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RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA nº 01/2022 

 

Em atendimento ao Plano de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) para o exercício de 2022 

e a Ordem de Serviço nº 01/2022, de 14/03/2022, realizou-se avaliação operacional das 

atividades da Diretoria de Ensino a Distância - DEaD no IF Baiano. Consta neste relatório 

os resultados finais dos exames realizados em atendimento à ação 2.6.2 - Avaliação da 

Gestão Acadêmica. 

 

I OBJETIVOS E ESCOPO 

 

 Avaliação da atuação da Diretoria de Ensino a Distância 

 

Verificar a regularidade de funcionamento da educação à distância – EAD no IF 

Baiano, bem como controles relacionados existentes na Reitoria e nas Unidades remotas, 

utilizando como critério as boas práticas de governança estabelecidas no Referencial 

Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal. 

 

De acordo com a abordagem adotada, elencamos as seguintes questões de 

avaliação: 

 
INTRODUÇÃO 
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1. Existem processos de gestão em relação a criação, manutenção e extinção dos 

cursos de EaD? 

2. Os processos da DEaD estão mapeados, com o objetivo de gerenciar os seus 

riscos? 

3. Existe monitoramento e/ou controle das atividades na oferta dos cursos EaD? 

4. Há estudo sobre dimensionamento adequado da força de trabalho da EaD? 

Estas questões foram respondidas através dos critérios e metodologia de 

auditoria descritas a seguir. De acordo com a metodologia de trabalho apresentada, 

pretende-se obter um diagnóstico preciso das atividades de EaD, com vistas ao 

aperfeiçoamento e propostas factíveis de estruturas de gestão de EaD. 

 

II CRITÉRIOS E METODOLOGIA  

 

Para avaliação dos processos de gestão prestados pela DEaD foram utilizadas 

técnicas de: entrevistas exploratórias com o auditado; análise de documentos (ex.: Plano 

Pedagógico de Curso , Estudo de Demanda, Aprovação de Cursos pelo CONSUP e 

demais instancias, entre outros); consultas a legislação aplicável e normativos internos 

relacionados; levantamento em sítios eletrônicos do IF Baiano e em outras Instituições 

de Ensino com características semelhantes; avaliação de indicadores e de relatórios 

produzidos pela DEaD; demais procedimentos de auditoria relacionados.  

Foram utilizados normativos internos do IF Baiano, legislação aplicada à atividade 

de Ensino a Distância, parâmetros de boas práticas envolvidos, e demais 

documentações que dão suporte aos achados reportados. Os documentos listados são 

alguns exemplos mais relevantes, não se resumindo a esses: 

 

 Projeto Político Pedagógico Institucional do IF Baiano; 

 Plano de Desenvolvimento Institucional do IF Baiano - 2021-2025; 
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 Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional. 

 Política de gestão de riscos, aprovada através da Resolução no 17, de 09 

de maio de 2017, e revisada na Resolução no 62, de 20 de dezembro de 

2018, que dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e governança 

no âmbito do IF Baiano.  

 Instrução Normativa CGU Nº 3, de 09 de junho de 2017, que aprova o 

Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do 

Poder Executivo Federal; 

 Instrução Normativa Conjunta MP/CGU Nº 01, de 10 de maio de 2016, que 

dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito 

do Poder Executivo Federal. 

 Decreto Nº 9.057, de 25 de maio de 2017, que regulamenta o art. 80 da Lei 

nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases 

da educação nacional; 

 Decreto Nº 7.589, de 26 de outubro de 2011, que institui a Rede e-Tec no 

Brasil; 

 Resolução Nº 47, de 17 de dezembro de 2014, que estabelece 

procedimentos referentes a criação, alteração, reformulação curricular e 

extinção de Cursos de Graduação, na modalidade presencial, do instituto 

Federal Baiano, e dá outros providencias. 

 

Considerando os dispositivos legais e demais normas e orientações, buscou-se 

confronta-los com a atuação da DEaD do IF Baiano, analisando não só a conformidade 

em relação aos normativos vigentes, mas também a sua atuação em relação a boas 

práticas em gestão pública. 

 

 

mailto:audin@ifbaiano.edu.br


 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO 

AUDITORIA INTERNA 
 Rua do Rouxinol, 115 – Bairro do Imbuí - CEP: 41.720-052 - Salvador - BA 

 Fone: (71) 3186-0046. E-mail: audin@ifbaiano.edu.br  
 

4 

 

III ESTRUTURA DO RELATÓRIO 

 

O relatório está estruturado em sete capítulos, além da seção de Introdução. Os 

dois primeiros orientam o leitor a forma que a AUDIN conduziu esse trabalho de 

avaliação. É apresentam o escopo desenhado e os objetivos que se pretendia quando 

foi planejado, bem como a metodologia utilizada para atingi-los.  

Nesse terceiro capítulo se apresenta as estruturas utilizadas no presente reporte. 

O próximo capitulo, IV, traz uma breve visão sobre a EaD: no cenário da educação do 

Brasil; no contexto do IF baiano; na perspectiva da Diretoria de EaD. 

Com os objetivos, escopo, metodologia, e analise do ambiente em que o auditado 

se encontra, é trazido no Capitulo IV uma visão geral do que se observou durante as 

avaliações realizadas.  

No capítulo “V Resultado das Análises Efetuadas” é apresentado os pontos mais 

relevantes observados que vão fundamentar as Recomendações de Auditoria que 

seguem indicadas no capítulo “VI Recomendações de Auditoria”. 

Por último, o Capitulo VII contém as considerações finais que a AUDIN traz sobre 

o trabalho, perspectivas de soluções, e comentários finais. 

 

IV VISÃO GERAL 

 
a) Sobre o Ensino a Distância no Brasil 
 

 O Ensino Profissional Tecnológico ofertado pela rede federal busca viabilizar a 

formação humana e integral de indivíduos para o desenvolvimento profissional. Atua com 

a verticalização dos estudos (educação básica a superior) por meio de cursos 

presenciais e à distância, e planeja, acompanha, desenvolve, implementa e avalia 

processos de educação que se baseiam nos princípios de interdisciplinaridade, 

transdisciplinaridade, relações etnorraciais, educação ambiental, inclusão, 
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sustentabilidade, multiculturalidade e igualdade de condições sociais voltados às 

demandas locais e regionais (PDI IF Baiano – ciclo 2021-2025). 

A prática pedagógica na Educação a Distância (EaD)  apresenta especificidades, a 

saber: o processo de ensino e de aprendizagem, no qual discentes e docentes atuam 

em espaços e tempos diferentes, é mediado por tecnologias, requerendo a prevalência 

de atividades virtuais e o emprego de recursos que garantam a interatividade entre 

docente e discente, discente e discente e discente e sociedade, de modo que a distância 

geográfica e temporal não se torne um elemento impeditivo para a aprendizagem 

(MORAN, 2002).  

A EaD já está presente a algum tempo no Brasil, indo de encontro a uma ideia 

usualmente praticada de que é algo novo para a educação. Antes delas serem mediadas 

por Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação – TDIC, se utilizavam de 

cartas, rádio e televisão para dar suporte na realização de formação não presencial.  

A evolução da EAD pode ser dividida em três gerações. Na primeira geração, 

prevalece a comunicação através de material impresso, normalmente enviada via 

correios. A segunda geração foi galgada pelos avanços tecnológicos, sobretudo através 

de programas radiofônicos e televisivos. Por fim, a terceira geração apresentam-se as 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação - TDICs (BELLONI, 2003).  

Com a evolução da computação e sua popularização a partis da década de 90 e 

ainda ganhando forças numa velocidade acelerada, foi gerada grandes mudanças na 

sociedade onde a informação passou a ser difundida rapidamente devido à 

conectividade entre as pessoas. Surfando nessa onda, se insere a possiblidade desses 

se atualizarem, buscarem capacitações, e ampliarem as suas bases de formação 

acadêmica e profissional. O que anteriormente era mais restrita, na época das tele 

correspondências, passam a ser bem mais acessíveis.  

A aprendizagem que nos cursos presenciais dependem de ter como referência 

um local e horário especifico para ocorrer, passa a quebrar barreiras, passando a ser 

acessível de qualquer local e horário, desde que mediado por um equipamento que 
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acesse os ambientes virtuais de aprendizagem - AVA. Como resultado, há uma nova 

configuração das instituições de educação em seu papel de prover os processos 

educacionais que desempenha, a exemplo de ensino, pesquisa e extensão).  

Com o advento das TICs, há o surgimento dos Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem (AVA), e com eles ferramentas que possibilitam a interação e o 

compartilhamento de informações em tempos diferentes, atendendo as necessidades 

individuais de cada usuário, possibilitando assim a aquisição das informações de formas 

distintas (vendo, ouvindo e vivenciando), o que torna o processo de construção do 

conhecimento mais atrativo. Esses ambientes permitem que grupos de pessoas, mesmo 

dispersos fisicamente, possam interagir, compartilhar, construir e habitar o mesmo 

espaço utilizando ferramentas como: fóruns de discussão, chats, bibliotecas virtuais, 

correio eletrônico, espaços wiki, web conferências, sem contar todo acervo de 

informações disponibilizado na grande rede de computadores (VILAÇA, 2010).  

Em face desse desenvolvimento, falamos hoje em Educação Online, que tem 

como elementos centrais do ensino virtual a comunicação mediada por computador, o 

ensino a distância, a comunicação síncrona e assíncrona e as interações colaborativas 

(MORGADO, 2001), que “emerge como um fenômeno da cibercultura, portanto em um 

outro paradigma educacional” (SILVA e CLARO, 2007).  

Moran (2009), caracteriza esta modalidade pela distância entre professores e 

alunos, separados pelo espaço e/ou tempo, sendo efetivada pelo uso de tecnologias da 

informação e comunicação. Na concepção de Gaspar (2001), a EaD é uma estratégia 

centrada na aprendizagem que ocorre de métodos e meios adequados para qual se 

realize efetivamente, com o pressuposto de que aprende não está face a face com quem 

ensina. A EaD representa a possibilidade de democratizar o saber, possibilita a 

interiorização da oferta de ensino gratuito e de qualidade no Brasil, em especial, no 

estado da Bahia, podendo abranger locais aos quais à educação presencial não alcança. 

Além disso, através da EaD é possível estar em consonância com ações, programas, 

projetos e atividades pertencentes as políticas públicas de educação.  
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A EaD possibilita ao estudante organizar o seu tempo de acordo com as suas 

necessidades pessoais e profissionais. Por outro lado, esta modalidade demanda um 

maior comprometimento, leitura e empenho do estudante. Assim, o cenário Brasileiro 

ainda se depara com grandes limitações do sistema educacional convencional 

(presencial) para atender a universalização da oferta educacional, e a EaD é uma 

oportunidade de difundir e democratização da educação. Com isso, a sociedade passa 

a ter uma opção de inclusão para a melhoria do processo educacional.  

De acordo com a legislação brasileira, o conceito de EaD, encontra-se na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, Decreto nº. 5.622/05, onde seu 

artigo 1º. Apresenta em seu texto que: 

 
[...] caracteriza-se a educação a distância como modalidade educacional 
na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e 
aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de 
informação e comunicação, com estudantes e professores 
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos 
(BRASIL, 1996). 
 

Neste contexto, o país demonstra o interesse e a necessidade de ampliar e 

popularizar o acesso e a permanência no ensino tanto na modalidade presencial quanto 

na modalidade a distância, que é amplamente referendada no atual Plano Nacional de 

Educação – PNE instituída pela Lei nº. 13.005, de 25 de junho de 2014, que contempla 

a expansão da oferta na modalidade a distância, em cursos de educação profissional 

técnica de nível médio; educação de jovens e adultos; graduação e pós-graduação.  

 

b) Sobre o Ensino a Distância no IF Baiano 

 

Atualmente, as políticas públicas em EaD no Brasil, no âmbito da Rede Federal de 

Ensino, são promovidas pelo Ministério da Educação - MEC, através de dois grandes 

projetos: a Rede e -Tec Brasil, na esfera da educação técnica, e a Universidade Aberta 
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do Brasil, na da educação superior. (PDI IF Baiano, 2021). Deste modo, o IF Baiano 

passou a ser vinculado à Rede e-Tec Brasil na modalidade a distância, estando 

habilitado para a oferta de cursos da educação técnica de nível médio. 

A Rede e -Tec Brasil é definida pelo Decreto n°. 7.589/2011 e tem como finalidade: 

desenvolver a educação profissional e tecnológica na modalidade de educação a 

distância, ampliando e democratizando a oferta e o acesso à educação profissional 

pública e gratuita no País. (Decreto n°. 7.589/2011. Art. 1o). 
 

Figura 01: Mapa dos Campi e polos de atuação do Ead no IF Baiano. 

 

 
 

Fonte: Site do IF Baiano (disponível em < https://diretorias.ifbaiano.edu.br/portal/ead/polos/>) 
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Por meio das atividades da DEaD, o Instituto Federal Baiano oferece cursos à 

distância em 36 polos localizados em diversos territórios de identidade baianos (ver 

figura 01). A EaD tem as seguintes especificidades: conectividade, acesso aos polos 

pelos estudantes, disponibilidade de estrutura física nos polos, disponibilidade de 

professores, estrutura pedagógica, regularidade das aulas. 

 

c) Sobre a Diretoria de Educação a Distância (DEaD) 

 

A EaD no IF Baiano iniciou suas atividades em 2011, com a instituição do Núcleo 

Estruturante em Educação a Distância (NUEaD), subordinado à Pró-Reitoria de 

Desenvolvimento Institucional (PRODIN). Nesse mesmo ano, o IF Baiano foi incluído na 

Rede e-Tec Brasil e, no período entre 2011 e 2012, realizou a implantação de 24 polos 

em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná 

(IFPR), para oferta dos cursos EaD. Em 2012, o NUEaD passou a ser Coordenação 

Especial de Gestão da Educação a Distância (CEGEaD) do IF Baiano. No ano seguinte, 

2013, a CEGEaD evoluiu para Diretoria de Educação a Distância do IF Baiano (DEaD), 

vinculada a Pró-Reitoria de Ensino (PROEN), demonstrando o interesse institucional na 

ampliação e consolidação da modalidade no Instituto. (PDI IF Baiano). 

A DEaD, tem como finalidade realizar o planejamento, o acompanhamento, o 

desenvolvimento, a implementação e a avaliação pedagógica dos processos de 

educação na modalidade a distância. Sua missão é de “ampliar e diversificar as 

atividades de educação no IF Baiano, em níveis médio, técnico, graduação, de pós-

graduação ou de extensão, com a oferta regular de cursos a distância” (PDI, 2021). 

Quanto ao Objetivo, a DEaD busca “promover o desenvolvimento de cursos e 

atividades de Educação a Distância (EAD), auxiliando assim o IF Baiano na sua missão 

“oferecer educação profissional de qualidade, pública e gratuita; em todos os níveis e 

modalidades, preparando pessoas para o pleno exercício da cidadania; contribuindo 

para o desenvolvimento social e econômico do país”” (PDI, 2021).  
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V RESULTADOS DAS ANÁLISES  

 

V.I Processos de gestão: criação, manutenção e extinção de cursos 

 

Foi avaliada a exposição da DEaD a riscos relacionados à governança, às 

atividades operacionais e aos sistemas de informação. Nessa avaliação, se analisou o 

comprometimento: 

 

a) ao alcance dos objetivos estratégicos; 

b) à confiabilidade e à integridade das informações; 

c) à eficácia e à eficiência das operações e programas; 

d) à conformidade dos processos e estruturas com leis, normas e regulamentos 

internos e externos. 

 

Verifica-se que existem processos formalizados para a criação de cursos EaD, 

conforme estabelecido pela Resolução no 47, de 17 de dezembro de 2014, que 

estabelece normas e procedimentos referentes à criação, alteração, reformulação 

curricular e extinção de Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio de 

caráter presencial do Instituto Federal Baiano, e dá outras providências. Observa-se que 

tal normativa não apresenta procedimentos específicos para os cursos a distância, 

principalmente em relação ao estudo de demanda (ED).  

Segundo se manifesta a gestão da DEaD, com base nesse normativo é “criada 

uma comissão para elaborar o Projeto Pedagógico do curso a partir de ED previamente 

realizado. Posteriormente, esse projeto passa pela apreciação técnica da PROEN, CEPE 

e CONSUP” (Resposta a S.A. AUDIN 02/2022). 

O ED é feito de forma análoga ao que se prática para os cursos presenciais. As 

adaptações e adequações para a modalidade a distância é feita sem uma base formal 

que a estabeleça, carecendo de informações solidas que a sustente. Cabe a Gestão 
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definir quais dados se utilizará para elaborar seu estudo, devendo ser suficientes para 

que se possa evidenciar a fundamentação para a escolha do curso e dos possíveis polos 

que o ofertarão, a exemplo de: dados econômicos relacionados ao eixo tecnológico do 

curso pretendido; previsão e projeção de demanda por polo interessado; indicação de 

interesse pela comunidade local; relação estratégica com os demais Campi do IF Baiano 

e polos de EaD; entre outros. 

 
Figura 02: Fluxo do ED para cursos da EAD 

 

 
 

Fonte: DEAD - IF Baiano (2019) 
 

Entre os processos observados, foi analisado o “Projeto Pedagógico do Curso 

Técnico em Redes de Computadores Subsequente ao Ensino Médio”, emitido no ano de 

2021. Em seu capitulo “3 Estudo de Demanda” é apontado que se foi elaborado com 
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base na Resolução no 47, de 17 de dezembro de 2014, mas é observado que “e as 

orientações acima descritas correspondem ao ED dos cursos presenciais, não havendo 

uma orientação específica para os cursos ofertados pelo Instituto na modalidade a 

distância “(Estudo de demanda para Curso Técnico em Redes de Computadores 

Subsequente ao Ensino Médio, 2021). Para atender as prerrogativas necessárias para a 

criação de tal curso, foi elaborado pela DEaD um novo fluxo “organizado em 04 etapas 

que envolvem o levantamento de dados primários e secundários, com anuência da Pró-

Reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRODIN) do IF Baiano” (Figura 02). 

 Em outro ED, realizada pela Diretoria de Educação a Distância – DEaD, por 

meio de Grupo de Trabalho, designada pela Portaria nº 113/2021 (que altera a Portaria 

nº1279/2020 RET-GAB/RET/IFBAIANO), observa-se que foi direcionado a avaliação do 

interesse por 3 cursos específicos, com base nos levantamentos realizados pelo Grupo 

de Trabalho constituído: 

 

a) Linguagens, Produção Textual e Estudos Culturais; 

b) Leitura e Produção Textual Aplicadas à Educação de Jovens e Adultos; 

c) Leitura e Produção Textual Aplicadas à Educação de Jovens e Adultos. 

 

 A AUDIN não identificou nesses ED elementos que demonstrem quais os eixos 

tecnológicos que o público alvo dessas localidades tem interesse, ou dados que 

relacione o desenvolvimento da região demandante com o potencial do curso, de forma 

especifica. Há informações gerais sobre o estado da Bahia, porém sem uma 

apresentação por região, suas vocações econômicas, entre outros fatores relevantes. 

 

Relatório CGU/BA No 201702563 

 

Deficiências na elaboração do ED já haviam sido observadas pela Controladoria 

Regional da União do Estado da Bahia em 2017, onde realizaram Avaliação dos 
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Resultados da Gestão (Relatório No 201702563) através do qual se manifestaram 

conforme segue: 

 
Recomendável seria que o projeto de definição de cursos a serem 
ofertados fosse legitimado por uma construção planejada 
estrategicamente, que refletisse o mais fielmente possível a cultura 
institucional e estivesse bem conectada com as esferas de saber mais 
identificadas com a Instituição e seu corpo docente. Além disso, seria 
fundamental que o projeto estivesse em sintonia com as necessidades e 
aspirações de seu público alvo.  
Por certo que não se trata de tarefa simples, mas tal desafio seria melhor 
enfrentado se as escolhas fossem subsidiadas por pesquisas internas, 
estudos de demandas, etc.  
Até onde se sabe, esse processo decisório não foi constituído por tais 
elementos. Ou seja, não foram realizados estudos que fundamentaram a 
decisão pela implantação desse curso (ou, se eles foram realizados, não 
foram apresentados e compartilhados). Nesse sentido, no cenário de 
ausência de motivação técnica das escolhas, sugere-se que foram 
decisões “intuitivas”, cuja margens de sucesso e eficácia torna-se 
estreitas. 
(Relatório CGU/BA No 201702563) 

 

 Ainda que a DEaD tenha avançado nesse ponto, e que contam elementos nos 

processos de criação dos cursos observados pela AUDIN que demonstrem a presença 

de aspectos importantes para a definição da demanda por determinados cursos, ainda 

carece de um formato que consiga melhor demonstrar indicativos que evidenciem a 

real demanda por estes eixos tecnológicos, a exemplo de: 

 

a) Dados socioeconômicos relacionados ao eixo tecnológico do curso pretendido e 

sua relação com o desenvolvimento econômico de cada polo demandante; 

b) Um estudo que seja planejado em sintonia com as estratégias do IF Baiano; 

c) Considere as necessidades e aspirações de seu público alvo. 

d) Se utilize de pesquisas internas e externas. 
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A elaboração de normativos internos que subsidiem o ED é fundamental para exigir 

que elementos essenciais sejam considerados e em que grau de complexidade e 

aprofundamento sejam minimamente observados. 

 

Análise da evasão 

Devido a pandemia da doença COVID-19, no ano de 2020, 2021 e início de 2022 

o IF Baiano decretou a suspensão das atividades pedagógicas presenciais nesse 

período. Essa situação afetou significativamente o processo seletivo desses anos, bem 

como a manutenção do vínculo acadêmico dos alunos. Este cenário de incertezas e com 

condições excepcionais impedem uma análise horizontal da evasão ao longo desse 

período.  

Para a avaliação da evasão, foi desconsiderado o ano de 2020 visto que foi o mais 

afetado com a suspenção das atividades pedagógicas presencias. Para 2021 já haviam 

sido estabelecidos normativos para as Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNP), 

o que proporcionou melhora nos índices, estando mais alinhados com a realidade que 

vinha acontecendo. Utilizamos para a comparação o ano de 2019, último antes do 

período pandêmico. 

 

Tabela 01: Índices de retenção e evasão EAD 

 

Índice 2019 2020 2021 

Vagas ofertadas 3916 0 2488 

Relação 

candidato/vaga 1,39% 0 0,98% 

Taxa de evasão 9,40% 43,20% 10,4% 

Evadidos 318 1176 313 

 
Fonte: resposta da DEaD à SA AUDIN no 02/2022 
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Dadas as considerações apontadas, a evasão aumentou de 9,4% em 2019 para 

10,4% em 2021 (Tabela 01). Observamos ainda a taxa de evasão dentro da Plataforma 

Nilo Peçanha (PNP) sem grandes divergências quanto ao que foi informado pela DEaD. 

A variação e o percentual apresentado para evasão demandar uma atenção quanto 

as suas causas para que não se eleve. Não se observou valores que indicassem a 

necessidade de descontinuar cursos da EaD. Vale ressaltar que outras características 

além da evasão devem ser monitoradas pela gestão para uma avaliação mais elaborada. 

 

V.II Mapeamento dos processos e Gerenciamento de Riscos 

 

O processo de gerenciamento dos riscos é responsabilidade da alta administração 

e do comitê de gestão de riscos, além de ser de interesse do Concelho Superior na sua 

tomada de decisões estratégicas relacionadas. Deve alcançar toda a organização, 

contemplando a identificação, a análise, a avaliação, o tratamento, o monitoramento e a 

comunicação dos riscos a que está exposta (Instrução Normativa CGU Nº 3, de 09 de 

junho de 2017, instrução normativa conjunta MP/CGU No 01, de de 2016, e Resolução 

IF Baiano N.º 17, de 09 de maio de 2017). Nesse sentido, observa-se que na DEaD não 

há um processo de gerenciamento de riscos formalizado, ainda que a equipe da DEaD 

demonstre ter um bom conhecimento das principais situações adversas que vem 

enfrentando.   

A gestão da DEaD reconhece que há uma ausência de Mapeamento e definição de 

fluxos dos principais processos, mas informa que vem buscando montar comissões para 

mapeá-los. Indagamos sobre quais processos tem monitorados. Segundo gestor 

responsável, o mapeamento de processos relacionados a EaD está em fase inicial, onde 

apenas dois estão desenhados: procedimentos de reformulação de PPCs (processo 

SUAP 23327.250380.2019-62, link: 

https://suap.ifbaiano.edu.br/processo_eletronico/processo/1235/) e de processos de 

criação de parcerias para oferta de cursos fora das sedes do IF Baiano 
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(https://ifbaiano.edu.br/portal/wpcontent/uploads/2021/07/infografico-Fluxo-de-Parceria-

EaD-1.png).  

Apesar da carência de processos mapeados formalmente, os servidores alocados 

no setor demonstram conhecer suas responsabilidades e atividades a serem 

desenvolvidas. Esse conhecimento é desenvolvido na prática diária do setor e no 

alinhamento entre os servidores. 

 

V.III Dimensionamento da força de trabalho na DEaD 

 

Em resposta SA 02, o Gestor afirma que há "Quadro deficitário de Recursos 

humanos específicos e qualificados para Educação a Distância" e que há "ausência de 

Mapeamento e definição de fluxos dos principais processos". 

A gestão indica que há um quadro deficitário de recursos humanos específicos e 

qualificados para a Educação a Distância. Dos que dispões, há uma certa rotatividade 

de servidores que estão no setor como apoio e com possibilidade de retorno a seus 

Campi e setores de origem a qualquer momento. Alguns servidores da DEaD estão em 

colaboração técnica, revelando uma volatilidade em termos de estabilidade no quadro 

de servidores da DEaD. 

O gestor informou que está em fase de elaboração um estudo de 

dimensionamento da força de trabalho da DEaD, considerando os cursos existentes e 

cursos a serem previstos e ofertados. Não há um documento formal que demonstre o 

estado que esse estudo se encontra, estando em um estágio inicial. 

Como resultado, com a falta de formalização no mapeamento dos processos e 

definição das competências e atribuições da Diretoria, o conhecimento adquirido e 

desenvolvido seja passado ao novo servidor pode restar prejudicado, devendo quem o 

substituir se inteirar junto aos demais servidores para conhecer suas atividades 

demandadas, além de buscar capacitações e treinamentos que já haviam sido 

prestados.  
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V.IV Sistemas para monitoramento das atividades dos cursos 

 

Os sistemas moddle e SAGA permitem o monitoramento de atividades dos 

professores mediadores e alunos, no entanto, depende de atividades de monitoramento 

ou rotinas de controle da DEaD pelas Coordenações de cursos. Sugere-se elaboração 

de manual de rotinas de atividades de monitoramento relativas às atividades dos 

professores monitores, alunos e demais profissionais envolvidos.  

A DEaD possui sistemas informatizados para o monitoramento das muitas das suas 

atividades. Para tal, são utilizados SUAP, Moodle e SAGA. O SUAP, sigla de Sistema 

Unificado de Administração Pública, é um sistema desenvolvido pela equipe de 

desenvolvimento de sistemas da Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação 

(DIGTI) do Instituto Federal do Rio Grande do Norte - IFRN e está presente através de 

convênio com o IF Baiano. Tem por objetivo a informatização dos processos 

administrativos do Instituto, facilitando assim a gestão da instituição. 

O usuário do SUAP pode ser qualquer servidor ativo do IFBAIANO que o utilize 

especificamente para realização de alguma atividade administrativa. Todos os usuários 

de dos serviços de Tecnologia da Informação -TI do IF Baiano são, de alguma forma, 

usuários do SUAP, sejam estes servidores, alunos, terceirizados ou visitantes, uma vez 

que devem fazer uso do sistema para realização de suas atividades ou para acesso a 

informações da Instituição. Foi construído na perspectiva de uma 

instituição multicampi, possuindo, assim, uma estrutura modular, que possibilita a 

interligação dos diversos dados por área e por unidade, visando à gestão integrada das 

informações. Devido a essas peculiaridades, o sistema vem sendo utilizado também por 

outros Institutos Federais, através de convênios firmados, mediante os quais o Instituto 

Federal do Rio Grande do Norte cede, de forma colaborativa, o uso do SUAP para essas 

outras instituições. 

 O Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment - Moodle, ou 

“Ambiente de Aprendizado Modular Orientado ao Objeto”, funciona como uma sala de 
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aula online onde professores podem disponibilizar material didático e propor tarefas 

interativas, como testes e discussões em fóruns. Os educadores (gestores ou 

professores) podem usar o Moodle para: criar aulas online por meio de vídeo-aulas; 

estimular a aprendizado compartilhado por meio dos fóruns; compartilhar arquivos; 

gerenciar cursos; interagir com outros professores e alunos por meio de chats ou do 

fórum. 

 O Sistema SAGA foi desenvolvido pela equipe da Diretoria de Educação a 

Distância para o monitoramento das atividades acadêmicas dos cursos EaD e 

interligação entre os Sistemas SUAP e Moodle. Ressalta-se que a equipe AUDIN não 

possui técnico especialista em avaliação de sistemas para uma crítica mais elaborada 

quanto ao adequado funcionamento e consistência desses sistemas. A avaliação feita 

com base em reunião com a equipe da DEaD onde foram indagadas sobre situações 

indesejadas nas rotinas relacionadas.  

A gestão informa que não há ocorrências relacionadas aos sistemas que utiliza que 

sejam significantes ou que impossibilitem a utilização dentro do esperado. Foram 

efetuados teste de observação quanto ao funcionamento das rotinas de trabalho da 

DEaD nesses sistemas sem divergências identificadas. Juntamente com servidores 

capacitados do setor, foram simuladas situações que demonstraram um adequado 

funcionamento de todos os recursos considerados essenciais. 

Embora existam atividades ou atribuições descritas nos projetos pedagógicos dos 

cursos (PPCs), verificou-se a ausência de procedimentos e/ou rotinas de controle a 

serem realizadas pela gestão da EaD (Coordenadores e Diretoria). Não há manuais e 

procedimentos de controle formalmente estabelecidos, que indiquem rotinas de 

atividades, segregação de funções, fluxos e demais atividades do setor. 
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VI RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA 
 

RECOMENDAÇÃO 01: 

 

 Descrição sumária: Ausência de procedimentos específicos para a criação de 

cursos de Ensino a Distância.  

 Condição ou situação encontrada: Não se identificou normativos específicos 

para a criação, alteração, reformulação curricular e extinção de Cursos na 

modalidade a distância. Embora os cursos que vem sendo criado se utilizem da 

Resolução nº. 47, de 17 de dezembro de 2014, esse normativo é direcionado para 

cursos de caráter presencial do Instituto Federal Baiano. Falta definir, por 

exemplo, procedimentos para o estudo de demanda, onde os polos do EaD têm 

condições e funcionamento bem distintos dos cursos presenciais. 

 Evidências: Não se identificou normativos específicos para a criação, alteração, 

reformulação curricular e extinção de Cursos na modalidade a distância. 

 Informação extraída das evidências: Embora os cursos que vem sendo criado 

se utilizem da Resolução nº. 47, de 17 de dezembro de 2014, esse normativo é 

direcionado para cursos de caráter presencial do Instituto Federal Baiano. 

 Causas: Ausência de normativos que formalizem o funcionamento da DEaD. 

Atividades da DEaD com baixo grau de maturidade ou incipiente. 

 Efeitos: Possibilidade de criação de cursos sem uma avaliação de demanda 

suficiente ou estruturados de forma ineficiente para atender os objetivos que se 

propõe. 

 RECOMENDAÇÕES AUDIN: Elaborar normativos específicos para a criação, 

manutenção e extinção de cursos na modalidade EaD. 

 Benefícios esperados: Possibilitar a implementação de controles internos 

adequados às atividades da DEaD (estratégico e tático) e da EaD (operacional). 
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 Manifestação da DEaD: Solicitamos a Pró-Reitoria de Ensino a criação de 

comissão para alteração da Resolução nº. 47, de 17 de dezembro de 2014 e da 

Resolução nº. 48, de 17 de dezembro de 2014, de forma a incluir nessas 

normativas de criação, manutenção e extinção de cursos as especificidades 

relacionadas aos cursos na modalidade EaD. Sugerimos o prazo de três meses 

para conclusão dos trabalhos, conforme processo nº 23327.252715.2022-82. 

 Análise da AUDIN: o gestor indica medidas para atendimento à recomendação. 

Mantido em monitoramento até que as ações sejam efetivadas. 

 
RECOMENDAÇÃO 02: 

 

 Descrição sumária: Ausência de rotinas e/ou manuais de procedimentos de 

acompanhamento e controle. 

 Condição ou situação encontrada: Embora existam atividades ou atribuições 

descritas nos projetos pedagógicos dos cursos (PPCs), verificou-se a ausência de 

procedimentos formalizados e/ou rotinas de controle bem estabelecidas a serem 

realizadas pela gestão da EaD (Coordenadores e Diretoria). 

 Evidências: Inexistência de manuais e procedimentos de controle. 

 Informação extraída das evidências: Embora os sistemas moddle e SAGA 

permitirem o monitoramento de atividades dos professores mediadores e alunos, 

sugere-se elaboração de manual de rotinas de atividades de monitoramento 

relativas às atividades dos professores monitores, alunos e demais profissionais 

envolvidos.  O monitoramento depende da atitude dos respectivos Coordenadores 

de Cursos, dentre as atividades elencadas nos PPCs. 

 Causas: Desconhecimento sobre estruturas de controles internos em relação a 

ferramentas existentes que permitem implantar tais controles. Atividades da DEaD 

com baixo grau de maturidade ou incipiente. 
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 Efeitos: Possibilidade de falhas nos processos de trabalho e nas atividades de 

EaD decorrentes de controles internos insuficientes. 

 RECOMENDAÇÕES:  

 Elaborar manual de procedimentos da DEaD ou regimento interno, 

contemplando as suas atividades e controles, com a finalidade de estabelecer 

gerenciamento adequado das suas atividades. 

 Desenvolver a cultura de procedimentos e controles formalmente 

estabelecidos e bem documentados, internalizando na equipe da DEaD as 

práticas definidas e estimulando a participação coletiva para o 

desenvolvimento dessas.   

 Benefícios esperados: Possibilitar a implementação de controles internos 

adequados às atividades da DEaD (estratégico e tático) e da EaD (operacional). 

 Manifestação da DEAD: Solicitamos a Pró-Reitoria de Ensino a criação de 

comissão para elaboração coletiva do manual de procedimentos e atividades da 

DEAD. Sugerimos o prazo de três meses para conclusão dos trabalhos, conforme 

processo nº 23327.252714.2022-38. 
 Análise da AUDIN: o gestor indica medidas para atendimento à recomendação. 

Mantido em monitoramento até que as ações sejam efetivadas. 

 

RECOMENDAÇÃO 03: 

 

 Descrição sumária: Processo de Gerenciamento de riscos não formalizado. 

 Condição ou situação encontrada: Processo de gerenciamento de riscos não 

formalizado ou rotinas e procedimentos de identificação, tratamento e 

monitoramento de riscos não sendo executadas. 

 Evidências: Ausência de documentação de formalização de processos de 

gerenciamento de riscos ou rotinas de controles específicos das atividades. 

Ausência de Mapeamento e definição de fluxos dos principais processos. 
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 Informação extraída das evidências: A DEaD não mapeou os seus processos 

de trabalho com a finalidade de gerenciar os seus riscos. 

 Causas: Estrutura organizacional da Diretoria em implantação ou nível de 

maturidade de gestão de riscos incipiente. 

 Efeitos: Exposição a riscos com inexistência de controles ou mesmo insuficientes 

em relação às atividades de EaD no Instituto. 

 RECOMENDAÇÕES: Realizar o mapeamento de processos de trabalho da 

DEaD, com a finalidade de subsidiar o seu gerenciamento de riscos. 

 Benefícios esperados: Respostas adequadas aos riscos expostos, devidamente 

identificados nos processos de gerenciamento de riscos. 

 Manifestação da DEAD: Informamos que entramos em contato com a Pró-

Reitoria de Desenvolvimento Institucional (Prodin) via e-mail no dia 10 de agosto 

de 2022 e que já estamos sendo orientados a respeito do mapeamento de 

processos. A sugestão da DEAD é mapear os processos relacionados abaixo e 

os que por ventura surgirem: 

1. Criação de cursos; 

2. Alteração de Projeto Pedagógico de Curso; 

3. Extinção de curso; 

4. Pactuação de vagas para processo seletivo; 

5. Realização de matrícula; 

6. Renovação de matrícula; 

7. Trancamento de matrícula; 

8. Aproveitamento de estudos; 

9. Reintegração de curso; 

10. Produção de material didático; 

11. Atuação de professores formadores; 

12. Atuação de mediadores virtuais; 

13. Atuação de mediadores presenciais; 
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14. Criação de polos para apoio presencial. 

Estipulamos o prazo de quatro meses para conclusão dos trabalhos, tendo em 

vista que o desenvolvimento das atividades será de forma conjunta com a Prodin. 

Análise da AUDIN: o gestor adotou medidas para atendimento à recomendação. 

Recomendação em monitoramento. 

 

RECOMENDAÇÃO 04: 

 

 Descrição sumária: A DEaD não possui estudo de dimensionamento da sua 

força de trabalho de acordo com as suas necessidades operacionais e de gestão. 

 Condição ou situação encontrada: A DEaD não apresentou um estudo de 

dimensionamento da sua força de trabalho de acordo com as suas necessidades 

operacionais e de gestão. Em resposta SA 02, o Gestor afirma que há "Quadro 

deficitário de Recursos humanos específicos e qualificados para Educação a 

Distância" e que há "ausência de Mapeamento e definição de fluxos dos principais 

processos". 

Alguns servidores da DEaD estão em colaboração técnica, revelando uma 

volatilidade em termos de estabilidade no quadro de servidores a disposição. A 

DEaD pretende elaborar estudo de dimensionamento da sua força de trabalho de 

forma a atender as necessidades operacionais e de gestão, porém ainda em fase 

inicial. 

 Evidências: Observação da composição da equipe da DEaD, com a segregação 

de servidores alocados no setor e temporários (ex.: em caráter de apoio técnico). 

Análise das exigências de pessoal e complexidade de suas atividades, conforme 

descrito nos PPCs dos cursos observados e confronto com a realidade da força 

de trabalho a disposição para o EaD do IF Baiano. Entrevista com o gestor 

responsável pela DEaD e membros de sua equipe. 
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 Informação extraída das evidências: Existe uma carência de pessoal para 

tender as atividades do setor, principalmente em relação aos servidores em 

caráter de apoio técnico, que pela rotatividade atrapalham o desenvolvimento de 

ações no setor.  

A DEaD informou que está em fase de elaboração um estudo de 

dimensionamento da sua força de trabalho considerando os cursos existentes e 

cursos a serem previstos e ofertados.  

 Causas: Falta de estudos de dimensionamento da força de trabalho da DEaD, 

incluindo nesse processo o mapeamento de processos de trabalho. 

 Efeitos: Sobrecarga de atividades, aumentando a possibilidade de erros nos 

processos da DEaD, intempestividade no atendimento de demandas, atendimento 

insuficiente das demandas da DEaD. A rotatividade, principalmente de servidores 

em apoio técnico, pode dificultar a manutenção e o fluxo das rotinas de atividades 

relacionadas.  

 RECOMENDAÇÕES: Realizar estudo de dimensionamento das atividades da 

DEaD, considerando os seus processos de trabalho e suficiência de servidores 

conforme atividades atuais e planejadas.  

 Benefícios esperados: Realização de atividades da DEaD de acordo com as 

suas demandas e processos de trabalho, considerando os seus objetivos 

institucionais e estratégicos.  

 Manifestação da DEAD: Solicitamos a Pró-Reitoria de Ensino a criação de comissão 

para realizar estudo de dimensionamento das atividades da DEAD. Sugerimos o prazo 

de três meses para conclusão dos trabalhos, conforme processo nº 23327.252713.2022-

93. 

 Análise da AUDIN: o gestor adotou medidas para atendimento à recomendação. 

Recomendação em monitoramento. 
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VII     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As analises levantada indicam que a DEaD apresenta necessidade de formalizar 
processos, realizando fluxo de processos, elaborando manuais operacionais e 
estabelecendo seu regimento interno. Essas formalizações podem contribuir para 
solidificar as atividades que já executa informalmente ou com baixa formalidade, dando 
segurança nas informações. Espera-se ainda que sejam capazes de proporcionar um 
ambiente onde futuros servidores saibam o que faz, porque cada atividade segue seus 
ritos, como devem ser executados, com que periodicidade, quais os responsáveis, bem 
como a visão geral de onde vem o processo e para onde vão ser encaminhados os 
resultados de cada atividade executada. Esses fluxos e manuais devem ser bem 
internalizados pela equipe da DEaD e estarem disponíveis aos usuários de seus 
serviços, facilitando o entendimento e dando celeridade e qualidade no atendimento. 
 A necessidade de pessoal fixo na DEaD e adequadamente capacitados é algo 
que pede uma tenção para que os cursos possam ser ofertados conforme foram 
planejados. O levantamento dos fluxos de processos deve auxiliar nesse levantamento 
da força de trabalho, visto que são capazes de redesenhar atividades que possam estar 
demandando muito esforço, por exemplo. Pede-se ainda que seja sempre buscado junto 
a DGTI formas de digitalizar os processos diminuindo o tempo de tramite e reduzindo a 
necessidade de atividade que dependam de servidores para serem manualmente 
executadas. 
 O trabalho da AUDIN não esgota as necessidades que a DEaD apresenta, e 
outras situações podem surgir. O que se buscou é um panorama baseado nas 
observações dos gestores e sua equipe, documentos observados, e demais trabalhos 
de auditoria executados. As recomendações levantadas seguirão em monitoramento. 
 Tendo em vista que foram dados encaminhamentos às recomendações e que as 
propostas de atendimento são compatíveis com os resultados pretendidos pela AUDIN 
e Administração, procederemos o devido monitoramento das recomendações 
objetivando verificar a efetividade das implementações.  
 
 

Salvador, 09 de setembro de 2022. 

 

 

 

Guilherme Principe de Oliveira Galheigo             João Vitor Miranda de Menezes 

Auditor/AUDIN                                                                  Coordenador/AUDIN 
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Planilha1

Nº Relatório Item Recomendação AUDIN Situação Última justificativa da Gestão Prazo para implementação Data posicionamento 
AUDIN

Último posicionamento 
AUDIN

Situação Atual

1 01_2022 RPA 01
Elaborar normativos específicos para
a criação, manutenção e extinção de
cursos na modalidade EaD.

 Parcialmente Atendida

Solicitamos a Pró-Reitoria de Ensino a criação
de comissão para alteração da Resolução nº.
47, de 17 de dezembro de 2014 e da Resolução
nº. 48, de 17 de dezembro de 2014, de forma a
incluir nessas normativas de criação,
manutenção e extinção de cursos as
especificidades relacionadas aos cursos na
modalidade EaD. Sugerimos o prazo de três
meses para conclusão dos trabalhos, conforme
processo nº 23327.252715.2022-82.

3 meses (dezembro 2022) 08/09/22

O gestor adotou 
medidas para 
atendimento à 
recomendação. 
Recomendação em 
monitoramento. Parcialmente

 Atendida

2 01_2022 RPA 02

• Elaborar manual de procedimentos 
da DEaD ou regimento interno, 

contemplando as suas atividades e 
controles, com a finalidade de 

estabelecer gerenciamento adequado 
das suas atividades.

• Desenvolver a cultura de 
procedimentos e controles 

formalmente estabelecidos e bem 
documentados, internalizando na 

equipe da DEaD as práticas definidas 
e estimulando a participação coletiva 

para o desenvolvimento dessas. 

 Parcialmente Atendida

Solicitamos a Pró-Reitoria de Ensino a criação
de comissão para elaboração coletiva do manual 
de procedimentos e atividades da DEAD.
Sugerimos o prazo de três meses para
conclusão dos trabalhos, conforme processo nº
23327.252714.2022-38.

3 meses (dezembro 2022) 09/09/22

O gestor adotou 
medidas para 
atendimento à 
recomendação. 
Recomendação em 
monitoramento.

Parcialmente
 Atendida

3 01_2022 RPA 03

Realizar o mapeamento de processos
de trabalho da DEaD, com a
finalidade de subsidiar o seu
gerenciamento de riscos.

 Parcialmente Atendida

Informamos que entramos em contato com a Pró-Reitoria de 
Desenvolvimento Institucional (Prodin) via e-mail no dia 10 de 
agosto de 2022 e que já estamos sendo orientados a respeito do 
mapeamento de processos. A sugestão da DEAD é mapear os 
processos relacionados abaixo e os que por ventura surgirem:

1. Criação de cursos;
2. Alteração de Projeto Pedagógico de Curso;

3. Extinção de curso;
4. Pactuação de vagas para processo seletivo;

5. Realização de matrícula;
6. Renovação de matrícula;

7. Trancamento de matrícula;
8. Aproveitamento de estudos;

9. Reintegração de curso;
10. Produção de material didático;

11. Atuação de professores formadores;
12. Atuação de mediadores virtuais;

13. Atuação de mediadores presenciais;
14. Criação de polos para apoio presencial.

Estipulamos o prazo de quatro meses para conclusão dos 
trabalhos, tendo em vista que o desenvolvimento das atividades 

será de forma conjunta com a Prodin.
Informamos que entramos em contato com a Pró-Reitoria de 

Desenvolvimento Institucional (Prodin) via e-mail no dia 10 de 
agosto de 2022 e que já estamos sendo orientados a respeito do 
mapeamento de processos. A sugestão da DEAD é mapear os 
processos relacionados abaixo e os que por ventura surgirem:

1. Criação de cursos;

4 meses (JANEIRO 2022) 10/09/22

O gestor adotou 
medidas para 
atendimento à 
recomendação. 
Recomendação em 
monitoramento.

Parcialmente
 Atendida

5 01_2022 RPA 04

Realizar estudo de dimensionamento
das atividades da DEaD,
considerando os seus processos de
trabalho e suficiência de servidores
conforme atividades atuais e
planejadas. 

 Parcialmente Atendida

Solicitamos a Pró-Reitoria de Ensino a criação
de comissão para realizar estudo de
dimensionamento das atividades da DEAD.
Sugerimos o prazo de três meses para
conclusão dos trabalhos, conforme processo nº
23327.252713.2022-93.

3 meses (dezembro 2022) 11/09/22

O gestor adotou 
medidas para 
atendimento à 
recomendação. 
Recomendação em 
monitoramento.

Parcialmente
 Atendida

AUDIN – IF BAIANO

Ação: Monitoramento da Implementação das Recomendações da AUDIN  
Unidade: Reitoria 
2º Semestre 2022

Dados da recomendação original Análise da AUDIN

Página 1



Documento Digitalizado Público
Relatório Final nº 01.2022 - DEAD

Assunto: Relatório Final nº 01.2022 - DEAD
Assinado por: Vitor Menezes

Tipo do Documento: Relatório
Situação: Finalizado

Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Código Verificador:
Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:
Joao Vitor Miranda de Menezes, CHEFE - FG1 - OA-AUDIN , em 09/09/2022 10:06:47.

Este documento foi armazenado no SUAP em 09/09/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou
acesse https://suap.ifbaiano.edu.br/verificar-documento-externo/ e forneça os dados abaixo:

466668
a082e5283a

Cópia de documento digital impresso por Guilherme Galheigo (2616370) em 12/09/2022 10:48.

Página 1 de 1


