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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 
 
 

RELATÓRIO TÉCNICO FINAL DE AUDITORIA Nº 002/2020 - IFBA 
 
UNIDADES: Diretoria Geral do Campus Paulo Afonso 
 
Ação de Governo: Reestruturação e Modernização das Instituições da Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica. 
 
Ação –QDD/2019: 20RG.0029 
 
 
Senhora Titular, 
 

Em atendimento à Ação nº 18 - PAINT/2020, concernente à “Elaboração/Reestruturação de 

Projetos de Cursos Técnicos”, apresentamos o resultado observado por ocasião dos 

trabalhos realizados junto à Diretoria de Ensino do Campus, mediante as análises dos 

documentos constantes nos processos nº23278.009956/2020-74 e 23278.008205/2020-31. 

 

I – ESCOPO DO TRABALHO 
 

A auditoria foi realizada no Campus de Paulo Afonso no período de outubro a dezembro de 

2020, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. 

 A análise da amostra de alunos do curso de eletromecânica, na modalidade integrada, 

limitou-se aos anos de 2016 a 2019, no entanto, no decorrer da execução dos trabalhos, 

verificou-se a necessidade de ampliar o período para os anos de 2013 a 2015. 
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II – OBJETIVO E QUESTÃO DE AUDITORIA 

 

O objetivo do trabalho de auditoria é verificar o efetivo cumprimento da Matriz Curricular 

vigente, aprovada pelos Conselho Superior (CONSUP), para o curso integrado de 

eletromecânica, no Campus de Paulo Afonso.  

A auditoria tem a finalidade de responder as seguintes questões: 

 

• as disciplinas estão sendo oferecidas conforme a matriz curricular disposta no PPC? 

• os campi estão observando as legislações/normas internas nas eventuais alterações 

dos Projetos Pedagógico do Curso, sobretudo da matriz curricular? 

• há probabilidade de os discentes saírem prejudicados nas eventuais mudanças das 

grades curriculares? 

• de que forma os Campi agem para atenuar esses impactos? 

 
 
III – METODOLOGIA 

 

Com o objetivo de desenvolver uma visão geral do objeto da auditoria, foi realizado o estudo 

dos normativos que regulamentam a educação profissionalizante. Observou-se que de 

acordo com a Resolução nº 06, de 20 de setembro de 2012, que trata das Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Profissional Técnica de Nível Médio (EPTNM), o Projeto 

Pedagógico de curso (PPC) apresenta-se como uma construção coletiva e multidisciplinar.  

A escolha do curso seguiu o critério de antiguidade, dessa forma, por ser um dos cursos mais 

antigos a entrar em funcionamento no interior da Bahia - em 1994, na unidade de ensino 

descentralizada do CEFET-BA (no município de Barreiras) - o curso de eletromecânica foi 

selecionado.  

Atualmente, o curso de eletromecânica é oferecido em 8 cidades do interior do Estado 

(Irecê, Jacobina, Jequié, Paulo Afonso, Santo Amaro, Simões Filho e Vitória da Conquista).  

Em 6(seis) unidades, a formação é realizada tanto na modalidade integrada ao ensino médio, 
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quanto na modalidade subsequente; os Campi Irecê e Barreiras ofertam, respectivamente, 

as modalidades de ensino integrado e subsequente. 

Para a escolha do Campus, utilizou-se o critério de tempo da última auditoria. Considerando 

que o Campus de Irecê e Paulo Afonso foram auditados em 2013, há 7 anos, a escolha do 

campus ocorreu com base no início das atividades acadêmicas. Assim, o Campus de Paulo 

Afonso foi escolhido por ter entrado em funcionamento em outubro de 2010, antes do 

campus de Irecê.    

O curso técnico de eletromecânica, na modalidade integrada ao ensino médio, é organizado 

por eixos tecnológicos constantes no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT), que foi 

instituído e organizado pelo Ministério da Educação. O referido curso possui o objetivo de 

proporcionar ao estudante conhecimentos, saberes e competências profissionais 

necessários ao exercício profissional e da cidadania.  

Conforme mencionado no Catálogo supracitado, o curso de eletromecânica tem a sua 

classificação no eixo tecnológico “Controle e Processos Industriais”, possui carga horária 

específica de 1200 horas e amplo campo de atuação junto às diversas indústrias e grupos de 

pesquisa.  

Assim, com base nas informações gerais sobre o curso e em pesquisa realizada junto ao 

Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP), procedeu-se a construção da presente 

metodologia. Foram utilizados dados primários coletados do Sistema SUAP do IFBA relativas 

às séries escolares, discentes, docentes, componentes e grades curriculares, turmas, quadro 

de horário e histórico escolar. 

Os procedimentos de auditoria utilizados foram: indagação escrita por meio de Solicitações 

de Auditoria (SA) e Questionário, análise dos documentos encaminhados, cálculo das cargas 

horárias do histórico dos discentes da amostra, cotejamentos e comparações de dados e 

informações.  

O Quadro, a seguir, informa os dados referentes a carga horária dos núcleos básico, 

diversificado e politécnico, extraídos da Matriz Curricular, que foi alterada em 2014 pelo 

campus. 
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Carga horária vigente - Curso Técnico de Eletromecânica, modalidade integrado. 

Paulo Afonso 

Núcleo Comum:                                                                            2.100 horas 

Área Diversificada:                                                                           630 horas 

Área Técnica:                                                                                    960 horas 

Total do Curso:                                                                              3.690 horas         

Estágio Curricular/TCC:                                                                   240 horas      
Fonte: Matriz Curricular do Curso de Eletromecânica alterada nos Campus Paulo Afonso.                                                       

Para cada ano de ingresso dos alunos, foram selecionados, por meio de ordem alfabética, 10 

alunos, sem pendências escolares e sem reprovações do 1º ao 4º ano, dispostos nas 5 

primeiras e nas 5 últimas colocações da listagem de alunos extraída do Sistema SUAP. Com 

base no critério citado, apresentam-se as matrículas dos alunos, a seguir: 

  Matrícula dos alunos, por ano de ingresso, do Curso Técnico Integrado  
de eletromecânica (1º ao 4º ano) – Campus Paulo Afonso. 2016-2019 

201610060001 201710060001 201810060009 201910060001 

201610060004 201710060006 201810060010 201910060006 

201610060006 201710060007 201810060012 201910060008 

201610060007 201710060010 201810060015 201910060010 

201610060008 201710060014 201810060016 201910060011 

201610060018 201710060023 201810060020 201910060013 

201610060021 201710060026 201810060023 201910060014 

201610060023 201710060027 201810060025 201910060017 

201610060025 201710060028 201810060028 201910060022 

201610060030 201710060030 201810060030 201910060027 
Fonte: Relatórios - Listagem de Alunos - Sistema SUAP extraída em 06 de novembro de 2020. 

Considerando que os efeitos da alteração da matriz curricular foram retroativos ao ano de 

2010, verificou-se a necessidade de ampliar a amostra de discentes, assim, seguindo os 

mesmos critérios estabelecidos da metodologia acima citada, estendeu-se a amostra para os 

anos entre 2013-2015, conforme o disposto no quadro a seguir: 

Matrícula dos alunos, por ano de ingresso, do Curso Técnico Integrado  
de eletromecânica (1º ao 4º ano) – Campus Paulo Afonso. 2013-2015 

201310060012 201510060015 

201310060020 201510060021 

201410060029 201510060024 

201510060001  

201510060005  

201510060006  

201510060010  

            Fonte: Relatórios - Listagem de Alunos - Sistema SUAP, 2020,  
       extraído em 28/12/2020. 
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 De posse do universo amostral, foi realizado os seguintes passos: 

• Verificou-se a estrutura do Projeto Pedagógico do Curso (PPC), conforme os 

aspectos dispostos na Resolução nº 06/2012, em Manuais e Normativos internos, 

observando de que forma ocorreu o processo de alteração/reestruturação da 

matriz curricular dos PPC´s, por meio da aplicação de checklist e da solicitação de 

informações;  

 

• De cada aluno, retirou-se o histórico escolar e a matriz curricular do ano de 

ingresso do discente com o objetivo de comparar, entre si, as matrizes praticadas 

pelos alunos que ingressaram no mesmo ano e em anos distintos; 

 

• Em seguida, cotejou-se os componentes curriculares constantes no PPC (matriz 

aprovada/alterada no PPC) com histórico escolar dos alunos, observando as 

matérias exigidas por lei, a carga horária por disciplina, a carga horária do estágio 

supervisionado e o somatório da carga horária anual e total por núcleo (comum, 

diversificado e tecnológico);  

 

• Para finalizar, verificou-se o quadro de horário das aulas dos alunos da amostra e 

comparou-se com a Matriz Curricular do ano, no sentido de observar o efetivo 

cumprimento da matriz alterada (PPC). 

Considerando que não houve manifestação da gestão até o presente momento, procedeu-se 

à elaboração do presente Relatório Técnico Final de Auditoria com a inclusão da análise do 

controle interno e das recomendações. 
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IV – ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO  

Os controles internos da Diretoria de Ensino do Campus de Paulo Afonso foram analisados 

com base nos elementos da metodologia do Committee of Sponsoring Organizations of 

theTreadway Commission – COSO II. Para a coleta de informações, procedeu-se a aplicação 

do questionário de Avaliação do ControleInterno (QACI). 

Esse instrumento foi previamente elaborado pela equipe de auditoria interna e, 

posteriormente, adaptado para o presente trabalho. Importante salientar que as respostas 

do questionário foram encaminhadas pela gestão do campus, mas não houve apresentação 

de documentação comprobatória.  

De acordo com a metodologia COSO, as informações coletadas são classificadas de acordo 

com os seguintes elementos: ambiente de controle, avaliação de riscos, atividades de 

controle, informação e comunicação e monitoramento. Os pontos mencionados, a seguir, 

informam as falhas detectadas e que precisam ser revistas pela Gestão do Campus.   

1) Ambiente de Controle 

O elemento ambiente de controle dispõe sobre a forma como a organização lida com a 

integridade e valores éticos de seus colaboradores, a estrutura organizacional, a política e as 

práticas de recursos humanos. 

Na análise desse elemento, foi constatado que não há, no âmbito da unidade auditada, 

documento formal com a definição de funções e a descrição das competências de cada 

serviço na Diretoria, como também não existe Regimento Interno que regulamente o 

funcionamento dos órgãos constantes na estrutura do Campus. 

De acordo com a resposta do questionário, a Diretoria identifica o perfil profissional do 

servidor necessário ao desempenho das atividades e funções da DIREN, comunicando ao 

setor responsável pelo recrutamento, para que, dessa forma, ocorra a lotação de servidor 

com o perfil adequado. 
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A gestão do Campus relatou que utiliza a prática de rodízio de funções quando necessárias 

adequações às novas demandas de trabalho, embora não tenha explicitado de que forma e 

quando essa prática acontece.  

A gestão relatou que avalia, periodicamente, a adequação do número de servidores dos 

setores da DIREN em relação ao volume de atividades, informando que a demanda de 

servidor é discutida e formalizada em reunião com as demais diretorias. 

Conforme declarado no QACI, os servidores da DIREN não participaram de cursos e eventos 

destinados à capacitação em áreas correlatas às suas atividades, nem cursos relacionados à 

gestão de risco.  Além disso, conforme informou o gestor, não há critérios de 

reconhecimento existentes nos setores que motivem as pessoas envolvidas a realizarem 

suas atividades. 

2) Avaliação de Riscos  

De acordo com a metodologia COSO, os riscos estão diretamente relacionados aos objetivos 

pretendidos, assim, o gerenciamento com base nos riscos pressupõe a realização de cinco 

etapas concatenadas que se sucedem, na seguinte ordem:  

1º - Levantamento do ambiente e dos objetivos;  
2º - Identificação de eventos que possam impactar negativamente o alcance desses 
objetivos;  
3º - Avaliação dos eventos sob a perspectiva da probabilidade de sua ocorrência e o 
impacto que podem causar no alcance dos objetivos;  
 4º - Resposta que o gestor implementará para o risco, quais sejam, medidas para se 
evitar, reduzir, compartilhar e ou aceitar os riscos identificados;  
5º – Informação, comunicação e monitoramento dos riscos.  

Na análise deste elemento, observou-se que não foram identificados os riscos relacionados 

aos objetivos pretendidos, como também não houve a informação de como os objetivos são 

disseminados dentro da unidade. Dessa forma, verifica-se que a gestão ainda não se 

apropriou dos principais conceitos da metodologia COSO com vistas a efetiva 

implementação por esta Diretoria. 
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3) Atividades de Controle  

Não há formalização das atividades de controle. De acordo com a resposta do gestor, 

inexiste fluxogramas e/ou mapas dos processos, manuais de rotinas e procedimentos, não 

há mecanismos de revisões e conferências relacionadas aos processos e procedimentos de 

trabalho nas atividades desenvolvidas pela Diretoria. 

Segundo informações da DIREN, existe rotina para verificar o cumprimento de todas as 

condicionantes legais dos processos da Diretoria, a fim de prevenir os riscos de 

questionamentos, impugnações e recursos, bem como o acompanhamento das alterações 

legislativas, no entanto, essa rotina não foi explicitada por meio de mapas/fluxogramas e ou 

procedimentos. 

4) Comunicação e Informação   

Conforme a resposta disposta no QACI, existem diretrizes ou normas para a correta 

documentação das informações, no entanto, observa-se que não há eficácia dessas normas 

uma vez que as informações nem sempre são apropriadas, tempestivas, atuais, precisas e 

acessíveis – o gestor citou como exemplo, as divergências nas informações constantes no 

Banco de Professores equivalentes (BPEQ). 

5) Monitoramento 

Conforme relatado pela Diretoria, o sistema de controle interno dos processos da DIREN é 

constantemente monitorado para avaliar sua qualidade e validade ao longo do tempo, 

sendo considerado adequado para a melhoria do desempenho, no entanto,  não foram 

apresentados os parâmetros utilizados para avaliar a sua eficácia e qualidade, nem de que 

forma são monitorados. 

De acordo com as informações do QACI, o gestor relatou que existem procedimentos para 

avaliar os resultados obtidos pela DIREN em relação aos objetivos pretendidos, no entanto, 

não foram encaminhados documentos que informassem quais os recursos, métodos e ou 

procedimentos adotados com vista a avaliação destes resultados. 
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Do mesmo modo, segundo a Diretoria, existem ações de monitoramento e divulgação para o 

cumprimento de recomendações realizadas pela Controladoria – Geral da União – CGU e 

desta Unidade de Auditoria Interna, entretanto, mais uma vez, não houve o 

encaminhamento de documento formal que comprovasse. 

 

V - CONSTATAÇÕES  

CONSTATAÇÃO1: falta de atualização do Plano de Curso Técnico integrado de nível médio 

em eletromecânica. 

Situação Encontrada: 

O projeto pedagógico do curso técnico de nível médio em eletromecânica, na modalidade 

integrada, foi aprovado em sessão do Conselho Superior (CONSUP) por meio da Resolução 

nº 60, em 01 de setembro de 2011, no entanto, não houve implementação de sua matriz 

curricular. 

Após a aprovação do plano de curso, houve a publicação das Diretrizes Curriculares da 

Educação Profissional por meio da Resolução nº 06, de 20 de setembro de 2012, pelo 

Ministério da Educação (MEC). 

A Resolução supracitada reúne um conjunto articulado de princípios e critérios para serem 

observados na organização e no planejamento, no desenvolvimento e avaliação da Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio, inclusive no que diz respeito a certificação profissional 

dos cursos. 

Em 2014, o campus apresentou nova matriz curricular, que foi aprovada pelo CONSUP por 

meio da Resolução nº 99. O prazo de vigência desse normativo retroagiu ao ano de 2010, o 

que possibilitou a regularização da situação de inconsistência que foi criada com a execução 

de matriz distinta da aprovada pelo Conselho Superior em 2011.  

De acordo com o Despacho nº 27/2020/SECDIREN.PAF, o campus informou que a alteração 

da matriz ocorreu para dar cumprimento ao disposto na Resolução nº 84, de 22 de 



10 
 

 

___________________________________________________________ 

Relatório Técnico Final nº 002 – Ação nº 18 – PAINT/2020 

dezembro de 2010, a qual determinava que as Diretorias dos Campi se adequassem à matriz 

básica comum no primeiro semestre de 2011. 

Diante da situação citada, observou-se que não houve fluxo/trâmite para alteração do 

Projeto Pedagógico de Curso, tendo em vista que a própria Diretoria de Ensino procedeu 

apenas à adequação da matriz curricular, dessa forma, o PPC necessita de revisão e 

atualização de seus tópicos, dentre os quais, aqueles relacionados as seguintes 

desconformidades: 

1.1 - Ausência de informações em relação à composição da equipe/comissão de trabalho 

que participou na elaboração do Projeto Pedagógico do Curso de eletromecânica integrado. 

Com a vigência da Resolução nº 06, a proposta de criação de novos cursos surge do debate 

com a comunidade local do campus. O art. 16 do supracitado normativo exige que as 

instituições de ensino formulem os projeto político-pedagógico e planos de cursos de 

maneira coletiva e participativa.   

Importante salientar que o item 1 do documento de orientação para elaboração e alteração 

de projetos pedagógico de cursos, incluso no Documento Orientador, dispõe sobre a 

necessidade de criação de uma comissão composta de docentes, técnicos administrativos e 

discente, além da participação obrigatória do coordenador do curso.  

Considerando que a aprovação do PPC foi em 2010, antes da publicação do referido 

normativo, observa-se a sua inadequação.    

1.2 - Falta de adequação da matriz curricular ao modelo padrão proposto no documento 

orientador de Gestão; 

A matriz curricular vigente se encontra com tópicos desatualizados em relação ao modelo 

disposto no item 4.2 do documento de orientação para elaboração e alteração de projetos 

pedagógico de cursos, incluso no Documento Orientador. 

A organização das disciplinas do núcleo básico apresenta-se sem a discriminação da 

classificação - Linguagens, Códigos e suas tecnologias, Ciência da natureza, matemática e 
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suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias, conforme consta na Resolução nº 

06/2012.  

Além disso, observou-se distinção na distribuição da carga horária anual entre a matriz 

aplicada em 2014 e o modelo atualmente proposto pela PROEN.  

1.3 - Falta de explicitação das Práticas Profissionais Articuladoras (PPA) no PPC; 

De acordo com o item 5.1 do documento de orientação para elaboração e alteração de 

projetos pedagógico de cursos, disposto no Documento Orientador, a PPA visa agregar 

conhecimentos por meio da integração entre as disciplinas do curso, com o fim de resgatar 

conhecimentos e habilidades adquiridos na formação básica. O objetivo é favorecer a 

integração curricular por meio da prática profissional como princípio educativo. 

Conforme documento supracitado, o PPC deverá informar a distribuição da carga horária e 

as principais disciplinas envolvidas em práticas profissionais conforme a decisão do conselho 

do curso, sendo necessário, conforme o modelo disposto, o registro das disciplinas 

envolvidas no PPA no respectivo ano/semestre. 

No entanto, o texto apresentado no item 11 do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) de Paulo 

Afonso está desatualizado e não traz nenhuma relação com a proposta constante no 

referido Documento de Orientação da Gestão. Não foram localizadas as informações de 

como o campus pretende, por meio da prática profissional, agregar conhecimentos 

mediante integração entre as disciplinas do curso. 

1.4 - Informações incompletas no planejamento dos componentes curriculares; 

De acordo com o item 4.3 do documento de orientação para elaboração e alteração de 

projetos pedagógico de cursos, disposto no Documento Orientador da Gestão, os 

componentes curriculares deverão ser informados de maneira separada, por ano, semestre 

ou módulo, apresentando o padrão a ser seguido em sua elaboração. 

Observou-se no item 7 do PPC (organização curricular do curso), que as informações estão 

sem padronização, incompletas e desatualizadas. Faltam referências básicas e 
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complementares em disciplinas exigidas, além disso, não foi localizada a ementa por 

disciplina, tópico considerado fundamental no modelo elaborado pela PROEN.   

 
 

Evidência:     
 
Plano do Curso Técnico de Nível Médio em Eletromecânica – modalidade integrada. 
Documento SEI (1653574): 
Item 11 do Plano de Curso de PPC; 
Item 7 do Plano de Curso de PPC: 
   Tabela 07 – Eletrônica 
   Tabela   42 – Espanhol 
   Tabela 43 – Automação  

                      Tabela 51 – Informática Aplicada 
                      Tabela   61 – Hidráulica e Pneumática 

 
Critério  
 
Resolução nº 06, de 20 de setembro de 2012: 

 
Art. 16 As instituições de ensino devem formular, coletiva e participativamente, nos termos dos arts. 12, 13, 14 e 15 da LDB, 
seus projetos político-pedagógicos e planos de curso. 

 
 
Documento Orientador de Gestão dos Cursos Técnicos do IFBA: 
 

• Item 1 do documento denominado Orientação para Elaboração e Alteração de Projetos Pedagógicos de Cursos – págs.34 e 
35: 

 
(...) 
1. CONSTRUÇÃO E ELABORAÇÃO DO PPC 
(...) 
A proposta de criação de novos cursos deve surgir do debate com a comunidade local do Campus, consubstanciada 
por indicadores educacionais locais, regionais e nacionais e por um mapeamento da realidade regional, levando-se 
em conta o arranjo produtivo local, criando subsídios que possibilitem apresentar as justificativas 34 necessárias à 
criação do curso.  
 
No que concerne a elaboração da proposta de um novo PPC ou alteração de PPC já vigente, deve ser realizada por 
comissão instituída por portaria da Diretoria Geral (DG) do Campus, a qual deve indicar um presidente entre os seus 
membros, que deve ser o responsável por coordenar os trabalhos de elaboração do PPC. 
Esta comissão será composta por, até:  
 
a) cinco (05) docentes (com representante da área técnica e da área de formação básica do curso, especialmente se a 
forma de oferta for integrada);  
 
b) dois (02) técnicos administrativos que atuem junto a coordenação pedagógica e/ou a diretoria acadêmica/ensino 
(sendo obrigatória a figura do(a) pedagogo(a) ou da coordenação pedagógica como membro obrigatório nessa 
comissão); 
 
c) um (01) discente do curso (no caso de ser um curso novo e não uma alteração de curso já implementado, o 
discente poderá ser de cursos de áreas correlatas e/ou do mesmo eixo ou, ainda, de mesmo curso ofertado em nível 
ou modalidade diferente). 
 
A título de composição ressalta-se que o Coordenador do Curso será membro obrigatório dessa comissão.” 

 
• Item 4.2 do documento denominado Modelo para Elaboração dos Projetos Pedagógicos dos Cursos Técnicos de Nível 

Médio – pág. 61e 62: 
 

Quadro “Modelo de Matriz Curricular para Cursos Integrados” no Anexo do presente Relatório; 
 

• Item 4.3 do documento denominado Modelo para Elaboração dos Projetos Pedagógicos dos Cursos Técnicos de Nível 
Médio – pág. 64 e 65. 

 
Quadro “Planejamento dos componentes curriculares de cada etapa” no Anexo do presente Relatório; 
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• Item 5.1 do documento denominado Modelo para Elaboração dos Projetos Pedagógicos dos Cursos Técnicos de Nível 
Médio – pág. 67: 

 
A Prática Profissional Articuladora no Curso Técnico _____________ tem por objetivo aprofundar o entendimento do 
perfil do egresso e áreas de atuação do curso, buscando aproximar a formação dos estudantes com o mundo de 
trabalho. Da mesma forma, a PPA pretende articular horizontalmente o conhecimento dos três anos do curso 
oportunizando o espaço de discussão e um espaço aberto para entrelaçamento entre as disciplinas. 
 
O Curso Técnico em __________________ contemplará a carga horária de _______horas/aula de PPA, conforme 
regulamentação específica reservada para o envolvimento dos estudantes em práticas profissionais. A distribuição da 
carga horária e principais disciplinas envolvidas na PPA ficarão assim distribuídas, conforme decisão do Conselho de 
Curso: 

Ano/Semestre 
Carga 

Anual/Semestral 
Disciplinas* 

Carga Horária da PPA destinada 
a cada uma das disciplinas 

envolvidas 
Observações 

          

          

          

          

Obs.:*registrar as 04 disciplinas (mínimo) que necessariamente estarão envolvidas na PPA do 
respectivo ano/semestre. 

 

 
Causa: fragilidade nos mecanismos de revisões e conferências em processos e procedimentos de 
trabalho, refletindo na falta de adequação dos PPC às legislações e normativos internos; 

 
Efeito: possibilidade de ocorrer prejuízo a formação dos discentes para o mercado de trabalho; 
                
 
 

Manifestação da Gestão: 

Não houve manifestação 

 
Análise da Auditoria Interna: 
 

Diante da ausência de manifestação em relação ao Relatório Técnico Preliminar nº 002, 

procedeu-se ao encerramento da auditoria com a elaboração das recomendações que serão 

acompanhadas pela Unidade de Auditoria Interna, por meio do Plano de Providência 

Permanente-PPP: 

Recomendação 1.1: considerando que a reestruturação dos Projetos 

Pedagógicos de Cursos Técnicos se constitui num objetivo estratégico, que se 

promova à atualização do Plano de Curso de Eletromecânica, na modalidade 

integrada, atentando para a necessidade de adequação aos normativos 

internos e legislações da área; 
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Recomendação 1.2: que se inicie pelo menos o mapeamento/fluxograma 

do(s) principal (is) macroprocesso(s) da DIREN com vista a possibilitar uma 

visão geral do conjunto de atividades inter-relacionadas e da relação de 

interdependência entre setores;  

Recomendação 1.3: considerando a necessidade de atingir os objetivos do(s) 

principal(is) macroprocesso(s) elaborados pela DIREN, que se proceda a 

avaliação dos riscos, com base nos elementos da metodologia do Committee 

of Sponsoring Organizations of theTreadway Commission - COSO II, 

estabelecendo as respostas a estes eventos; 

Recomendação 1.4: que a Governança do Campus de Paulo Afonso proceda a 

capacitação no método COSO II para os servidores que terão autoridade, 

competência e responsabilidade na implementação da gestão de riscos da 

Unidade e, que esses servidores possam multiplicar o conhecimento;   

Recomendação 1.5: que se implantem as ferramentas de controles 

necessárias aos serviços/atividades da Diretoria (manuais de rotinas e 

procedimentos, regulamentos internos, rotinas de revisões e conferências), e 

que neles contenham as rotinas de revisões e conferências de atos praticados. 

VI - CONCLUSÕES  

Diante das respostas encaminhadas pela Gestão do Campus, por meio do QACI, consideram-

se os controles frágeis e insuficientes. Cabe destacar que as alegações do gestor não foram 

comprovadas com documentação comprobatória.  

Apesar da ausência de documentos suporte das alegações, observou-se vulnerabilidade nos 

elementos de classificação da metodologia COSO: 

• O ambiente de controle carece de documento formal que estabeleça a definição das 

funções e a descrição das competências de cada serviço da Diretoria, tendo em vista 

que não há Regimento Interno no Campus;  
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• No que diz respeito ao elemento risco, observou-se que não existe avaliação de risco 

baseada no método COSO II, sendo que a compreensão dessa metodologia ainda é 

insipiente, necessitando de um conhecimento mais consistente por parte da gestão. 

Cabe destacar que a Escola Virtual do Governo, por exemplo, oferece esse curso, on 

line e gratuito, para todas as esferas do serviço público;  

 

• As atividades de controles não estão formalizadas, não há mecanismos de revisões e 

conferências relacionadas aos processos e procedimentos de trabalho. Este fato pôde 

ser percebido quando da análise do PPC do curso de eletromecânica integrado que se 

encontrava desatualizado, sendo importante à atualização e aperfeiçoamento deste 

Plano.  

 

• O elemento informações e comunicação necessita de aperfeiçoamentos com vistas a 

melhoria do fluxo de dados e informações. No que tange ao elemento 

monitoramento, embora a gestão do campus tenha alegado que monitora o sistema 

de controle interno da Diretoria, não houve a apresentação dos critérios utilizados 

para validação quanto a sua eficácia e qualidade, bem como a forma de monitorá-los. 

 

Na amostra, não foram encontradas desconformidades entre os dados constantes nos 

históricos escolares registrados no SUAP e a matriz alterada, as disciplinas estão sendo 

oferecidas em conformidade com a matriz curricular, dessa forma, o prejuízo aos discentes 

na alteração da grade curricular, ocorrida em 2014, não foi identificado nessa amostragem.  

No entanto, o PPC do curso de eletromecânica, na modalidade integrada, está desatualizado 

em relação às normas internas expedidas pela PROEN e às legislações da área. O item V 

(Constatações) do presente Relatório apontou as desconformidades observadas. 

Diante das fragilidades observadas, concluímos a auditoria convertendo o Relatório Técnico 

Preliminar em Relatório Final Técnico Final nº 002/2021. Destaca-se que as recomendações 

serão acompanhadas por meio do Plano de Providência Permanente (PPP).    
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VII – ANEXO 

4.2 MATRIZ CURRICULAR  
 
a) Modelo de Matriz Curricular para Cursos Integrados 

 
CAMPUS XXXXX 

Curso Técnico de Nível Médio em XXXXXXX- Forma Integrada 
 

NÚCLEOS DISCIPLINAS 

1º SÉRIE 2º SÉRIE 3º SÉRIE TOTAL 

60,50/45 
Minutos 

60,50/45 
Minutos 

60,50/45 
Minutos 

Horas 
Aula (60, 

50/45 
min.)* 

Horas 
Aulas 
(60 

min) 
Aulas 

Semanais 
Aulas 

Semanais 
Aulas 

Semanais 

NÚCLEO BASICO 

LINGUAGENS 
CÓDIGOS E 

SUAS 
TECNOLOGIAS 

Artes         

Educação 
Física         

Língua 
Estrangeira 

Inglês         

Língua 
Portuguesa         

CIÊNCIA DA 
NATUREZA, 

MATEMÁTICA 
E SUAS 

TECNOLOGIAS 

Biologia 
        

Física         

Matemática          

Química 
        

CIÊNCIAS 
HUMANAS E 

SUAS 
TECNOLOGIAS 

Filosofia 
        

Geografia         

História         

Sociologia 
        

SUB-TOTAL           

NÚCLEO POLITÉCNICO 

Língua 
Estrangeira 

Espanhol         

Libras         

Optativas         

          

          

SUB-TOTAL           

NÚCLEO TECNOLÓGICO 

          

          

          

          

          

          

PPA         

SUB-TOTAL           

TOTAIS 

Carga Horária 
Semanal           

Carga Horária 
Total (60 min)         
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Fonte: Documento Orientador da Gestão, pág. 61 e 62.  

 
4.3 PLANEJAMENTO DOS COMPONENTES CURRICULARES DE CADA ETAPA 
 
Neste tópico deverão ser discriminados todos os componentes curriculares separadamente, 
por ano, semestre ou módulo, conforme modelo a seguir. 
Eixo Tecnológico: ............................................................. 
Curso: Técnico de Nível Médio em ........................................................... 
Componente Curricular/ Disciplina:.................................................... 
Carga Horária: .........h Horas Semanais .............… 

Ementa 
É uma descrição discursiva que resume o conteúdo conceitual, 
procedimental e atitudinal de uma disciplina 

Objetivos 

Os objetivos estão vinculados aos processos que os docentes vão 
desenvolver com os estudantes para que eles aprendam. “Objetivo é o 
que se espera que o estudante aprenda em determinadas condições de 
ensino. É ele que orienta quais conteúdos devem ser trabalhados e 
quais encaminhamentos didáticos são necessários para que isso 
ocorra.” (TIMBÓ) 

Habilidades 

As habilidades dizem respeito às aprendizagens construídas pelos 
estudantes a partir da realização de atividades acadêmicas, 
normalmente elas estão vinculadas ao desenvolvimento operacional, 
"saber fazer". “O que o aluno deve aprender para desenvolver-se 
intelectualmente: aplicar fórmulas em exercícios; observar; coletar e 
organizar informações sobre determinado assunto; raciocinar com 
dados da realidade; formular hipóteses, usar materiais e instrumentos 
como, dicionários, mapas, réguas.” (LIBÂNEO) 

Objetos de 
conhecimento 

Temas amplos sobre os quais são apresentados os conteúdos, na forma 
de conceitos, procedimentos e atitudes. “Conteúdo é o conjunto de 
valores, conhecimentos, habilidades e atitudes que o professor deve 
ensinar para garantir o desenvolvimento e a socialização do 
estudante.” (TIMBÓ) 

 Metodologia 
Formas, estratégias, procedimentos e métodos, utilizados pelos 
professores para conduzir o processo de ensino de forma que seja 
garantida a aprendizagem do estudante. 

Avaliação 

Ação de acompanhamento da aprendizagem do estudante e de 
reflexão do professor sobre sua prática. Envolve a aplicação de 
instrumentos, realização de observações, dentre outras possibilidades 
e deve culminar com a atribuição de um juízo de valor que represente 
o desenvolvimento obtido ao longo do processo avaliado 

Bibliografia 
Básica Mínimo 3 títulos 

Bibliografia 
Complementar Mínimo 5 títulos 

        Fonte: Documento Orientador da Gestão, pág. 64 e 65.  

 

ESTÁGIO OU 
TCC          

Carga Horária 
Total + 

Estágio ou 
TCC         
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Diante do exposto, submetemos à consideração da Titular da Unidade de Auditoria Interna – 
IFBA. 
 
Salvador, 12 de março de 2021. 
 
Cássia Regina Almeida dos Santos 
Auditora 
Matrícula 2572090 
 
 
De Acordo, 
 
 
Salvador, 12 de março de 2021. 
 
Sheila Simone Kosminsky Weber 
Titular da Unidade de Auditoria Interna 
Matrícula 1833842 


