 de fevereiro de 2015; 
Edital nº 01/2014 – REITORIA/DEAD/REDE E-TEC/PROFUNCIONÁRIO; 
Edital nº 02/2014 - REITORIA/DEAD/REDE E-TEC/PROFUNCIONÁRIO; 
Resolução CD/FNDE nº 36/2009. 
 
b) Fato: 
Após análise das folhas de ponto encaminhadas à AUDINT através do Ofício DEAD/Rede 
e-Tec, 10 de fevereiro de 2015, constatou-se que os seguintes bolsistas não cumpriram a 
carga horária exigida nos editais de seleção: 
 

BOLSISTA FUNÇÃO EDITAL PERÍODO 

***.168.925-** Tutor Presencial 01-2014 
01/01/2014 a 31/01/2014 
01/10/2014 a 30/11/2014 
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***.687.695-** Tutor Presencial 01-2014 01/06/2014 a 30/04/2016 

***.777.425-** Tutor Presencial 01-2014 01/03/2014 a 31/03/2014 

***.751.135-** Tutor Presencial 01-2014 01/10/2014 a 30/11/2014 

***.456.645-** Tutor A Distância 01-2014 01/08/2014 a 31/12/2014 

***.377.065-** Tutor A Distância 01-2014 01/07/2014 a 31/12/2014 

***.526.305-** Tutor A Distância 01-2014 01/07/2014 a 31/12/2014 

***.592.705-** Tutor Presencial 01-2014 01/11/2014 a 30/11/2014 

***.436.655-** Tutor Presencial 01-2014 01/02/2014 a 31/03/2014 

***.008.675-** Tutor Presencial 01-2014 01/01/2014 a 31/03/2014 

***.709.215-** Tutor A Distância 01-2014 01/06/2014 a 31/12/2014 

***.698.165-** Tutor A Distância 01-2014 01/07/2014 a 31/12/2014 

***.112.225-** Tutor Presencial 01-2014 01/03/2014 a 31/03/2014 

***.057.645-** Tutor A Distância 01-2014 01/02/2014 a 31/03/2014 

***.178.055-** Tutor Presencial 02-2014 
01/07/2014 a 30/09/2014 
01/11/2014 a 31/112014 

***.557.745-** Tutor A Distância 02-2014 01/07/2014 a 30/11/2014 

***.630.775-** Tutor A Distância 02-2014 
01/08/2014 a 31/10/2014 
01/12/2014 a 31/12/2014 

***.148.528-** Tutor A Distância 02-2014 01/02/2014 a 31/03/2014 

***.264.335-** Tutor Presencial 02-2014 
01/07/2014 a 30/09/2014 
01/11/2014 a 31/12/2014 

***.227.605-** Tutor A Distância 02-2014 01/11/2014 a 31/12/2014 

Fonte: Folhas de ponto enviadas à AUDINT pela DEAD. 

  
Sobre a frequência inferior à estabelecida, o inciso IV do art. 18 da Resolução FNDE nº 
36/2009 esclarece que: 
 

Art. 17. O descumprimento de qualquer das obrigações por parte do bolsista 
implicará na imediata suspensão dos pagamentos de bolsa a ele destinados, 
temporária ou definitivamente, dependendo do caso. 
(...) 
Art. 18. O FNDE fica autorizado a suspender ou cancelar o pagamento das 
bolsas quando: 
(...) 
IV - for constatada frequência inferior à estabelecida pelo Programa ou 
acúmulo indevido de benefícios. 

 
Assim, nota-se a importância do cumprimento da carga horária exigida em edital pelos 
tutores, afim de que não haja suspensão do pagamento de bolsas. 
 

c) Causas: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados para gestão do 
programa. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
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Em face do período auditado, a atual Diretoria de Educação à Distância do IFS solicitou 
manifestação do ex-diretor da DEAD, por meio do Memorando Eletrônico nº 33/2015 - 
DEAD, que encaminhou a seguinte manifestação, através do Memorando Eletrônico nº 
19/2015 – PRODIN e seus anexos: 
 
“No departamento de EAD existem coordenações que efetuam o controle de horário 
dos tutores. Não há como uma direção atuar exclusivamente nesta demanda. A 
Coordenação de Tutoria atua nesta supervisão em parceria com as Coordenações de 
Cursos e Coordenações de Polos. Portanto, se faz necessário que a atual gestão solicite 
os documentos dos Polos cujos os tutores estão alocados.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
A manifestação apresentada pelo gestor corrobora o achado de auditoria uma vez que 
não refuta as informações apresentadas. 
 
A despeito das informações apresentadas pelo Gestor em sua manifestação, vale 
ressaltar que a responsabilidade por manter a guarda de toda a documentação relativa 
ao programa é das instituições públicas de ensino (IPE) vinculadas ao Programa e-Tec 
Brasil, ou seja, do IFS. 
 
Através da Portaria nº 035, em 07 de janeiro de 2014, o servidor C. L. P. Siqueira foi 
nomeado Diretor de Educação à Distância, código CD-03, vinculada à Pro Reitoria de 
Ensino, dessa forma sendo o representante do IFS no que tange à Educação à Distância 
na Instituição, cabendo então à responsabilidade sobre todas as ações e documentação 
subordinada à sua Direção. 
 
Registra-se o fato de que o gestor enviou em anexo (Anexo 21 da resposta ao 
Memorando Eletrônico nº 33 - DEAD) um email que mostra a preocupação da então 
Coordenadora Geral Rede-eTec, Professora M. L., com o não cumprimento da carga 
horária de 20 horas exigidas pelo MEC, nem a carga horária de 16 horas acordadas pelo 
o então diretor do Programa, Professor Carlos Leopoldo, com os bolsistas. 
 
No referido email trocado entre a Professora M. e o Professor L., cita-se o caso de uma 
professora que cumpre somente a carga horária de 4 horas semanais e a coordenadora 
se mostra preocupada com uma possível futura auditoria. Esta reconhece que se devem 
tomar medidas enérgicas como a suspensão de bolsas devido ao não cumprimento de 
horários.  
 
Há também, no conteúdo do email, o registro da existência de reclamações de 
professores e tutores contra a Coordenação de Pólo, pelo seu não funcionamento em 
certos horários. 
 
Assim, percebem-se várias fragilidades no processo de controle dos horários dos 
bolsistas do Programa, que são reconhecidos pelos próprios gestores. 
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Recomendação 001: 
Exigir dos bolsistas a apresentação da folha de ponto preenchida com a compensação de 
horário de trabalho, devidamente atestada pela chefia imediata, como condição 
imprescindível para o recebimento da Bolsa. 
 
Recomendação 002: 
Estabelecer procedimentos de controle no âmbito da Diretoria de Ensino à Distância, ou 
seja, em todos os pólos, de modo a garantir o atendimento às normas legais vigentes 
quanto ao registro da frequência dos colaboradores. 
 
 
CONSTATAÇÃO 010: 
Contratação de bolsistas sem disponibilidade de horário. 
 
a) Evidências: 
Ofício DEAD/Rede e-Tec, 10 de fevereiro de 2015; 
Edital nº 001/2013/DEAD/REITORIA/IFS Nº 01; 
Edital nº 01/2014 – REITORIA/DEAD/REDE E-TEC/PROFUNCIONÁRIO; 
Edital nº 02/2014 - REITORIA/DEAD/REDE E-TEC/PROFUNCIONÁRIO; 
Resolução CD/FNDE nº 36/2009. 
 
b) Fato: 
Após análise dos documentos enviados à Audint dos bolsistas pela DEAD, observou-se 
que alguns bolsistas foram selecionados mesmo quando informaram que não tinham 
disponibilidade de 20 horas semanais, através de um formulário por eles preenchido, 
conforme tabela a seguir: 
 

BOLSITA FUNÇÃO EDITAL 
DISPONIBILIDADE 

DECLARADA 

***.455.405-** Tutor Presencial 01-2013 08h 

***.749.585-** Tutor Presencial 01-2013 16h 

***.687.695-** Tutor Presencial 01-2014 16h 

***.456.645-** Tutor a Distância 01-2014 16h 

***.526.305-** Tutor a Distância 01-2014 16h 

***.008.675-** Tutor Presencial 01-2014 16h 

***.709.215-** Tutor a Distância 01-2014 16h 

***.557.745-** Tutor a Distância 02-2014 16h 

***.148.528-** Tutor a Distância 02-2014 16h 

***.227.605-** Tutor a Distância 02-2014 16h 

 Fonte: Listagem de colaboradores e documentos enviados à AUDINT pela DEAD. 

 
Nota-se que os próprios responsáveis pela seleção não se atentaram aos itens dos 
editais que claramente exigem a disponibilidade de 20 horas semanais como requisito 
para atuar na função. 
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c) Causas: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados na seleção de 
bolsistas, pela comissão de seleção. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Em face do período auditado, a atual Diretoria de Educação à Distância do IFS solicitou 
manifestação do ex-diretor da DEAD, por meio do Memorando Eletrônico nº 33/2015 - 
DEAD, que encaminhou a seguinte manifestação, através do Memorando Eletrônico nº 
19/2015 – PRODIN e seus anexos: 
 
“Conforme já relatados em itens anteriores, a seleção era efetivada por uma comissão 
de seleção instituída para tal e todo o controle de cadastro de bolsistas era efetuado 
pela Coordenação Geral da Rede E-Tec.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
A manifestação apresentada pelo gestor corrobora o achado de auditoria uma vez que 
não refuta as informações apresentadas. 
 
O gestor afirma que a seleção é feita através de uma comissão de seleção, de modo a 
deixar claro que tal comissão não se atentou ao fato de que tais bolsistas listados na 
constatação não possuíam disponibilidade de horário para atuar no Programa. 
 
Desta forma, não houve justificativa que afastasse a constatação, sendo, portanto 
mantida em todos os seus termos.  
 
Recomendação 001: 
Fazer cumprir as das disposições do edital no que se refere à carga horária dos 
colaboradores. 

 
CONSTATAÇÃO 011: 
Colaborador com vencimento não autorizado mesmo estando vinculado ao Programa. 
 
a) Evidências: 
Folha de Pagamento dos Colaboradores em 2014. 
 
b) Fato: 
Analisando a Folha de Pagamento dos Colaboradores, selecionados por amostragem, 
percebe-se que os abaixo indicados, apesar de constar determinado período de vínculo, 
na Folha de Pagamento alguns meses deste vínculo constam como “Bolsista Não 
Autorizado”: 
 

BOLSISTA CURSO VÍNCULO 
MÊS NÃO 

AUTORIZADO 

***.225.945-** Téc. em Administração/1ª Oferta/Aracaju Jun/Dez Junho 
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***.592.705-** Técnico em Secretaria Escolar/2ª Oferta/Itabaiana Jun/Dez Dezembro 

***.134.525-** Técnico em Administração/1ª Oferta/Aracaju Jul/Out Outubro 

Fonte: Folha de Pagamento dos Colaboradores em 2014. 

 
Assim, apesar de ter lecionado nos meses indicados, não tem como constatar se os 
Bolsistas foram devidamente remunerados. 
 
c) Causas: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados para gestão do 
Programa. 
 
d) Manifestação da Unidade 
Em face do período auditado, a atual Diretoria de Educação à Distância do IFS solicitou 
manifestação do ex-diretor da DEAD, por meio do Memorando Eletrônico nº 33/2015 - 
DEAD, que encaminhou a seguinte manifestação, através do Memorando Eletrônico nº 
19/2015 – PRODIN e seus anexos: 
 
“Conforme já relatados em itens anteriores, todo o controle de cadastro de bolsistas era 
realizada pela Coordenação Geral da Rede E-Tec. Antes do relatório de bolsas do mês 
ser enviado a SETEC/MEC, sempre passava sob a validação da Direção da EAD. Com base 
nesta informação de análise, não ficou claro o que o item 11 de predispõe a querer 
investigar quando aborda a questão de “BOLSISTAS NÃO AUTORIZADOS”. Não ficou 
claro este tópico. 
 
Diante da pauta deste assunto, é importante ressaltar que os arquivos contendo a 
relação de pagamento de bolsas sempre eram analisadas e quando havia consistências, 
estas eram devidamente questionadas à Coordenação Geral da Rede E-tec e que por sua 
vez, eram prontamente corrigidas.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
Após a manifestação da unidade, foi realizada uma re-análise da constatação onde 
percebeu-se a impertinência do fato apresentado, razão pela qual não se justifica a 
manutenção do achado, em conseqüência, não há recomendação. 
  
 
CONSTATAÇÃO 012: 
Existência de tutores à distância em pólos que não foram ofertadas vagas para essa 
função. 
 
a) Evidências: 
Processo nº 23060.00****/2014-94; 
Edital nº 001/2013/DEAD/REITORIA/IFS Nº 01; 
Edital nº 01/2014 – REITORIA/DEAD/REDE E-TEC/PROFUNCIONÁRIO; 
Edital nº 02/2014 - REITORIA/DEAD/REDE E-TEC/PROFUNCIONÁRIO; 
Ofício DEAD/Rede e-Tec, 10 de fevereiro de 2015. 
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b) Fato: 
Após análise da amostra selecionada dos colaboradores que atuaram no exercício 2014 
na Diretoria de Educação à Distância, como também dos resultados dos processos 
seletivos para tutores editais nº 01/2013, 02/2014 e 03/2014, foi constatada a 
existência de tutores à distância em pólos que não foram ofertadas vagas para essa 
função nos editais supramencionados, conforme quadro a seguir: 

 
Fonte: Planilha de informações extraídas do Sistema de Gestão de Bolsas fornecida pela DEAD através do Ofício 
DEAD/Rede e-Tec, 10 de fevereiro de 2015. 

 
c) Causas: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados para gestão do 
mencionado programa. 
 
d) Manifestação da Unidade 
Em face do período auditado, a atual Diretoria de Educação à Distância do IFS solicitou 
manifestação do ex-diretor da DEAD, por meio do Memorando Eletrônico nº 33/2015 - 
DEAD, que encaminhou a seguinte manifestação, através do Memorando Eletrônico nº 
23/2015 – PRODIN e seus anexos: 
 
“A seleção de tutores sempre foi realizada por uma Comissão devidamente estabelecida 
em Portaria e sempre sob a supervisão e controle da Coordenação Geral da Rede E-Tec, 
Profa. M. Já a alocação dos tutores fica a cargo da Coordenação de Tutoria do 
Departamento de EAD, Profa. V. M. Já a necessidade de alocação de tutores era de 
cargo dos respectivos Coordenadores de Cursos e da Coordenação de Tutoria, sob a 
validação da direção da EAD e da Coordenação Geral da Rede E-Tec, conforme cópias de 
arquivos e de e-mails em anexo a este relatório. 
 
Particularmente na seleção de tutores a distância, apesar de apresentar a previsão de 
tutoria por Polo, mas a alocação de todos eles é realizada em ARACAJU, uma vez que a 
atividade do Tutor a Distância é de atuar on-line no AVA (Ambiente Virtual de 
Aprendizagem) na sala de tutoria on-line, sendo esta alocada junto à Diretoria de EAD 
no Campus Aracaju. 
 

CPF 
FUNÇÃO NO 
PROGRAMA 

CURSO 

***.985.245-** Tutor a Distância Técnico Em Transações Imobiliárias - 1ª oferta - Itabaiana 

***.698.165-** Tutor a Distância Técnico Em Infraestrutura Escolar - 2ª oferta - Lagarto 

***.377.065-** 
Tutor a Distância 

Técnico Em Infraestrutura Escolar - 2ª oferta - Nossa 
Senhora da Glória 

***.227.605-** Tutor a Distância 
Técnico em Transações Imobiliárias - 2ª oferta - Nossa 
Senhora Do Socorro 
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É importante citar ainda que alguns casos de realocação se fez necessária em virtude 
das previsões de pré-matrículas realizadas pelas Secretarias Municipais de Educação que 
inicialmente foram efetivadas de forma inequívoca, nos apresentando números maiores 
do que o previsto. Após a realização da seleção de tutoria e do início da nova edição do 
Programa Profuncionário, realizada em maio de 2014, a direção de EAD recebeu 
informações da Secretaria de Estado de Educação e das Secretarias Municipais a 
informação de que as turmas previstas para a realização dos cursos do Programa 
Profuncionário não teriam alunos suficientes para a realização das turmas, mesmo com 
o número elevado de pré-matrículas. Tais informações somente chegaram após a 
constatação da aula inaugural, realizada em 07 de junho de 2014 e, portanto, após a 
seleção e alocação de tutores já havia sido realizada. 
 
Em reunião convocada pela Direção com as Coordenações, ficou definido que as turmas 
que não acontecessem o Programa Profuncionário, a partir de junho e julho de 2014, os 
tutores a distância e presenciais seriam convidados a serem remanejados para outras 
turmas EAD, ficando decidido entre os presentes na reunião, portanto, que os tutores 
nesta situação seriam convidados para assumirem outras turmas ou outros cursos, 
levando sempre em consideração o perfil e a formação acadêmica e profissional de cada 
um, justamente para evitar que houvesse cancelamento de contratos. 
 
No caso dos tutores a distância, caso as turmas não fossem efetivadas, seriam efetuadas 
o remanejamento de alocação de turmas no AVA. 
 
Portanto, é importante citar que TODA atuação do tutor a distância é feita na DEAD em 
sala de tutoria localizada no Campus Aracaju. O remanejamento de tutoria a distância 
pode acontecer dentro do Ambiente Virtual de Aprendizagem e não é um 
remanejamento físico e sim virtual. 
No tocante aos tutores citados no item b da Constatação 001, a alocação se deu 
conforme análise e estudo das Coordenações de Cursos com a Coordenação de Tutoria 
e com a ajuda das Coordenações de Polos. 
 
Contudo, este item correspondente a remanejamento de tutores a distância não é 
procedente, pois os remanejamentos que ocorrem são realizados de forma virtual e não 
presencial, de acordo com o número de alunos por turma virtual.” 
 
e) Análise da Manifestação:  
A resposta apresentada pela unidade corrobora o achado de auditoria uma vez que 
afirma que não houve seleção de tutor à distância para os pólos supramencionados. 
 
A despeito das observações apontadas pelo gestor, nota-se que nos editais para seleção 
de tutores não há previsão para realocação de tutor à distância.         
 
Desse modo, as manifestações apresentadas pela Unidade não foram satisfatórias, 
ficando mantida nos mesmos termos. 
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Recomendação 001: 
Fazer cumprir as disposições do edital no que se refere a lotação dos colaboradores 
selecionados. 
 
Recomendação 002: 
Adotar procedimentos/controles adequados para evitar que colaboradores sejam 
aproveitados sem prévio edital, bem como gerenciar o cadastro de reserva de maneira 
eficaz e transparente.  
 
 
CONSTATAÇÃO 013: 
Existência de tutor presencial em pólo que não houve nenhuma oferta para a função 
em edital. 
 
a) Evidências: 
Processo nº 23060.00****/2014-94; 
Edital nº 001/2013/DEAD/REITORIA/IFS Nº 01; 
Edital nº 01/2014 – REITORIA/DEAD/REDE E-TEC/PROFUNCIONÁRIO; 
Edital nº 02/2014 - REITORIA/DEAD/REDE E-TEC/PROFUNCIONÁRIO; 
Ofício DEAD/Rede e-Tec, 10 de fevereiro de 2015. 
 

b) Fato: 
Após análise da amostra selecionada dos colaboradores que atuaram no exercício 2014 na 
Diretoria de Educação à Distância, como também dos resultados dos processos seletivos para 
tutores editais nºs 01/2013, 02/2014 e 03/2014, foi identificada a existência de tutor presencial 
em pólo que não houve nenhuma oferta nos editais supramencionados, conforme quadro a 
seguir: 
 

CPF FUNÇÃO NO PROGRAMA CURSO 

***.969.364-** Tutor Presencial Técnico em Administração - 2ª oferta - São Cristóvão 

Fonte: Planilha de informações extraídas do Sistema de Gestão de Bolsas fornecida pela DEAD através do Ofício 
DEAD/Rede e-Tec, 10 de fevereiro de 2015. 
 

Ademais, na análise do Relatório de Gestão constante do processo nº 23060.00****/2014-94, às 
fl. 09 e 10, observa-se que a seleção de tutores para atender os pólos de São Cristóvão seria 
realizada somente em fevereiro de 2015, senão vejamos: 

 
Durante a gestão do Prof. C. L. foram efetuadas duas seleções de tutoria, 
sendo a primeira em agosto de 2013 e a segunda em março de 2014. Um 
terceiro edital de seleção de tutores estava planejada para ser realizada em 
julho de 2014, porém, após as orientações do MEC e após consulta à 
Procuradoria Jurídica do IFS ( Processo nº 23060.00****/2014-51), a seleção 
foi adiada para fevereiro de 2015, após o término do período da lei eleitoral 
que bloqueia nomeações de profissionais em virtude da eleição no período de 
três meses antes e três meses depois da eleição. Os tutores que seriam 
selecionados, oriundos deste terceiro edital iriam dar subsídios às turmas 
dos pólos de Nsa. Sra. Do Socorro e São Cristóvão, bem como às turmas dos 
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novos Pólos de Itaporanga e Ribeirópolis que estavam em negociação com as 
Prefeituras destes municípios. (grifo nosso) 

 

Observa-se, portanto, a contratação de colaborador sem a devida seleção para o Pólo de 
São Cristóvão, o que constitui o descumprimento da Resolução nº 36/2009, que 
estabelece em seu art. 7º que a função de tutor será objeto de seleção por parte das 
instituições de ensino vinculadas a Rede e-Tec. 
 

c) Causas: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados para contratação de 
colaboradores no âmbito da DEAD/IFS. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Em face do período auditado, a atual Diretoria de Educação à Distância do IFS solicitou 
manifestação do ex-diretor da DEAD, por meio do Memorando Eletrônico nº 33/2015 - 
DEAD, que encaminhou a seguinte manifestação, através do Memorando Eletrônico nº 
23/2015 – PRODIN e seus anexos: 
 
“Com o início da turma do curso técnico de Administração no Polo Campus São 
Cristóvão, atendendo, portanto, ao plano de expansão da EAD por parte da Reitoria. 
Além disso, atendendo aos pedidos da comunidade do Campus São Cristóvão, em 
agosto/setembro de 2014 foi iniciada a primeira turma de EAD naquele Campus. 
 
Contudo, em virtude da lei eleitoral e do despacho da Procuradoria Jurídica do IFS que 
dizia a impossibilidade do Instituto em efetuar seleção no período de 05/07/2014 a 
04/01/2015, solicitamos a Direção do Campus São Cristóvão que indicasse um Servidor 
daquele Campus que pudesse atuar na atividade de tutoria, porém, que seguisse os 
perfis de formação profissional que o curso estava requerendo.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
A resposta apresentada pelo gestor corrobora o achado de auditoria uma vez que afirma 
que não houve seleção para tutor presencial para o Pólo São Cristóvão. 
 
Faz-se importante ressaltar que a Resolução CD/FNDE nº 36/2009, em seu art. 7º, inciso 
VIII, dispõe que a função de tutor será objeto de processo seletivo por parte da 
Instituição, segundo os critérios ali descritos, in verbis: 
 

Art. 7º Os bolsistas do e-Tec serão remunerados de acordo com os critérios 
abaixo relacionados: 
(...) 
VIII - tutor: selecionado pelas IPE vinculadas ao Sistema e Tec Brasil para o 
exercício das atividades típicas de tutoria, sendo exigida formação de nível 
médio e experiência mínima de 1 (um) ano no magistério. O valor da bolsa a 
ser concedida é de R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais) mensais 
enquanto exercer a função. Cabe às IPE determinar, nos processos seletivos 
de tutoria, as atividades a serem desenvolvidas para a execução dos projetos 
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pedagógicos, de acordo com as especificidades das áreas e dos cursos. (grifo 
nosso). 

 
Ademais, foi solicitado por essa Audint, através da SA nº 05/2015 e reiterada através da 
SA nº 06/2015, que o gestor apresentasse a documentação comprobatória da 
colaboradora acima destacada quanto ao atendimento à Resolução supramencionada 
no que tange à contratação de colaboradores, cuja função de tutor exige-se formação 
de nível médio e experiência mínima de um ano no magistério, no entanto a 
documentação não foi apresentada. 
 
Resta, portanto, que a contratação de tutor sem o devido processo seletivo, como 
também a não comprovação dos requisitos exigidos para o exercício das atividades 
constitui descumprimento do art. 7º da Resolução CD/FNDE nº 36/2009 por parte da 
instituição de ensino vinculada a Rede e-Tec. 
 
Desse modo, as manifestações apresentadas pela Unidade foram satisfatórias em 
partes, porém não afastaram a constatação, ficando mantida nos mesmos termos. 
 
Recomendação 001: 
Adotar procedimentos/controles adequados para evitar que colaboradores sejam 
aproveitados sem prévio edital, bem como gerenciar, quando houver, o cadastro de 
reserva de maneira eficaz e transparente.  
 
 
CONSTATAÇÃO 014: 
Colaboradores não encontrados na listagem de classificados para as seleções de 
tutores através dos editais nºs 01/2013, 01/2014 e 02/2014. 
 
a) Evidências: 
Processo nº 23060.00****/2014-94; 
Edital nº 001/2013/DEAD/REITORIA/IFS Nº 01; 
Edital nº 01/2014 – REITORIA/DEAD/REDE E-TEC/PROFUNCIONÁRIO; 
Edital nº 02/2014 - REITORIA/DEAD/REDE E-TEC/PROFUNCIONÁRIO; 
Ofício DEAD/Rede e-Tec, 10 de fevereiro de 2015. 
 
b) Fato: 
Após análise da amostra selecionada dos colaboradores que atuaram no exercício 2014 
na Diretoria de Educação à Distância, como também dos resultados dos processos 
seletivos para tutores, foram identificados colaboradores não encontrados na listagem 
de classificados para as seleções de tutores através dos editais nºs 01/2013, 01/2014 e 
02/2014, conforme quadro a seguir: 
 

CPF 
FUNÇÃO NO 
PROGRAMA 

CURSO 

***.015.605-** Tutor A Distância Técnico Em Multimeios didáticos - 2ª oferta - Aracaju 
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***.403.425-** Tutor A Distância Técnico Em Administração - 1ª Oferta - Aracaju 

***.985.245-** Tutor A Distância Técnico Em Transações Imobiliárias - 1ª Oferta - Itabaiana 

***.969.364-** Tutor Presencial Técnico Em Administração - 2ª Oferta - São Cristóvão 
Fonte: Planilha de informações extraídas do Sistema de Gestão de Bolsas fornecida pela DEAD através do Ofício 
DEAD/Rede e-Tec, 10 de fevereiro de 2015. 

 
Ressalta-se que a Resolução CD/FNDE nº 36/2009, em seu art. 7º, inciso VIII, dispõe que 
a função de tutor será objeto de processo seletivo por parte da Instituição, segundo os 
critérios ali descritos, in verbis: 
 

Art. 7º Os bolsistas do e-Tec serão remunerados de acordo com os critérios 
abaixo relacionados: 
(...) 
VIII - tutor: selecionado pelas IPE vinculadas ao Sistema e Tec Brasil para o 
exercício das atividades típicas de tutoria, sendo exigida formação de nível 
médio e experiência mínima de 1 (um) ano no magistério. O valor da bolsa a 
ser concedida é de R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais) mensais 
enquanto exercer a função. Cabe às IPE determinar, nos processos seletivos 
de tutoria, as atividades a serem desenvolvidas para a execução dos projetos 
pedagógicos, de acordo com as especificidades das áreas e dos cursos. (grifo 
nosso). 

 
Resta, portanto, que a contratação de tutor sem o devido processo seletivo constitui 
descumprimento do art. 7º da Resolução nº 36/2009 por parte da instituição de ensino 
vinculada a Rede e-Tec. 
 
c) Causas: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados para a contração de 
colaboradores no âmbito da DEAD/IFS. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Em face do período auditado, a atual Diretoria de Educação à Distância do IFS solicitou 
manifestação do ex-diretor da DEAD, por meio do Memorando Eletrônico nº 33/2015 - 
DEAD, que encaminhou a seguinte manifestação, através do Memorando Eletrônico nº 
23/2015 – PRODIN e seus anexos: 
 
“A seleção de tutores sempre foi realizada por uma Comissão devidamente estabelecida 
em Portaria e sempre sob a supervisão e controle da Coordenação Geral da Rede E-Tec. 
Na questão do item b da constatação 003, vale ressaltar o seguinte: 
 
1) ***.015.605-**: 
***.015.605-** sempre atuou como professor formador na DEAD, porém, a pedido 
desta Direção, atuou num período curto de tempo como tutor para efetivação de 
cadastro do SAAS. Tal atuação foi recomendação da equipe do SAAS que solicitava um 
profissional para efetivação de cadastros de dados, bem como o cadastro de dados 
estratégicos da EAD no GEPLANES.  
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2) ***.403.425-**: 
O referido profissional atuou na EAD com as atividades de gravação de vídeo-aulas. 
Portanto, como tutor apoio nesta demanda. Em virtude de outras atividades, o mesmo 
solicitou afastamento da EAD.  
 
3) ***.985.245-**: 
O referido profissional atuou em turmas no ano de 2014 e ingressou em seleção. 
Inicialmente foi convidado pelo Servidor Prof. E. J. dos S. para assumir o papel de tutor-
apoio à Coordenação de Apoio aos Polos.  
 
4) ***.969.364-**: 
Servidora do Campus São Cristovão, foi indicada pelo Campus em virtude de bloqueio de 
seleção, em virtude do período eleitoral. Fato descrito no item anterior a este.”  
 
e) Análise da Manifestação: 
A resposta apresentada pelo gestor corrobora o achado de auditoria uma vez que 
reconhece a não participação de colaboradores em processos de seleção para tutor. 
 
Ressalta-se que, conforme apresentado pelo gestor, o colaborador ***.015.605-**foi 
admitido no programa inicialmente como Professor Pesquisador I e exerceu a função de 
tutor durante o período de 01/05 a 31/10/2014, conforme planilha de informações 
extraídas do Sistema de Gestão de Bolsas fornecida pela DEAD através do Ofício 
DEAD/Rede e-Tec, em 10 de fevereiro de 2015.  
 
Observa-se, ainda, que no Anexo 37 do Memorando nº 23/2015 – PRODIN, a equipe do 
SAAS - Sistema de Acompanhamento e Avaliações de Cursos informou por e-mail, em 
22/04/2014, ao Diretor da DEAD a necessidade de envia para treinamento uma pessoa 
que exerceria o papel de Gerente SAAS e teria direito a percepção de bolsa de 
monitoria, o que no âmbito da DEAD/IFS foi nomeado o colaborador ***.015.605-**. 
 
Além disso, foi informado pelo gestor que os colaboradores ***.403.425-** e 
***.985.245-** atuaram como tutores de apoio, sendo que o segundo havia participado 
de seleção. No entanto, não foi localizado na lista de classificados dos processos de 
seleção para tutores Editais nº 01/2013, 01/2014, 02/2014, nem tampouco nos 
processos seletivos anteriores, quais sejam, Editais nº 01/2012, 02/2012, 03/2012, o 
nome de tal servidor. 
 
 Ademais, a Resolução CD/FNDE nº 36/2009 não traz na relação de funções de bolsistas 
apresentadas em seu art. 7º, a função do tutor de apoio, nem tampouco nas atribuições 
para a função de tutor, item 2.5 do Anexo I dessa Resolução, às descritas pelo gestor 
como atribuições dos colaboradores ora listados. 
 
Importante ressaltar que nem na análise da documentação, nem na manifestação do 
gestor foi identificado algum tipo de consulta que tenha sido realizada pela gestão ao 
MEC quanto à possibilidade de alocação de tutores em funções de apoio. No entanto, 
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foi apresentado no anexo 17 do Memorando nº 23/2015 – PRODIN, onde foi realizada 
uma consulta somente a Prof. R. A. V. da S. do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Rondônia, quanto a contratação de tutores de apoio. 
 
Faz-se importante ressaltar que a Resolução CD/FNDE nº 36/2009, em seu art. 7º, inciso 
VIII, dispõe que a função de tutor será objeto de processo seletivo por parte da 
Instituição, segundo os critérios ali descritos, in verbis: 
 

Art. 7º Os bolsistas do e-Tec serão remunerados de acordo com os critérios 
abaixo relacionados: 
(...) 
VIII - tutor: selecionado pelas IPE vinculadas ao Sistema e Tec Brasil para o 
exercício das atividades típicas de tutoria, sendo exigida formação de nível 
médio e experiência mínima de 1 (um) ano no magistério. O valor da bolsa a 
ser concedida é de R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais) mensais 
enquanto exercer a função. Cabe às IPE determinar, nos processos seletivos 
de tutoria, as atividades a serem desenvolvidas para a execução dos projetos 
pedagógicos, de acordo com as especificidades das áreas e dos cursos. (grifo 
nosso). 

 
Resta, portanto, que a contratação de tutor sem o devido processo seletivo constitui 
descumprimento do art. 7º da Resolução CD/FNDE nº 36/2009 por parte da instituição 
de ensino vinculada a Rede e-Tec. 
 
Desse modo, as manifestações apresentadas pela Unidade foram satisfatórias em 
partes, porém não afastaram a constatação, ficando mantida nos mesmos termos. 
 
Recomendação 001: 
Adotar procedimentos/controles adequados para evitar que colaboradores sejam 
aproveitados sem prévio edital, bem como gerenciar, quando houver, o cadastro de 
reserva de maneira eficaz e transparente.  
 
Recomendação 002: 
Limitar-se a selecionar colaboradores para atuação na DEAD, em conformidade com as 
atribuições previstas na resolução aplicável. 
 
Recomendação 003: 
Apurar todos os casos de colaboradores desempenhando atribuições incompatíveis com 
as previstas na legislação aplicável e adotar medidas corretivas urgentes para sanar as 
irregularidades.  
 
 
CONSTATAÇÃO 015: 
Ausência de Termo de Compromisso do Bolsista 
 
a) Evidências: 
Resolução CD/FNDE nº 36/2009;  
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Ofício DEAD/Redee-Tec, 10 de fevereiro de 2015, em resposta à SA nº 04/2015; 
Ofício DEAD/Rede e-Tec, 20 de fevereiro de 2015, em resposta à SA nº 05/2015; 
Ofício DEAD/Rede e-Tec, 27 de fevereiro de 2015, em resposta à SA nº 06/2015; 
Ofício DEAD/Rede e-Tec, 06 de março de 2015, em resposta à SA nº 11/2015;  
Relação de Bolsistas para pagamento – janeiro a dezembro de 2014. 
 
b) Fato: 
Da análise da documentação apresentada em atendimento as SA's nº 04/2015, 05/2015 
e 06/2015 e 11/2015, foi constatada a ausência do Termo de Compromisso do Bolsista 
de nove colaboradores, o que representa 12% da amostra selecionada, conforme 
listagem a seguir: 
 

CPF FUNÇÃO NO PROGRAMA 

***.225.945-** Tutor Presencial 

***.630.775-** Tutor A Distância 

***.899.925-** Coordenador De Pólo 

***.270.854-** Professor Pesquisador I 

***.761.505-** Coordenador De Tutoria I 

***.308.088-** Professor Pesquisador II 

***.948.935-** Coordenador De Curso I 

***.453.005-** Professor Pesquisador I 

***.627.585-** Tutor A Distância 

Fonte: Documentação apresentada pela DEAD em atendimento às SA's nºs 05/2015, 06/2015 e 11/2015. 

 
O caput do art. 8º da Resolução CD/FNDE nº 36/2009 dispõe que as bolsas serão pagas 
pelo FNDE/MEC aos colaboradores, mediante assinatura do Termo de Compromisso do 
Bolsista, sendo este indispensável, conforme o item 1.1 do Anexo I dessa Resolução, 
senão vejamos: 
 

Art. 8ºAs bolsas de que trata essa Resolução serão pagas pelo FNDE/MEC 
diretamente aos bolsistas dos cursos técnicos profissionalizantes na 
modalidade a distância noâmbito do Programa eTec Brasil, por meio de 
crédito em conta-benefício aberta em agência do Banco do Brasil S/A indicada 
especificamente para esse fim e mediante assinatura, pelo bolsista, de 
Termo de Compromisso em que constem, dentre outros: (...) (grifo nosso) 

 
Anexo I –(...)1.1.O beneficiário deverá preencher o Termo de Compromisso 
do Bolsista (Anexo II) e enviá-lo devidamente assinado à IPE, o que constitui 
condição indispensável para orecebimento de bolsa no âmbito do Programa. 
(grifo nosso) 

 
Ademais, o art. 5º dessa mesma Resolução, que trata sobre as competências e 
responsabilidades, traz como competência das instituições públicas de ensino (IPE) 
vinculadas ao Programa e-Tec a guarda dos Termos de Compromissos do Bolsistas para 
verificação periódica do Ministério da Educação, senão vejamos: 
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Art. 5º São competências e responsabilidades dos integrantes do Programa e-
Tec Brasil: 
(...) 
III - das instituições públicas de ensino (IPE) vinculadas ao Programa e-Tec 
Brasil: 
(...) 
j) manter, assim como fazer a guarda dos registros das informações 
necessárias ao adequado controle do curso, bem como o Termo de 
Compromisso do Bolsista (Anexo II) ea frequência dos professores-
pesquisadores e dos tutores das IPE, para verificação periódica do MINISTÉRIO 
DA EDUCAÇÃO; (grifo nosso) 

 
Assim, nota-se a que é de responsabilidade do IFS manter a guarda dos Termos de 
Compromisso dos Bolsistas e que a ausência do mesmo pode acarretar em 
irregularidade no recebimento das bolsas, uma vez que este é documento indispensável. 
 
c) Causas: 
Ausência de mecanismo de controle efetivo que garanta a guarda de documentação dos 
bolsistas envolvidos no programa no âmbito da DEAD. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Em face do período auditado, a atual Diretoria de Educação à Distância do IFS solicitou 
manifestação do ex-diretor da DEAD, por meio do Memorando Eletrônico nº 33/2015 - 
DEAD, que encaminhou a seguinte manifestação, através do Memorando Eletrônico nº 
23/2015 – PRODIN e seus anexos: 
 
“No departamento de EAD existem coordenações que efetuam o controle documental. 
No caso de documentação dessa natureza, existem pastas de controle documental e 
estes eram controlados pela Coordenação Geral da rede E-tec, Profa. M. na época, bem 
como pela profa. R. X.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
A resposta apresentada pelo Gestor corrobora o achado de auditoria uma vez que não 
refuta a ausência do Termo de Compromisso do Bolsista referente aos colaboradores 
acima listados. 
 
A despeito das informações apresentadas pelo Gestor em sua manifestação, vale 
ressaltar que a responsabilidade por manter a guarda de toda a documentação relativa 
ao programa é das instituições públicas de ensino (IPE) vinculadas ao Programa e-Tec 
Brasil, ou seja, do IFS. 
 
Através da Portaria nº 035, em 07 de janeiro de 2014, o servidor C. L. P. S. foi nomeado 
Diretor de Educação à Distância, código CD-03, vinculada à Pro Reitoria de Ensino, dessa 
forma sendo o representante do IFS no que tange à Educação à Distância na Instituição, 
cabendo então à responsabilidade sobre todas as ações e documentação subordinada à 
sua Direção. 
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Destarte, as manifestações apresentadas pelo Gestor foram insatisfatórias e não 
afastaram a constatação, ficando mantida nos mesmos termos. 
 
Recomendação 001: 
Apurar todos os casos deficientes registrados na tabela acima, corrigindo a 
irregularidade apontada, quando possível, bem como de todos os colaboradores ativos 
na DEAD/IFS, sob pena, no caso de reincidência por falta de controles adequados, de 
apuração de responsabilidade a quem deu causa.  
 
Recomendação 002: 
Estabelecer procedimentos de controle e guarda de documentação de forma organizada 
no âmbito da Diretoria de Ensino à Distância, o que contempla todos os pólos, de modo 
a garantir o atendimento às normas legais vigentes. 
 
CONSTATAÇÃO 016: 
Ausência de Comprovação de Frequência de Bolsistas  
 
a) Evidências: 
Resolução CD/FNDE nº 36/2009; 
Ofício DEAD/Rede e-Tec, 10 de fevereiro de 2015, em resposta à SA nº 04/2015; 
Ofício DEAD/Rede e-Tec, 20 de fevereiro de 2015, em resposta à SA nº 05/2015; 
Ofício DEAD/Rede e-Tec, 27 de fevereiro de 2015, em resposta à SA nº 06/2015; 
Ofício DEAD/Rede e-Tec, 06 de março de 2015, em resposta à SA nº 11/2015; 
Relação de Bolsistas para pagamento – janeiro a dezembro de 2014. 
 
b) Fato: 
Da análise da documentação apresentada em atendimento as SA's nº 04/2015, 05/2015, 
06/2015 e 11/2015, foi constatada a ausência do Registro de Frequência dos 
colaboradores, conforme listagem a seguir: 
 

CPF 
FUNÇÃO NO 
PROGRAMA 

CURSO PERÍODO 

***.899.925-** 
Coordenador De 

Pólo 
- 01/04/2014 a 31/05/2014 

 

***.202.125-** 
Coordenador De 

Pólo 
- 

01/01/2014 a 31/12/2014 

***.975.795-** 
Coordenador De 

Pólo 
- 01/01/2014 a 31/03/2014 

 

***.641.815-** 
Coordenador De 

Pólo 
- 01/07/2014 a 31/10/2014 

01/12/2014 a 31/12/2014 

***.272.485-** 
Coordenador De 

Pólo 
- 

01/01/2014 a 31/12/2014 

***.654.625-** 
Coordenador De 

Pólo 
- 

01/07/2014 a 31/12/2014 

***.025.402-** 
Professor 

Pesquisador I 
Técnico Em Transações 
Imobiliárias - 1ª Oferta – Aracaju 

01/03/2014 a 30/04/2014 

***.122.975-** Professor Técnico Em Transações 01/09/2014 a 31/10/2014 
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Pesquisador I Imobiliárias - 1ª Oferta – Aracaju 

***.235.045-** 
Professor 

Pesquisador I 
Técnico Em Administração - 1ª 
Oferta – Aracaju 

01/06/2014 a 30/06/2014 

***.134.525-** 
Professor 

Pesquisador I 
Técnico Em Administração - 1ª 
Oferta – Aracaju 

01/07/2014 a 31/10/2014 

***.453.005-** 
Professor 

Pesquisador I 
Técnico Em Alimentação Escolar 
- 2ª Oferta – Aracaju 

01/06/2014 a 30/06/2014 

***.981.305-** 
Professor 

Pesquisador II 

Técnico Em Reabilitação De 
Dependentes Químicos - 1ª 
oferta – Aracaju 

01/08/2014 a 30/09/2014 

***.308.088-** 
Professor 

Pesquisador II 
Infraestrutura Escolar 1ª Oferta 
– Aracaju 

01/01/2014 a 31/03/2014 

***.687.045-** 
Professor 

Pesquisador II 
Técnico Em Secretaria Escolar - 
2ª Oferta – Aracaju 

01/05/2014 31/05/2014 

***.622.305-** 
Professor 

Pesquisador II 
Técnico Em Secretaria Escolar - 
2ª Oferta – Aracaju 

01/05/2014 a 30/06/2014 

***.233.685-** 
Professor 

Pesquisador II 
Técnico Em Infraestrutura 
Escolar - 2ª Oferta – Aracaju 

01/07/2014 a 31/07/2014 

Fonte: Documentação apresentada pela DEAD em atendimento às SA's nºs 05/2015, 06/2015 e 11/2015. 

 
O art. 5º da Resolução CD/FNDE nº 36/2009, que trata sobre as competências e 
responsabilidades, traz como competência das instituições públicas de ensino (IPE) 
vinculadas ao Programa e-Tec a guarda dos registros das informações necessárias ao 
adequado controle do curso para verificação periódica do Ministério da Educação, senão 
vejamos: 
 

Art. 5º São competências e responsabilidades dos integrantes do Programa e-
Tec Brasil: 
(...) 
III - das instituições públicas de ensino (IPE) vinculadas ao Programa e-Tec 
Brasil: 
(...) 
j) manter, assim como fazer a guarda dos registros das informações 
necessárias ao adequado controle do curso, bem como o Termo de 
Compromisso do Bolsista (Anexo II)e a frequência dos professores-
pesquisadores e dos tutores das IPE, para verificação periódica do 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO;  (grifo nosso) 

 

Ademais, essa mesma Resolução, em seu art. 8º, inciso I, alínea c, estabelece que o 
FNDE/MEC poderá realizar bloqueio, estornar valores creditados, ou proceder a 
descontos nos pagamentos subsequentes caso sejam constatadas irregularidades na 
comprovação de frequência do bolsista, senão vejamos: 
 

Art. 8º As bolsas de que trata essa Resolução serão pagas pelo FNDE/MEC 
diretamente aos bolsistas dos cursos técnicos profissionalizantes na 
modalidade a distância no âmbito do Programa eTec Brasil, por meio de 
crédito em conta-benefício aberta em agência do Banco do Brasil S/A indicada 
especificamente para esse fim e mediante assinatura, pelo bolsista, deTermo 
de Compromisso em que constem, dentre outros: 
I - autorização para o FNDE/MEC, conforme o caso, bloquear ou estornar 
valores creditados na conta-benefício, mediante solicitação direta ao Banco 
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do Brasil S/A, ou proceder ao desconto nos pagamentos subsequentes, nas 
seguintes situações: 
(...) 
c) constatação de irregularidades na comprovação da frequência do bolsista; 
(grifo nosso) 

 
Assim, nota-se a importância da comprovação da frequência afim de que não haja 
bloqueios, estornos ou descontos no pagamento de bolsas. 
 
c) Causas: 
Ausência de supervisão e acompanhamento dos procedimentos adotados nos diversos 
pólos quanto ao registro da frequência dos bolsistas no âmbito da DEAD/IFS. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Em face do período auditado, a atual Diretoria de Educação à Distância do IFS solicitou 
manifestação do ex-diretor da DEAD, por meio do Memorando Eletrônico nº 33/2015 - 
DEAD, que encaminhou a seguinte manifestação, através do Memorando Eletrônico nº 
23/2015 – PRODIN e seus anexos: 
 
“Conforme já relatado no item anterior, o controle de horários fica a cargo da Direção e 
do controle documental. As evidências deverão ser verificadas junto à Coordenação 
Geral da Rede E-Tec da época e/ou junto à nova Coordenação Geral da rede E-tec no 
Departamento de EAD. 
 
Vale ressaltar que os registros de horários de Coordenadores de Polos ficam registrados 
nos Polos de execução dos cursos. E de professores formadores ficam sob 
responsabilidade das coordenações de cursos.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
A resposta apresentada pelo Gestor corrobora o achado de auditoria uma vez que não 
refuta a ausência de comprovação de freqüência dos colaboradores acima listados. 
 
Vale ressaltar que a análise foi realizada com base na documentação apresentada pela 
Diretoria de Educação à Distância – DEAD/IFS encaminhada a essa AUDINT, em anexo 
aos Ofícios supracitados em atendimento às SA's nºs 04/2015, 05/2015, 06/2015 e 
11/2015. 
 
A despeito das informações apresentadas pelo Gestor em sua manifestação, vale 
ressaltar que a responsabilidade por manter a guarda de toda a documentação relativa 
ao programa é das instituições públicas de ensino (IPE) vinculadas ao Programa e-Tec 
Brasil, ou seja, do IFS. 
 
Através da Portaria nº 035, em 07 de janeiro de 2014, o servidor C. L. P. S. foi nomeado 
Diretor de Educação à Distância, código CD-03, vinculada à Pro Reitoria de Ensino, dessa 
forma sendo o representante do IFS no que tange à Educação à Distância na Instituição, 
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cabendo então à responsabilidade sobre todas as ações e documentação subordinada à 
sua Direção. 
 
Destarte, as manifestações apresentadas pelo Gestor foram insatisfatórias e não 
afastaram a constatação, ficando mantida nos mesmos termos. 
 
Recomendação 001: 
Determinar aos colaboradores beneficiários da bolsa o preenchimento integral e efetivo 
do controle de frequência explicitando a carga horária dedicada ao programa em 
cumprimento ao que estabelece a legislação. 
 
Recomendação 002: 
Exigir dos bolsistas a apresentação da folha de ponto preenchida com a compensação de 
horário de trabalho, devidamente atestada pela chefia imediata, como condição 
imprescindível para o recebimento da Bolsa e nos casos contrários, exigir a 
compensação ou ressarcimento ao erário, sob pena de apuração de responsabilidade.  
 
Recomendação 003: 
Estabelecer procedimentos de controle e guarda de documentação de forma organizada 
no âmbito da Diretoria de Ensino à Distância, o que contempla todos os pólos, de modo 
a garantir o atendimento às normas legais vigentes quanto ao registro da frequência. 
 
 
CONSTATAÇÃO 017: 
Realização de pagamento a servidores que se encontraram ausentes no mês. 
 
a) Evidências: 
Processo nº 23060.00****/2014-94; 
Ofício DEAD/Rede e-Tec, 10 de fevereiro de 2015, em resposta à SA nº 04/2015; 
Ofício DEAD/Rede e-Tec, 20 de fevereiro de 2015, em resposta à SA nº 05/2015; 
Ofício DEAD/Rede e-Tec, 27 de fevereiro de 2015, em resposta à SA nº 06/2015; 
Ofício DEAD/Rede e-Tec, 04 de março de 2015, em resposta à SA nº 11/2015; 
Relação de Bolsistas para pagamento – janeiro a dezembro de 2014. 
 
b) Fato: 
Da análise dos registros de freqüência, como também da Relação de Bolsistas para 
pagamento dos meses de janeiro a dezembro de 2014, encaminhado a essa AUDINT em 
atendimento às SA's nºs 04/2015, 05/2015, 06/2015 e 11/2015, foi constatada a 
realização de pagamento a colaboradores cujo comprovante de frequência do mês 
encontra-se com a observação “ausente” para todo o mês em tela, conforme quadro a 
seguir: 
 

CPF FUNÇÃO NO PROGRAMA 
VALOR MENSAL 

(R$) 
FREQUÊNCIA NÃO 

COMPROVADA 

***.235.045-** Professor Pesquisador I 1.300,00 Julho/2014 
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Agosto/2014 
Setembro/2014 

 

***.122.975-** Professor Pesquisador I 1.300,00 
Julho/2014 

Novembro/2014 

***.246.115-** Coordenador De Curso II 1.100,00 
Maio/2014 
Junho/2014 
Julho/2014 

***.501.785-** Coordenador Geral Adjunto I 1.400,00 
Abril/2014 
Maio/2014 
Junho/2014 

***.025.402-** Professor Pesquisador I 1.300,00 Maio/2014 

***.329.575-** Professor Pesquisador I 1.300,00 

Março/2014 
Abril/2014 
Maio/2014 

Agosto/2014 

***.981.305-** Professor Pesquisador II 1.100,00 Setembro/2014 

***.413.525-** Professor Pesquisador I 1.300,00 Junho/2014 

***.444.185-** Coordenador Geral Adjunto I 1.400,00 
Maio/2014 
Junho/2014 

Outubro/2014 

***.694.195-** Coordenador De Tutoria II 1.100,00 
Março/2014 
Abril/2014 

***.617.305-** Coordenador De Tutoria II 1.100,00 Julho/2014 

***.948.965-** Coordenador Geral I 1.500,00 

Março/2014 
Maio/2014 
Junho/2014 
Julho/2014 

Setembro/2014 

***.369.095-** Coordenador De Tutoria II 1.100,00 Junho/2014 

***.668.225-** Coordenador De Tutoria I 1.300,00 Junho/2014 

***.841.595-** Coordenadora De Tutoria II 1.100,00 Junho/2014 

Fonte: Documentação apresentada pela DEAD em atendimento às SA's nºs 04/2015, 05/2015, 06/2015 e 11/2015. 

 
A Resolução CD/FNDE nº 36/2009, em seu art. 8º, inciso I, alínea c, estabelece que o 
FNDE/MEC poderá realizar bloqueio, estornar valores creditados, ou proceder a 
descontos nos pagamentos subsequentes caso sejam constatadas irregularidades na 
comprovação de frequência do bolsista, senão vejamos: 
 

Art. 8º As bolsas de que trata essa Resolução serão pagas pelo FNDE/MEC 
diretamente aos bolsistas dos cursos técnicos profissionalizantes na 
modalidade a distância no âmbito do Programa eTec Brasil, por meio de 
crédito em conta-benefício aberta em agência do Banco do Brasil S/A indicada 
especificamente para esse fim e mediante assinatura, pelo bolsista, de Termo 
de Compromisso em que constem, dentre outros: 
I - autorização para o FNDE/MEC, conforme o caso, bloquear ou estornar 
valores creditados na conta-benefício, mediante solicitação direta ao Banco 
do Brasil S/A, ou proceder ao desconto nos pagamentos subsequentes, nas 
seguintes situações: 
(...) 
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c) constatação de irregularidades na comprovação da frequência do bolsista; 
(grifo nosso) 

 
Ademais, o item 2.1, do Anexo I da Resolução CD/FNDE nº 36/2009, estabelece como 
atribuição do Coordenador Geral e do Coordenador-Geral Adjunto a solicitação do 
pagamento mensal das bolsas aos colaboradores, in verbis: 
 

Anexo I - 2.1. São atribuições do coordenador-geral e do coordenador geral 
adjunto na instituição pública de ensino (IPE):  
(...) 
- solicitar o pagamento mensal das bolsas aos beneficiários, preferivelmente 
por meio de certificação digital; 

 
Resta, portanto, inobservância quanto à ausência da comprovação de frequência dos 
colaboradores nos meses acima relacionados quando da solicitação das bolsas para 
pagamento, o que constitui o descumprimento ao art. 8º da Resolução CD/FNDE nº 
36/2009. 
 
c) Causas: 
Ausência de supervisão e acompanhamento dos procedimentos adotados nos diversos 
pólos quanto ao registro da frequência dos bolsistas e pagamento dos bolsistas no 
âmbito do DEAD/IFS. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Em face do período auditado, a atual Diretoria de Educação à Distância do IFS solicitou 
manifestação do ex-diretor da DEAD, por meio do Memorando Eletrônico nº 33/2015 - 
DEAD, que encaminhou a seguinte manifestação, através do Memorando Eletrônico nº 
24/2015 – PRODIN e seus anexos: 
 
“Conforme explanado em itens anteriores, o controle de freqüência dos bolsistas 
sempre foi de responsabilidade da Coordenação da rede E-Tec (Profa. M.) e das 
Coordenações de Polo e das Coordenações dos respectivos cursos, conforme evidências 
realizadas em documentos (cópia de e-mails) anexos aos relatórios SA nº 13 e 14 (ver 
Memo SIPAC nº 19/PRODIN de 18/03/2015 e Memo SIPAC nº 23/2015 de 19/03/2015). 
 
Contudo, verificando a relação de servidores, pude constatar que até a Coordenação 
Geral da rede E-Tec foi citada como não ter assinado a folha freqüência por 6 meses. 
Acredita-se que esta documentação (folha de freqüência dos bolsistas) deva estar 
arquivada no Departamento de EAD em pastas que não foram disponibilizadas para a 
AUDINT. 
 
Com base nisso, surgem alguns questionamentos: como a própria pessoa responsável 
pelo controle de freqüência passou 6 meses sem assinar as listas de freqüência? Como 
as Coordenações Adjuntas (Prof. M. e Prof. E.) não assinaram as folhas de freqüência 
por um longo período? Como outras Coordenações, a exemplo das Coordenações de 
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cursos, sujeito tão importante no contato com os alunos e execução das turmas, não 
assinavam as listas de freqüência? 
 
Sugere-se uma revisão de documentação neste item.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
A resposta apresentada pelo Gestor corrobora o achado de auditoria uma vez que não 
foi apresentada a comprovação de frequência dos servidores acima listados nos meses 
constantes no quadro acima. 
 
Vale ressaltar que a análise foi realizada com base na documentação apresentada pela 
Diretoria de Educação à Distância – DEAD/IFS encaminhada a essa AUDINT, em anexo 
aos Ofícios supracitados em atendimento às SA's nºs 04/2015, 05/2015, 06/2015 e 
11/2015.  
 
Destaca-se, ainda, que a SA nº 11/2015 foi emitida exatamente com intuito de 
comprovar a existência ou não de outros documentos que não haviam sido entregues a 
essa Auditoria Interna pela DEAD/IFS, uma vez que documentação encaminhada em 
atendimento às SA’s nºs 05/2015 e 06/2015 apresentavam a constatação ora relatada. 
 
A despeito das informações apresentadas pelo Gestor em sua manifestação, vale 
ressaltar que a responsabilidade por manter a guarda de toda a documentação relativa 
ao programa é das instituições públicas de ensino (IPE) vinculadas ao Programa e-Tec 
Brasil, ou seja, do IFS. 
 
Através da Portaria nº 035, em 07 de janeiro de 2014, o servidor C. L. P. S. foi nomeado 
Diretor de Educação à Distância, código CD-03, vinculada à Pro Reitoria de Ensino, dessa 
forma sendo o representante do IFS no que tange à Educação à Distância na Instituição, 
cabendo então à responsabilidade sobre todas as ações e documentação subordinada à 
sua Direção. 
 
Destarte, as manifestações apresentadas pelo Gestor foram insatisfatórias e não 
afastaram a constatação, ficando mantida nos mesmos termos. 
 
Recomendação 001: 
Exigir dos bolsistas a apresentação da folha de ponto preenchida com a compensação de 
horário de trabalho, devidamente atestada pela chefia imediata, como condição 
imprescindível para o recebimento da Bolsa e nos casos contrários, exigir a 
compensação ou ressarcimento ao erário, sob pena de apuração de responsabilidade.  
 
Recomendação 002: 
Apurar todos os casos deficientes registrados no quadro acima, corrigindo todas as 
irregularidades apontadas, quando possível, bem como de todos os colaboradores 
relacionados à DEAD/IFS, sob pena, no caso de reincidência por falta de controles 
adequados, de apuração de responsabilidade a quem deu causa.  
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CONSTATAÇÃO 018: 
Deficiências na formalização da contratação e no controle de frequência dos bolsistas. 
 
a) Evidências: 
Processo nº 23060.00****/2014-94; 
Ofício DEAD/Rede e-Tec, 10 de fevereiro de 2015, em resposta à SA nº 04/2015; 
Ofício DEAD/Rede e-Tec, 20 de fevereiro de 2015, em resposta à SA nº 05/2015; 
Ofício DEAD/Rede e-Tec, 27 de fevereiro de 2015, em resposta à SA nº 06/2015; 
Ofício DEAD/Rede e-Tec, 04 de março de 2015, em resposta à SA nº 11/2015. 
 
b) Fato: 
Da análise dos registros de frequência, encaminhados a essa AUDINT em atendimento 
às SA’s nºs 04/2015, 05/2015, 06/2015 e 11/2015, foi constatada deficiências na 
documentação de contratação, como também no controle de frequência dos bolsistas, 
conforme descrito a seguir: 
 
Deficiência I – Ausência de compensações das faltas apresentadas nas folhas de 
registros de frequência. 
 
Da análise das Fichas de Frequências dos Professores e dos Coordenadores 
encaminhados a essa AUDINT em atendimento às SA's nº 05/2015, 06/2015 e 11/2015, 
foi constatada a existência de faltas sem as devidas compensações, conforme tabela a 
seguir: 
 

CPF FUNÇÃO NO PROGRAMA PERÍODO 

***.981.305-** Professor Pesquisador II Setembro/2014 

***.413.525-** Professor Pesquisador I 
2ª, 3ª e 4ª semana de setembro/2014 

2ª, 3ª e 4ª semana de julho/2014 
Junho/2014 

***.246.115-** 
Coordenador De Curso II 

 

3ª e 4ª semana de março/2014 
2ª, 3ª e 4ª semana de abril/2014 

Maio/2014 
Junho/2014 
Julho/2014 

***.039.305-** Professor Pesquisador I 

2ª e 4ª semana de julho/2014 
2ª e 4ª semana de setembro/2014 
1ª e 4ª semana de outubro/2014 

***.329.575-** 
Professor Pesquisador I 

 

1ª e 2ª semana de julho/2014 
Agosto/2014 

1ª, 2ª e 3ª semana de setembro/2014 
2ª e 3ª semana de dezembro/2014 

***.444.185-** Coordenador Geral Adjunto I 

2ª, 3ª e 4ª semana de abril/2014 
maio/2014 
junho/2014 

1ª semana de agosto/2014 
outubro/2014 

***.438.845-** Coordenador De Curso I 1ª, 3ª e 4ª semana de junho/2014 
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***.431.065-** Coordenador De Curso I 01, 03, 08, 10, 14 de abril/2014 

***.263.175-** Professor Pesquisador I 
1ª, 2ª, 3ª e 4ª semana de julho 
3ª semana de dezembro/2014 

***.694.195-** Coordenador De Tutoria II 
Março/2014 
Abril/2014 

***.761.605-** Coordenador De Curso I 3ª semana de junho/2014 

***.122.975-** 
Professor Pesquisador I 

 
Julho/2014 

Novembro/2014 

***.235.045-** 
Professor Pesquisador I 

 

Julho/2014 
Agosto/2014 

Setembro/2014 

***.501.785-** 
Coordenadorgeral Adjunto I 

 

Abril/2014 
Maio/2014 
Junho/2014 

3ª e 4ª semana de julho/2014 
2ª, 3ª e 4ª semana de setembro/2014 

17 de dezembro/2014 

***.687.045-** Professor Pesquisador II 
14, 16, 21, 23, 24 e 28 de julho/2014 

04 e 06 de agosto/2014 

***.617.305-** Coordenador De Tutoria II 
3ª semana de junho/2014 

julho/2014 

***.178.395-** Coordenador De Tutoria II 
1ª, 2ª e 3ª semana de junho 

17 de dezembro/2014 

***.039.305-** Professor Pesquisador II 

14,11,25 e 28 de julho/2014 
01, 04 e 05 de agosto/2014 
04 e 07 de novembro/2014 

***.622.305-** Professor Pesquisador II 
4ª semana de julho/2014 

06, 13, 19, 21 e 27 de agosto/2014 

***.663.554-** Professor Pesquisador I 19, 20 e 26 de agosto/2014 

Fonte: Documentação apresentada pela DEAD em atendimento às SA's nºs 05/2015, 06/2015 e 11/2015. 

 
Como foi destacado na Constatação 006, a Resolução CD/FNDE nº 36/2009, em seu art. 
8º, inciso I, alínea c, estabelece que o FNDE/MEC poderá realizar bloqueio, estornar 
valores creditados, ou proceder a descontos nos pagamentos subsequentes caso sejam 
constatadas irregularidades na comprovação de frequência do bolsista, senão vejamos: 
 

Art. 8º As bolsas de que trata essa Resolução serão pagas pelo FNDE/MEC 
diretamente aos bolsistas dos cursos técnicos profissionalizantes na 
modalidade a distância noâmbito do Programa eTec Brasil, por meio de 
crédito em conta-benefício aberta em agência do Banco do Brasil S/A indicada 
especificamente para esse fim e mediante assinatura, pelo bolsista, deTermo 
de Compromisso em que constem, dentre outros: 
I - autorização para o FNDE/MEC, conforme o caso, bloquear ou estornar 
valores creditados na conta-benefício, mediante solicitação direta ao Banco 
do Brasil S/A, ou proceder ao desconto nos pagamentos subsequentes, nas 
seguintes situações: 
(...) 
c) constatação de irregularidades na comprovação da frequência do bolsista; 
(grifo nosso) 
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Assim, nota-se a importância da comprovação da frequência afim de que não haja 
bloqueios, estornos ou descontos no pagamento de bolsas. 
 
Deficiência II – Ausência de assinatura dos chefes imediatos. 
 
Da análise das Fichas de Frequências dos Professores e dos Coordenadores 
encaminhados a essa AUDINT em atendimento às SA's nº 05/2015, 06/2015 e 11/2015, 
foi verificado que 85% das fichas de colaboradores e 84% das fichas de professores não 
se encontram assinadas pelo chefe imediato, conforme informações abaixo: 
 

Mês 

Coordenador Professor 

Assinadas Não assinadas Assinadas Não assinadas 

Dezembro 19 3 17 4 

Novembro 0 22 0 22 

Outubro 2 24 0 21 

Setembro 2 18 0 18 

Agosto 4 18 0 14 

Julho 2 18 0 14 

Junho 0 19 0 0 

Maio 0 14 0 3 

Abril 0 16 0 3 

Março 0 18 0 3 

Fevereiro 0 17 0 1 

Janeiro 1 12 0 1 

Total 30 199 17 104 
Fonte: Documentação apresentada pela DEAD em atendimento às SA's nºs 05/2015, 06/2015 e 11/2015. 

 
Como foi relatado na Constatação 005, o art. 5º da Resolução CD/FNDE nº 36/2009, que 
trata sobre as competências e responsabilidades, traz como competência das 
instituições públicas de ensino (IPE) vinculadas ao Programa e-Tec a guarda dos registros 
das informações necessárias ao adequado controle do curso para verificação periódica 
do Ministério da Educação, senão vejamos: 
 

Art. 5º São competências e responsabilidades dos integrantes do Programa e-
Tec Brasil: 
(...) 
III - das instituições públicas de ensino (IPE) vinculadas ao Programa e-Tec 
Brasil: 
(...) 
j) manter, assim como fazer a guarda dos registros das informações 
necessárias ao adequado controle do curso, bem como o Termo de 
Compromisso do Bolsista (Anexo II) e a frequência dos professores-
pesquisadores e dos tutores das IPE, para verificação periódica do 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO; (grifo nosso) 

 



                                                          RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 001/2015 

                                                         AUDITORIA ESPECIAL NA EDUCAÇÃO 

À DISTÂNCIA – EAD 
 

 

51      Rua Francisco Portugal, 150, Salgado Filho. 49020-390 - Aracaju/Sergipe 
                                    Tel.: (79) 3711-1854/1880, email: audint@ifs.edu.br                      
 

 

Observa-se que foi implantado pela DEAD procedimento de controle de frequência dos 
coordenadores e professores. Contudo, a homologação da frequência tem sido realizada 
de forma tácita uma vez que a chefia imediata não tem assinado as referidas fichas de 
frequência dos colaboradores. 
 
Deficiência III - Ausência de assinatura do Coordenador e/ou Diretor nos Termos de 
Compromisso do Bolsista(Anexo II, Resolução CD/FNDE nº 36/2009), como também na 
Ficha Cadastral (Anexo III, Resolução CD/FNDE nº 36/2009). 
 
Da análise da documentação apresentada a essa AUDINT em atendimento às SA's nº 
05/2015, 06/2015 e 11/2015, foi verificado que 47, dos 75 vínculos analisados, não 
possuem assinatura no Termo de Compromisso e/ou na Ficha Cadastral, anexos II e III 
da Resolução nº 36/2009, respectivamente, o que representa uma deficiência na 
formalização da contratação dos colaboradores da Rede e-Tec realizada pelo DEAD/IFS, 
conforme informações listadas a seguir: 
 

CPF 
FUNÇÃO NO 
PROGRAMA 

TERMO DE COMPROMISSO 
DO BOLSISTA (Está 

assinado?) 

FICHA CADASTRAL 
(Está assinada?) 

***.981.305-** 
Professor Pesquisador 
II 

Sim 
Ausência da assinatura do 
diretor/reitor 

***.168.925-** Tutor Presencial Sim 
Ausência da assinatura do 
diretor/reitor 

***.168.925-** Tutor Presencial Sim 
Ausência da assinatura do 
diretor/reitor 

***.214.235-** Tutor Presencial Sim 
Ausência da assinatura do 
diretor/reitor 

***.557.745-** Tutor A Distância Sim 
Ausência da assinatura do 
diretor/reitor 

***.557.745-** Tutor Presencial Sim 
Ausência da assinatura do 
diretor/reitor 

***.246.115-** 
Coordenador De 
Curso II 

Ausência da assinatura do 
coordenador 

Ausência da assinatura do 
coordenador e diretor 

***.325.185-** Tutor A Distância Sim 
Ausência da assinatura do 
diretor/reitor 

***.889.065-** Tutor Presencial Sim 
Ausência da assinatura do 
diretor/reitor 

***.455.405-** Tutor Presencial Sim 
Ausência da assinatura do 
diretor/reitor 

***.224.495-** Tutor A Distância 
Ausência da assinatura do 

coordenador e diretor 
Ausência da assinatura do 
coordenador 

***.777.425-** Tutor Presencial 
Ausência da assinatura do 

coordenador 
Ausência da assinatura do 
coordenador e diretor 

***.763.595-** Tutor A Distância 
Ausência da assinatura do 

coordenador 
Ausência da assinatura do 
coordenador e diretor 

***.811.505-** Tutor A Distância 
Ausência da assinatura do 

coordenador 
Ausência da assinatura do 
coordenador e diretor 

***.663.485-** Tutor A Distância Sim 
Ausência da assinatura do 
diretor/reitor 

***.749.585-** Tutor Presencial Sim Ausência da assinatura do 
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diretor/reitor 

***.202.125-** Coordenador De Pólo 
Ausência da assinatura do 

coordenador 
Ausência da assinatura do 
coordenador e diretor 

***.025.402-** 
Professor Pesquisador 
I 

Sim 
Ausência da assinatura do 
diretor/reitor 

***.868.305-** 
Coordenador De 
Curso II 

Ausência da assinatura do 
coordenador 

Ausência da assinatura do 
coordenador e diretor 

***.868.305-** 
Coordenador De 
Tutoria II 

Ausência da assinatura do 
coordenador 

Ausência da assinatura do 
coordenador e diretor 

***.456.645-** Tutor A Distância Sim 
Ausência da assinatura do 
diretor/reitor 

***.318.235-** Tutor A Distância 
Ausência da assinatura do 

diretor/reitor 
Sim 

***.377.065-** Tutor A Distância Sim 
Ausência da assinatura do 
diretor/reitor 

***.526.305-** Tutor A Distância Sim 
Ausência da assinatura do 
diretor/reitor 

***.148.528-** Tutor A Distância Sim 
Ausência da assinatura do 
diretor/reitor 

***.492.105-** 
Coordenador De 
Curso II 

Sim 
Ausência da assinatura do 
diretor/reitor 

***.985.245-** Tutor A Distância 
Ausência da assinatura do 

coordenador 
Ausência da assinatura do 
diretor/reitor 

***.387.215-** 
Coordenador De 
Curso II 

Ausência da assinatura do 
coordenador e diretor 

Ausência da assinatura do 
coordenador 

***.264.335-** Tutor Presencial Sim 
Ausência da assinatura do 
diretor/reitor 

***.015.605-** Tutor A Distância Sim 
Ausência da assinatura do 
diretor/reitor 

***.134.525-** 
Professor Pesquisador 
I 

Sim 
Ausência da assinatura do 
diretor/reitor 

***.501.785-** 
Coordenador Geral 
Adjunto I 

Ausência da assinatura do 
coordenador 

Ausência da assinatura do 
diretor/reitor 

***.588.105-** Tutor A Distância Sim 
Ausência da assinatura do 
diretor/reitor 

***.641.815-** Coordenador De Pólo Sim 
Ausência da assinatura do 
diretor/reitor 

***.178.395-** 
Coordenador De 
Tutoria II 

Ausência da assinatura do 
coordenador 

Ausência da assinatura do 
diretor e coordenador 

***.709.215-** Tutor A Distância Sim 
Ausência da assinatura do 
diretor/reitor 

***.513.645-** Coordenador De Pólo Sim 
Ausência da assinatura do 
diretor/reitor 

***.698.165-** Tutor A Distância Sim 
Ausência da assinatura do 
diretor/reitor 

***.112.225-** Tutor Presencial 
Ausência da assinatura do 

coordenador 
Ausência da assinatura do 
coordenador e diretor 

***.272.485-** Coordenador De Pólo 
Ausência da assinatura do 

coordenador 
Ausência da assinatura do 
coordenador e diretor 

***.654.625-** Coordenador De Pólo Sim 
Ausência da assinatura do 
diretor/reitor 

***.273.205-** Professor Pesquisador Sim Ausência da assinatura do 
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I diretor/reitor 

***.057.645-** Tutor A Distância 
Ausência da assinatura do 

coordenador 
Ausência da assinatura do 
coordenador e diretor 

***.887.975-** Tutor A Distância 
Ausência Da Assinatura Do 

Coordenador 
Ausência da assinatura do 
coordenador e diretor 

***.233.685-** 
Professor Pesquisador 
II 

Sim 
Ausência da assinatura do 
diretor/reitor 

***.227.605-** Tutor A Distância Sim 
Ausência da assinatura do 
diretor/reitor 

***.403.425-** Tutor A Distância Sim 
Ausência da assinatura do 
diretor/reitor 

Fonte: Documentação apresentada pela DEAD em atendimento às SA's nºs 05/2015, 06/2015 e 11/2015. 

 
Nota-se que, nos vínculos listados acima, foram apresentados os anexos II e III da 
Resolução nº 36/2009, documentação obrigatória na contratação dos colaboradores 
vinculados à Rede e-Tec. No entanto, não tem sido observado por parte da Direção a 
necessidade de aposição das devidas assinaturas por parte do responsável identificado 
nos documentos acima citados, o que constitui uma deficiência no processo de 
contratação. 
 

c) Causas 
Falta de supervisão e acompanhamento dos procedimentos adotados nos diversos pólos 
quanto ao registro da frequência dos bolsistas, como também da documentação 
referente à contratação dos bolsistas no âmbito do DEAD/IFS. 
 
d) Manifestação da Unidade 
Em face do período auditado, a atual Diretoria de Educação à Distância do IFS solicitou 
manifestação do ex-diretor da DEAD, por meio do Memorando Eletrônico nº 33/2015 - 
DEAD, que encaminhou a seguinte manifestação, através do Memorando Eletrônico nº 
24/2015 – PRODIN e seus anexos: 
 
“Deficiência I: Conforme explanado em itens anteriores, o controle de freqüência dos 
bolsistas sempre foi de responsabilidade da Coordenação da rede E-Tec e das 
Coordenações de Polo e dos respectivos cursos, conforme evidências realizadas em 
documentos (cópia de e-mails) anexos aos relatórios SA nº 13 e 14 (ver Memo SIPAC nº 
19/PRODIN de 18/03/2015 e Memo SIPAC nº 23/2015 de 19/03/2015). Sugere-se uma 
revisão neste item. 
 
Deficiência II: Questiona-se: qual a fórmula para controlar mais de 150 bolsistas, um a 
um, mês a mês, de forma que TODOS OS DOCUMENTOS estejam completamente em 
perfeita ordem? Acredita-se que, para que não houvesse nenhuma falha neste processo, 
o controle de folha de ponto deveria ser realizada de forma automatizada ou ser 
realizada por um setor responsável e competente para isto. Não tem como uma direção, 
composta por um único Servidor, consiga controlar TODOS OS DOCUMENTOS de forma 
que não venha a ter nenhuma deficiência. 
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Deficiência III: Durante o exercício da Coordenação Geral da rede E-Tec, houve sempre 
o cuidado de efetuar o devido controle e coleta das devidas assinaturas nos documentos 
citados neste item. A assinatura dos termos era de responsabilidade da Coordenação 
Geral da rede E-Tec e sempre houve este controle de forma assídua. Percebe-se, 
portanto, que as devidas documentações analisadas não são as mesmas que foram 
documentadas pela equipe diretiva do período de gestão da EAD. Sugere-se uma revisão 
de documentação neste item. 
 
e) Análise da Manifestação: 
A resposta apresentada pelo Gestor corrobora o achado de auditoria uma vez que o 
mesmo relata as limitações encontradas pela sua gestão em se tratando de controle de 
frequência. 
 
Quanto à Deficiência III, cumpre ressaltar que a análise foi realizada com base na 
documentação apresentada pela Diretoria de Educação à Distância – DEAD/IFS 
encaminhada a essa AUDINT, em anexo aos Ofícios supracitados em atendimento às 
SA's nºs 04/2015, 05/2015, 06/2015 e 11/2015.  
 
Destaca-se, ainda, que a SA nº 11/2015 foi emitida exatamente com intuito de 
comprovar a existência ou não de outros documentos que não haviam sido entregues a 
essa Auditoria Interna pela DEAD/IFS, uma vez que documentação encaminhada em 
atendimento às SA’s nºs 05/2015 e 06/2015 apresentavam a constatação ora relatada. 
 
A despeito das informações apresentadas pelo Gestor em sua manifestação, vale 
ressaltar que a responsabilidade por manter a guarda de toda a documentação relativa 
ao programa é das instituições públicas de ensino (IPE) vinculadas ao Programa e-Tec 
Brasil, ou seja, do IFS. 
 
Através da Portaria nº 035, em 07 de janeiro de 2014, o servidor C. L. P. S. foi nomeado 
Diretor de Educação à Distância, código CD-03, vinculada à Pro Reitoria de Ensino, dessa 
forma sendo o representante do IFS no que tange à Educação à Distância na Instituição, 
cabendo então à responsabilidade sobre todas as ações e documentação subordinada à 
sua Direção. 
 
Destarte, as manifestações apresentadas pelo Gestor foram insatisfatórias e não 
afastaram a constatação, ficando mantida nos mesmos termos. 
 
Recomendação 001: 
Estabelecer procedimentos de controle e guarda de documentação de modo organizado 
no âmbito da Diretoria de Ensino à Distância, ou seja, em todos os pólos, de modo a 
garantir o atendimento às normas legais vigentes quanto ao controle de frequência e 
guarda de documentação de colaboradores no âmbito à DEAD/IFS. 
 
Recomendação 002: 
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Apurar todos os casos deficientes registrados nas tabelas acima, corrigindo todas as 
irregularidades apontadas, quando possível, bem como em toda a documentação de 
colaboradores vinculadas à DEAD/IFS, sob pena, no caso de reincidência por falta de 
controles adequados, de apuração de responsabilidade a quem deu causa.  
 
Recomendação 003: 
Manter guardada de forma organizada toda a documentação relativa ao processo de 
seleção de colaboradores, inclusive os instrumentos de avaliação de cada candidato 
pelo período mínimo de 5 (cinco) anos.  
 
 
 
CONSTATAÇÃO 019: 
Professores em regime de dedicação exclusiva com sobreposição de horários entre 
suas funções regulares e o Programa EAD. 
 
a) Evidências: 
Relação de Bolsistas para pagamento – janeiro a dezembro de 2014; 
Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012; 
Memorando Eletrônico nº 16-2015-CHE-AJU; 
Horário dos docentes do IFS do semestre 2014.21. 
  
b) Fato: 
Da análise das fichas de freqüências dos bolsistas que possuem regime de dedicação 
exclusiva, encaminhados a essa AUDINT em atendimento às SA's nº 05/2015, 06/2015 e 
11/2015, bem como dos horários dos docentes nos semestres 2014.1 e 2014.2, foi 
constatado que houve sobreposição de horários entre suas funções regulares e o os 
horários da EAD, conforme tabela a seguir: 
 

BOLSISTA 
FUNÇÃO NO 
PROGRAMA 

PERÍODO DE 
VINCULAÇÃO 

SEMESTRE 
ANALISADO 

DIA E QUANTIDADE DE 
HORAS DA SOBREPOSIÇÃO 

***.073.168-** 
Professor 

Pesquisador I 
01/11/2014 a 
31/12/2014 

2º semestre 

Ter: 00h45 
Qua: 01h40 
Qui: 02h50 
Sex: 01h45 

***.329.575-** 
Professor 

Pesquisador I 
01/03/2014 a 
31/05/2014 

1º semestre Sex: 02h10 

***.025.402-** 
Professor 

Pesquisador I 
01/03/2014 a 
31/05/2014 

1º semestre Seg: 05h00 

***.270.854-** 
Professor 

Pesquisador I 
01/03/2014 a 
31/05/2014 

1º semestre 
Qua: 01h45 
Qui: 00h45 

***.122.975-** 
Professor 

Pesquisador I 
01/09/2014 a 
30/09/2015 

2º semestre 
Ter: 02h00 
Qui: 00h45 

***.235.045-** 
Professor 

Pesquisador I 
01/06/2014 a 
30/08/2014 

2º semestre Ter: 01h40 

                                 
1
 http://www.ifs.edu.br/component/content/article/5-instituicao/administrativo/3313-horario-dos-docente 
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***.308.088-** 
Professor 

Pesquisador II 
01/01/2014 a 
31/03/2014 

Não encontrada 
freqüência EAD 

- 

***.948.935-** 
Coordenador De 

Curso I 
01/05/2014 a  
31/05/2014 

Não encontrada 
freqüência EAD 

- 

***.501.785-** 
Coordenador 

Geral Adjunto I 
01/05/2014 a 
31/12/2014 

2º semestre 
Seg: 03h00 
Qua: 01h45 

***.272.485-** 
 

Coordenador De 
Pólo 

01/12/2012 a 
31/01/2014 

Não encontrada 
freqüência EAD 

- 

Fonte: Folhas de freqüência enviados pela DEAD e horários dos docentes do IFS em 2014. 

 
Acerca do desempenho de outras atividades pelo professor em regime de dedicação 
exclusiva, a Lei nº 12.772 de 28 de dezembro de 2012, no seu art. 20, §4º, inciso I e art. 
21, inciso IV dispõem que: 
 

Art. 20 (...) 
§4° O professor, inclusive em regime de dedicação exclusiva, desde que não 
investido em cargo em comissão ou função de confiança, poderá: 
I - participar dos órgãos de direção de fundação de apoio de que trata a Lei no 
8.958, de 20 de dezembro de 1994, nos termos definidos pelo Conselho 
Superior da IFE, observado o cumprimento de sua jornada de trabalho e 
vedada a percepção de remuneração paga pela fundação de apoio; (grifo 
nosso) 
Art. 21 No regime de dedicação exclusiva, será admitida, observadas as 
condições da regulamentação própria de cada IFE, a percepção de: 
(...) 
IV - bolsa pelo desempenho de atividades de formação de professores da 
educação básica, no âmbito da Universidade Aberta do Brasil ou de outros 
programas oficiais de formação de professores; (grifo nosso) 
 

Observa-se que, apesar de não proibir a percepção de outras bolsas, a referida Lei pede 
que seja observado o cumprimento da jornada de trabalho do professor em regime de 
dedicação exclusiva.  
 
Constatou-se que sete professores bolsistas do Programa tiveram sobreposição de 
horários entre suas funções regulares e o Programa EAD. Conforme tabela apresentada, 
não foi possível analisar a sobreposição de horários de três bolsistas pelo fato de não 
nos ter sido apresentado as freqüências no Programa de tais professores. 

 

c) Causas: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados para gestão do 
mencionado programa. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Através de e-mail enviado no dia 27 de março, a atual Diretoria de Educação à Distância 
do IFS solicitou manifestação do ex-diretor da DEAD, que encaminhou a seguinte 
manifestação, através do Memorando Eletrônico nº 33/2015 – PRODIN e seus anexos: 
 

“Analisando a constatação 019 onde trata de professores de regime de dedicação 
exclusiva atuando na EAD, vimos informar que a situação de sobreposição de horários 
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está condicionado à responsabilidade do docente e não da gestão da EAD, uma vez que 
a Direção da EAD não tem como efetuar o CONTROLE desses horários de sobreposição 
dos docentes, visto que a rede e-Tec não disponibiliza bolsas para efetivação de uma 
equipe administrativa ou multidisciplinar para a realização de atividades administrativas 
e de controle. Portanto, não tinhamos como evidenciar tal situação na época, nem tão 
pouco efetivar um controle mais detalhado a este pleito.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
A manifestação apresentada pelo gestor corrobora o achado de auditoria uma vez que 
não refuta as informações apresentadas. 
 
Vale ressaltar a importância de estabelecer controles e procedimentos adequados para 
que não haja contratação de colaboradores sob o regime de dedicação exclusiva que 
não tenham disponibilidade de horário para atuação efetiva na EaD, de modo a não 
haver sobreposição de horários e conseqüentes prejuízo das atividades. 
 
Destarte, as manifestações apresentadas pelo Gestor foram insatisfatórias e não 
afastaram a constatação, ficando mantida nos mesmos termos. 
 
Recomendação 001: 
Exigir dos bolsistas a apresentação da folha de ponto preenchida com a compensação de 
horário de trabalho, devidamente atestada pela chefia imediata, como condição 
imprescindível para o recebimento da Bolsa. 
 
Recomendação 002: 
Verificar em todos os editais vigentes relacionados ao Programa a efetiva compensação 
de horários dos colaboradores, e nos casos contrários, exigir a compensação ou 
ressarcimento ao erário, sob pena de apuração de responsabilidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 001/2015 

                                                         AUDITORIA ESPECIAL NA EDUCAÇÃO 

À DISTÂNCIA – EAD 
 

 

58      Rua Francisco Portugal, 150, Salgado Filho. 49020-390 - Aracaju/Sergipe 
                                    Tel.: (79) 3711-1854/1880, email: audint@ifs.edu.br                      
 

 

3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Em face dos exames realizados, a equipe de auditoria concluiu que Diretoria de Ensino à 
Distância do IFS, no que tange à gestão de pessoas, deve adotar medidas corretivas 
urgentes, com vistas a elidirem os pontos ressalvados neste relatório. 
 
Ressalta-se que algumas manifestações por parte da Gestão levaram a uma a re-análise 
da documentação apresentada, e por conseqüência disso, houve alteração na conclusão 
da AUDINT, de forma que não foram geradas recomendações para a constatação.  
 
Cumpre registrar que a equipe reconhece as limitações de recursos humanos e 
materiais, bem como da estrutura física, no início da implementação do programa no 
IFS, cujos fatores contribuíram também, para a ocorrência de determinadas falhas aqui 
apontadas, especialmente no que tange ao planejamento, monitoramento e controles 
administrativos e acadêmicos.  
 
Impende informar que os nomes de todos os colaboradores que evidenciaram os 
achados de auditoria foram substituídos pelo CPF de forma a preservá-los, porém as 
informações completas estão citadas nas SA's nºs 04/2015, 05/2015, 06/2015, 11/2015, 
14/2015, 15/2015 e 17/2015, anteriormente encaminhadas. 
 
Destarte, conclui-se que as situações relatadas exigem da Gestão a adoção, tempestiva, 
de medidas preventivas e corretivas, para salvaguardar o interesse público, fortalecer os 
controles administrativos e reduzir os riscos de sanções aos gestores. 
 
Por fim, cabe ao gestor realizar um acompanhamento mais efetivo dos processos 
vindouros, por meio das ações de monitoramento às recomendações expedidas pela 
AUDINT, através do Plano de Providência Permanente, a ser encaminhado 
oportunamente.  

 
 
Aracaju/SE, 31 de março de 2015. 

 

 

Helanne Cristianne Pontes  
Auditora Interna do IFS 

 
Raquel da Silva Oliveira Estácio 

Auditora Interna do IFS 

 
Willian Santos de Jesus 

Coordenador de Execução das Ações de Controle 


