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PROCESSO Nº 23282.006788/2022-68

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO 2022.3

Ação nº 03 - PAINT 2022

EXERCÍCIO: 2022

 

 

QUAL FOI O TRABALHO REALIZADO?

Avaliação dos controles internos e da distribuição da carga horária de a�vidades desenvolvidas pelos integrantes da Carreira do Magistério
Superior em conformidade com a Resolução Complementar Consepe nº 02/2021.

 
POR QUE ESSE TRABALHO FOI REALIZADO?

O trabalho foi realizado em atendimento à Ordem de Serviço (OS) Nº 4/2022/AI-UNILAB, como terceira Ação do Plano Anual de Auditoria de
2022 - Ação ID 03/2022.

 
QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELA AUDIN? 

Com base nos resultados dos trabalhos, verificamos que a Unilab estabeleceu por meio de Resolução Complementar as diretrizes para a
distribuição da carga horária de a�vidades desenvolvidas pelos integrantes da Carreira do Magistério Superior, estabelecendo parâmetros
para a�vidades de ensino, pesquisa, extensão e gestão.  Após realização dos trabalhos, concluímos que a Unilab cumpre os parâmetros da
Resolução, com ressalvas as inconformidades apontadas no relatório.

Ressaltamos o caráter pedagógico do presente trabalho de auditoria, no qual visamos auxiliar e agregar valor no aprimoramento e
implementação da polí�ca.

 
 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

Audin - Auditoria Interna

DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação

GR - Gabinete da Reitoria

IFEs - Ins�tuições Federais de Ensino

ICEN - Ins�tuto de Ciências Exatas e da Natureza

ICSA - Ins�tuto de Ciências Sociais Aplicadas

ICS - Ins�tuto de Ciências da Saúde

IDR - Ins�tuto de Desenvolvimento Rural

IEAD - Ins�tuto de Educação a Distância

IEDS - Ins�tuto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável

IH - Ins�tuto de Humanidades

IHL - Ins�tuto de Humanidade e Letras do Malês

ILL - Ins�tuto de Linguagens e Literaturas

LAI - Lei de Acesso à informação

LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

MEC - Ministério da Educação

OS - Ordem de serviço

Paint - Plano Anual de Auditoria Interna

Proadi - Pró-reitoria de Administração e Infraestrutura

Proex - Pró-reitoria de Extensão, Arte e Cultura

PROPPG - Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

SEI - Sistema Eletrônico de Informações

SGP - Superintendência de Gestão de Pessoas

TCU - Tribunal de Contas da União

Unilab - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira



21/07/2022 10:47 SEI/UNILAB - 0503019 - Relatório de Auditoria

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=569748&infra_sis… 2/35

 
 

1. INTRODUÇÃO

Por meio do presente relatório a Auditoria Interna (Audin) vem expor os resultados dos trabalhos de auditoria desenvolvidos em
conformidade com a Ordem de Serviço (OS) nº 04/2022, em decorrência da Ação nº 03/2022 disposta no Plano Anual de Auditoria (Paint) de
2022. Os trabalhos foram realizados durante o período de 02/05/2022 - 20/07/2022.

A ação de auditoria teve como objeto a distribuição da carga horária das a�vidades desenvolvidas pelos integrantes da Carreira do
Magistério Superior da Unilab. E como obje�vo avaliar a adequação e funcionalidade dos controles internos e a conformidade dos controles
com a legislação per�nente quanto a carga horária docente.

Inerente ao objeto auditado, por meio da Portaria GR nº 1.100 de 05 de outubro de 2018, foi ins�tuída uma comissão com o obje�vo de
elaborar minuta de Resolução para regulamentação das a�vidades docentes da Unilab. Concluídos os trabalhos da comissão, foi emi�da a
Resolução Complementar Consepe nº 02/2021 de 16 de julho de 2021 (que, para facilitar as remissões denominar-se-á doravante
simplesmente “Resolução”), em cuja constam os parâmetros que norteiam a distribuição das a�vidades desempenhadas pelos docentes, a
saber: I) ensino; II) pesquisa; III) extensão; e IV) gestão.

Em vista disso, o trabalho da equipe de auditoria pautou-se nos parâmetros estabelecidos na Resolução tendo como foco o a�ngimento dos
obje�vos propostos pela auditoria.

Para a realização do presente trabalho foi realizado levantamento de informações junto aos Ins�tutos Acadêmicos da Unilab: Ins�tuto de
Ciências Exatas e da Natureza (ICEN), Ins�tuto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA), Ins�tuto de Ciências da Saúde (ICS), Ins�tuto de
Desenvolvimento Rural (IDR), Ins�tuto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável (IEDS), Ins�tuto de Humanidades (IH), Ins�tuto de
Humanidade e Letras do Malês (IHL), Ins�tuto de Linguagens e Literaturas (ILL), Ins�tuto de Educação a Distância (IEAD); Pró-reitoria de Arte,
Extensão e Cultura (Proex); Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG), Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP), Sistema
Integrado de Gestão de A�vidades Acadêmicas (SIGAA) e páginas da web das respec�vas unidades.  Atualmente a Unilab conta com 09
(nove) Ins�tutos, porém, o Ins�tuto de Educação a Distância (IEAD) foi desconsiderado das análises, pois não há docentes vinculados a ele.

Além da análise da Resolução, foram realizadas questões de auditoria, indagações e testes de auditoria a fim de verificar e avaliar a
aplicabilidade da polí�ca, que serão detalhados no tópico “Resultados dos Exames”. Os testes aplicados foram delimitados ao período
acadêmico de 2021.1.

Os trabalhos foram realizados conforme as normas técnicas aplicadas à auditoria governamental.

 
2. RESULTADOS DOS EXAMES

01. A distribuição da carga horária do docente entre o ensino, a pesquisa e a extensão na Unilab está devidamente regulamentada?

Sim. O regulamento interno que estabelece a polí�ca da carga horária docente consta na Resolução Complementar Consepe nº 02, de 16 de
julho de 2021.

 

. 02. O regulamento estabelece parâmetros para a adequada distribuição de carga horária dos docentes?

Sim. Em conformidade com a Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, a Resolução Complementar Consepe nº 02, de 16 de julho de 2021,
apresenta os parâmetros de carga horária mínima e máxima para as a�vidades desempenhadas pelos docentes, a saber: ensino, pesquisa,
extensão e gestão. No entanto, observamos ambiguidades que prejudicam a atuação das instâncias que receberam atribuições da resolução,
conforme CONSTATAÇÃO 01.

 

03. Existe sistemá�ca de acompanhamento, avaliação e controle quanto à adequação da distribuição da carga horária docente?

Na Resolução Complementar Consepe nº 02, de 16 de julho de 2021, consta a descrição de um fluxo referencial que auxilia no planejamento
e avaliação dos planos e relatórios das a�vidades dos docentes. O fluxo, conforme a resolução, propõe as seguintes etapas percorridas
semestralmente:

Gráfico 01 - Fluxo do PIT/RIT
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Fonte: elaborado a par�r das informações levantadas durante a auditoria.
 

O fluxo para apresentação do Relatório Individual de Trabalho (RIT) é pra�camente o mesmo da elaboração do Plano Individual de Trabalho
(PIT). A diferença essencial entre o PIT e o RIT está no fato de o primeiro ser uma proposta de trabalho a ser perseguida e o úl�mo ser um
relatório de prestação de contas daquilo que foi proposto e realizado. Ressalta-se que os PITs seguem o mesmo padrão de preenchimento,
pois são elaborados seguindo o modelo de formulário eletrônico disponibilizado pela SGP.

Conforme CONSTATAÇÃO 02 e 03, iden�ficamos inobservância parcial do fluxo proposto na Resolução.

 

04. São observados os parâmetros estabelecidos do regime de trabalho docente quanto à a�vidade ensino, pesquisa, extensão, gestão e
outras a�vidades relevantes?

Para verificar a observância dos parâmetros estabelecidos na Resolução foram analisados os PITs dos docentes a�vos no período acadêmico
de 2021.1.

Após realização dos testes, verificamos inobservância dos parâmetros da Resolução, conforme mencionamos nas CONSTATAÇÕES 04, 05, 06,
07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.

 

05. É dada ampla publicidade (fácil acesso ao público) das informações rela�vas às a�vidades docentes no ensino, pesquisa, extensão,
gestão e outras a�vidades relevantes?

No que se refere a ampla e irrestrita publicidade, após realização de consultas na página web da Unilab, verificamos publicação dos PITs dos
Ins�tutos: ICEN, ICSA, IDR, IH, ILL, IHL do período acadêmico 2021.1, conforme links a seguir:

- h�ps://unilab.edu.br/plano-individual-de-trabalho-pit-icen/; (ICEN)

- h�ps://unilab.edu.br/plano-individual-de-trabalho-pit-icsa/; (ICSA)

- h�ps://unilab.edu.br/pit-e-rit-docente-idr/; (IDR)

- h�ps://unilab.edu.br/planos-individuais-de-trabalho-ihlm/; (IHL)

- h�ps://unilab.edu.br/plano-individual-de-trabalho-pit/; (IH)

- h�ps://unilab.edu.br/plano-e-relatorio-individual-de-trabalho-pit-rit/ (ILL)

Porém, não iden�ficamos a publicação dos PITs dos docentes vinculados ao IEDS e ao ICS, conforme CONSTATAÇÃO 16.

Já no que se refere a consulta por meio da ferramenta “Consulta Pública” do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), verificamos que os
processos contendo os PITs dos Ins�tutos: ICEN, ICSA, ICS, IEDS, IH, IHL, ILL, encontram-se com restrição de acesso, impedindo que o usuário
externo possa consultar os planos de trabalho dos docentes. O IDR promoveu a transparência a�va, conforme processo SEI
23282.014413/2021-91.

https://www.google.com/url?q=https://unilab.edu.br/plano-individual-de-trabalho-pit-icen/&sa=D&source=editors&ust=1658238431030331&usg=AOvVaw2VdDnCkRlgzY_DNm2W6dPy
https://www.google.com/url?q=https://unilab.edu.br/plano-individual-de-trabalho-pit-icsa/&sa=D&source=editors&ust=1658238431030693&usg=AOvVaw3XEb7d6tC-cBNYGMlncLMH
https://www.google.com/url?q=https://unilab.edu.br/pit-e-rit-docente-idr/&sa=D&source=editors&ust=1658238431030964&usg=AOvVaw2_wcQxb7bvIi8m75y3id7U
https://www.google.com/url?q=https://unilab.edu.br/planos-individuais-de-trabalho-ihlm/&sa=D&source=editors&ust=1658238431031239&usg=AOvVaw1i2sjgU0W-AEc6U3Sug2Ut
https://www.google.com/url?q=https://unilab.edu.br/plano-individual-de-trabalho-pit/&sa=D&source=editors&ust=1658238431031506&usg=AOvVaw1CnDt8FPAThevUudyps2-e
https://www.google.com/url?q=https://unilab.edu.br/plano-e-relatorio-individual-de-trabalho-pit-rit/&sa=D&source=editors&ust=1658238431031803&usg=AOvVaw336hqdCzmUpRPSFfoz72tS
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2.1. CONSTATAÇÃO 01: Controles relacionados à carga horária docente insuficientes

A Resolução estabelece os critérios para a distribuição da carga horária de a�vidades desenvolvidas pelos docentes da Unilab.  Após análises,
verificamos que a norma traz uma série de procedimentos e parâmetros que auxiliam e orientam a elaboração e avaliação dos PITs e dos
RITs.

No entanto, observamos ambiguidades que prejudicam o entendimento no que se refere às competências das instâncias responsáveis, em
especial: Comissão de Avaliação do Regime de Trabalho (CART), Colegiados dos Cursos, Conselhos das Unidades Acadêmicas, Direção das
Unidades Acadêmicas e Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD).

 
2.1.1. MANIFESTAÇÃO DAS UNIDADES AUDITADAS

Considerando a natureza da constatação, solicitamos manifestação da Reitoria da Unilab a respeito, que esclareceu:
Informamos que tomamos ciência das inconsistências encontradas com relação à carga horária docente e comunicamos que, a fim de sanar
essa situação, a Reitoria criou um grupo de trabalho para discu�r a alteração da Resolução Complementar Consepe/Unilab nº 2 - 16/07/2021,
conforme Portaria Reitoria/Unilab nº 23/22, documento (0399557), sendo esse GT prorrogado por mais 60 dias, mediante a Portaria
Reitoria/Unilab nº 58/22, documento (0416227).

As a�vidades do referido GT estão em fase de conclusão e a Reitoria aguarda apresentação do resultado dos trabalhos para dar
prosseguimento com a revisão da Resolução nas unidades per�nentes.

 
2.1.2. ANÁLISE DA AUDITORIA

Tendo em vista que a gestão superior está ciente das inconsistências da polí�ca que define os critérios para a distribuição da carga horária de
a�vidades desenvolvidas pelos integrantes da Carreira do Magistério Superior e que foi ins�tuída uma comissão  com obje�vo de propor
adequações e melhorias na referida polí�ca, não vislumbramos recomendação. No entanto, iremos acompanhar e monitorar a conclusão
dos trabalhos da comissão.

 
2.2. CONSTATAÇÃO 02: Inobservância do dever de decidir

O Art. 36 da Resolução estabelece que o PIT do docente será aprovado, em úl�ma instância, pelo Conselho da Unidade Acadêmica de
origem de lotação do docente.

Não obstante a competência atribuída, verificamos que não houve aprovação pelo Conselho das Unidade Acadêmicas dos seguintes
Ins�tutos: IEDS, ICSA e ICS.

 
2.2.1. MANIFESTAÇÃO DAS UNIDADES AUDITADAS

Manifestações dos Ins�tutos IEDS, ICS e ICSA no Anexo A.

 
2.2.2. ANÁLISE DA AUDITORIA

As manifestações apresentadas pelo IEDS, ICS e ICSA em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria confirmam a constatação
apresentada, tendo este úl�mo informado que os PITs e os RITs serão apreciados pelas unidades competentes durante o mês de julho. Nesse
sen�do, consideramos que a provação dos PITs está prejudicada tendo em vista a conclusão do período para o qual foram propostos,
restando às unidades avaliar a conformidade da execução a par�r da avaliação dos RITs.

Consoante informações do IEDS, o conselho decidiu em reunião ordinária pela não aprovação ou reprovação dos PITs naquele momento
devido às inconsistências da Resolução, e o ICS informou que não há registros em ata de reunião de aprovação em conselho de unidade ou
colegiados de curso.

Adicionalmente, a diretoria do IEDS solicitou que a auditoria apresentasse quais sanções os docentes e o próprio conselho do IEDS poderiam
sofrer em virtude da não aprovação dos PITs/RITs no conselho de Unidade.

A Resolução estabeleceu fluxo que vai desde a elaboração até a publicação, atribuindo competências para cada etapa (Arts. 33 ao 39).
Conforme previsto no art. 36, o PIT, após apreciado pela comissão de avaliação e colegiado do curso de origem, será encaminhado para
aprovação pelo Conselho de Unidade Acadêmica de origem de lotação do docente.

Em vista disso, entendemos que não há discricionariedade para a não aprovação/reprovação pelos Conselhos das Unidades.

No que se refere à indicação de sanções decorrentes do descumprimento da norma solicitada pelo IEDS, ressaltamos que todos os
servidores públicos estão sujeitos ao poder disciplinar que visa assegurar a responsabilização dos servidores pelo come�mento de atos que
impliquem a inobservância dos deveres relacionados às atribuições do cargo ou função em que estão inves�dos. O regime jurídico dos
servidores públicos civis da União, Lei nº 8.112/1993, prescreve entre as espécies de sanções disciplinares aplicáveis aos servidores públicos
federais por falta funcional a advertência, suspensão e demissão, sem prejuízo de outras sanções cabíveis fora da esfera administra�va (civil
e penal). Ademais, a conduta dos servidores poderá ser analisada à luz do Decreto nº 1.171/1994 (Código de É�ca Profissional do Servidor
Público Civil do Poder Execu�vo Federal) que estabelece princípios é�cos e orientam a conduta dos servidores no exercício da profissão.  

 
2.2.3. RECOMENDAÇÕES

Recomendamos ao IEDS, ICS e ICSA:

2.1 - Realize a avaliação dos RITs a fim de verificar o cumprimento das a�vidades propostas nos PITs de 2021.1;

2.2 - O cumprimento tempes�vo do art. 36 da Resolução Complementar Consepe nº 02/2021, no qual estabelece que o PIT seja aprovado
pelo Conselho de Unidade Acadêmica de origem de lotação do docente.

https://www.google.com/url?q=https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao%3Dprotocolo_visualizar%26id_protocolo%3D454518%26id_procedimento_atual%3D552313%26infra_sistema%3D100000100%26infra_unidade_atual%3D110000065%26infra_hash%3Dbb4209cf2f3772984eea7eb301c5a0964ab800456efa3b687e40bbe58a21b942&sa=D&source=editors&ust=1658238431033594&usg=AOvVaw1_hQnrzHlHNlKb4qCbPwVG
https://www.google.com/url?q=https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao%3Dprotocolo_visualizar%26id_protocolo%3D472997%26id_procedimento_atual%3D552313%26infra_sistema%3D100000100%26infra_unidade_atual%3D110000065%26infra_hash%3D1f423a2728ae0d74ec0f68c5fc8f9a43cd016377a954d93a666b737fe1e5aa45&sa=D&source=editors&ust=1658238431033993&usg=AOvVaw3U-4a0xGR_a-PaETjHvpx7
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2.3. CONSTATAÇÃO 03: Não apresentação de planos individuais de trabalho

O Art. 33 da Resolução estabelece que cada docente apresente seu PIT ao Ins�tuto de lotação.

No entanto, após consultas aos processos SEI e às páginas web informadas pelos Ins�tutos, não iden�ficamos os PITs referente ao período
acadêmico de 2021.1 dos seguintes docentes:

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA (ICEN)

- ███████████ (Siape: 197██████████);

- ██████████████ (Siape: 205█████████████);

- ██████████ (Siape: 2069680);

- ██████████████ (Siape: 155███████████████);

- ████████ (Siape: 182███████████████);

- ████████████ (Siape: 222███████████████).

 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS (ICSA)

- ████████ (Siape: 231██████████).

 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (ICS)

- █████████ (Siape: 136█████████).

 
INSTITUTO DE HUMANIDADES (IH)

- █████████ (Siape: 196█████████████);

- █████████████ (Siape: 227████████████);

- █████████████ (Siape: 299███████████████).

 
INSTITUTO DE HUMANIDADE E LETRAS DO MALÊS (IHL)

- █████████ (Siape: 235█████████);

- █████████████ (Siape: 400██████████);

- ██████████████ (Siape: 125██████████);

- ██████████ (Siape: 306█████████████);

- ███████████████ (Siape: 204██████████████);

- ████████████ (Siape: 242██████████████);

- ███████████ (Siape: 306███████████████);

- ███████████ (Siape: 221███████████).

 
2.3.1. MANIFESTAÇÃO DAS UNIDADES AUDITADAS

Manifestações dos Ins�tutos ICS, IHL, IH, ICSA no Anexo A.

Não apresentou manifestação: ICEN.

 
2.3.2. ANÁLISE DA AUDITORIA

Conforme manifestado pelo ICS, houve a apresentação do PIT do docente █████████ (Siape: 136████████).

Assiste razão ao IHL referente a não apresentação dos PITs dos docentes ██████████████ (Siape 400██████████) e
██████████████ (Siape 242█████████), pois ambos estavam afastados durante o período 2021.1.

Apesar da manifestação do IHL e IH da apresentação dos PITs dos demais docentes, não iden�ficamos os referidos documentos na página
web informada pelos Ins�tutos à auditoria. No que cabe à docente █████████ (Siape 221████████), ressaltamos que a Resolução
não excepciona a apresentação dos PITs e RITs, independente da natureza do cargo ocupado (efe�vo ou comissionado).

 
2.3.3. RECOMENDAÇÕES

Recomendamos ao IHL e IH:

3.1 - Verificar o cumprimento da carga horária do(s) docente(s) (avaliação do RIT) e, caso necessário, providenciar a compensação conforme
previsão do Art. 4 da resolução complementar Consepe nº 02/2021.

3.2 - Tomem medidas para apresentação dos PITs dos docentes vinculados ao Ins�tuto e que, conforme o caso, adotem as providências
estabelecidas no Art. 39 da resolução, sob pena de responsabilidade solidária.
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2.4. CONSTATAÇÃO 04: Inobservância da carga horária semanal

Concernente a carga horária semanal de trabalho, a Resolução prevê que, para fins de distribuição da carga horária semanal, serão
considerados os regimes de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em tempo integral, com dedicação exclusiva e sem dedicação
exclusiva; e em tempo parcial de 20 (vinte) horas semanais de trabalho.

Conforme análises realizadas, iden�ficamos inobservância da carga horária semanal nos PITs a seguir:

 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA (ICEN)

Siape Docente Carga horária
proposta

Carga horária
devida

196█████████ ████████████ 29,5 40
388████████ █████████████ 27 40
155█████████ ████████████ 64 40
203███████████████ ██████████ 33,2 40
187██████████████ ███████████████ 38 40

 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADA (ICSA)

Siape Docente Carga horária
proposta

Carga horária
devida

208███████████████ ████████ 35 40
177████████████ ██████████████ 30 40
176██████████ ██████████████ 44 40
133██████████████ █████████ 44 40

 
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL (IDR)

Siape Docente Carga horária
proposta

Carga horária
devida

198███████████████ ███████████████ 32 40
 

INSTITUTO DE HUMANIDADES (IH)

Siape Docente Carga horária
proposta

Carga horária
devida

130████████████ █████████ 52 40
241█████████ ████████████ 49 40
324██████████████ ███████████████ 44 40
306█████████████ ██████████████ 46 40
204████████████ ████████ 45 40
156███████████████ ████████ 42 40
221██████████ ██████████████ 54,6 40
155████████ ████████████ 49 40
110██████████ ███████████████ 48 40
235█████████ ████████ 50 40
129██████████ ███████████ 63 40
133██████████ ██████████ 48 40
226████████████ ██████████████ 44 40
215█████████████ ██████████ 42 40
109█████████████ ███████████ 49 40
306████████████ ██████████ 40,4 40
235███████████ █████████ 44 40
136█████████ █████████ 41 40
240████████ ███████████ 58 40
157█████████████ ███████████ 42 40
118███████████ █████████████ 43 40
241█████████████ ████████████ 51 40
306████████████ ███████████ 44 40
198██████████ █████████ 42 40
241██████████ ██████████ 41 40
236█████████ ███████████████ 23 40
112███████████████ ████████ 48 40

 
INSTITUTO DE ENGENHARIAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (IEDS)
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Siape Docente Carga horária
proposta

Carga horária
devida

151███████████ ████████ 42 40
170███████████████ ████████████ 42 40
306█████████████ █████████ 45 40
286██████████ ███████████ 43,66 40
233█████████████ ██████████ 43 40
157███████████████ ███████████████ 50 40
188██████████ ██████████████ 44 40
315████████ ███████████████ 44,75 40
180████████ ████████ 49 40
227███████████ █████████████ 46,5 40
308████████████ ████████ 46 40
214████████████ █████████████ 47 40
315███████████ ████████████ 45 40
166██████████████ ████████████ 47 40

 
INSTITUTO DE LINGUAGENS E LITERATURAS (ILL)

Siape Docente Carga horária
proposta

Carga horária
devida

218███████████ ███████████████ 30 40
218███████████████ ██████████ 38 40

 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (ICS)

Siape Docente
Carga

horária
proposta

Carga horária devida

186███████████ █████████████ 49 40
116██████████████ ███████████████ 41,8 40
148█████████ ████████ 42,4 40
106███████████████ ██████████████ 49 40
186███████████ █████████ 45,58 40

 
2.4.1. MANIFESTAÇÃO DAS UNIDADES AUDITADAS

Manifestações dos Ins�tutos: ICSA, IDR, IH, IEDS, ILL e ICS no Anexo A.

Não apresentou manifestação: ICEN

 
2.4.2. ANÁLISE DA AUDITORIA

Consoante determina a Resolução:
Art. 4o Para fins de distribuição da carga horária semanal, serão considerados os regimes de trabalho descritos para os docentes do Magistério
Superior:

I - 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em tempo integral, com dedicação exclusiva, com obrigação de prestar 40 (quarenta) horas
semanais e impedimento de outra a�vidade remunerada pública ou privada;

II - 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em tempo integral, sem dedicação exclusiva; com obrigação de prestar 40 (quarenta) horas
semanais em dois turnos diários completos; e

III - tempo parcial de 20 (vinte) horas semanais de trabalho.

De forma geral, as manifestações dos Ins�tutos seguem a mesma linha de raciocínio, informando que as inconsistências serão corrigidas nos
RITs.

Não obstante o PIT se tratar de um planejamento, podendo sofrer modificações no curso da execução, sua elaboração deve estar de acordo
com os termos da Resolução. Assim sendo, as a�vidades docentes devem ser planejadas respeitando os limites de carga horária
estabelecidos no regime de trabalho a que os docentes estão vinculados, excetuando-se as eventualidades.

Importante destacar que situações pontuais podem ocorrer e ser jus�ficáveis, todavia, deve-se atentar que o cumprimento da carga horária
prevista na Resolução para o  regime de trabalho é a regra, sendo facultado o cumprimento de carga horária diferente apenas em casos
excepcionais, conforme § 4, Art. 5º da Resolução.  

 
2.4.3. RECOMENDAÇÕES

Recomendamos ao ICSA, IDR, IH, IEDS, ILL, ICS e ICEN:

4.1 - Verificar o cumprimento da carga horária do docente (avaliação do RIT) e, caso necessário, providenciar a compensação conforme
previsão do Art. 4 da Resolução Complementar Consepe nº 02/2021.

4.2 - Observar se a carga horária total proposta pelos docentes está de acordo com o regime de trabalho a qual o docente está subme�do.
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4.3 - Que eventuais alterações na execução dos PITs sejam devidamente jus�ficadas e observadas pelas instâncias de avaliação na apreciação
do RITs.

4.4 - Recomendamos à SGP verificar a situação da jornada especial da docente ██████████ (Siape: 218███████████) e, conforme
o caso, tomar as providências cabíveis.

 
2.5. CONSTATAÇÃO 05: Carga horária para a�vidade de ensino registrada em desacordo com a Resolução.

O Anexo I da Resolução estabelece os limites mínimos e máximos para cada a�vidade docente. Desse modo, a elaboração dos PITs deve
obedecer os limites previstos.  

Todavia, consoante análises dos PITs, constatamos que alguns planos excedem o limite máximo estabelecido, estando em desacordo com a
Resolução.

 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA (ICEN)

- ████████████ (Siape: 230████████): carga horária apresentada para coordenação de estágio 4h, máxima permi�da 2h (item 4.5
do Anexo I);

- █████████ (Siape: 196█████████): carga horária apresentada para residência 12h, o máximo permi�do 6h (Item 1.3.4 do Anexo
I).

 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADA (ICSA)

- ████████████ (Siape: 108████████): carga horária apresentada para orientação de TCC 10h, máxima permi�da 8h (Item 1.3.1
do Anexo I);

- █████████████ (Siape:177██████████████): carga horária apresentada para orientação de TCC 09h, máxima permi�da 8h
(Item 1.3.1 do Anexo I).

 

INSTITUTO DE HUMANIDADES (IH)

- █████████ (Siape: 145█████████): carga horária apresentada para coordenação de estágio 3h, máxima permi�da 2h (Item 4.5 do
Anexo I);

- ██████████ (Siape: 129█████████████): carga horária apresentada para orientação de TCC 10h, máxima permi�da 8h (Item
1.3.1 do Anexo I);

- ████████ (Siape: 133██████████████): carga horária apresentada para orientação de TCC 12h, máxima permi�da 8h (Item
1.3.1 do Anexo I).

 

INSTITUTO DE HUMANIDADES E LETRAS (IHL)

- ██████████ (Siape: 129███████████): carga horária apresentada para orientação Projeto Pulsar 2h por orientando, máximo
permi�do 1h para cada dois orientando ou fração (Item 1.3.4 do Anexo I);

- ██████████████ (Siape: 241████████████): carga horária apresentada para orientação de TCC 9h, máxima permi�da 8h
(Item 1.3.1 do Anexo I);

- ██████████ (Siape: 241███████████████): carga horária apresentada para orientação de TCC 09h, máxima permi�da 8h
(Item 1.3.1 do Anexo I).

 

2.5.1. MANIFESTAÇÃO DAS UNIDADES AUDITADAS

Manifestações dos Ins�tutos: ICSA, IH e IHL no Anexo A.

Não apresentou manifestação: ICEN.

 

2.5.2. RECOMENDAÇÕES

Recomendamos ao ICSA, IH, IHL e ICEN:

5.1 - Verificar o cumprimento da carga horária do(s) docente(s) (avaliação do RIT) e, caso necessário, providenciar a compensação conforme
previsão do Art. 4 da Resolução Complementar Consepe nº 02/2021;

5.2 - Observar se a carga horária proposta para a�vidade de ensino está de acordo com os parâmetros da Resolução Complementar Consepe
nº 02/2021.

 
2.6. CONSTATAÇÃO 06: A�vidade não discriminada.

Concernente a discriminação das a�vidades propostas, a Resolução estabelece que semestralmente o docente apresentará ao seu ins�tuto
de lotação e de exercício, para aprovação e em data por este fixada, o seu PIT, no qual estarão discriminadas todas as suas a�vidades
relacionadas a docência, pesquisa, extensão e gestão.

Após análises, verificamos uma série de PITs elaborados com propositura de a�vidades não discriminadas.

 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA (ICEN)
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- ███████████████ Siape: 196████████████): a�vidade sem especificação “Reunião” e com carga horária acima do
estabelecido no ANEXO I);

- █████████████ (Siape: 207█████████): a�vidade sem especificação “Par�cipação de comissões”;

- ███████████████ (Siape: 145███████████████): a�vidade sem especificação “outras comissões”.

 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS (ICSA)

- ██████████ (Siape: 108████████████),  a�vidade sem especificação “Reunião”;

- ████████████ (Siape: 187█████████████), a�vidade sem especificação “Reunião”;

- ██████████████ (Siape: 197██████████), a�vidade sem especificação “Reunião”;

- ███████████████ (Siape: 121█████████████), a�vidade sem especificação “Membro”.

 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (ICS)

- █████████ (Siape: 300████████), a�vidade sem especificação “Servidora Docente da Unilab”;

- ██████████████ (Siape: 269██████████), a�vidade sem especificação “Reunião”;

- ███████████ (Siape: 205██████████), a�vidade sem especificação “Reunião”.

 
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL (IDR)

- ██████████ (Siape: 331█████████████, a�vidade sem especificação “Reunião”;

- ████████████ (Siape:289███████████, a�vidade sem especificação “Membro”” Conselheiro”)

- ██████████████ (Siape:190██████████), a�vidade sem especificação “Reunião”;

- ███████████████ (Siape:119███████████), a�vidade sem especificação “Reunião”;

- ████████ (Siape:155████████), a�vidade sem especificação “Reunião”;

- █████████ (Siape:235██████████████), a�vidade sem especificação “Reunião”;

- █████████ (Siape:196█████████), a�vidade sem especificação “Reunião”;

- █████████ (Siape: ██████████████), a�vidade sem especificação “Reunião”.

 
INSTITUTO DE ENGENHARIAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (IEDS)

- ███████████ (Siape: 205████████████, a�vidade sem especificação "comissões e colegiados";

- ████████████ (Siape: 286███████████████), a�vidade sem especificação “Reunião”;

- ████████████(Siape: 188█████████), a�vidade sem especificação “Reunião”;

- ████████ (Siape: 123██████████),  a�vidade sem especificação  “Reunião”;

- ████████████ (Siape: 214████████), a�vidade sem especificação Reunião”.

 
INSTITUTO DE HUMANIDADES (IH)

- ██████████ (Siape: 235█████████), a�vidade sem especificação “Reunião”;

- ███████████ (Siape: 115████████████),  a�vidade sem especificação “Membro”;

- ████████████ (Siape: 128█████████████), a�vidade sem especificação “Reunião”,”Membro”, “Coordenação”, “Pa�cipação”;

- █████████████ (Siape: 239█████████████, a�vidade sem especificação “Reunião”;

- ███████████████ (Siape: 120██████████████), a�vidade sem especificação “Reunião”;

- █████████ (Siape: 197███████████), a�vidade sem especificação “Reunião”;

- ███████████ (Siape: 130█████████), a�vidade sem especificação “Reunião”;

- ██████████ (Siape: 323██████████),  a�vidade sem especificação “Reunião”;

- ████████████ (Siape: 177████████████), a�vidade sem especificação “Reunião”;

- ███████████ (Siape: 193█████████████), a�vidade sem especificação “Membro”;

- ███████████████ (Siape: 157████████████), a�vidade sem especificação “Reunião”;

- ███████████████ (Siape: 129██████████████), a�vidade sem especificação “Reunião”;

- ███████████ (Siape: 226██████████, a�vidade sem especificação “Reunião”;

- ██████████ (Siape: 215████████), a�vidade sem especificação “Reunião”;

- ████████████ (Siape: 109████████), a�vidade sem especificação “Reunião” “Membro”;

- ██████████████ (Siape: 207███████████),  a�vidade sem especificação “Reunião”;

- ██████████ (Siape: 168███████████), a�vidade sem especificação “Reunião”;
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- ████████ (Siape: 136███████████), a�vidade sem especificação “Reunião” “Membro”;

- █████████ (Siape: 306███████████), a�vidade sem especificação “Reunião”;

- ██████████████ (Siape: 112███████████████), a�vidade sem especificação “Reunião”;

- ████████████ (Siape: 118█████████████), a�vidade sem especificação “Reunião”;

- █████████ (Siape: 207██████████), a�vidade sem especificação “Reunião”;

- ████████████ (Siape: 227█████████████), a�vidade sem especificação “Reunião”.

 
INSTITUTO DE HUMANIDADE E LETRAS (IHL)

- ███████████ (Siape: 212████████████): a�vidade sem especificação “Reunião”;

- ███████████████ (Siape: 242████████████): a�vidade sem especificação “Reunião”);

- ████████ (Siape: 183█████████): a�vidade sem especificação “Reunião”;

- ██████████████ (Siape: 235█████████): a�vidade sem especificação “Reunião”;

- ████████████ (Siape: 233██████████): a�vidade sem especificação “Reunião”;

- ████████ (Siape: 236██████████████); a�vidade sem especificação “Reunião”;

- ███████████ (Siape: 233███████████): a�vidade sem especificação “Reunião”;

- ████████████ (Siape: 241███████████): a�vidade sem especificação “Reunião”;

- ████████ (Siape: 212████████): a�vidade sem especificação “Reunião”;

- ███████████████ (Siape: 134██████████): a�vidade sem especificação “Reunião”;

- █████████████ (Siape: 177███████████████): a�vidade sem especificação “Reunião”;

- ███████████████ (Siape: 307███████████████): a�vidade sem especificação “Reunião”;

- █████████████ (Siape: 128██████████): a�vidade sem especificação “Reunião”;

- █████████████ (Siape: 173████████): a�vidade sem especificação “Reunião”;

- ██████████ (Siape: 177██████████████): a�vidade sem especificação “Reunião”;

- ███████████████ (Siape: 119██████████████): a�vidade sem especificação “Reunião”;

- █████████(Siape: 238█████████): a�vidade sem especificação “Reunião”; 

- ████████████ (Siape: 158██████████████): a�vidade sem especificação “Reunião”;

- █████████ (Siape: 238███████████████): a�vidade sem especificação “Membro”;

- ███████████████ (Siape: 321███████████████):  a�vidade sem especificação “Reunião”;

- ██████████ (Siape: 241████████): a�vidade sem especificação “Conselheiro”;

- ██████████████ (Siape: SIAPE: 301█████████████): a�vidade sem especificação “Reunião” e “Monitoria”;

- █████████████ (Siape: 038██████████): a�vidade sem especificação “Reunião”;

- ████████ (Siape: 212███████████████): a�vidade sem especificação “Reunião”;

- ████████ (Siape: 235███████████): a�vidade sem especificação “Reunião”;

- ██████████████ (Siape: 135█████████): a�vidade sem especificação “Reunião”;

- ██████████ (Siape: 233████████████): a�vidade sem especificação “Reunião”;

- ██████████████ (Siape: 212█████████): a�vidade sem especificação “Reunião”;

- ███████████ (Siape: 212███████████████): a�vidade sem especificação “Reunião”;

- ███████████ (Siape: 144██████████████): a�vidade sem especificação “Reunião”;

- ███████████ (Siape: 138█████████): a�vidade sem especificação “Reunião”;

- ███████████████ (Siape: 111████████): a�vidade sem especificação “Reunião”;

- █████████ (Siape: 319███████████): a�vidade sem especificação “Reunião”, “Monitoria”;

- ███████████ (Siape: 241███████████████): a�vidade sem especificação “Reunião”;

- █████████ (Siape: 156█████████): a�vidade sem especificação “Reunião”;

- █████████ (Siape: 300███████████): a�vidade sem especificação “Reunião”;

- ██████████ (Siape: 306███████████):  a�vidade sem especificação “Reunião”;

- ████████ (Siape: 188████████████):  a�vidade sem especificação “Reunião”;

- ███████████████ (Siape: 306████████████): a�vidade sem especificação “Reunião”; e

- ██████████████ (Siape: 236█████████████): a�vidade sem especificação “Professor Adjunto C”.

 
INSTITUTO DE LINGUAGENS E LITERATURAS (ILL)

- ████████ (Siape: 180████████████): a�vidade sem especificação “Reunião”;
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- ████████ (Siape: 153███████████████): a�vidade sem especificação “Reunião”;

- ███████████ (Siape: 218██████████████): a�vidade sem especificação “Colaboradora em outras comissões”;

- █████████████ (Siape: 0213█████████████): a�vidade sem especificação “Reunião”.

 
2.6.1. MANIFESTAÇÃO DAS UNIDADES AUDITADAS

Manifestações dos Ins�tutos: IEDS, ICS, IDR, IHL, IH, ILL e ICSA no Anexo A.

Não apresentou manifestação: ICEN

 
2.6.2. ANÁLISE DA AUDITORIA

Após análise das manifestações verificamos que as jus�fica�vas apresentadas são procedentes. As inconformidades indicadas na
Constatação foram provocadas por limitação no formulário eletrônico disponibilizado para elaboração/geração dos PITs. Ressaltamos que
não obstante o PIT seja apenas um planejamento, as a�vidades nele previstas devem estar suficientemente detalhadas de modo que
permitam o acompanhamento e o exercício do controle social. Desse modo, a fim de conferir maior transparência, a Unilab deverá adequar
os instrumentos de elaboração dos PITs permi�ndo melhor detalhamento no planejamento das a�vidades docentes.  

 
2.6.3. RECOMENDAÇÕES

Recomendamos ao ICEN, IEDS, ICS, IDR, IHL, IH, ILL e ICSA:

6.1 - Comprovar as a�vidades propostas sem discriminação no PIT 2021.1, de forma a garan�r o cumprimento da carga horária prevista e
providenciar a compensação nos casos em que não haja comprovação da realização da a�vidade proposta. 

Recomendamos à Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI):

6.2 - Verificar a impressão do campo “a�vidades complementares de ensino” na elaboração do PIT - docentes (h�ps://unilab.edu.br/pit/),
pois, apesar de permi�r a especificação durante o preenchimento do formulário, o campo é suprimido após a geração do arquivo pdf.

6.3 - Implementar a integração dos sistemas de informação (Ensino, Pesquisa e Extensão) à polí�ca de carga horária docente em um único
sistema relacional. (839353 Recomendação CGU)

 
2.7. CONSTATAÇÃO 07: Disciplina compar�lhada sem observância da divisão proporcional da carga horária.

Nas disciplinas ministradas por mais de um docente, a Resolução prevê que:
Art. 14. § 2º Para as disciplinas ministradas por mais de um docente, a carga horária deverá ser contabilizada proporcionalmente à
par�cipação de cada docente na disciplina, conforme registro obrigatório no Sistema Acadêmico em vigor.

Porém, após análises no Sistema Integrado de Gestão de A�vidades Acadêmicas (SIGAA), observamos que a carga horária de algumas
disciplinas ministradas por mais de um docente não cumpre a exigência resolu�va.

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA (ICEN)

- CLF0015 - Cálculo Diferencial e Integral Ii (90h)

█████████ (15h);

███████████ (90h);

████████ (5h).

 

- CLF0069 - Introdução ao Cálculo (90h)

██████████ (70h);

█████████████ (20h);

███████████████ (10h);

 

- CLCB0026 - Bioesta�s�ca (45h)

██████████████ (15h);

█████████████ (45h)

 

- CLCB0041 - Biologia de Campo II (45h)

█████████████ (15h);

███████████ (15h);

██████████████ (30h);

 

- MAS0015 - Energia e Tecnologia - (45h) - Turma 01

█████████████ (45h);
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█████████ (45h);

████████████ (45h);

██████████ (45h).

 

INSTITUTO DE HUMANIDADES E LETRAS (IHL)

- CBRIM0504 - Laboratório de Análise Internacional I (30h)

██████████ (30h);

████████ (30h);

 

- CBRIM0604 - Laboratório de Análise Internacional II (30h)

█████████████ (30h);

███████████ (30h);

 

- CBRIMOPT0206  - Tópicos Especiais em Cooperação na América La�na (60h)

███████████ (60h);

████████████ (60h);

 

- CCCS0010 - Laboratório de Ciências Sociais e Interseccionalidade (90h)

████████ (90h);

██████████████ (90h);

 

- CLCSM0201 - Antropologia II (60h)

███████████ (60h);

█████████████ (60h);

 

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL (IDR)

- CCA0044   - Prá�cas Agrícolas V (90h)

██████████████ (60h);

██████████████ (90h);

█████████  (90h).

 

- CCA0001 - Prá�cas Agrícolas I (60h)

██████████████ (60h);

█████████████ (60h);

███████████ (60h).

 

- CCA0028 - Prá�cas Agrícolas IV (90h)

██████████████ (90h);

██████████ (90h);

████████████ (18h);

██████████████(72h).

 

- CCA0052 - Prá�cas Agrícolas VI (90h)

███████████████ (90h);

██████████████ (90h):

███████████████ (90h).

 

- CCA0013 - Prá�cas Agrícolas II (90h)

██████████████ (30h);

█████████████ (40h);

█████████████ (30h).



21/07/2022 10:47 SEI/UNILAB - 0503019 - Relatório de Auditoria

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=569748&infra_si… 13/35

 

MAS0015 - Energia E Tecnologia - Turma 01 (45 horas)

█████████ (45);

██████████ (45);

██████████████ (45);

█████████ (45).

 

INSTITUTO DE ENGENHARIAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (IEDS)

- MAS0015 - Energia e Tecnologia - Turma 01 (45h)

██████████████ (45);

███████████ (45);

██████████████ (45);

████████████ (45);

 

INSTITUTO DE HUMANIDADES (IH)

- CMIH0011- Estágio Docente II (60/h)

████████████ (60h);

██████████████ (60h);

██████████████ (60h);

 

- CMIH0011- Estágio Docente II (60h)

████████ (60h);

███████████ (60h);

█████████ (60h);

 

- CMIH0036 - Estudos Orientados I (PÓS-GRADUAÇÃO) (15h)

████████ (15h);

██████████████ (15h);

████████████ (15h);

 

- COOCP0031- Ensino da História nos Países da Integração (60h)

██████████████ (30h);

████████████ (60h);

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (ICS)

- CCEN0034 - Processo de Cuidar na Saúde Sexual e Reprodu�va (210h)

█████████ (175h);

███████████████ (175h);

████████ (175h)

 

- CCF0022 - Química Analí�ca Aplicada à Farmácia (30h)

█████████ (30h);

███████████████ (30h);

███████████ (30h);

████████ (30h);

████████████ (30h);

██████████████ (30h);

████████ (30h);

 

- CCEN0066 - Inserção à Vida Universitária (15h)

██████████████ (15h);
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████████████(15h);

 

- CCEN0040 - Internato de Enfermagem II - Comunidade - Turma 01 (270 h)

█████████████ (45h);

█████████ (45h);

█████████████ (45h);

█████████████ (45h);

███████████████ (45h);

███████████████ (45h);

██████████ (45h);

██████████ (45h);

███████████ (49h);

████████ (45h);

███████████████ (45h);

 

- CCEN0004 - Biologia Celular e Molecular (60h)

███████████ (40h);

████████ (40h);

███████████████ (40h).

 

- CCF0002 - Biologia Celular e Molecular (60h)

█████████████ (60h);

████████ (60h);

██████████ (60h).

 

- CCF0015 - Gené�ca Humana (30h)

█████████ (30h);

███████████ (30h).

 

- CCF0013 - Patologia Humana (60h)

███████████████ (60h);

██████████ (60h).

 

- CME0004 - Metodologia da Pesquisa em Saúde (60h)

█████████ (1,33h);

██████████ (1h);

█████████ (60h).

 

- CCEN0102 - Prá�cas Avançadas no Processo de Cuidar na Saúde do Adulto (45h)

████████ (45h);

███████████████ (45h);

██████████ (45h).

 

- CCEN0001 - Introdução à Enfermagem (30h)

███████████ (30h);

█████████ (30h).

 

- CCEN0026 - Prá�cas Educa�vas em Saúde (45h)

███████████ (45h);

███████████████ (45h).
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- CCF0005 - Estágio em Cenários Prá�cos de Farmácia no SUS I)

████████ (90h);

████████ (90h);

████████ (90h);

██████████████ (90h).

 

- CCEN0102 - Prá�cas Avançadas no Processo de Cuidar na Saúde do Adulto (45h)

██████████(45h);

███████████████ (45h);

████████████(45h).

 

- CCF0022 - Química Analí�ca Instrumental Aplicada À Farmácia (30h)

██████████ (30h);

█████████████ (30h);

███████████████ (30h);

█████████████ (30h);

██████████████ (30h);

███████████████ (30h);

███████████ (30h).

 

- CCF0016 - Estágio Em Cenários Prá�cos De Farmácia No Sus II (120h)

███████████ (120h);

████████████ (120h);

█████████████(60h);

█████████ (120h).

 

- CCEN0023 - Semiotécnica (Graduação) 120h, Turmas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E e 1F.

██████████████ (02h);

████████ (39h);

██████████████ (39h).

 

2.7.1. MANIFESTAÇÃO DAS UNIDADES AUDITADAS

Manifestações dos Ins�tutos: IHL, IDR, IEDS, IH e ICS no Anexo A.

Não apresentou manifestação: ICEN

 
2.7.2. ANÁLISE DA AUDITORIA

Referente ao compar�lhamento de disciplinas sem observância da Resolução, o IEDS não apresentou jus�fica�va. O IHL informou que a
CART dedicará reforçada atenção à verificação das atribuições de carga horária, por ocasião da avaliação dos RITs, nos documentos
comprobatórios dos docentes e nos casos de  compar�lhamento de carga horária será verificada se houve contabilização proporcionalmente
à par�cipação de cada docente na disciplina. O IH atribuiu a inconformidade ao registro no SIGAA. Segundo o Ins�tuto o sistema faz a
emissão do relatório de disciplinas ministradas por cada docente com a carga horária completa da referida disciplina e não com carga horária
proporcional à par�cipação de cada docente. Sobre este aspecto a jus�fica�va não merece prosperar posto que nos testes realizados
verificou-se que é possível realizar a divisão da carga horária no sistema. O IH deve dar atenção na análise dos RIT para verificar se as
comprovações são suficientemente fidedignas para atestar a efe�va par�cipação de cada docente na disciplina.  

O ICS manifestou-se explicando como se dar a distribuição da carga horária das disciplinas conforme reprodução a seguir:
É importante, no entanto, entender os procedimentos de distribuição de carga horária de disciplinas teórico-prá�cas e de internatos de cursos
de saúde. Como exemplo, se uma disciplina tem 120h (60h teóricas e 60h prá�cas), o total de horas de teoria é dividido entre os docentes e o
total de horas de prá�ca é atribuído ao docente integralmente, mul�plicado pela quan�dade de grupos que ele acompanha. Aplicando-se o
raciocínio a uma disciplina com 3 docentes e 36 alunos, divide-se as 60 horas de teoria pelos 3 docentes e são atribuídas 20 horas de teoria
para cada um. Em relação às 60h de prá�ca, como são 36 alunos, são 6 grupos de prá�ca com 6 alunos cada. Dessa forma, cada docente fica
com 2 grupos, pois ele acompanha as 60h de um grupo e, quando termina, acompanha as 60h do segundo grupo, ao mesmo tempo que os
demais docentes da disciplina. Assim, cada docente ficaria com 20h de teoria + 60h de prá�ca do grupo 1 + 60h de prá�ca do grupo 2,
totalizando 140h. É por essa razão que docentes estão com cargas horárias altas nas disciplinas citadas e o somatório não corresponde a uma
divisão simples do total da disciplina. No caso dos Internatos, a situação é diferente, pois se trata de um componente com 45h. Cada docente
acompanha 3-4 alunos, 1x por semana num serviço de saúde, e cada grupo está em um serviço de saúde diferente, portanto, todos os
docentes estão, ao mesmo tempo, com essa quan�dade de alunos em diversos serviços de saúde durante um turno (3h/semana) e isso
depende da quan�dade de alunos internos. Não há como dividir simplesmente 45h pela quan�dade de docentes, pois não corresponde ao
total de carga horária da disciplina que é cumprida por cada um. Da mesma forma, no curso de Farmácia, de acordo com as Diretrizes
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curriculares do Curso, as disciplinas que retratam Estágios necessitam de 1 professor para cada 10 alunos, o que não conota a simples divisão
de carga horária.

Com base nas exposições acima, entendemos que na prá�ca no ICS não há compar�lhamento de disciplina com divisão de carga horária,
mas várias turmas dentro de uma disciplina. No caso em tela o compar�lhamento de carga horária se daria apenas nos componentes
curriculares teóricos nos quais foi observada a divisão.

Observamos, no entanto, que a divergência apontada está relacionada a falhas na inclusão de informações no sistema, que não reflete a
realidade fá�ca.  

Importante ressaltar que os registros acadêmicos devem estar em consonância com a realidade, permi�ndo ao usuário uma interpretação
lógica do que de fato ocorre, o que não acontece no caso observado.  

O IDR manifestou-se informando que a distribuição da carga horária atende os critérios da Resolução estando a divisão de carga horária
proporcional à par�cipação horária assumida por cada docente. Pela exposição, entende-se que, referente à contabilização de 90h para cada
docente lotado numa disciplina de 90h, implica dizer que os três professores estão ministrando juntos na mesma sala de aula ao mesmo
tempo.

Cabe ressaltar que a disciplina CCA0021 - Prá�cas Agrícolas III (90 horas) foi compar�lhada entre 03(três) docentes, sendo contabilizado 30h
de par�cipação para cada docente.

Compreendemos, desse modo, que a metodologia da disciplina de PRÁTICAS AGRÍCOLAS III diverge, sem mo�vo aparente, das disciplinas
PRÁTICAS AGRÍCOLAS I, II, IV, V e VI.

Sobre a possibilidade de integralização de carga horária nos moldes apresentados pelos docentes do IDR, o ins�tuto formulou solicitação de
parecer (Doc SEI 0330724) à Pró-reitoria de Graduação (Prograd) em 02/09/2021. Em resposta, a SGP e a Prograd manifestaram-se pela
impossibilidade de integralizar a carga horária total das disciplinas no PIT de cada docente conforme PARECER Nº
17/2021/PROGRAD/REITORIA/UNILAB (Doc SEI 0339504) nos seguintes termos:

Por todo exposto, entende-se que não é possível integralizar a carga horária total das disciplinas de Prá�cas Agrícolas do curso de Agronomia
da Unilab no Plano Individual de Trabalho (PIT) semestral de cada docente, sendo que o permi�do é a proporcionalidade da carga horária da
disciplina à efe�va par�cipação docente, com fundamento no § 2º do Art. 14 da Resolução Complementar CONSEPE/UNILAB nº 2, de 16 de
julho de 2021.

Ressaltamos que a análise da auditoria aqui apresentada não contemplou as premissas rela�vas à interdisciplinaridade, à
mul�disciplinaridade e à transdisciplinaridade, mas tão somente a conformidade da distribuição de carga horária com os parâmetros da
Resolução.

Apesar de nossas análises não abordarem aspectos pedagógicos (assunto estranho à equipe da auditoria), faz-se necessário que o Ins�tuto
realize as salvaguardas necessárias a fim de demonstrar e comprovar a vantajosidade operacional e econômica-financeiro da realização de
disciplinas com vários docentes e, inclusive, avalie os riscos de interrupção das a�vidades desempenhadas, tendo em visto a necessidade da
presença simultânea e disponibilidade do conjunto de docentes do ins�tuto, conforme premissas de interdisciplinaridade,
mul�disciplinaridade e transdisciplinaridade apresentadas pelo Ins�tuto.

 
2.7.3. RECOMENDAÇÕES

Recomendamos ao ICEN, IHL, IDR, IEDS, IH e ICS:

7.1 - Verificar, durante o processo de avaliação do RIT de 2021.1, a carga horária efe�vamente realizada nas a�vidades de ensino e, conforme
o caso, providenciar a compensação de horas.

7.2 - Realizar consultas ao sistema SIGAA a fim de verificar a concordância entre as a�vidades propostas nos PITs e SIGAA.

7.3 - Atualizar o cadastro das disciplinas junto ao SIGAA no intuito de retratar a realidade fá�ca;

7.4 - Recomendamos ao IDR que durante o processo de avaliação do RIT de 2021.1, comprove a efe�va par�cipação simultânea dos
docentes nas disciplinas PRÁTICAS AGRÍCOLAS I, II, IV, V e VI, sob risco de ofensa à integridade administra�va.

 
2.8. CONSTATAÇÃO 08: Divergência em a�vidade de ensino informada no PIT e no SIGAA. 

Pela compreensão do Art. 33 da Resolução, o PIT é instrumento de planejamento das a�vidades docentes, no qual são discriminadas as
a�vidades, e suas respec�vas cargas horárias, que serão desenvolvidas ao longo do período le�vo.  

A elaboração do PIT contemplará as a�vidades de ensino, de pesquisa, de extensão e de gestão, para 6 (seis) meses.

Entretanto, observamos divergências nas informações con�das no SIGAA e nos PITs propostos. Foram iden�ficadas as seguintes
inconsistências: i) docente(s) com a�vidade de ensino observada no SIGAA sem o registro no PIT; ii) divergência em carga horária informada
no PIT e no SIGAA; e iii) disciplina informada no PIT não cadastrada no SIGAA.

 
I) Docente(s) com a�vidade de ensino observada no SIGAA sem o registro no PIT.

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA (ICEN)

- ██████████ (Siape: 196█████████████):

CLCB0011 - ALGAS E CRIPTÓGAMAS.

 

- ███████████████ (Siape: 162██████████):

CLF0069 - INTRODUÇÃO AO CÁLCULO.
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- ███████████ (Siape: 187███████████):

MA 12 - MATEMÁTICA DISCRETA;

MA 11 - NÚMEROS E FUNÇÕES REAIS.

 

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL (IDR)

- ████████████ (Siape: 218█████████████):

CCA0003 - INSERÇÃO À VIDA UNIVERSITÁRIA.

 

INSTITUTO DE HUMANIDADES E LETRAS (IHL)

- █████████████ (Siape: 133█████████████)

CCCS0010 - LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E INTERSECCIONALIDADE.

 

- ████████ (Siape: 212█████████):

BHUM0004 - PROCESSOS COLONIAIS E A CONSTRUÇÃO DA MODERNIDADE.

 

INSTITUTO DE HUMANIDADES (IH)

- █████████ (Siape:156████████████):

CMIH0011 - ESTÁGIO DOCENTE II (PÓS-GRADUAÇÃO);

CMIH0036 - ESTUDOS ORIENTADOS I(PÓS-GRADUAÇÃO).

 

- ████████ (Siape: 130████████████):

CCLH0015 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - 30h.

 

- ██████████████ (Siape: 207█████████):

CMIH0011 - ESTÁGIO DOCENTE II (PÓS-GRADUAÇÃO);

CMIH0036 - ESTUDOS ORIENTADOS I (PÓS-GRADUAÇÃO).

 

- ████████████ (Siape: 112███████████████)

MPEFD008 - ENSINO DE LINGUAGENS (PÓS-GRADUAÇÃO);

MAS0005 - ESTÁGIO EM DOCÊNCIA;

MAS0023 - SEMINÁRIOS EM SOCIOBIODIVERSIDADE E TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS.

 

- ██████████████ (Siape: 234██████████):

CMIH0036 - ESTUDOS ORIENTADOS (PÓS-GRADUAÇÃO).

 

INSTITUTO DE ENGENHARIAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (IEDS)

- ███████████ (Siape: 208██████████): 
MAEA0003 - METODOLOGIA DE PESQUISA.

 

INSTITUTO DE LINGUAGENS E LITERATURAS (ILL)

- ████████ (Siape: 241█████████████):

LET0119 - INSERÇÃO À VIDA UNIVERSITÁRIA;

LET107 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II.

 

- ██████████████ (Siape: 137██████████████): 
PEL01 - METODOLOGIA DE PESQUISA E DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA.

 

- ██████████████ (Siape: 227████████████:

PEL01 - METODOLOGIA DE PESQUISA E DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (ICS)
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- ████████████ (Siape: 186████████):

CCEN0016 - SAÚDE AMBIENTAL;

CCEN0066 - INSERÇÃO À VIDA UNIVERSITÁRIA.

 

- ████████████ (Siape: 198████████████):

CCEN0007 - HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA HUMANA.

 

- ███████████████ (Siape: 198█████████████):

CCF0009 - FISIOLOGIA HUMANA.

 

- ████████████ (Siape: 287██████████████):

CCF0022 - QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL APLICADA À FARMÁCIA.

 

- █████████████ (Siape: 321███████████):

CCF0022 - QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL APLICADA À FARMÁCIA.

 

- ████████ (Siape: 312██████████):

CCF0022 - QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL APLICADA À FARMÁCIA.

 

- ██████████ (Siape: 183████████):

CCF0025 - BIOQUÍMICA CLÍNICA I;

CCF0022 - QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL APLICADA À FARMÁCIA.

 

- ████████ (Siape: 305███████████):

CCEN0039 - INTERNATO DE ENFERMAGEM I - UNIDADE HOSPITALAR.

 

- ███████████ (Siape: 186██████████████):

ENF027 - SEMIOLOGIA APLICADA A ENFERMAGEM - T01D;

ENF027 - SEMIOLOGIA APLICADA A ENFERMAGEM - T01E;

ENF027 - SEMIOLOGIA APLICADA A ENFERMAGEM - T01F;

ENF027 - SEMIOLOGIA APLICADA A ENFERMAGEM - T01G.

 

- ██████████████ (SIAPE: 194████████):

CCEN0017 - SEMIOLOGIA APLICADA A ENFERMAGEM.

 

II) Divergência em carga horária informada no PIT e no SIGAA

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA (ICEN)

- ██████████████ (Siape: 203█████████):

CCA0015 - FÍSICA GERAL

Carga horária SIGAA: 2h;

Carga horária PIT: 6h.

CLF0039 - INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE ELETRICIDADE E MAGNETISMO

Carga horária SIGAA: 1h;

Carga horária PIT: 6h.

CLF0027 - INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE OSCILAÇÕES, ONDAS E TERMOLOGIA

Carga horária SIGAA: 1h;

Carga horária PIT: 7,2h.

CLF0029 - ÓTICA

Carga horária SIGAA: 1,67h;

Carga horária PIT: 6h.



21/07/2022 10:47 SEI/UNILAB - 0503019 - Relatório de Auditoria

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=569748&infra_si… 19/35

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS (ICSA)

- █████████████ (Siape: 629██████████████):

CCAP0167 - INSERÇÃO À VIDA UNIVERSITÁRIA 

Carga horária SIGAA: 1h;

Carga horária PIT: 10h.

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (ICS)

- ███████████████ (Siape:198████████)

CCEN0019 - IMUNOLOGIA

CCF0018 IMUNOLOGIA  

 

- ██████████ (Siape: 201███████████████)

CCF0008 - ANATOMIA HUMANA

 

- ███████████████ (Siape: 315█████████)

CCF0006 - QUÍMICA GERAL E INORGÂNICA

 

- ████████████ (Siape: 269██████████████)

CCEN0037 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA

CCEN040 INTERNATO DE ENFERMAGEM II - COMUNIDADE

 

- ████████████ (Siape: 186█████████)

CCEN0037 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA

 

- ████████████ (Siape: 197████████████)

CCEN0037 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA)

 

- █████████████ (Siape: 31████████████)

CCEN0005 - ÉTICA E LEGISLAÇÃO EM ENFERMAGEM

 

- ███████████████ (Siape: 186████████████)

CCEN0034 - GESTÃO E GERÊNCIA EM UNIDADE HOSPITALAR

CCEN0017 - SEMIOLOGIA APLICADA A ENFERMAGEM - T01A 

CCEN0017 - SEMIOLOGIA APLICADA A ENFERMAGEM - T01B

CCEN0017 - SEMIOLOGIA APLICADA A ENFERMAGEM - T01C

 

- ███████████ (Siape:  299█████████████)

CCEN0031 - CENTRO CIRÚRGICO E CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO

CCEN0038 - PROCESSO DE CUIDAR NA SAÚDE DO IDOSO

 

- █████████████ (Siape: 106███████████)

CCEN0038 - PROCESSO DE CUIDAR NA SAÚDE DO IDOSO

CCEN0030 - PROCESSO DE CUIDAR NA SAÚDE MENTAL

 

- ████████ (Siape: 225████████████)

CCEN0029 - PROCESSO DE CUIDAR NA SAÚDE DO ADULTO

 

- ███████████████ (Siape: 129███████████)

CCEN0031 - CENTRO CIRÚRGICO E CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO

CCEN0039 - INTERNATO DE ENFERMAGEM I -UNIDADE HOSPITALAR
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CCEN0038 - PROCESSO DE CUIDAR NA SAÚDE DO IDOSO

CCEN0030 - PROCESSO DE CUIDAR NA SAÚDE MENTAL

 

- ████████ (Siape: 315██████████████)

CCEN0029 - PROCESSO DE CUIDAR NA SAÚDE DO ADULTO;

CCEN0038 - PROCESSO DE CUIDAR NA SAÚDE DO IDOSO;

 

- ██████████(Siape: 176█████████)

CCEN0034 - PROCESSO DE CUIDAR NA SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA

 

- █████████████ (Siape: 106███████████)

CCEN0036 - PROCESSO DE CUIDAR NA SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

 

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL (IDR)

- █████████ (Siape: 175██████████████)

MAS0005 Estágio em Docencia (Pós -Graduação)

Carga horária SIGAA: 3h;

Carga horária PIT: 1h.

 

- ███████████████ (Siape: 105████████████)

CCA0038 - TECNOLOGIA DE SEMENTES

Carga horária SIGAA: 4h;

Carga horária PIT: 6h;

 

INSTITUTO DE HUMANIDADE E LETRAS DO MALÊS (IHL)

- ██████████ (Siape: 242█████████████)

CCCS0007 - LABORATÓRIO DE PLANEJAMENTO E ANÁLISE DE DADOS

Carga horária SIGAA: 6h;

Carga horária PIT: 4h.

CCCS0011 - TERRITÓRIO, IDENTIDADE E MEIO AMBIENTE

Carga horária SIGAA: 5h;

Carga horária PIT: 4h.

 

- ██████████████ (Siape: 212████████)

CCLHM0022 - LABORATÓRIO DE ENSINO, FONTES E MÉTODOS III

Carga horária SIGAA: 6,67h;

Carga horária PIT: 5h;

 

- █████████ (Siape: 191███████████████)

CCLHM0056 - Historiografia II

Carga horária SIGAA: 5h

Carga horária PIT: 4h

CCLHM0060 - Laboratório de Ensino, Fotes e Metodos I

Carga horária SIGAA: 6,67h;

Carga horária PIT: 5h.

 

- ███████████ (Siape: 212█████████████)

CCLHM0062 Historia da Africa I

Carga horária SIGAA: 5h;

Carga horária PIT: 4h.

CCLHM0014 - Historia da Africa II
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Carga horária SIGAA: 5h;

Carga horária PIT: 1h.

 

- ████████ (Siape: 177███████████)

CCLHM0021 - Estagio Supervisionado IV

Carga horária SIGAA: 8h;

Carga horária PIT: 6h.

CCLHM0018 - Laboratório de Ensino, Fontes e métodos II

Carga horária SIGAA: 6,67h;

Carga horária PIT: 4h.

 

- ███████████ (Siape: 166████████)

LET0097 Pra�cas de Estagio III

Carga horária SIGAA: 7h;

Carga horária PIT: 6h.

LET0098 Prá�cas de Estagio IV

Carga horária SIGAA: 7h;

Carga horária PIT: 6h.

 

-███████████████ (Siape: 134███████████)

PEDM0059 - ENSINO DE HISTÓRIA NOS PAÍSES DA INTEGRAÇÃO 
Carga horária SIGAA: 4h;

Carga horária PIT: 5h;

CCLHM0017 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO III

Carga horária SIGAA: 6,67h;

Carga horária PIT: 6h;

 

INSTITUTO DE HUMANIDADES (IH)

- ███████████ (Siape: 231████████████)

CCEN0010 - FUNDAMENTOS DAS CIÊNCIAS HUMANAS APLICADA À SAÚDE

Carga horária SIGAA: 3h;

Carga horária PIT: 4h;

 

- ██████████████ (Siape: 306████████████)

COOCBA0002 - TEORIA DA DIÁSPORA

Carga horária SIGAA: 2h;

Carga horária PIT: 4h;

 

- ██████████████ (Siape: 323████████████)

CCLH0025 - A ÁFRICA E A DOMINAÇÃO OCIDENTAL

Carga horária (SIGAA): 2h;

Carga horária PIT: 4h;

CCLH0017 - LABORATÓRIO DE ENSINO, FONTES E MÉTODOS III

Carga horária (SIGAA): 2h;

Carga horária PIT: 4h;

CCLH0040 - TÓPICOS EM HISTÓRIA DE ANGOLA

Carga horária (SIGAA): 02h;

Carga horária PIT: 4h;

 

- █████████████ (Siape: 110████████████)

BHU1045 - ESTUDOS DE ÁFRICA PÓS-COLONIAL
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Carga horária SIGAA: 2,7h;

Carga horária PIT: 4h.

CCLH0005 - O MUNDO ISLÂMICO E O MEDIEVO EUROPEU

Carga horária SIGAA: 4h;

Carga horária PIT: 6h.

 

- ██████████████ (Siape: 286███████████████)

CCLS0010 - ESTUDOS AFRICANOS

Carga horária SIGAA: 5h;

Carga horária PIT: 4h

 

- ██████████ (Siape: 136█████████████)

CCLH0008 - ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO BRASIL E NOS PAÍSES DA INTEGRAÇÃO 

Carga horária SIGAA: 4h;

Carga horária PIT: 5h

 

- ███████████ (Siape: 227████████████)

CCLS0005 - Sociologia da Cultura e das prá�cas culturais

Carga horária SIGAA: 3h;

Carga horária PIT: 6h

BHU1013 -  ESTUDO DAS PERFORMANCES CULTURAIS

Carga horária SIGAA: 1.3h;

Carga horária PIT: 4h

 

- █████████ (Siape: 227███████████████)

CCLH0002 - ANTIGUIDADE AFRICANA, MÉDIO-ORIENTAL E MEDITERRÂNEA

Carga horária SIGAA: 2h;

Carga horária PIT: 6h

CCLH0005 - O MUNDO ISLÂMICO E O MEDIEVO EUROPEU

Carga horária SIGAA: 2h;

Carga horária PIT: 6h.

 

INSTITUTO DE LINGUAGENS E LITERATURAS (ILL)

- █████████████ (Siape: 155████████████)

LPT0201 - LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO I - T032

Carga horária SIGAA: 4h;

Carga horária PIT: 2h.

 

III) disciplina informada no PIT não cadastrada no SIGAA.

 

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL (IDR)

- █████████████ (Siape: 218███████████████)

MAEA0018 Manejo de água da agricultura

 

- ███████████ (Siape: 164███████████████)

CCA0040 Fitopatologia I

 

INSTITUTO DE HUMANIDADES (IH)

- ██████████████ (Siape: 118████████)

COOCP0033 Estágio nas séries iniciais do ensino fundamental nos países da integração
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- ███████████████ (Siape: 181█████████)

GÈNERO, ALTERIDADE(S) E FEMINISMOS

 

- ███████████ (Siape: 239███████████)

HI00018 GÊNERO E SEXUALIDADES NO AMBIENTE ESCOLAR; 

HI00019 - GÊNERO, POLÍTICAS EDUCACIONAIS E ESCOLA INCLUSIVA

 

- ███████████████ (Siape: 286███████████████)

CCMA0015 - CONHECIMENTO, PODER E EPISTEMOLOGIAS DO SUL

 

INSTITUTO DE HUMANIDADE E LETRAS DO MALÊS (IHL)

- ████████████ (Siape: 129██████████████)

ILL005 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO.  
 
 

2.8.1. MANIFESTAÇÃO DAS UNIDADES AUDITADAS

Manifestações dos Ins�tutos: IDR, IHL, IH, IEDS, ILL, ICS e ICSA no Anexo A.

Não apresentou manifestação: ICEN.

 
2.8.2. ANÁLISE DA AUDITORIA

Referente ao exercício em sala de aula, as a�vidades propostas pelos docentes necessariamente são as disciplinas registradas no SIGAA.

Desse modo, entre os diversos registros realizados no SIGAA (lista de alunos, diário de turma, cronograma de aula, etc), consta o relatório de
disciplinas realizadas pelo docente.

Tais instrumentos podem ser u�lizados para fins de consolidação e comprovação das a�vidades propostas nos PITs/RITs.

Importante ressaltar que os registros acadêmicos devem estar em consonância com a realidade, permi�ndo ao usuário uma interpretação
lógica do que de fato ocorre, o que não acontece no caso observado.  

Assim, faz-se imprescindível a u�lização do SIGAA na avaliação dos PITs e RITs.

 
2.8.3. RECOMENDAÇÕES

Recomendamos ao ICEN, IDR, IHL, IH, IEDS, ILL, ICS e ICSA:

8.1 - Verificar, durante o processo de avaliação do RIT de 2021.1, a carga horária efe�vamente realizada nas a�vidades de ensino e, conforme
o caso, providenciar a compensação de horas.

8.2 - Realizar consultas ao sistema SIGAA a fim de verificar a concordância entre as a�vidades propostas nos PITs e no SIGAA.

 
2.9. CONSTATAÇÃO 09: A�vidade de pesquisa não cadastrada na PROPPG

Conforme art. 18 da Resolução, as a�vidades de pesquisas propostas nos PITs devem estar devidamente cadastradas na Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG).

Após consulta à PROPPG, não foram iden�ficados as seguintes a�vidades de pesquisa:

 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA (ICEN)

- █████████████ (Siape: 122██████████████): Grupo de Estudos, Pesquisas e Extensão em Educação, Diversidade e
Formação de Educadores Brasil/África (GEDIFE).

- █████████ (Siape: 205███████████): Estudo da Influência dos Tipos de Bordas em Fitas de Lieb)

- █████████████ (Siape: 312████████): Go�culas Quân�cas Fermiônicas)

- ████████ (Siape: 196█████████: Go�culas Quân�cas Fermiônicas

 

INSTITUTO DE HUMANIDADES E LETRAS (IHL)

- █████████ (Siape: 149████████████): Processos Sociais, Memórias e Narra�vas Brasil/Africa - Nyemba; Traduções de
antropologos/as negres de língua inglesa;

- █████████████ (Siape: 233██████████): Nyemba - Laboratório em Antropologia de Grafia e Imagem;

- ██████████ (Siape: 212█████████): Ndandu Grupo De Estudos Africanos e da Diáspora; Escravatura Em África: Um Diálogo Entre
Europa E África;

- █████████████ (Siape: 103█████████████): Ndandu Grupos de estudos africanos e da diáspora;
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- █████████ (Siape: 177██████████████): “Angola é a nossa terra”: passado, presente e futuro no Manual de Alfabe�zação do
Centro de Estudos Angolanos de Argel (1965);

- ███████████ (Siape: 241█████████████): GIEPEM – Grupo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Etnomatema�ca;

- █████████ (Siape: 221███████████): Grupo de Pesquisa em Educação Afrocentrada (Grupeafro); Educação e descolonização do
currículo escolar: estudo sobre processos educacionais nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa e no Recôncavo da Bahia (DGP-
CNPq);

- ███████████████ (Siape: 321██████████████): GEPILIS – Grupo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares em Linguagem e
Sociedade; Djumbai - Grupo de Pesquisa em Artes e Patrimônio cultural africanos e afrodiaspóricos;

- █████████ (Siape: 241████████████): Djunbai - Grupo de Pesquisa em Artes e Patrimônio Cultural Africanos e Afrodiaspóricos;

- ██████████████ (Siape: 241█████████████):Entre salvas e silêncios, festas e ensinamentos, curas e invisibilidades: a
centralidade espiritual do caboclo em candomblés de Salvador e Santo Amaro -Bahia;

- █████████████ (Siape: 306███████████████): Ser professora e negra na rede municipal de educação infan�l de São
Francisco do Conde (BA): trajetórias profissional de vida e formação;

- ████████ (SIAPE: 301███████████): Pedagogia Sankofa e Descolonização do Saber e do Currículo Escolar: Novos Desafios
Epistemológicos para a Educação na África e Diásporas Pós-Coloniais; AMANDLA - Grupo de estudo e pesquisa: polí�cas públicas de
questões de gênero, étnico-racial, desenvolvimento e territorialidade; Filosofia Africana, Processo Educa�vos em África e Diásporas.

- ██████████████ (SIAPE: 235████████████): GEPILIS - Grupo de Estudo, Extensão e Pesquisa Interdisciplinares em
Linguagem e Sociedade;

- █████████ (Siape: 233█████████): Nyemba; Laboratório em Antropologia de Grafia e Imagem;

- █████████████ (Siape: 166██████████): Saberes Mobilizados em Situação de Formação do Professor para o Ensino da Análise
Linguís�ca/Semió�c; Grupo GEPILIS-UNILAB; e Grupo GEPLA)

- █████████████ (Siape: 144███████████): Memórias ficcionais da ditadura civil-militar em narra�vas contemporâneas: um
estudo da obra literária de Chico Buarque;

- ███████████████ (Siape: 236████████): PVH1084 Saúde e Polí�cas públicas: atenção à saúde de estudantes africanas
grávidas matriculadas na Unilabe residentes na cidade de São Francisco do Conde - BA entre 2015 e 2020;

- ███████████████ (Siape: 156███████████████): SOLIDARIEDADE E COOPERAÇÃO EM UM MUNDO PÓSPANDEMIA: um
“olhar” sobre o papel do “não governamental na Cooperação Internacional a par�r do COVID-19 e os impactos no Brasil;

- ██████████ (Siape: 188██████████████): Espaço Austral - Grupo de Pesquisa das Dinâmicas Polí�cas do Sul Global;

- ██████████████ (Siape: 306██████████): Senta que lá vem a História da África: um podcast para reeducação do saber;

- █████████ (Siape: 111███████████): Grupo de Pesquisa Literarte (Unilab/CNPq).

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADA (ICSA)

- █████████ (Siape: 196███████████): Parcerias públicas públicas e a cooperação intermunicipal para a prestação de serviços
públicos nos governos locais Brasileiros;

- █████████ (Siape: 121███████████): Reinventa Júnior - Empresa Júnior do Curso de Administração Pública

 

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL (IDR)

- ██████████ (Siape: 233█████████████): Projeto de Fortalecimento do Ensino, Pesquisa e Extensão para a Soberania e
Segurança Alimentar e Nutricional na CPLP e UNILAB);

- ████████████ (Siape: 214████████████): Análise da distribuição de artrópodes em cajueiro (Anacardium occidentale L.) com
uso da geoesta�s�ca;

- ███████████████ (Siape: 105████████████): Caracterís�cas feno�picas e produção de galinhas caipiras antes e após o uso
de zootécnicas de produção.

 

INSTITUTO DE HUMANIDADES (IH)

- ██████████ (Siape: 235██████████): TEP Grupo de Pesquisa Teoria Crí�ca e Psicanálise;

- ██████████████ (Siape: 197█████████):  Interculturalidades, Cooperação Internacional e as mediações da antropologia;

- █████████ (Siape: 231████████████): Etnohistória, Arqueologia e povos indígenas no Maciço de Baturité, Ceará;

- ████████ (Siape: 323████████████): China: dos Brics ao "One belt, one road" - história, cultura, economia e relações sul-sul;

- █████████ (Siape: 124███████████████): Azânia - Grupo de Estudos e Pesquisas em Culturas, Gêneros, Sexualidades,
Religião, Performance e Educação;

- ████████████ (Siape: 215████████): EDUCAS - Educação, cultura e subje�vidade;

- ████████████ (Siape: 240███████████████): ÁFRICA CONTEMPORÂNEA; SOBRE O CORPO FEMININO.

 

INSTITUTO DE ENGENHARIAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (IEDS)
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- ████████ (Siape: 306███████████): Fast IIot 4.0: Integração rápida na indústria 4.0 com Internet das Coisas (Internet Of Things);
Uma nova e rápida plataforma de cooperação técnica para captura e laudos de exames de imagens médicas por meio de telemedicina;

- █████████ (Siape: 180███████████████): Desenvolvimento de Sistema de Monitoramento Remoto de Geração Fotovoltaica e
de Estação Meteorológica do Campus Auroras/UNILAB - Uma Proposta Intera�va e Automa�zada);

- ███████████ (Siape: 308████████████): Problemas de Coloração e Jogos de Coloração em Grafos;

- █████████ (Siape: 214█████████): Batumobile e o modelo de startup em desenvolvimento de mobilidade elétrica.

 

INSTITUTO DE LINGUAGENS E LITERATURAS (ILL)

██████████████ (SIAPE: 218██████████████): A ciberviolência verbal em modalidades argumenta�vas do tecnodiscurso na
Web 2.0.

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (ICS)

- ██████████████ (SIAPE: 186████████): AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DE INTERVENÇÕES DE SUPORTE AO ISOLAMENTO
DOMICILIAR DE CASOS SUSPEITOS DE COVID-19 IDENTIFICADOS NA ATENÇÃO BÁSICA;

- ███████████████ (SIAPE: 225███████████): HIPERTENSÃO E OBESIDADE EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUILOMBOLAS:
ESTRATÉGIAS PARA PREVENÇÃO E CONTROLE;

- ███████████████ (SIAPE: 205██████████): IDENTIFICAÇÃO DA DEPRESSÃO PUERPERAL EM MATERNIDADE DE
REDENÇÃO/CE.

 

2.9.1. MANIFESTAÇÃO DAS UNIDADES AUDITADAS

Manifestações dos Ins�tutos: IHL, ICSA, IDR, IH, IEDS, ILL e ICS no Anexo A.

Não apresentou manifestação: ICEN

 
2.9.2. ANÁLISE DA AUDITORIA

A verificação das a�vidades cadastradas na PROPPG se deu por meio de checagem entre PITs e relatório fornecido pela Pró-reitoria
contendo todas as a�vidades cadastradas e vigentes no período selecionado para análise. Desse modo, o mo�vo para as a�vidades de
pesquisa propostas nos PITs não estarem na lista fornecida pela PROPPG pode se dar pelos seguintes mo�vos: não estavam efe�vamente
cadastradas; estavam fora da vigência (projetos já encerrados) no período da análise; foram previstas inadequadamente (a�vidade de
pesquisa não vinculado à Unilab e grupos de pesquisa sem cadastro na PROPPG propostos como projetos de pesquisa).

No geral, os Ins�tutos se manifestaram informando que as inconsistências serão corrigidas nos RITs sem prejuízo na carga horária dos
docentes ou que os docentes serão orientados a efetuar o cadastramento das a�vidades de pesquisa na PROPPG.

Em que pese o PIT se tratar de um planejamento, podendo no curso do período ocorrerem modificações, sua elaboração deve estar de
acordo com os termos da Resolução, que exige expressamente que as a�vidades de pesquisa estejam devidamente cadastradas na PROPPG. 

Art. 18. Serão consideradas as seguintes a�vidades de pesquisa devidamente cadastradas na Coordenação de Pesquisa e Inovação da Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Unilab (PROPPG/Unilab):

I - Execução de programas e/ou projetos de pesquisa, na qualidade de coordenador, vice-coordenador ou colaborador;

II - Coordenação e/ou par�cipação em grupo de pesquisa;

III - Supervisão de estágio pós-doutoral;

IV - Orientação ou coorientação de alunos de pós-graduação;

V - Par�cipação em projetos de inovação;

VI - Orientação de alunos em programas oficiais da Unilab ou de outros órgãos de fomento à iniciação cien�fica; e

VII - Planejamento e organização de eventos: palestras, colóquios, simpósios, oficinas, minicursos, entre outros de interesse da ins�tuição e da
comunidade.

Art. 19. Para alocação da carga horária do docente des�nada a a�vidades de pesquisa e/ou inovação, deverão ser sa�sfeitas as seguintes
condições:

I - Estar com o currículo atualizado na plataforma La�es do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien�fico e Tecnológico (CNPq);

II - O programa/projeto deve ser cadastrado na PROPPG; e

III - O programa/projeto deve estar aprovado junto ao Conselho de Unidade Acadêmica de lotação do docente.

Assim, conforme o exposto, o cadastramento da a�vidade de pesquisa na PROPPG é condição necessária para que o docente possa
contabilizar em sua carga horária.

 
2.9.3. RECOMENDAÇÕES

Recomendamos ao ICEN, IHL, ICSA, IDR, IH, IEDS, ILL e ICS:

9.1 - Verificar, durante o processo de avaliação do RIT de 2021.1, a carga horária efe�vamente realizada nas a�vidades de pesquisa e,
conforme o caso, providenciar a compensação de horas.

9.2 - Realizar consultas à PROPPG a fim de verificar a concordância entre as a�vidades propostas nos PITs.

 
2.10. CONSTATAÇÃO 10: Carga horária para A�vidade de Pesquisa registrada em desacordo com a Resolução.
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O Anexo I da Resolução estabelece os limites mínimos e máximos para cada a�vidade docente. O item 02 do referido anexo fixa os limites a
serem observados no planejamento das a�vidades de Pesquisa. Na análise dos PITs constatamos a existência de planos de trabalho em
desacordo com os limites estabelecidos.  

 
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL (IDR)

- ██████████ (SIAPE: 233████████): carga horária apresentada para coordenação de Projeto de Pesquisa 10h, máxima permi�da
5h por projeto (Item 2.1 do Anexo I);

- ████████████ (SIAPE: 235██████████████): carga horário no projeto “Agroecologia Alimentando o Conhecimento”
contabilizada como coordenador do projeto e como orientador de bolsista (Item 2 do Anexo I);

 

INSTITUTO DE ENGENHARIAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (IEDS)

- █████████████ (Siape: 296██████████████), carga horário no projeto “Desenvolvimento de um detector ó�co de
espalhamento de luz laser de baixo ângulo para o monitoramento in line de nanocompósitos” contabilizada como coordenador do projeto
(05h). O controle da PROPPG informa que o docente é colaborador do projeto (02h). (Item 2 do Anexo I)

- ██████████ (Siape: 185██████████████), carga horária apresentada para coordenação de Projeto de Pesquisa 6h, máximo
permi�do 5h (Item 2.1 do Anexo I);

- ████████████ (Siape: 233███████████████), carga horária apresentada para coordenação de projeto de pesquisa 12h,
máximo permi�do 5h (Item 2.1 do Anexo I);

- ██████████████ (Siape: 130████████), carga horária apresentada para coordenação de projeto de pesquisa 6h, máximo
permi�do 5h (Item 2.1 do Anexo I);

 

INSTITUTO DE HUMANIDADES (IH)

- ███████████████ (Siape: 155███████████████): carga horária do projeto “História e Literatutra” contabilizada como
coordenador de projeto, orientador  e elaboração de aulas e material didá�co (Item 2 do Anexo I);

- ███████████████ (Siape: 165█████████): carga horária apresentada para coordenação de Projeto de Pesquisa 07h, máximo
permi�do 5h por projeto (Item 2.1 do Anexo I);

- ████████████ (Siape: 112███████████): carga horária apresentada para Par�cipação (CL) em projeto de pesquisa registrado
05h, máximo permi�do 2h por projeto (Item 2.2 do Anexo I);

- ███████████████ (Siape:109████████): A�vidade de Coordenador no Projeto de Pesquisa “Paradigma ancestral: uma
necessidade urgente para a construção de uma nova base civilizatória através das epistemologias de terreiro” (Item 2 do Anexo I);

 

INSTITUTO DE HUMANIDADE E LETRAS (IHL)

- █████████ (Siape: 103█████████████): carga horária de colaboradora de projeto registrada 05h, máximo permi�do 2h por
projeto (Item 2.2 do Anexo I);

- █████████████ (Siape: 236████████): carga horária de coordenador do projeto registrada 08h, máximo permi�do 05h (Item
2.1 do Anexo I);

- ███████████████ (Siape: 212████████): carga horária apresentada para colaboração em projeto de pesquisa com um total de
5h, o máximo permi�do é de 4h (Item 2.2 do Anexo I).

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (ICS)

- ██████████████ (Siape: 198███████████████): carga horária de coordenadora de projeto registrada 8h, máximo permi�do
5h (Item 2.1 do Anexo I);

- ██████████ (SIAPE: 177████████████): carga horária de coordenadora de projeto registrada 6h, máximo permi�do 5h (Item
2.1 do Anexo I);

- ██████████████ (SIAPE: 299██████████): propôs 08h para coordenação de um de projeto de pesquisa, máximo permi�do 5h
para cada projeto, e registrou em colaboração de pesquisa 04h, limite é de 02h por pesquisa (Item 2 do Anexo I);

- █████████████ (SIAPE: 321██████████████), Registrou 07hs para coordenação de um de projeto de pesquisa, máximo de
5h para cada projeto (Item 2.1 do Anexo I);

- ██████████████ (SIAPE: 186█████████):  Duplicidade em a�vidade de coordenador no projeto de pesquisa “IMPACTO DA
PANDEMIA COVID-19 NO SONO E NA QUALIDADE DE VIDA DE ACADÊMICOS DE UNIVERSIDADE DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
AFROBRASILEIRA” (Item 2 do Anexo I).

 
2.10.1. MANIFESTAÇÃO DAS UNIDADES AUDITADAS

Manifestações dos Ins�tutos: IDR, IEDS, IH, IHL e ICS no Anexo A.

 
2.10.2. ANÁLISE DA AUDITORIA

No geral, os Ins�tutos se manifestaram informando que as inconsistências serão corrigidas nos RITs.
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Em que pese o PIT se tratar de um planejamento, podendo no curso do período ocorrerem modificações, sua elaboração deve estar de
acordo com os termos da Resolução, assim sendo, as a�vidades de pesquisa além de previamente cadastradas deverão está de acordo com
os parâmetros con�do no Anexo I da Resolução.

Com relação a jus�fica�va apresentada pelo ICS, verificamos que o formulário eletrônico disponibilizado para elaboração do PIT não está
devidamente parametrizado com a Resolução, impossibilitando a proposição de orientação de projetos de iniciação cien�fica.

 
2.10.3. RECOMENDAÇÕES

Recomendamos ao IDR, IEDS, IH, IHL e ICS:

10.1 - Verificar, durante o processo de avaliação do RIT de 2021.1, a carga horária efe�vamente realizada nas a�vidades de pesquisa e,
conforme o caso, providenciar a compensação de horas.

10.2 - U�lizar ferramentas de controle durante as avaliações dos PITs/RITs. É importante que tais artefatos estejam em consonância com os
parâmetros da Resolução.

10.3 - Recomendamos à DTI que seja alterado o formulário eletrônico rela�vo ao PIT - docente (h�ps://unilab.edu.br/pit/) acerca das
a�vidades de Extensão incluindo o item “2.3 Orientação em projetos de iniciação cien�fica.” conforme determina o Anexo I da Resolução
Complementar Consepe nº 02/2021.

 
2.11. CONSTATAÇÃO 11: A�vidade de Extensão não cadastrada na Proex

Conforme art. 27 da Resolução, as a�vidades de extensão propostas nos PITs devem estar previamente cadastradas na Proex.

Após consulta à Proex, não foram iden�ficados as seguintes a�vidades de pesquisa:

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA (ICEN)

- ████████████ (Siape: 205█████████): MENINAS E JOVENS DO MACIÇO DE BATURITÉ DESCOBRINDO A CIÊNCIA;

- █████████████ (Siape: 155██████████████): Programa de extensão do ICEN;

- ███████████████ (Siape: 388███████████████): Programa de extensão do ICEN;

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS (ICSA)

- ████████████ (Siape: 108██████████): PROJETO TEIA - Diferença, Vida Cria�va e Comunidade;

- █████████████ (Siape: 197█████████): Curso A Comunicação como instrumento de acolhimento na Educação à Distância;
Par�cipação em Curso de Formação Coordenação de Tutoria; Par�cipação em Curso de Extensão de Formação Moodle para Professor;

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (ICS)

- ██████████ (Siape: 129██████████): Dialogando com Adolescentes Sobre Saúde Sexual;

 

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL (IDR)

- █████████ (Siape: 203████████████): Programa de profissionalização no agronegócio da bananicultura do território do maciço
de Baturité - CE;

- ████████████ (Siape:119███████████):  Programa de Residência Agrícola Profissional (MAPA - SAF);

- ████████████  (Siape: 207███████████): Programa de Residência Agrícola Profissional (MAPA - SAF);

- ███████████████  (Siape:164███████████████): Núcleo de Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica do Maciço do
Baturité;

 

INSTITUTO DE ENGENHARIAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (IEDS)

- ████████████  (Siape: 288███████████████): Programa de Extensão de Engenharia de Computação da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia AfroBrasileira;

- ███████████████  (Siape: 178██████████████): Sistema de Reconhecimento de Objetos em Cenas de Sala de Aula para
Auxilio a Deficientes Visual;

- ██████████  (Siape:123██████████████): BIOTECNOLOGIA, ENZIMAS, ENSINO, CIÊNCIAS, ENGENHARIA;

 

INSTITUTO DE HUMANIDADES (IH)

- ████████ (Siape:190███████████████): Áfricas do Joá;

- ███████████████  (Siape:241██████████████) : Membro do Comitê de Gestão e de Acompanhamento pedagógico (Com-
Ciadi) de apoio ao programa de estudante mãe/pai proCiadi;

- ████████████  (Siape:177███████████████): Travessias: Sociedade, Educação e decolonialidade;

- █████████  (Siape:193███████████): Travessias: sociedade, educação e decolonialidade;
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INSTITUTO DE HUMANIDADE E LETRAS (IHL)

- ████████ (Siape: 149███████████████: Juventude Negra e Par�cipação Polí�ca;

- ██████████████ (Siape: 212████████): Historia e Imagem;

- ██████████ (Siape: 212█████████): Vice Coordenação do projeto “Fortalecimento do Ensino, Pesquisa e Extensão para a
Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e na Unilab”;

- ███████████ (Siape: 321████████████): Recortes asiá�cos: China, Índia e Coreias;;

- █████████████ (Siape: 128██████████): Orientação de voluntário; ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DE EXTENSÃO; Cursos de
extensão ministrados;

- █████████ (SIAPE: 119██████████████): IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 10.639/2003: BRINCADEIRAS COMO ESTRATÉGIA E
POSSIBILIDADE PARA A FORMAÇÃO DOCENTE EM ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO RECÔNCAVO DA BAHIA;

- ███████████ (SIAPE: 241█████████████): Uma intervenção etnomatemá�ca com base na cartografia cultural: Artefatos e
Mentefatos da Comunidade quilombola do Monte Recôncavo em sala de aula do Ensino Fundamental; MU-COSANCPLP.

 

INSTITUTO DE LINGUAGENS E LITERATURAS (ILL)

- ████████ (Siape: 138████████████): Escola de Estudos em Linguagem e Sociedade - EELES;

- ███████████ (Siape: 241██████████████): PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIÇÃO À DOCÊNCIA - PIBID;

- ███████████████ (Siape: 115████████): Educação ambiental no Conjunto São Francisco – Acarape-CE: a festa e o esporte
como meios para as ações no Bairro;

- ███████████████ (Siape: 222█████████████): Coordenadores Letras Inglês;

- ███████████████ (Siape: 1531████████): Café com Letras – diálogos linguís�cos literários: construindo pontes para a
pesquisa. PIBEAC/2021 Eixo 1 - 083.

 

2.11.1. MANIFESTAÇÃO DAS UNIDADES AUDITADAS

Manifestações dos Ins�tutos: ICSA, ICS, IDR, IEDS, IH, IHL e ILL no Anexo A.

Não apresentou manifestação: ICEN

 
2.11.2. ANÁLISE DA AUDITORIA

A verificação das a�vidades de extensão cadastradas na PROEX se deu por meio de checagem entre PITs e consultas ao SIGAA. Desse modo,
as a�vidades não encontradas não estavam efe�vamente cadastradas; ou estavam fora da vigência (a�vidades já encerradas) no período da
análise; ou foram previstas inadequadamente (a�vidade de extensão não vinculada à Unilab e grupos de pesquisa propostos como a�vidade
de extensão).

No geral, os Ins�tutos se manifestaram informando que as inconsistências serão corrigidas nos RITs sem prejuízo na carga horária dos
docentes ou que os docentes serão orientados a efetuar o cadastramento das a�vidades na PROEX.

Em que pese o PIT se tratar de um planejamento, podendo no curso do período ocorrerem modificações, sua elaboração deve estar de
acordo com os termos da Resolução, assim sendo, as a�vidades de extensão deverão estar tempes�vamente cadastradas na PROEX. 

Art. 27. Somente poderão ser computadas para integralizar a carga horária semanal as a�vidades de extensão que es�verem previamente
aprovadas pelo Conselho de Unidade Acadêmica de lotação do docente e cadastradas na PROEX.

§ 1º Todas as a�vidades de extensão desenvolvidas pelos docentes devem ser obrigatoriamente cadastradas no Sistema Integrado de Gestão
de A�vidades Acadêmicas (SIGAA), ou outro sistema que venha a ser adotado pela Unilab.

Consoante previsão da Resolução, a a�vidade de extensão para ser computada na integralização da carga horária docente deverá
previamente ser cadastrada na PROEX.

 
2.11.3. RECOMENDAÇÕES

Recomendamos ao ICEN, IDR, IEDS, IH, IHL e ILL:

11.1 - Verificar, durante o processo de avaliação do RIT de 2021.1, a carga horária efe�vamente realizada nas a�vidades de extensão e,
conforme o caso, providenciar a compensação de horas.

Recomendamos ao ICEN, ICSA, ICS, IDR, IEDS, IH, IHL e ILL:

11.2 - Realizar consultas à PROEX a fim de verificar a concordância entre as a�vidades propostas nos PITs.

 
2.12. CONSTATAÇÃO 12: Carga horária para A�vidade de extensão registrada em desacordo com a Resolução.

O Anexo I da Resolução estabelece os limites mínimos e máximos para cada a�vidade docente. O item 03 do referido anexo fixa os limites a
serem observados no planejamento das a�vidades de Extensão. Na análise dos PITs constatamos a existência de planos de trabalho em
desacordo com os limites estabelecidos.

 

INSTITUTO DE HUMANIDADES (IH)

- ██████████ (Siape: 323██████████████): Propôs a�vidade como Coordenador, mas no SIGAA está cadastrado como
colaborador (Item 3 do Anexo I);
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- ███████████ (Siape: 0207████████): carga horária apresentada para coordenação de Projeto de Extensão 07h, máximo
permi�do são 05h por projeto (Item 3.1 do Anexo I);

- ██████████ (Siape:111█████████): carga horária apresentada para coordenação de Projetos de Extensão 11h, máximo
permi�do são 10h (Item 3.1 do Anexo I);

- ███████████ (Siape: 155████████████): carga horária apresentada para  colaboração em programas ou projetos de extensão
10h, máxima permi�da 04h (Item 3.2 do Anexo I);

- ████████████ (Siape: 165█████████): propôs 12h de carga horária para coordenação de projeto de extensão, máximo
permi�do 5h (Item 3.1 do Anexo I)

- ███████████████ (Siape: 227█████████████): colaboração em projeto de extensão registrado 06h, máximo por projeto
04h (Item 3.2 do Anexo I).

- ███████████████ (Siape: 109██████████████): propôs a�vidade em duplicidade - coordenador no Projeto de Extensão
“Epistemologia do Terreiro”.

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (ICS)

- ████████████ (Siape: 315██████████) carga horária apresentada para coordenação de projeto de extensão  08h, máximo
permi�do 5h para cada projeto)  Item 3.1 do Anexo I)

- ███████████ (SIAPE: 183████████): carga horária apresentada para coordenação de projeto de extensão 6h, máximo de 5h para
cada projeto (Item 3.1 do Anexo I).

 

INSTITUTO DE HUMANIDADES E LETRAS (IHL)

- ██████████████ (Siape: 241████████████): propôs 14h para coordenação de projeto de  extensão, máximo permi�do 10h;
e registrou 10 horas para coordenação de um projeto de  extensão, máximo de 05h por projeto (Item 3 do Anexo I);

- ███████████████ (Siape: 212█████████): carga horária apresentada para par�cipação em projeto de extensão com um total
de 5h, o máximo permi�do é de 4h (Item 3 do Anexo I).

 

2.12.1. MANIFESTAÇÃO DAS UNIDADES AUDITADAS

Manifestações dos Ins�tutos: IH, ICS e IHL no Anexo A.

 

2.12.2. ANÁLISE DA AUDITORIA

No geral, os Ins�tutos se manifestaram informando que as inconsistências serão corrigidas nos RITs.

Em que pese o PIT se tratar de um planejamento, podendo no curso do período ocorrerem modificações, sua elaboração deve estar de
acordo com os termos da Resolução, assim sendo, as a�vidades de extensão além de previamente cadastradas deverão está de acordo com
os parâmetros con�do no Anexo I da Resolução.

Com relação a jus�fica�va apresentada pelo ICS, verificamos que o formulário eletrônico disponibilizado para elaboração do PIT não está
devidamente parametrizado com a Resolução, impossibilitando a proposição de orientação de projetos de extensão.

 

2.12.3. RECOMENDAÇÕES

Recomendamos ao IH e IHL:

12.1 - Verificar, durante o processo de avaliação do RIT de 2021.1, a carga horária efe�vamente realizada nas a�vidades de extensão e,
conforme o caso, providenciar a compensação de horas.

12.2 - U�lizar ferramentas de controle durante as avaliações dos PITs/RITs. É importante que tais artefatos estejam em consonância com os
parâmetros da Resolução.

12.3 - Recomendamos à DTI que seja alterado o formulário eletrônico rela�vo ao PIT - docente (h�ps://unilab.edu.br/pit/) acerca das
a�vidades de Extensão incluindo o item “3.3 Orientação em projetos de extensão, arte e cultura”, conforme determina o Anexo I da
Resolução Complementar Consepe nº 02/2021.

 

2.13. CONSTATAÇÃO 13: Carga horária para A�vidade de Gestão registrada em desacordo com a Resolução. 

O Anexo I da Resolução Complementar Consepe nº 2/2021 estabelece os limites mínimos e máximos para cada a�vidade docente. O item 04
do referido anexo fixa os limites a serem observados no planejamento das a�vidades de Gestão. Na análise dos PITs constatamos a
existência de planos de trabalho em desacordo com os limites estabelecidos.

 

INSTITUTO DE HUMANIDADES E LETRAS (IHL)

- ██████████ (Siape: 241█████████): A�vidade de representação ins�tucional em Conselho de Unidade Acadêmica registrado
03h, máximo 02h.  

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (ICS)

- ██████████ (Siape: 201█████████): a�vidade de comissão registrada 08h, máximo permi�do 04h
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INSTITUTO DE HUMANIDADES (IH)

- ████████ (Siape: 241█████████████): Cadastrou A�vidades de Gestão na categoria Programas e Projetos de Extensão e Outras
a�vidades relevantes totalizando 15h, excedendo o limite máximo para o bloco 12h (Item 4.7 do Anexo I).

 

2.13.1. MANIFESTAÇÃO DAS UNIDADES AUDITADAS

Manifestações dos Ins�tutos: IHL, ICS e IH no Anexo A.

 

2.13.2. ANÁLISE DA AUDITORIA

Referente a manifestação do IH,  é necessário esclarecer que as divergências encontradas no PIT da docente ██████████████ (Siape:
241██████████████) são:

        i) A�vidade de ensino proposta como outras a�vidades relevantes:

        -  Membro do colegiado do curso de pedagogia;

        -  Membro do colegiado do curso de Bacharelado em Humanidades;

        ii) A�vidade de gestão proposta como a�vidade de extensão;

Membro do Comitê de Gestão e de Acompanhamento Pedagógico (Com-Ciadi);

Quanto ao ICS, verificou-se que a correção foi realizada no próprio PIT, após observação da CART.

O IHL, informou que os professores foram orientados quanto a necessidade de correção.

 

2.13.3. RECOMENDAÇÕES

Recomendamos ao IHL e IH:

13.1 - Verificar, durante o processo de avaliação do RIT de 2021.1, a carga horária efe�vamente realizada nas a�vidades de gestão e,
conforme o caso, providenciar a compensação de horas.

13.2 - U�lizar ferramentas de controle durante as avaliações dos PITs/RITs. É importante que tais artefatos estejam em consonância com os
parâmetros da Resolução.

 

2.14. CONSTATAÇÃO 14: Inobservância do regime de tempo integral nas funções comissionadas e funções gra�ficadas.

O § 5º do art. 1º da Lei nº 8.168/1991 e o art. 29 do Decreto nº 94.664/1987 estabelecem que os ocupantes de cargo de direção e de
funções gra�ficadas cumprirão, obrigatoriamente, o regime de tempo integral.

A despeito disso, a Resolução Complementar Consepe nº 02/2021 diverge do estabelecido nos regulamentos anteriormente citados,
permi�ndo, com isso, a dedicação parcial em alguns cargos comissionados e funções gra�ficadas, conforme constatamos a seguir:

 

INSTITUTO DE HUMANIDADES E LETRAS/MALÊS (IHL)

- █████████ (SIAPE: 300████████): 20h /FCC  00.1- Coordenador de Curso;

- ████████ (Siape: 305███████████████): 20h/FCC 00.1 - Coordenadora de Curso;

- █████████ (Siape: 212█████████): 20h/ FCC 00.1 - Coordenadora de Curso;

- ████████████ (Siape: 138█████████████ - 20h/ FCC 00.1 - Coordenação de Curso;

- ██████████████ (Siape: 241████████████): 20h/FCC 00.1 - Coordenadora de Curso;

- ███████████████ (Siape: 191█████████): 20h/ FCC 00.1 -  Coordenador de Curso;

- ████████████ (Siape: 212██████████████): 20h/CD 00.3 - Diretor do IHL.

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA (ICEN)

- █████████ (Siape: 162███████████████):  20h/FCC 00.1 - Coordenador de Curso;

- ████████████ (Siape: 205██████████████): 20h/FCC 00.1 - Coordenador de Curso;

- ███████████████ (Siape: 121██████████): 20h/FG 00.1 - Gerente do Núcleo de Acessibilidade;

- ███████████████ (Siape:  150█████████████): 20h/ FCC 00.1 - Coordenadora de Curso;

- ████████ (Siape: 116███████████): 20h/FCC 00.1 - Coordenador de Curso.

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS (ICSA)

- ████████████ (Siape: 133█████████████): 20h/FCC 00.1 - Coordenadora de Curso;

- █████████ (Siape: 104████████): 20h/CD 00.3 - Diretor do Ins�tuto;

- ███████████████ (Siape:187█████████): 20h/CD 00.4 - Coordenador de Polí�cas Afirma�vas.

 

https://www.google.com/url?q=http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%25208.168-1991?OpenDocument&sa=D&source=editors&ust=1658238431309120&usg=AOvVaw2h088Sk8UGd0FgfB4M5yxq


21/07/2022 10:47 SEI/UNILAB - 0503019 - Relatório de Auditoria

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=569748&infra_si… 31/35

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL (IDR)

- ████████ (Siape: 164███████████████): 20h/CD 00.3 - Chefe de Gabinete da Reitoria;

- ██████████ (Siape: 110█████████): 20h/CD 00.3 - Diretor do Ins�tuto;

- ██████████ (Siape: 218████████████): 19h/FCC 00.1 - Coordenador de Curso.

 

INSTITUTO DE HUMANIDADES (IH)

- ███████████████ (Siape: 181███████████████): 20h/FG 00.1 - Coordenadora de pós-graduação;

- ███████████████ (Siape: 207██████████████): - 20h/CD 00.3 -  Diretor do Ins�tuto;

- ██████████████ (Siape: 107██████████████): 20h/FG 00.2 - Chefe da Seção de Acolhimento e Acompanhamento;

- █████████ (Siape: 241█████████): 20h/ FCC 00.1 - Coordenadora de Curso;

- ████████ (Siape: 306████████████): 20h/FCC 00.1 - Coordenadora de Curso;

- ███████████ (Siape: 223█████████): 10h/FG 00.1 - Gerente da Divisão de Assistência à Saúde do Estudante;

- ███████████████ (Siape: 156███████████████): 20h/FCC 00.1 - Coordenador de Curso de Pós;

- ████████████ (Siape: 227██████████): 14h/CD 00.4 - Coordenador de Arte e Cultura;

- █████████ (Siape: 132███████████): 14h/CD 00.4 - Coordenador de Extensão e Assuntos Comunitários;

- █████████ (Siape: 221█████████): 20h/CD 00.4 - Coordenação de Direitos Humanos e Ações Afirma�vas;

- ██████████████ (Siape: 157████████): 20h/CD 00.4 - COORDENAÇÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO E SELEÇÃO COEGS;

- ████████████ (Siape: 168█████████): 20h/FCC 00.1 - Coordenador de Curso;

- ███████████ (Siape: 129█████████): 20h/FCC 00.1 - Coordenadora de Curso;

- ███████████ (Siape: 118██████████): 20h/FG 00.3 - Chefe do Serviço Acadêmico do Ins�tuto de Humanidades;

- ████████████ (Siape: 306███████████): 20h/CD 00.4 - Coordenador de Projetos e Acompanhamento Curricular.

 

INSTITUTO DE LINGUAGENS E LITERATURAS (ILL)

- ██████████ (Siape: 134██████████████): 10h/FG 00.1 - Coordenador do Núcleo de Línguas;

- ██████████████ (Siape: 241████████████) 20h/FCC 00.1 - Coordenadora de Curso;

- ██████████████ (Siape: 115███████████): 20h/FG 00.3 - Divisão de Estágio Supervisiona;

- ████████ (Siape: 221████████): 20h/FG 00.2 - Chefe da Seção de Seleção;

- █████████████ (Siape: 153███████████): 20h/CD 00.3 - Diretora do Ins�tuto.

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (ICS)

- █████████████ (Siape: 305█████████████): 08h/FCC 00.1 - Coordenadora de Mestrado;

- █████████████ (Siape: 018██████████): 20h/CD 00.3 - Diretor do Ins�tuto.

 

INSTITUTO DE ENGENHARIAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (IEDS)

- ██████████ (Siape: 166█████████████): 20h/FG 00.1 - Coordenador de Inovação Tecnológica;

- ███████████ (Siape: 170██████████): 20h/CD 00.4 - Coordenador de pesquisa;

- ████████ (Siape: 208█████████): 20h/CD 00.3 - Diretora do Ins�tuto;

- █████████████ (Siape: 135██████████): 20h/FCC 00.1 - Coordenador de Curso;

- ██████████ (Siape: 130████████████: 20h/FCC 00.1 - Coordenador de Curso;

- █████████ (Siape: 114██████████████): 20h/FG 00.1 - Gerente da Divisão em Empreendedorismo e Incubação de Empresas;

- ████████████ (Siape: 306██████████████): 20h/CD 00.3 - Diretor de Ins�tuto.

 

2.14.1. MANIFESTAÇÃO DAS UNIDADES AUDITADAS

Manifestações dos Ins�tutos:  IHL, ICSA, IDR, IH, ILL, ICS, IEDS, no Anexo A

Não apresentou manifestação: ICEN

 

2.14.2. ANÁLISE DA AUDITORIA

Necessário esclarecer que a Resolução foi u�lizada como principal instrumento para definição de critérios pela auditoria,
consequentemente, u�lizamos os aspectos mais relevantes das normas que subsidiaram a criação da Resolução.

Entre as normas, conforme preâmbulo da Resolução, consta a Lei nº 12.772/2012, que Dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreiras e
Cargos de Magistério Federal, e o Decreto nº 94.664/1987.
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Porém, a Lei nº 12.772/2012 estabelece que:
Art. 37. Aos servidores de que trata esta Lei, pertencentes ao Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, não se aplicam as disposições
do Decreto nº 94.664, de 23 de julho de 1987.

Em vista disso, entendemos não ser adequado u�lizar o art. 29 do Decreto nº 94.664/1987 como critério da constatação.

Em análise estrita ao cargos em comissão e funções de confiança, a Lei nº 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, no § 1º do Art. 19 dispõe que:

Art.19 § 1o  O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se a regime de integral dedicação ao serviço, observado o
disposto no art. 120, podendo ser convocado sempre que houver interesse da Administração.

De igual modo, o inciso II do Art. 1º.  Decreto nº 1.590/1995, e o § 5º do Art. 1º da  Lei nº 8.168/1991 impõe o regime de tempo integral aos
servidores ocupantes de cargo de direção e de funções gra�ficadas.

Sob a ó�ca do cargo efe�vo, destaca-se inicialmente o ar�go 57 da Lei n° 9.394/1996, o qual estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional:

Art. 57. Nas ins�tuições públicas de educação superior, o professor ficará obrigado ao mínimo de oito horas semanais de aulas.

Seguindo com a análise, apresenta-se a Lei nº 12.772/2012 que em seu ar�go 21, autoriza que os docentes recebam remuneração para
exercício de cargos de direção ou funções de confiança:

Art. 21. No regime de dedicação exclusiva, será admi�da, observadas as condições da regulamentação própria de cada IFE, a percepção de:

I - remuneração de cargos de direção ou funções de confiança;

Urge destacar que a Portaria do MEC nº 475/1987 expediu normas complementares acerca dos limites mínimos de carga horária de aulas a
serem cumpridas em qualquer regime de trabalho que o docente esteja subme�do:

Art. 10. Serão estabelecidos em regulamento, pelo Conselho Superior competente da IFE, para cada carreira de Magistério:

I - os critérios para concessão, fixação e alteração dos regimes de trabalho dos docentes;

II - os limites mínimos e máximos de carga horária de aulas, segundo os regimes de trabalho, observadas, a critério do Conselho, a natureza e
diversidade de encargos do docente;

III - o processo de acompanhamento e avaliação das a�vidades dos docentes.

§ 1° Para o Magistério Superior, o limite mínimo a que se refere o inciso II, não poderá ser inferior a 8(oito) horas semanais, em qualquer
regime, nem o máximo poderá ser superior a 60%, no regime de 20 horas, e 50% nos de 40 horas e de dedicação exclusiva. (Grifos nossos)

Outrossim, seguindo o mesmo entendimento, o Tribunal de Contas da União (TCU) também expediu Acórdão acerca da questão da carga
horária mínima de aulas a ser ministrada pelos docentes:

Acórdão nº 2729/2017- TCU - Plenário

9.3.3. estabeleça mecanismos de controle voltados ao cumprimento do disposto no art. 57 da Lei 9.394/1996, no sen�do de que os docentes
estão obrigados ao mínimo de oito horas semanais em sala de aula; (Grifos nossos)

Nesse cenário, também é importante realçar o art. 20 do Decreto-lei nº 4.657/42, o qual alerta para necessidade de que sejam consideradas
as consequências prá�cas das decisões, inclusive as administra�vas:

Art. 20.  Nas esferas administra�va, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam
consideradas as consequências prá�cas da decisão.                

Parágrafo único. A mo�vação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste,
processo ou norma administra�va, inclusive em face das possíveis alterna�vas.  

No caso concreto, caso os docentes sejam impedidos de ministrar a carga horária mínima de aulas, além de contrariar as orientações legais,
poderá acarretar um prejuízo prá�co excessivo para o funcionamento da Ins�tuição, uma vez que não será possível a contratação de
subs�tutos.

Como é de conhecimento, o organograma da Unilab é composto por uma diversidade de setores administra�vos e acadêmicos que devem
ser liderados por gestores de diversas áreas e especialidades.

No entanto, a recomposição de recursos humanos na docência ficaria impossibilitada caso ocorresse nomeação diversa para ocupação de
cargo de direção de reitor, vice reitor, pró-reitor e diretor de campus, por imposição da Lei nº 8.745/1993, a saber:

§ 1º A contratação de professor subs�tuto de que trata o inciso IV do caput poderá ocorrer para suprir a falta de professor efe�vo em razão
de:

III - nomeação para ocupar cargo de direção de reitor, vice-reitor, pró-reitor e diretor de campus.  

A contrario sensu, os demais cargos em comissão e funções de confiança des�nados aos docentes do magistério superior não possuem
previsão de subs�tuição em suas tarefas de ministrar aulas. Assim, não se mostra possível a extensão da contratação de subs�tutos para
além dos casos citados na legislação acima. Implicando, em certa medida, na redução da liberdade de livre nomeação nos cargos em
comissão e funções de confiança.

Por fim, conforme Lei 12.772/2012, o docente no exercício do cargo efe�vo desempenha a�vidades de gestão ins�tucional, conforme
destacamos a seguir:

Art. 20. O Professor das IFE, ocupante de cargo efe�vo do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, será subme�do a um dos
seguintes regimes de trabalho:

I - 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em tempo integral, com dedicação exclusiva às a�vidades de ensino, pesquisa, extensão e
gestão ins�tucional; ou

II - tempo parcial de 20 (vinte) horas semanais de trabalho.(Grifos nossos)

Diante do exposto, coaduna-se que a Ins�tuição regulará em seus norma�vos internos a distribuição da carga horária do docente entre
ensino, pesquisa, extensão e gestão ins�tucional, respeitando os limites delimitados nos norma�vos apresentados, entendendo não ser
necessário nenhuma recomendação. Por fim, informa-se que a análise realizada é genérica e não se aplica aos casos de docentes que
exercem acumulação de cargos ou demandas específicas, pois estes, devem ser especificamente averiguados.

https://www.google.com/url?q=http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D94664.htm&sa=D&source=editors&ust=1658238431315879&usg=AOvVaw1ufmvQk3HBN5QvYjz5HmDc
https://www.google.com/url?q=http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%252094.664-1987?OpenDocument&sa=D&source=editors&ust=1658238431316373&usg=AOvVaw3ZnBTsALa54q9l4j0BEdq6
https://www.google.com/url?q=http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%25201.590-1995?OpenDocument&sa=D&source=editors&ust=1658238431317069&usg=AOvVaw0u8BWq7Gwl4zJecI68RGzy
https://www.google.com/url?q=http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%25208.168-1991?OpenDocument&sa=D&source=editors&ust=1658238431317334&usg=AOvVaw0QbRuIHrOjTsMLMtAYArY9
https://www.google.com/url?q=http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%25208.745-1993?OpenDocument&sa=D&source=editors&ust=1658238431320686&usg=AOvVaw3CEDk6Tcssm9K2UTsOzRYZ
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2.15. CONSTATAÇÃO 15: A�vidades diversas contabilizadas como a�vidade de sala de aula. 

A elaboração do PIT contemplará as a�vidades de ensino, de pesquisa, de extensão e de gestão divididas de acordo com a Resolução
Complementar Consepe nº 2/2021.

Entretanto, observamos divergências nas informações con�das nos PITs propostos e no quadro de distribuição de carga horário apresentada
no ANEXO I.

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (ICS)

███████████ (Siape: 299██████████): reunião cadastrada como ensino.

 

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL (IDR)

█████████ (Siape: 198██████████): a�vidade contabilizada em dobro “Reunião de colegiado”.

 

INSTITUTO DE ENGENHARIAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (IEDS)

██████████ (Siape: 308██████████████): trabalho de conclusão de curso e estágio supervisionado.

 

INSTITUTO DE HUMANIDADES (IH)

█████████████ (Siape: 112██████████): Seleção Bolsista PIBIC.

 

2.15.1. MANIFESTAÇÃO DAS UNIDADES AUDITADAS

Manifestações dos Ins�tutos: ICS, IEDS e IH no Anexo A.

Não apresentou manifestação: IDR

 

2.15.2. ANÁLISE DA AUDITORIA

No geral, os Ins�tutos se manifestaram informando que as inconsistências serão corrigidas nos RITs.

Em que pese o PIT se tratar de um planejamento, podendo no curso do período ocorrerem modificações, sua elaboração deve estar de
acordo com os termos da Resolução.

 

2.15.3. RECOMENDAÇÕES

15.1 - Recomendamos ao ICS verificar, durante o processo de avaliação do RIT de 2021.1, da docente ████████████ (Siape:
299███████████) o efe�vo cumprimento da carga horária e, conforme o caso, providenciar a compensação de horas.

15.2 - Recomendamos ao IEDS verificar, durante o processo de avaliação do RIT de 2021.1, do docente █████████ (Siape:
308███████████) o efe�vo cumprimento da carga horária e, conforme o caso, providenciar a compensação de horas.

15.3 - Recomendamos ao IH verificar, durante o processo de avaliação do RIT de 2021.1, do docente ███████████████ (Siape:
112██████████) o efe�vo cumprimento da carga horária e, conforme o caso, providenciar a compensação de horas.

15.4 - Recomendamos ao IDR verificar, durante o processo de avaliação do RIT de 2021.1, do docente █████████ (Siape:
198█████████████) o efe�vo cumprimento da carga horária e, conforme o caso, providenciar a compensação de horas.

 

2.16. CONSTATAÇÃO 16: Ausência de publicidade dos planos individuais de trabalho

Em consulta à página da Unilab, não iden�ficamos a publicação dos PITs relacionados ao ICS e ao IEDS, conforme determina art. 41 da
Resolução.

Ademais, não foi possível consultar os PITs por meio da ferramenta “Pesquisa Pública” do SEI relacionados aos ins�tutos: ICEN, ICSA, ICS,
IEDS, IH, IHL e ILL.

 
2.16.1. MANIFESTAÇÃO DAS UNIDADES AUDITADAS

Manifestações dos Ins�tutos: ICSA, ICS, IEDS, IH, IHL e ILL no Anexo A.

Não apresentou manifestação: ICEN

 
2.16.2. ANÁLISE DA AUDITORIA

ICS e IEDS ainda não publicaram os PITs/RITs na página da Unilab.

Considerando as informações do IH, no que se refere a publicidade do processo no Sistema SEI, assiste razão a manifestação apresentada
visto que o �po de processo específico para inclusão dos PITs/RITs (Pessoal: Planejamento da Força de Trabalho) restringe  o acesso em sua
origem, impedindo a consulta por meio da “Pesquisa Pública” do SEI.

Porém, quanto à ausência de publicação nas páginas web dos ins�tutos (ICS e IEDS) está em desacordo com a  Resolução, bem com o art. 3º
da Lei da 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação (LAI).
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Por fim, importante frisar que a publicidade dos PITs/RITs além de dar efe�vidade ao direito cons�tucional insculpido no 5º, inciso XXXIII da
Cons�tuição Federal de 1988 (CF) cons�tui ferramenta fundamental para a promoção da transparência administra�va e o exercício do
controle social no âmbito da Universidade.

 
2.16.3. RECOMENDAÇÕES

Recomendamos ao ICEN, ICSA, ICS, IEDS, IH, IHL e ILL:

16.1 - Dar ampla divulgação dos PITs e RITs na página da Unilab, conforme determina o Art. 41 da Resolução.

16.2 - Recomendamos à Pró-reitoria de Administração (PROADI) - Comitê Gestor do Sistema Eletrônico de Informações (CGSEI) que
providencie uma adequada “Classificação por Assuntos”/”Tipo do Processo” para geração dos processos do PIT/RIT de modo a permi�r a
promoção da transparência a�va.

 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos resultados dos trabalhos, verificamos que a Unilab regulamentou os critérios de distribuição da carga horária de a�vidades do
pessoal integrante da Carreira do Magistério Superior, conforme observamos na Resolução Complementar Consepe nº 02/2021.

A par�r dos testes de auditoria planejados e realizados de acordo com a Resolução, concluímos que a Unilab cumpre parcialmente as
exigências da polí�ca de carga docente, ressalvadas as inconformidades apontadas no relatório.

Entre as Inconformidades observadas, destacam-se: i) controles insuficientes (detalhamento dos procedimentos); ii) Inobservância do dever
de decidir; iii) não apresentação de PITs; iv) carga horária de ensino, pesquisa, extensão e gestão registrada em desacordo com a polí�ca; v)
a�vidades não discriminadas; vi) a�vidades compar�lhadas sem observância da divisão proporcional; viii) divergência das a�vidades
propostas (PIT, SIGAA, PROPPG, PROEX); e ix) ausência de publicidade dos PIT.

Conforme Tabela 01, podemos notar que 78% dos PITs analisados apresentaram alguma inconformidade. No entanto, as inconformidades
observadas podem ser jus�ficadas pela recente implementação da polí�ca, visto que o período acadêmico estabelecido para aplicação dos
testes de auditoria foi o primeiro sob a vigência da Resolução.

Tabela 01 - Conformidade da resolução na elaboração dos PITs.  

 Nº PITS
Analisados

Nº PITS sem
inconf.

Nº PITS com
inconf. % Inconf.

ICSA 18 6 12 67%
IDR 31 3 28 90%

ICEN 36 10 26 72%
IH 75 15 60 80%
ILL 31 14 17 55%
ICS 43 2 41 95%

IEDS 33 8 25 76%
IHL 80 17 63 79%

     
Unilab 347 75 272 78%

Fonte: elaborado a par�r das informações levantadas durante a auditoria.

Além disso, já era de conhecimento as divergências e dificuldades na implantação da polí�ca. Isso é evidenciado pela criação do Grupo de
Trabalho responsável por apresentar proposta de alteração da resolução vigente, conforme PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 23/2022.  Isto
posto, recomendamos dar conhecimento desta avaliação de auditoria ao Grupo de Trabalho.

Além dos resultados até aqui apresentados, observamos durante nossa avaliação que cerca de 52% dos docentes não ocupantes de função
gra�ficada nem cargo comissionado cumpriram o tempo mínimo de sala de aula no ensino da graduação durante o período 2021.1,
conforme Gráfico 02.

Gráfico 02 - A�vidades de efe�vo trabalho em sala de aula - graduação.
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Fonte: elaborado a par�r das informações levantadas durante a auditoria.

 

Lembramos que a informação apresentada não se refere necessariamente a uma inconformidade, mas diz respeito ao esforço dedicado à
sala de aula na graduação pela Unilab.

Por fim, almejamos que a avaliação de auditoria e nossas recomendações possam contribuir com o aperfeiçoamento de aplicação da polí�ca
que define os critérios para a distribuição da carga horária docente.

 

É o relatório.

 
MARCONDES CHAVES DE SOUZA  RAIMUNDO ARISTEU DOS SANTOS MAIA

Auditor  Auditor

 
MAIRA CRISTINA AMORIM
Chefe da Auditoria Interna

 
#_contem_945_marcas_sigilo

Documento assinado eletronicamente por MARCONDES CHAVES DE SOUZA, AUDITOR(A), em 20/07/2022, às 17:05, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MAIRA CRISTINA AMORIM, CHEFE DA AUDITORIA INTERNA, em 20/07/2022, às 17:06, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Raimundo Aristeu dos Santos Maia, AUDITOR(A), em 20/07/2022, às 17:07, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0503019 e o código CRC 94604E1E.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0





































































































































