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Missão

Fortalecer e assessorar a gestão, bem como propor medidas para a
racionalização das ações de controle no sentido de contribuir para a
garantia da legalidade, da moralidade e da probidade dos atos da
administração do Instituto Federal de Alagoas – Ifal.
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POR QUE A AUDINT REALIZOU ESSE TRABALHO?

A realização deste trabalho de Auditoria na avaliação
dos controles internos implementados nas atividades
do Ensino Remoto Emergencial no Ifal trata de um
esforço analítico em produzir informação com a
finalidade de agregar valor a gestão, seja: no
cumprimento dos seus objetivos (eficácia); nos seus
impactos mais duradouros e abrangentes em termos
de públicos e dimensões sociais alcançados
(efetividade), e; nos custos condizentes com a escala
e complexidade da intervenção (eficiência).
Nesse contexto, também foram avaliados os controles
internos, a dimensão transparência e o nível de
adequação da gestão de riscos pelos ambientes
organizacionais relacionados à temática desta ação.

QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELA
AUDINT?

Da análise realizada pela Audint, foi possível identificar
a oportunidade de avançar na avaliação dos
processos pela gestão e na utilização das informações
destas avaliações enquanto ferramenta de
planejamento estratégico e tático, assim como não
identificamos a utilização de metodologia com base
em riscos no planejamento.
Com relação ao cumprimento dos requisitos de
transparência, ficou evidente o esforço da instituição
em garantir informações objetivas e de fácil acesso à
comunidade acadêmica, a partir da criação de um
espaço específico para o período de atividades
remotas, no entanto, informações essenciais, como
horário das atividades e calendário acadêmico, não
foram localizadas no espaço.
Foi possível concluir, ainda, que a seleção de
discentes aptos a receber o auxílio conectividade
poderia ser mais eficiente e mais próxima da meta
estabelecida no PDI.

QUAIS RECOMENDAÇÕES DEVERÃO SER
ADOTADAS?

As recomendações desta Auditoria, dispostas ao final
de cada constatação, decorrem da análise das
informações disponibilizadas, por tratar-se de trabalho
preliminar, cabem justificativas ou complementações
antes de serem consolidadas em documento final.
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LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

Audint – Auditoria Interna
COSO – Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, ou
Comitê das Organizações Patrocinadoras da Comissão Treadway
CPU – Central Processing Unit
CRA – Coordenação de Registros Acadêmicos
ERE – Ensino Remoto Emergencial
Ifal – Instituto Federal de Alagoas
LAI – Lei de Acesso à Informação
MEC – Ministério de Educação
Napne - Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais
PAE – Política de Assistência Estudantil
Paint – Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna
PDI  – Plano de Desenvolvimento Institucional
Proad – Pró-Reitoria de Administração
Proen – Pró-Reitoria de Ensino
RNP – Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
TCU – Tribunal de Contas da União
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1 INTRODUÇÃO

Trata-se do Relatório de Avaliação das Atividades de Ensino do Ifal.

A avaliação do objeto finalístico, recorrente nas atividades da Auditoria Interna da
instituição, se justifica frente ao papel dos Institutos Federais como delineadores de
caminhos para o desenvolvimento local e regional através da oferta de Educação
Profissional e Tecnológica. Essa Política Pública desenvolvimentista é ofertada, em
Alagoas, pelo Ifal.

Cabe registrar que, embora não seja o primeiro trabalho da Auditoria Interna no
macroprocesso Ensino do Ifal, o cenário desta avaliação é único em relação aos
anos anteriores em razão da conjuntura. Desde março de 20201, as atividades
presenciais do Ifal foram suspensas, em razão da pandemia mundial da Covid-19.
Em razão disso, a instituição replanejou suas atividades para adequar-se ao
momento, adotando medidas de proteção e enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente do novo coronavírus, no âmbito do Ifal2. A partir de 31/08/2020,
por meio do ensino remoto emergencial, de forma gradual e de acordo com as
diretrizes aprovadas na Resolução nº 50/2020 do Conselho Superior da instituição,
as atividades de ensino retornaram. Assim, a linha de atuação deste trabalho
consiste na emissão de opinião sobre a gestão dessas atividades, sobre os
controles implementados e sobre os resultados atingidos na retomada do Ensino de
forma remota e emergencial.

No novo cenário, o trabalho realizado pela Auditoria Interna do Ifal buscou avaliar a
eficácia, eficiência e efetividade dos controles internos finalísticos do Ifal, a fim de
contribuir para o aperfeiçoamento destes e, por consequência, impactar na gestão
dos recursos utilizados e na busca pelos melhores resultados. Ressalta-se que não
foram analisados os documentos dos discentes atendidos pela Política de
Assistência Estudantil - PAE, ou os pagamentos realizados, a disponibilização de
equipamentos (tablets, notebooks, smartphones, etc), as condições de uso e as
respectivas prestações de contas. Tal análise poderá acontecer em trabalhos de
auditoria futuros, com esse escopo específico.

O trabalho orientou-se no sentido de responder às seguintes questões e
subquestões de auditoria:

1 O Ifal disponibiliza em seu site na internet as informações referentes ao
desenvolvimento das atividades acadêmicas por meio do Ensino Remoto
Emergencial, como: normativos, calendário acadêmico e outros?

1.1  As informações são suficientes, acessíveis e atualizadas?

2

https://www2.ifal.edu.br/medidas-administrativas-de-combate-ao-coronavirus/portarias-publicadas-pel
a-reitoria

1 Portaria nº 1303, de 19 de março de 2020
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2 As ações e atividades desenvolvidas por meio do Ensino Remoto Emergencial
atendem ao processo ensino-aprendizagem?

3 O Ifal está acompanhando os indicadores e metas para avaliação da efetividade
do Ensino Remoto Emergencial previstas na Resolução nº 50/2020?

3.1 Os critérios elencados no Capítulo VI da Resolução nº 50/2020 estão
sendo executados, acompanhados e avaliados?

4 Quais medidas o Ifal implementou para garantir a permanência e o êxito dos
discentes no período de Ensino Remoto Emergencial?

4.1 Os auxílios foram garantidos aos discentes de baixa renda?
4.2 Os auxílios foram ampliados/reduzidos/suspensos (quanto ao valor e ao
quantitativo de discentes atendidos)?
4.3 Como se deu o planejamento e execução (edital, valores de auxílios,
período de concessão) da assistência estudantil?

5 Existem medidas formais implementadas para os controles internos administrativos
e mitigação dos riscos envolvidos?

5.1. Os riscos relativos ao Ensino Remoto Emergencial foram mapeados?
5.2. As medidas implementadas para mitigação dos riscos são suficientes e
efetivas ?

1.1 Benefícios Esperados

No desenvolvimento deste trabalho a Audint busca contribuir, no âmbito
organizacional, com a melhoria da governança e controles internos implantados pela
Gestão para a mitigação dos riscos envolvidos na parte finalística da instituição –
proporcionando assim, a racionalização dos recursos públicos e o atingimento dos
objetivos no período do Ensino Remoto Emergencial.

Espera-se, ainda, avaliar a efetividade das ações desenvolvidas; verificar a
execução, acompanhamento e avaliação dos indicadores de desempenho; como
também, a transparência na disponibilização das informações, emitindo as devidas
recomendações, caso se façam necessárias – o que contribuirá para o fomento do
efetivo Controle Social das atividades executadas na fase do Ensino Remoto
Emergencial no Ifal e para o atingimento dos objetivos institucionais.
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2 RESULTADOS DOS EXAMES

De acordo com o que foi apresentado na seção anterior, este relatório foi norteado
com o propósito de buscar respostas para as questões e subquestões de auditoria e
resultou nas seguintes análises:

● Campus Piranhas

1. Necessidade de adequação na disponibilização de informações referentes
ao desenvolvimento das atividades acadêmicas por meio do Ensino Remoto
Emergencial, como: normativos, calendário acadêmico e outros

A fim de analisar a transparência das informações institucionais, sob os aspectos: da
observância da publicidade como preceito geral; da divulgação de informações de
interesse público, independentemente de solicitações; da utilização de meios de
comunicação viabilizados pela tecnologia da informação; do fomento ao
desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública; e do
desenvolvimento do controle social da administração pública, conforme previsto na
Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação (LAI), foram avaliadas as
informações disponibilizadas no site institucional do Campus Piranhas.

O Ifal lançou uma página virtual específica para o Ensino Remoto3 que reúne
orientações e informações para a comunidade acadêmica, em razão da pandemia
da Covid-19. O acesso à página é feito a partir do próprio site do Ifal e pode ser
facilmente identificado, uma vez que o banner está na página inicial em formato
acessível.

Apesar da acessibilidade da página e das informações dispostas, alguns pontos não
estão disponibilizados de forma direta, como: calendário acadêmico do campus e
editais da assistência estudantil. Apesar dos editais estarem disponibilizados no site
específico do campus, o calendário acadêmico não está disposto em nenhum dos
dois espaços de forma direta, como é possível verificar conforme Figura 1.

Figura 1. Espaço onde deveria constar o calendário acadêmico do campus

Fonte: Site do Campus

3 https://www2.ifal.edu.br/ensino-remoto
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A não disponibilização de informações como o calendário acadêmico e os horários
das atividades e aulas desenvolvidas no período do Ensino Remoto Emergencial
comprometem a governança e a participação do/a cidadão/ã no efetivo controle
social – além do atendimento à legislação vigente.

Diante do exposto, entende-se pertinente recomendar ao Campus que realize a
inclusão do calendário acadêmico vigente, bem como as informações sobre horários
de aulas, no site institucional, a fim de atender as diretrizes da Lei de Acesso à
Informação, bem como o Acórdão nº 8131/2019 – TCU – 1ª Câmara, no qual o
órgão de Controle Externo estabelece que se

adote medidas para que as informações publicadas em seus portais
na rede mundial de computadores atendam aos atributos de
primariedade, integralidade, atualidade, disponibilidade,
autenticidade e granularidade, em conformidade com a Lei
12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).

Com a implementação dessa recomendação espera-se contribuir para a
transparência nas informações do Campus de forma tempestiva e atualizada. O
benefício dessa recomendação, em termos não monetários, tende a alcançar
relevante importância, quando levados em consideração o fortalecimento do controle
social e o cumprimento da legislação vigente.

2. Ações e atividades desenvolvidas através do Ensino Remoto Emergencial

Em reunião realizada entre a Auditoria Interna e gestores do Campus Piranhas, em
26 de maio de 2021, pela plataforma do Google Meet, os gestores do campus
Piranhas relataram as ações realizadas pelo campus para organização e adaptação
das atividades do Ensino Remoto Emergencial. Foi informado que:

1. Antes do início das aulas remotas, foram realizadas reuniões em plataformas
virtuais com os professores para compartilhar as decisões e informações
advindas da Proen, bem como para orientar como fazer o Relatório de
Atividades;

2. Quando indicada a previsão de retorno às aulas em formato remoto, o
Departamento de Ensino criou comissões para organizar as atividades: uma
comissão de metodologias – que criou uma cartilha de metodologias para o
ensino remoto, com a que foi entregue aos professores; uma comissão de
contato com os alunos – que fez uma pesquisa diagnóstica quanto ao acesso
dos alunos à tecnologia, que identificou que grande parte dos alunos reside
na área rural e que o acesso à internet ainda é precário nessas localidades,
identificou também que os aparelhos mais utilizados são os celulares e em
menor número notebooks e computadores; uma comissão de ambientação –
que trabalhou com definições para ambientação dos alunos nas ferramentas
utilizadas (sigaa, google classroom, redes sociais, etc); uma comissão de
mediação tecnológica - que criou uma cartilha de mediação tecnológica para
orientar aos professores sobre a utilização de ferramentas tecnológicas e uma
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comissão de divisão de disciplinas – que organizou as disciplinas de forma a
possibilitar o máximo de aproveitamento dos discentes;

3. O Ensino foi organizado em formato modular, buscando um modelo com
menos disciplinas em cada momento síncrono. O horário foi organizado em
30h aulas por semana, o que correspondeu a 3 componentes curriculares por
semana com 10h cada, com metade da carga horária da disciplina por
módulo – considerando cada módulo por semestre. No momento do
planejamento, havia a perspectiva de que o segundo semestre já pudesse ser
presencial, no entanto a expectativa não se concretizou. O chefe de
departamento apontou alguns dificultadores como, por exemplo, o fato das
disciplinas com menor carga horária – 20h por exemplo – teriam apenas 2
semanas de aula, o que é um período curto para trabalhar as disciplinas.

4. Além das formações disponibilizadas pela Proen, foram realizadas formações
específicas com os docentes do campus sobre: produção de material, sobre
dificuldades e possibilidades no ensino remoto e formas de avaliações;

5. Foi realizada uma reunião com a comunidade por meio de live na rede social
instagram com o Chefe de Departamento e o Diretor Geral, quando foram
respondidas questões sobre processo seletivo, assistência estudantil, dentre
outros temas;

6. As aulas iniciaram com as turmas concluintes: 3º e 4º anos (21/09/2020),
demais turmas (13/10/2020);

7. A ambientação com as turmas concluintes foi iniciada em 08/09/2020, com
uma reunião com os responsáveis. A reunião contou com a presença de
quase 200 responsáveis, que demonstraram preocupação com os
encaminhamentos;

8. Foram iniciadas as monitorias nas disciplinas que retém mais alunos: química,
física e matemática, e a monitoria em informática para auxiliar os alunos
dirimindo dúvidas quanto à utilização de ferramentas utilizadas para acesso
dos conteúdos;

9. O Sigaa é uma plataforma menos amigável para acesso pelo celular
(dificuldade em fazer download de documentos e acessar vídeos), tendo sido
indicada a utilização do google classroom como alternativa por ter uma
interface mais simples e que utiliza menos dados;

10.A plataforma whatsapp é utilizada de maneira informal para compartilhar
documentos e materiais que os alunos não conseguem acessar por outras
plataformas. No entanto, todas as comunicações oficiais são encaminhadas
nos canais oficiais da instituição (e-mail institucional, site e redes sociais da
instituição);

11. A princípio muitos alunos solicitaram o material impresso, contudo,
atualmente, esse tipo de material tem sido disponibilizado apenas aos
discentes com limitações de ferramentas de acesso às aulas ou com
dificuldades de acesso a internet;

12.Foi criada uma plataforma da biblioteca, com agendamento para atendimento
e empréstimo e devolução de livros físicos. Os computadores da biblioteca
também foram disponibilizados para pesquisas e atividades mediante
agendamento prévio.
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Por Memorando Eletrônico, o campus encaminhou como evidência do relatado: as
gravações das reuniões informadas, realizadas com os responsáveis pelos alunos,
com os docentes e com as comissões de organização do Ensino Remoto
Emergencial. Além disso, foram encaminhados os planos dos cursos de
Agroecologia e Agroindústria, que avaliou-se atender ao disposto na Resolução nº
50/CS/2020, uma vez que apresentam: Identificação dos cursos com carga horária e
horários de aulas, Período de ambientação, Componentes Curriculares,
Metodologias a serem utilizadas, Recursos Didáticos, Forma de Atendimento aos
estudantes, Ações Inclusivas e Atendimento aos estudantes sem acesso às
tecnologias digitais, Avaliação da Aprendizagem e Avaliação do Processo de Ensino
Remoto Emergencial.

Quanto ao resultado do ensino, foi analisado o relatório “Quantitativo de Alunos
Aprovados, Reprovados e Trancados por Disciplina”4 relativo ao Campus Piranhas
em 2020.1 disponível no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas
(Sigaa), que relacionou 177 disciplinas e a situação dos alunos do médio técnico em
cada uma delas individualmente e indicou que:

● 774 discentes continuam com a matrícula ativa na disciplina (análise de
agosto/2021);

● 5.052 aprovações nas disciplinas, e;
● 1.264 reprovações nas disciplinas.

Assim, analisando as disciplinas já concluídas em 2020, percebe-se um resultado de
cerca de 25% de reprovados em relação aos aprovados dos discentes nelas. Em
análise ao documento Relatório de Alunos Reprovados, também no Sigaa5 tem-se,
ainda, a informação de reprovação por discente e por curso, que indicou que 2020
foram:

● 20 reprovações no curso técnico integrado em Agroecologia;
● 52 reprovações no curso técnico integrado em Agroindústria;
● 21 reprovações no curso técnico integrado em Agropecuária.

Estas ferramentas, que apresentam estes indicadores, podem servir de subsídio
para planejamento de ações futuras e focadas no êxito dos alunos em cada
disciplina e por curso.

Quanto aos indicadores, não identificamos nos documentos recebidos a delimitação
de metas do campus para o período letivo ou o mapeamento dos riscos e propostas
de tratamento de não atingimento dessas metas relacionadas ao Ensino. Os
próprios planos dos cursos não trazem as definições dessas metas, apesar de a
Resolução nº 50/CS/2020, indicar que a avaliação do ERE deve conter “os
resultados da aprendizagem das/os estudantes neste período, em relação ao
atendimento dos objetivos e expectativas previstos nos planos de atividades dos
componentes curriculares, de forma que sejam identificados os saberes e as

5 https://sigaa.ifal.edu.br/sigaa/ensino/tecnico/relatorios/seleciona_reprovados.jsf
4 https://sigaa.ifal.edu.br/sigaa/ensino/tecnico/relatorios/seleciona_aprovados_reprovados.jsf
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possíveis lacunas no processo”. Não estão claramente definidos nos documentos
institucionais do campus quais são esses objetivos e expectativas previstos.

Assim, recomendamos que nos documentos que tratam do planejamento em nível
tático e operacionais relativos ao Ensino, também sejam incluídas informações como
a definição de metas e objetivos, a identificação dos riscos de não atingi-los e a
previsão de medidas e responsáveis pelos tratamentos desses riscos.

Como benefício pretendido com a implementação da recomendação, espera-se o
fortalecimento da governança e uma maior integração entre o planejamento
estratégico e as ações executadas, a fim de que os objetivos traçados sejam
atingidos, sobretudo os que se referem à permanência e êxito dos discentes.

3. Limitações no acompanhamento dos indicadores e metas para avaliação da
efetividade do Ensino Remoto Emergencial previstas na Resolução nº 50/2020

O Campus disponibilizou à Auditoria Interna o documento “Relatório ERE 2020.1
Campus Piranhas” e o “Anexo IV – Planilha de Acompanhamento para Relatório de
Avaliação Processual”.

Apesar do Relatório discorrer sobre dificuldades e encaminhamentos do Ensino
Remoto, e do anexo trazer as informações consolidadas por turma, não foram
disponibilizadas informações e indicadores como: datas da aplicação da avaliação;
quantidade de participantes das avaliações; quantidade de estudantes por turma que
tiveram acesso às atividades; alcance do auxílio conectividade; se e quanto do
acesso foi mediado ou não por tecnologias digitais; as condições e possíveis
dificuldades de acesso, com vistas à adoção de medidas compatíveis para garantir a
equidade; disponibilidade de material adaptado às/aos estudantes atendidas/os pelo
Napne; os resultados da aprendizagem das/os estudantes neste período, em relação
ao atendimento dos objetivos e expectativas previstos nos planos de atividades dos
componentes curriculares, de forma que sejam identificados os saberes e as
possíveis lacunas no processo; informações relativas a questões representadas em
formulário específico, para avaliar o ponto de vista das/os estudantes sobre a
realização das atividades não presenciais.

O próprio anexo IV, num formato consolidado, traz informações que, sem uma
análise mais detalhada, podem indicar contradições, uma vez que os discentes de
algumas turmas indicaram a qualidade da conexão como satisfatória, mas as
mesmas turmas informaram que, por diversas causas, conseguiram acessar apenas
parcialmente às atividades. Nesse caso, o ideal seria detalhar as informações
indicando qualitativamente também, como se deram as manifestações dos discentes
que participaram do processo avaliativo.
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Figura 2.  Resultado da Avaliação do Ensino Remoto Campus Piranhas

Fonte: Documento encaminhado pelo Campus

Dentre os documentos analisados, não identificamos os objetivos e expectativas
previstos nos planos de atividades dos componentes curriculares, de forma que
sejam identificados os saberes e as possíveis lacunas no processo relativas ao
Ensino do campus para o Ensino Remoto Emergencial.

Assim sendo, é recomendável que os documentos de avaliação do ERE apresentem
informações mais completas e detalhadas, uma vez que devem servir de ferramenta
de planejamento institucional para a Proen e para os órgãos de governança do Ifal,
além de ser parâmetro para ajustes no planejamento e revisão ou não de
ferramentas e modelos adotados pelo Campus, ou seja, o objetivo é que seja um
documento de avaliação de fato da Política Pública. Além disso, recomendamos que
seja uma prática contínua, conforme delimita o art. 38, da Resolução nº 50/CS/2020,
sendo, portanto, observados os prazos para cada avaliação.

Como benefício da implementação da recomendação, pretende-se que, com uma
avaliação mais detalhada o Campus possa planejar as atividades seguintes a partir
de informações mais específicas e detalhadas, identificando quais áreas apresentam
maior risco de não atingimento dos objetivos e que, por isso, devem ser investidos
mais recursos.

4 Medidas implementadas para garantir a permanência e o êxito dos discentes
no período de Ensino Remoto Emergencial

Quanto às medidas implementadas para garantir a permanência e o êxito dos
discentes no período de Ensino Remoto Emergencial, na reunião realizada entre a
Auditoria Interna e os gestores do Campus Piranhas, foi informado que:
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1. O campus tem 01 aluno acompanhado pelo Napne. O aluno cursa o 1º ano e
as aulas são em formato mais direto e individual com ele. O processo está
sendo acompanhado pelo Napne e pela equipe pedagógica;

2. As avaliações e os acompanhamentos aos alunos indicou que o formato de
aulas remota, com a permanência dos alunos em suas residências, foi um
desafio, uma vez que os familiares muitas vezes não entendem a
necessidade de ter um momento de estudo, bem como muitas vezes não há
um espaço próprio para estudo em casa. Alguns alunos indicaram que se
sentiam desmotivados no novo cenário ou que precisaram trabalhar no
período;

3. O 1º ano foi a turma com maior evasão;
4. Foram criados formulários digitais para atendimento da assistência estudantil

e pedagógica. Os servidores recebiam as demandas por meio desses
formulários;

5. Por meio do resultado do Conselho Diagnóstico foi possível identificar e
localizar os alunos que não estavam participando das atividades e, por meio
de busca ativa, buscou-se alternativas a fim de reverter uma possível evasão
ou retenção.

Além das informações prestadas, foram analisadas as medidas estabelecidas pelos
editais abaixo indicados e os resultados obtidos

● Edital Nº 07/2020/DG - Ifal Campus Piranhas Seleção para o Auxílio
Conectividade e Projeto Alunos Conectados

● Edital Nº 06/2020 / DG / Ifal – Campus Piranhas - Processo de Seleção para o
Programa de Monitoria Remunerada e Voluntária

● Edital Nº 04/2020 – DAA/SSO/Ifal-Piranhas Seleção para o Programa de
Auxílio Permanência para Estudantes do Ensino Médio e Superior

O edital nº 07/2020/DG - IFAL CAMPUS PIRANHAS tratou do auxílio conectividade
em duas modalidades:

I – 49 concessões de auxílio financeiro de R$ 70,00 (setenta reais) mensais,
para ser utilizado na contratação de serviço de acesso à internet fixa ou móvel,
tais como: aquisição de chip de celulares, pacote de dados, acesso via rádio ou
banda larga, entre outros que se adequem à realidade da/o estudante, - em
casos específicos em que o valor de R$ 70,00 (setenta reais) seja insuficiente
para a contratação de serviço de internet local, o auxílio poderá ser de até R$
150,00 (cento e cinquenta reais). e;

II – 49 disponibilizações de equipamento para acesso à internet, mediante
doação ou concessão de auxílio financeiro para aquisição de equipamento para
conexão com a internet, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) concedido em
parcela única.

O edital estabelece que poderão ser contempladas/os com o Projeto Alunos
Conectados estudantes regularmente matriculadas/os em cursos presenciais de
nível médio - nas formas, integrado e subsequente - e de nível superior, em
condições de vulnerabilidade socioeconômica, com renda per capita até meio salário

14



mínimo vigente, que atualmente não estão recebendo bolsas ou auxílio da
assistência estudantil e que para a inscrição o aluno deveria preencher o
Questionário Socioeconômico do Auxílio Conectividade/Projeto Alunos Conectados,
disponível em link específico e encaminhar, junto com os documentos
comprobatórios, via e-mail ao campus, assim como o próprio pedido de recurso e a
assinatura do termo de compromisso o edital indicou apenas o formato digital.

Conforme resultado final6 disponibilizado no site institucional, foram 128 solicitantes,
mas apenas 23 discentes tiveram seu pedido de auxílio deferido. Dos que tiveram
seu pedido indeferido, 19 entraram com recurso e o resultado do recurso indicou que
o motivo de não terem sido atendidos foi pelo descumprimento do item 3.5.4 (letra b)
do edital: não envio de documentação comprobatória no prazo estabelecido.
Considerando que o auxílio conectividade tem por finalidade proporcionar às/aos
estudantes sem condições de acesso à internet, meios para manutenção do vínculo
institucional, propiciando a comunicação, orientação e interação de forma remota,
para atender situação emergencial em razão da pandemia da COVID-19 e suas
repercussões, com o intuito de reduzir o distanciamento entre as/os estudantes e o
Ifal, a causa de parte dos alunos não terem conseguido encaminhar os documentos
comprobatórios no prazo pode ter sido a própria dificuldade de acesso à internet.

2.O Edital nº 06/2020 / DG / Ifal – Campus Piranhas - Processo de Seleção para o
Programa de Monitoria Remunerada e Voluntária, que indicou como monitoria a
realização de atividades extraclasse no Campus Piranhas, por parte de um/a
estudante com matrícula e frequência regulares e bom rendimento escolar, sob
orientação e acompanhamento de um professor e supervisão da Coordenação de
Formação Geral e da Coordenação Pedagógica, e ofertou 06 bolsas sendo 03 para
Informática, 02 para Física e 01 para Química teve o resultado publicado no site
institucional7. Não fica explícito, contudo, se não houve inscrição para monitoria de
Química, se houve prorrogação/maior divulgação e, em não havendo, se as bolsas
foram devolvidas ou remanejadas. Também não foi identificada a oferta de vagas
para monitoria em Matemática, apesar de informado na reunião com os gestores do
campus.

3. O Edital Nº 04/2020 – DAA/SSO/Ifal-Piranhas Seleção para o Programa de Auxílio
Permanência para Estudantes do Ensino Médio e Superior, tem por finalidade
possibilitar condições para o acesso, a permanência com qualidade e a conclusão
com êxito das/os estudantes regularmente matriculados/as e está diretamente
relacionado ao Objetivo Estratégico 02 do Ifal: Assegurar aos discentes condições
de permanência e conclusão com êxito. O edital indicou a oferta de 200 (duzentas)
vagas para o Auxílio Permanência (PAuP) no valor de R$130,00 para todos/as os/as
estudantes beneficiados/as, ficando a cargo do/a profissional de Serviço Social o
aumento deste valor, considerando a ocorrência simultânea de duas ou mais
situações emergenciais, conforme Art. 3º, e a dotação orçamentária do campus e,
ainda, que essas vagas seriam distribuídas da seguinte maneira: 100 (cem) vagas
para novos alunos dos 1º anos e 100 (cem) vagas para os demais alunos. O

7 https://www2.ifal.edu.br/campus/piranhas/editais/arquivos/RESULTADO_MONITORIA_2020.1.pdf
6 https://www2.ifal.edu.br/campus/piranhas/editais/arquivos/RESULTADOfinal2etapaversofinal.pd
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resultado final foi publicado no site do Ifal8, no entanto, da análise do resultado
identificou-se que das 231 inscrições, apenas 106 foram deferidas.

Com relação ao resultado dos discentes atendidos pelos programas da Assistência
Estudantil e daqueles que se inscreveram mas tiveram suas inscrições indeferidas,
temos que:

● Dos 24 discentes que tiveram sua solicitação de auxílio indeferidas foram
reprovados no ano letivo 2020, conforme relatório9 : A. B. M. V., B. M. da C.,
C. de O. G., C. E. da S., D. S. L. dos S., G. R. de S. da G., G. C. A., H. C. B.
A., I. R. de M. N., I. G. de B. C., J. M. P. de S., J. A. F. da S. J., K. de M. M., L.
R. de A., M. A. da S., M. L. F. G., M. P. dos S., N. J. S. S., P. H. C. da ., R. J.
G. da S., S. de A., S. E. da S. R., W. S. G. e W. dos S. O.;

● Quanto aos alunos assistidos, foram reprovados 19 discentes: A. R. B., E. da
S., F. P. da S., J. P. S. B., J. E. da S. S., J. F. M. N., J. G. T. B., L. L. S., M. P.
da S., M. L. R. F., M. B. B. da S., M. Z. da S., M. H. F. G., M. E. dos S. Silva,
S. A. de L., T. dos A. O., T. dos A. O., T. P. da S. e T. S. da S. S.

Do material recebido do campus, não foi possível identificar: nem diagnóstico prévio
dos discentes, nem estudo com informações sobre esses discentes durante o
processo e nem a previsão/plano de ações para melhoria do desempenho destes
discentes concomitante às aulas. Cabe salientar que, além do recebimento dos
auxílios, o acompanhamento multidisciplinar dos alunos que apresentam maior
vulnerabilidade social podem impactar o desempenho nas aulas e atividades
propostas a fim de que sejam identificadas as dificuldades e propostas intervenções
que garantam maior êxito.

Conforme identificado na análise dos editais e dos resultados finais, não houve
preenchimento de parte das vagas ofertadas pela assistência estudantil.
Considerando que alguns discentes que se inscreveram tiveram sua solicitação
indeferida em razão do não envio de documentação no prazo, recomendamos que
os próximos processos considerem prorrogação de prazo, outros mecanismos de
divulgação dos editais e mais de uma forma de recepção da documentação além do
formato digital. O benefício pretendido com a implementação desta recomendação é
o alcance do objetivo 2 do PDI, qual seja: “Assegurar aos discentes condições de
permanência e conclusão com êxito.”

5 Inexistência de formalização de gestão de riscos e de sistematização dos
controles internos adotados para tratá-los.

Em análise aos documentos recebidos e aos disponibilizados no site institucional,
não foi possível identificar ações institucionais integradas e claramente definidas em
um documento de planejamento, a fim de nortear as ações do Campus para o
atingimento das metas, com a definição de indicadores e previsão de ações e
atividades e dos riscos envolvidos, na busca pela qualidade dos serviços e na

9 https://sigaa.ifal.edu.br/sigaa/ensino/tecnico/relatorios/seleciona_reprovados.jsf
8 https://www2.ifal.edu.br/campus/piranhas/editais/arquivos/ResultadofinalPAUP2020.pdf
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permanência e êxito dos discentes. Foi possível perceber, no entanto, que os
encaminhamentos indicam o tratamento intuitivo destes.

Embora seja sabido por esta Auditoria Interna que o processo de gestão de riscos
no Ifal iniciou em 2018 e que, no momento, os riscos foram definidos em nível
estratégico na instituição, considerando que a IN nº 01/2019 disciplina que

Art. 3º Os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal deverão
implementar, manter, monitorar e revisar os controles internos da
gestão, tendo por base a identificação, a avaliação e o
gerenciamento de riscos que possam impactar a consecução dos
objetivos estabelecidos pelo Poder Público. Os controles internos
da gestão se constituem na primeira linha (ou camada) de defesa
das organizações públicas para propiciar o alcance de seus
objetivos. Esses controles são operados por todos os agentes
públicos responsáveis pela condução de atividades e tarefas, no
âmbito dos macroprocessos finalísticos e de apoio dos órgãos e
entidades do Poder Executivo Federal. A definição e a
operacionalização dos controles internos devem levar em conta os
riscos que se pretende mitigar, tendo em vista os objetivos das
organizações públicas. Assim, tendo em vista os objetivos
estabelecidos pelos órgãos e entidades da administração pública,
e os riscos decorrentes de eventos internos ou externos que
possam obstaculizar o alcance desses objetivos, devem ser
posicionados os controles internos mais adequados para mitigar a
probabilidade de ocorrência dos riscos, ou o seu impacto sobre os
objetivos organizacionais.

e que, os termos dispostos pelo TCU no Acórdão nº 6836/2019 - TCU - 1ª Câmara
apontam que

1.7.2. proceda à estruturação, sistematização e implementação de
um processo de avaliação de riscos por meio da utilização de
métodos, técnicas e ferramentas de apoio para identificação,
avaliação e implementação de respostas a riscos, seguindo, se
assim preferir, as boas práticas dispostas no COSO - Estrutura
Integrada de Controles Internos, COSO - Gerenciamento de
Riscos Corporativos e ABNT NBR ISO 31.000:2009;
1.7.3. estabeleça políticas e procedimentos de controle para atuar
sobre os riscos, de maneira a contribuir para que os objetivos da
organização sejam alcançados dentro dos padrões estabelecidos,
conforme as boas práticas dispostas no COSO - Estrutura
Integrada de Controles Internos e no COSO - Gerenciamento de
Riscos Corporativos;

Considera-se relevante destacar a importância de a instituição estabelecer a gestão
dos riscos em níveis táticos e operacionais quanto aos processos finalísticos
também, iniciando, inclusive, com a formação dos gestores sobre o tema para atuar
na identificação, avaliação e monitoramento dos riscos que possam comprometer o
atingimento dos objetivos.
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Assim, entende-se pertinente recomendar ao Campus o mapeamento e a
implementação de medidas formais quanto aos controles internos administrativos e
à mitigação dos riscos envolvidos, nos níveis tático e operacional, com relação aos
objetivos finalísticos.

Com a implementação dessa recomendação espera-se contribuir para a
governança, gestão de riscos e fortalecimento dos controles internos, o que tende a
promover maior eficiência do Campus, tanto em termos administrativos quanto
acadêmicos. O benefício dessa recomendação, em termos não monetários, tende a
alcançar uma importância considerável, quando levada em conta a integridade, a
transparência e o controle social.

● Campus Palmeira dos Índios

6 Não disponibilização tempestiva e atualizada das informações referentes ao
desenvolvimento das atividades acadêmicas por meio do Ensino Remoto
Emergencial no site do Campus

Na visita realizada ao site do Campus, no período da realização da auditoria, foram
constatadas informações de fácil acesso referentes ao desenvolvimento das
atividades acadêmicas por meio do Ensino Remoto Emergencial. Nesse contexto
foram observados normativos da Assistência Estudantil sobre auxílios permanência
e conectividade; monitoria e informações sobre a central de estudos remotos.

Na aba Ensino10 observa-se a disponibilização de informações referentes ao ERE de
forma que contempla o que dispõe a Lei de Acesso à Informação (LAI) – Lei nº
12.527, de 18 de novembro de 2011 no seu art. 8º:

(…) É dever dos órgãos e entidades públicas promover,
independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil
acesso, no âmbito de suas competências, de informações de
interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.

Com relação à sub-questão de auditoria, que procura descobrir se as informações
são suficientes, acessíveis e atualizadas, observou-se, entretanto, informações
acadêmicas disponibilizadas no site de períodos anteriores ao Ensino Remoto
Emergencial. As informações referentes ao calendário acadêmico, por exemplo,
datam de 2020, no formato presencial; portanto, desatualizadas. Ressalta-se que
conforme o Art. 9º da Resolução 50/2020, em virtude da excepcionalidade da
pandemia da Covid-19, faz-se necessária a construção de calendários acadêmicos
para o ensino remoto no ano letivo de 2020.

Figura 03 - Calendário Acadêmico

10 https://www2.ifal.edu.br/campus/palmeira
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Fonte: Site do Campus Palmeira dos ìndios

Destaca-se que a disponibilização de informações insuficientes, intempestivas e
desatualizadas sobre as atividades desenvolvidas no período do Ensino Remoto
Emergencial comprometem a governança e a participação do/a cidadão/ã no efetivo
controle social – além do atendimento à legislação vigente.

Diante do exposto, entende-se pertinente recomendar ao Campus que realize a
inclusão do calendário acadêmico vigente, bem como as informações sobre horários
de aulas, no site institucional, a fim de atender as diretrizes da Lei de Acesso à
Informação, bem como ao Acórdão nº 8131/2019 – TCU – 1ª Câmara, no qual o
órgão de Controle Externo estabelece que se

adote medidas para que as informações publicadas em seus portais
na rede mundial de computadores atendam aos atributos de
primariedade, integralidade, atualidade, disponibilidade,
autenticidade e granularidade, em conformidade com a Lei
12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).

Com a implementação dessa recomendação espera-se contribuir para a
transparência nas informações do Campus de forma tempestiva e atualizada. O
benefício dessa recomendação, em termos não monetários, tende a alcançar
relevante importância, quando levados em consideração o fortalecimento do controle
social e o cumprimento da legislação vigente.

7 Ações e atividades desenvolvidas através do Ensino Remoto Emergencial

Em reunião realizada entre a Auditoria Interna e gestores do Campus Palmeira dos
Índios, em 08 de junho de 2021, pela plataforma do Google Meet, os gestores do
Campus Palmeira dos Índios relataram as ações realizadas pelo campus para
organização e adaptação das atividades do Ensino Remoto Emergencial. Foi
informado que:
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1. Antes do início das aulas remotas, foram realizadas reuniões em plataformas
virtuais com os professores para compartilhar as decisões e informações
advindas da Proen, bem como para orientar como fazer o Relatório de
Atividades;

2. Ainda antes do início das atividades remotas foram realizadas pesquisas com
os discentes quanto à conectividade para apurar a necessidade de cada um
quanto ao auxílio. Ao final de 2020 ainda foram identificados alunos
desconectados, que não conseguiram entrar em contato com a Instituição.
Nestes casos os prazos foram estendidos para que conseguissem concluir,
através de 43 tablets entregues pela Reitoria, praticamente na finalização dos
módulos. Tal situação causou um contratempo com o SIGAA (limitações
quanto ao ensino remoto) quanto aos prazos estendidos, uma vez que há
alunos concluindo 2020 e iniciando o ano letivo 2021.

3. O campus adotou o formato modular. Em 08 de junho de 2021, iniciava o
módulo I de 2021, e estava em processo de finalização do ano letivo 2020
para aqueles que tiveram os prazos estendidos.

4. As aulas do ensino remoto iniciaram em setembro com os 4º anos, em
outubro com os 3º anos e em novembro com os 1º e 2º anos.

5. Para o controle da frequência o Campus Palmeira trabalha com duas
plataformas, SIGAA (controle de frequência: presença e ausência) e Google
Meet (formulários, registros, gravações, toda a rotina). A Resolução 50/2020
estabelece que o aluno que entrega a atividade em atraso não terá faltas
computadas, fato que prejudica o controle da frequência pois esta também é
registrada através do controle das atividades realizadas.

6. Percebe-se que não há um rigor com relação a prazos, inclusive a Pedagogia
solicitou aos professores que aceitassem as atividades dos discentes, mesmo
que fora do prazo definido. Acredita-se que a Resolução buscou ajudar o
aluno a entender sua realidade social, e possivelmente esse problema de
conectividade. Em um primeiro momento os professores estavam tentando
fazer frequência, no entanto, ficou definido que seria condicionada a entrega
das atividades. Vários problemas ocorreram como: receber equipamentos, se
adequar a questão da conectividade, até emocionalmente se adaptar a essa
nova rotina, o que impactou em outros processos.

7. Todos os alunos dos 2º aos 4º anos foram atendidos quanto à conectividade
e, agora, o foco se volta aos alunos que estão ingressando na Instituição.
Portanto, é importante rever a Resolução com vistas a prazos, uso das
câmeras no momento de aula e cumprimento das responsabilidades dos
alunos.

8. Conforme atas, os componentes curriculares que compõem os módulos,
carga horária, foram definidos pelos colegiados de cursos.

9. No curso de Informática todos os componentes foram ofertados. Em
Eletrotécnica os componentes de laboratório, não foram ofertadas no início do
ERE, mas começaram com aulas extras e monitoria. Ao final de 2020 todos
os componentes foram ofertados, alguns finalizando. Alguns professores
estiveram na instituição para gravar as aulas práticas nos laboratórios. A partir
da decisão colegiada, aproveitando os eventos (oficinas e minicursos), serão
ofertados para os alunos minicursos complementares dos componentes
práticos quando do retorno das aulas presenciais.
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10.Algumas disciplinas já utilizavam simuladores, a exemplo: acionamento de
motores e outros aplicativos em celular para auxiliar no componente
curricular.

11. A orientação é de que todas as aulas sejam gravadas e disponibilizadas no
Google Classroom.

12.Quando do início do ensino remoto emergencial foram realizadas reuniões
com a direção geral, direção de ensino, coordenação, departamentos para a
identificação dos alunos que não tinham conectividade. No entanto, o edital
conectividade não considerou o levantamento realizado no campus,
considerou apenas os alunos já contemplados na assistência estudantil.
Assim os ingressantes e outros que haviam sido identificados ficaram fora do
edital. E na sequência não houve outro recurso, então o campus optou por
emprestar computadores, pendrive e outros.

13.Quanto aos tablets, os alunos do 4º ano assinaram um termo
comprometendo-se a devolvê-los à instituição ao término do curso.

14.No orçamento atual houve um encolhimento dos recursos inviabilizando a
compra de novos equipamentos, além da dificuldade para manter os
contratos.

15.No edital alguns alunos contemplados receberam o recurso e outros
receberam o valor (R$) para a compra do aparelho. O campus fez uma
compra com o IfSergipe, mas foi limitada. No Edital havia um requisito mínimo
para a compra do aparelho e o aluno poderia complementar o valor para a
compra de um equipamento superior, devendo prestar contas (apresentação
da nota fiscal) à instituição. Neste Edital, via Política de Assistência
Estudantil, há a doação do equipamento, logo não faz parte do patrimônio do
Instituto. Quanto aos alunos do 4º ano, em uma decisão colegiada com a
PROEN e com os diretores no colégio de dirigentes, ficou definido que esses
alunos devolveriam os tablets (assinaram termo comprometendo-se com a
devolução). Existe no site do Ifal uma chamada para prestação de conta. O
campus Palmeira dos Índios está nesta fase.

16.Quanto aos computadores há um documento criado pela PROAD que permite
fazer o empréstimo em que estes devem ser devolvidos ao campus. Além
disso, há um documento constando as configurações de todas as máquinas,
CPUs, mouses, teclados, estabilizadores e outros emprestados. Nesse o
aluno fica com uma via e a outra fica no campus. Esse processo foi lançado
no SIPAC, no Patrimônio, com a assinatura do Diretor Geral e só após estes
procedimentos efetua-se o empréstimo.

17.Os arquivos disponibilizados aos alunos foram todos em pen drive, não houve
disponibilização de atividades impressas.

18.Não foi necessário adequações quanto ao atendimento do NAPNE uma vez
que não houve casos em 2020.

19.Realizou-se reuniões sucessivas até chegar em um modelo que atendesse
cada curso. Os colegiados se reuniram, houve participação da coordenação
pedagógica e das coordenações de curso visando adequar o horário aos
docentes que atuam em mais de um curso. A proposta foi dividir as disciplinas
em dois intervalos de seis meses, tentando deixar o máximo possível os
módulos equipados em quantidade de disciplinas e de aulas. Pela Resolução
50/2020 que limita em 2 horas síncronas, isso foi aproveitado o máximo.
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Portanto, são três intervalos de 40 minutos, totalizando 120 minutos. Para a
proposta modular o campus teve que duplicar a carga horária das disciplinas
para que no semestre os momentos síncronos e assíncronos estivessem
contemplados.

20.Não há como controlar as redes sociais. No entanto, as conversas que
acontecem em grupos de whatsapp em que os professores estão inseridos,
nos murais de sala de aula - google classroom, nos eventos que o campus
tem realizado, como reuniões e grupos de ambientação, existe um controle.
Quando detectado algum evento, a ação do campus é imediata. Há no
campus um trabalho de educação quanto ao uso do celular, das redes sociais
e dos momentos síncronos e assíncronos, respeitando sempre os horários
definidos. Para evitar algumas situações, um dos coordenadores citou que
utiliza o  email institucional o qual permite a formalização das informações.

21.A DTI está negociando via RNP e outras instituições a contratação da
ferramenta para ampliar de 100 para 250 participantes no Google Meet.
Devido à limitação do Google G Suit, é interessante fazer um estudo no
SIGAA para esse atendimento. Outra situação é a limitação dos e-mails
institucionais que são via Google.

22.Houve desistências por motivo de problemas pessoais, mas foram
encaminhados ao CRA para proceder ao trancamento. Foi ressaltado que
antes do aluno realizar o trancamento há uma conversa com os pais e os
responsáveis. Os discentes que apresentam a intenção de trancamento,
transferência e desistência, antes da formalização, são encaminhados para a
Direção de Ensino com o intuito de reverter a situação.

23.A coordenação pedagógica e psicologia têm realizado um trabalho diário e
efetivo, participando das reuniões, identificando alunos, produzindo material,
trabalhando juntos com a direção de ensino, professores, coordenadores,
alunos, pais e responsáveis.

Além das questões apresentadas na reunião, o Campus disponibilizou planilha
contendo as seguintes informações:

1. O controle da frequência das aulas assíncronas são registradas a partir da
devolutiva das atividades, respeitando os prazos estabelecidos por cada
docente.

2. Houve alguns componentes cuja oferta não presencial se mostrou inviável,
bem como componentes cuja oferta não presencial se deu de maneira parcial.
Os docentes responsáveis apresentaram justificativas aos colegiados de
curso, que optaram por suspender a oferta no ano letivo de 2020. Após o
entendimento de que a pandemia duraria mais tempo que o esperado, alguns
componentes práticos deram início de forma tardia e estão sendo concluídos
concomitantemente com o início do ano letivo de 2021. Logo, todos os
componentes foram ministrados.

3. A ferramenta de webconferência do Sigaa apresentou falhas para alguns
professores, fazendo que os momentos síncronos ficassem concentrados no
Google Meet. O Sigaa serviu para registro de frequência, notas e conteúdos.
O Google classroom armazenou todo o material gravado, arquivos
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disponibilizados pelo professor e proporcionou um ambiente virtual de troca
de mensagens entre os participantes de cada turma.

4. É incentivado que os docentes utilizem os ambientes do G Suite for Education
para melhor acolher os alunos, por conta da praticidade e intuitividade no uso.
As atividades síncronas acontecem, majoritariamente no Google Meet, sendo
gravadas pela própria ferramenta e, posteriormente, socializadas no Google
Sala de Aula

5. Os casos identificados foram atendidos por meio da entrega e devolução de
pen drives contendo apostilas e vídeo aulas dos componentes em vigência na
divisão modular. Os casos atendidos de forma tardia acarretou a necessidade
de estender os prazos do estudante para concluir e entregar as atividades.
Ainda há estudante concluindo alguns componentes.

6. Não foram necessárias adequações e adaptações para garantir a
acessibilidade de alunos com necessidades específicas nas aulas do ensino
remoto, uma vez que não houve essa demanda.

7. Os momentos síncronos e assíncronos foram dimensionados conforme as
cargas horárias dos componentes curriculares constantes nos PPCs dos
cursos. Sendo assim, todos os cursos técnicos integrados ao ensino médio
ofertam 3 intervalos de 40 minutos síncronos ao dia por turno, totalizando 2h
de aulas que correspondem a 40% da carga horária do turno. Essas aulas
são divididas para até três componentes. Os 60% restantes são ofertados de
forma assíncrona, no mesmo dia para os mesmos componentes.

8. Apesar da eficácia e dinâmica na comunicação, o uso de aplicativos de
mensagens instantâneas não tem sido incentivado, dando preferência ao
correio eletrônico utilizando os endereços institucionais.

9. O Ensino Remoto Emergencial foi avaliado em 30 dias, num primeiro
momento. Porém a segunda avaliação precisou ser postergada em função do
calendário do campus.

10.O Ensino Remoto Emergencial foi ofertado, inicialmente, às turmas
concluintes e, mediante avaliações dos colegiados de curso, a oferta foi
estendida a todas as turmas.

11. O Sigaa tem sido utilizado preferencialmente como plataforma de mediação
tecnológica digital do processo de ensino-aprendizagem (art. 5º da Resolução
nº 50/2020): notícias, comunicados em geral, tarefas, avaliações, notas
frequência e referências. Devido às falhas tecnológicas, somente a
ferramenta de webconferência não é utilizada.

12.A direção de ensino, coordenação pedagógica, assistência estudantil, tem
acesso aos aplicativos do ecossistema g suite for education (pacote Google
para educação) que estão sendo utilizados como plataforma de mediação
tecnológica digital do processo de ensino-aprendizagem, complementando a
plataforma SIGAA. Porém, nossa maior dificuldade é na restrição do número
de participantes nos eventos maiores como reuniões, semana de
ambientação, encontros de seminários e etc... o Google Meet gratuito só
permite um número máximo de 100 participantes e o Ifal ainda não comprou a
licença para usar a ferramenta sem restrições.

13.Foram realizadas reuniões virtuais com os pais, responsáveis e discentes. As
primeiras semanas de cada semestre foram destinadas para ambientação e
acolhimento, em que realizou-se atividades para orientação, palestras dos
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diversos setores do campus (assistência estudantil, pedagogia, direção geral,
ensino e departamento) e uma breve capacitação das plataformas utilizadas
pelo Ifal.

14.Não existe trancamento sem conversa com os responsáveis e estudantes
maiores de 18 anos. Os motivos são sempre compartilhados entre gestores e
docentes Em geral, os relatos foram de motivos pessoais como, por exemplo,
a demora em retomar as atividades no ano letivo 2020, o mais comum foi a
não adaptabilidade ao ensino remoto, preferem aguardar o retorno presencial.

15.Os trancamentos de matrícula foram realizados via processo, junto à CRA do
campus.

16.As aulas síncronas, ministradas através do Google Meet, são registradas no
sistema acadêmico Sigaa. Os encontros são gravados e disponibilizados para
os discentes em ambiente virtual de aprendizagem (Google sala de aula),
alguns poucos docentes utilizam canais no Youtube para disponibilizar aulas
também.

17.As aulas assíncronas, disponibilizadas em ambiente virtual de aprendizagem
em volume proporcional às cargas horárias dos componentes curriculares,
têm seu registro realizado no sistema acadêmico Sigaa. Os docentes
participaram de um treinamento nivelador a respeito do Ensino Remoto
Emergencial e das ferramentas sugeridas para adquirirem os requisitos
mínimos para gerenciarem suas turmas e respectivos registros; as atividades
e materiais para momentos assíncronos são disponibilizados no Google sala
de aula e o registro se dá conforme devolutiva das atividades.

Além disso, foram encaminhados os planos dos cursos de Edificações, Eletrotécnica
e Informática, em que se avaliou atender ao disposto na Resolução nº 50/CS/2020,
uma vez que apresentam: Identificação dos cursos com carga horária e horários de
aulas, Período de ambientação, Componentes Curriculares, Metodologias a serem
utilizadas, Recursos Didáticos, Forma de Atendimento aos estudantes, Ações
Inclusivas e Atendimento aos estudantes sem acesso às tecnologias digitais,
Avaliação da Aprendizagem e Avaliação do Processo de Ensino Remoto
Emergencial.

Quanto ao resultado do ensino, foi analisado o relatório “Quantitativo de Alunos
Aprovados, Reprovados e Trancados por Disciplina” relativo ao Campus Palmeira
dos Índios em 2020.1 disponível no Sistema Integrado de Gestão de Atividades
Acadêmicas (Sigaa), que relacionou 158 disciplinas e indicou que:

● 949 discentes continuam com a matrícula ativa na disciplina no momento;
● 10.653  aprovações nas disciplinas, e;
● 728 reprovações nas disciplinas.

Assim, do resultado das disciplinas já concluídas em 2020, percebe-se uma
reprovação alta em relação aos discentes aprovados. Em análise ao documento
Relatório de Alunos Reprovados, também no Sigaa11 temos, ainda, a informação de
reprovação por discente e por curso, que indicou que em 2020 foram:

11 https://sigaa.ifal.edu.br/sigaa/ensino/tecnico/relatorios/seleciona_reprovados.jsf
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● 19 reprovações no curso técnico integrado em Edificações;
● 48 reprovações no curso técnico integrado em Eletrotécnica;
● 40 reprovações no curso técnico integrado em Informática.

Destaca-se que das 19 reprovações no curso técnico integrado em Edificações
apresentadas no Sigaa, 4 discentes são do curso Técnico em Informática e 1 do
curso Técnico em Eletrotécnica.

Em análise aos Históricos Escolares no Sigaa12 dos/das discentes atendidos pelo
Programa conectividade foram encontrados os seguintes resultados:

● 13 reprovações no curso técnico integrado em Edificações;
● 21 reprovações no curso técnico integrado em Eletrotécnica;
● 27 reprovações no curso técnico integrado em Informática.

O campus encaminhou a informação sobre trancamentos de matrícula de L. B. da
C., aluno de Eletrotécnica, ocorridos em 2020. Informou ainda sobre 4
cancelamentos de matrícula ocorridos em 2020: J. C. da S. de Edificações, J.S.S. e
M.R.V.C. de Eletrotécnica e M. V. L.dos S. de Informática.

Conforme Conselho Avaliativo ERE, realizado nos cursos técnico integrados em
Edificações, Eletrotécnica e Informática, no período de 03/11 a 30/12/2020 (40 dias),
são os motivos dos trancamentos e cancelamentos: mudança de domicílio e
problemas pessoais. Dos alunos que tiveram matrícula cancelada - 2 não constam
na avaliação do conselho ERE e 2 razões desconhecidas.

Destacamos ainda que em análise à lista de alunos por curso/campus, do histórico
escolar do/da discente e ao resultado do Conselho de Classe, observou-se
inconsistências quanto número de reprovados, aprovados, trancados e cancelados,
da análise à lista de alunos por curso/campus, observou-se ausência de alguns de
discentes, J. K. F T., R. V. da S. F, R. dos S. F.; H. da S. B; S. M. da S. M.

Estas ferramentas, que apresentam estes indicadores, podem servir de subsídio
para planejamento de ações futuras e focadas no êxito dos alunos.

Quanto aos indicadores, não identificamos nos documentos recebidos a indicação
de metas do campus para o período letivo ou o mapeamento dos riscos e propostas
de tratamento de não atingimento dessas metas. Os próprios planos dos cursos não
trazem as definições dessas metas, apesar de a Resolução nº 50/CS/2020, indicar
que a avaliação do ERE deve conter “os resultados da aprendizagem das/os
estudantes neste período, em relação ao atendimento dos objetivos e expectativas
previstos nos planos de atividades dos componentes curriculares, de forma que
sejam identificados os saberes e as possíveis lacunas no processo”. Não estão
claramente definidos nos documentos institucionais do campus quais são esses
objetivos e expectativas previstos.

12 https://sigaa.ifal.edu.br/sigaa/graduacao/busca_discente.jsf
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Assim, recomendamos que nos documentos que tratam do planejamento em nível
tático e operacionais relativos ao Ensino, também sejam incluídas informações como
a definição de metas e objetivos, a identificação dos riscos de não atingi-los e a
previsão de medidas e os responsáveis pelos tratamentos desses riscos.

Como benefício pretendido com a implementação da recomendação, espera-se o
fortalecimento da governança e uma maior integração entre o planejamento
estratégico e as ações executadas, a fim de que os objetivos traçados sejam
atingidos, sobretudo os que se referem à permanência e êxito dos discentes.

8 Limitações no acompanhamento dos indicadores e metas para avaliação da
efetividade do Ensino Remoto Emergencial previstas na Resolução nº 50/2020

O Campus disponibilizou à Auditoria Interna o documento do Conselho Avaliativo
ERE 2020.1 Campus Palmeira dos Índios – Planilha de Acompanhamento por série
e por turma.

A planilha discorre sobre as dificuldades dos estudantes e os encaminhamentos do
Ensino Remoto, e traz as informações consolidadas por turma, no entanto, não
foram disponibilizadas informações e indicadores como: datas da aplicação da
avaliação; quantidade de participantes das avaliações; quantidade de estudantes por
turma que tiveram acesso às atividades; alcance do auxílio conectividade; se e
quanto do acesso foi mediado ou não por tecnologias digitais; as condições e
possíveis dificuldades de acesso, com vistas à adoção de medidas compatíveis para
garantir a equidade; os resultados da aprendizagem das/os estudantes neste
período, em relação ao atendimento dos objetivos e expectativas previstos nos
planos de atividades dos componentes curriculares, de forma que sejam
identificados os saberes e as possíveis lacunas no processo; informações relativas a
questões representadas em formulário específico, para avaliar o ponto de vista
das/os estudantes sobre a realização das atividades não presenciais.

A planilha de Avaliação da ERE em formato consolidado, traz informações que são
contraditórias, uma vez que os discentes de algumas turmas indicaram a qualidade
da conexão como satisfatória, mas informaram que por diversas causas
conseguiram acessar parcialmente às atividades. Além disso, alguns estudantes
apresentaram a informação de não necessitar de auxílio, no entanto, conforme
resultado da assistência estudantil, foram atendidos, enquanto outros apresentaram
necessitar do auxílio, no entanto, não foram atendidos.

Figura 04.  Resultado da Avaliação do Ensino Remoto Campus Palmeira dos Índios
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Fonte: Campus Palmeira dos Índios

Dentre os documentos analisados, não identificamos os objetivos e expectativas
previstos nos planos de atividades dos componentes curriculares, de forma que
sejam identificados os saberes e as possíveis lacunas no processo relativas ao
Ensino do campus para o Ensino Remoto Emergencial.

Assim sendo, é recomendável que os documentos de avaliação do ERE apresentem
informações mais completas e detalhadas, uma vez que deve servir de parâmetro
para ajustes no planejamento e revisão ou não de ferramentas e modelos adotados,
ou seja, para que seja um documento de avaliação de fato. Além disso,
recomendamos que seja uma prática contínua, conforme delimita o art. 38, da
Resolução nº 50/CS/2020, sendo, portanto, observados os prazos para cada
avaliação.

Como benefício da implementação da recomendação, pretende-se que, com uma
avaliação mais detalhada o Campus possa planejar as atividades seguintes a partir
de informações mais específicas, identificando quais áreas apresentam maior risco
de não atingimento dos objetivos e que, por isso, devem ser investidos mais
recursos.

9 Medidas implementadas para garantir a permanência e o êxito dos discentes
no período de Ensino Remoto Emergencial

Quanto às medidas implementadas para garantir a permanência e o êxito dos
discentes no período de Ensino Remoto Emergencial, na reunião realizada entre a
Auditoria Interna e os gestores do Campus Palmeira dos Índios, foi informado que:

● Entrega de 43 tablets aos discentes identificados que, pela impossibilidade de
comunicação, iniciaram a participação no ERE tardiamente. Estes tiveram
prorrogação de prazos.

● Empréstimo de computadores para os alunos que não foram contemplados
pelos Editais de conectividade.

● A atuação da coordenação pedagógica apresentou relatório sobre sua
atuação nas ações do Campus: 1. assessoria a diretoria de ensino, no âmbito
do campus Palmeira dos Índios, no desenvolvimento das políticas
educacionais do Ifal - Planejamento de atividades para o retorno do
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calendário acadêmico, no Ensino Remoto Emergencial (ERE), junto à gestão
do ensino: formulários de pesquisa de equipamentos e conectividade que
as/os estudantes têm disponível, formação continuada para as/os
servidoras/es, reunião de colegiados de curso, reunião com as/os estudantes
dos cursos integrados e subsequente, entre outras; participações nas
comissões de elaboração dos calendários acadêmicos, dos horários de aulas
e da oferta da progressão parcial, no ERE do ano letivo de 2020; organização
do planejamento da Semana de Ambientação e Acolhimento do ERE, dentre
outros; 2. Planejamento, implementação, acompanhamento e avaliação do
ERE, em consonância com as legislações em vigor - apresentou a proposta
de oferta dos componentes curriculares em módulos, orientou as
coordenações e direções geral e de ensino sobre a necessidade de se
realizar um mapeamento das/os estudantes que não possuíam equipamento
(computador, tablet, celular) e conexão (internet) para participar das aulas e
realizar as atividades de forma remota, orientou sobre o desenvolvimento da
progressão parcial, sobre importância de se fazer planejamento para a oferta
de formação pedagógica, foram elaboradas propostas de atividades para
acolher as/os estudantes, diagnosticar suas dificuldades no período da
pandemia e acompanhar o processo de ensino-aprendizagem no ERE. além
de outras ações, participações em reuniões com as equipes pedagógicas do
Ifal, participação em reuniões dos colegiados dos cursos técnicos do Campus
Palmeira dos Índios, promoção de formação continuada, planejamento e
execução da Roda de Conversa “O ERE iniciou, e agora?”, elaboração do
Manual do Ensino Remoto Emergencial para os/as discentes dos cursos
técnicos integrados e subsequentes do Campus, outras ações 3.
Assessoramento pedagógico individualizado ou em grupo as/os docentes -
reuniões com coordenações de curso e metodologias, processo de avaliação
e acompanhamento pedagógico das/os estudantes; 4. Acompanhamento
pedagógico das/os estudantes - diagnosticar as dificuldades vivenciadas
pelas/os estudantes, a fim de que possam superar os desafios quanto à
aprendizagem dos conteúdos, quanto às atividades propostas e também em
relação aos conflitos provocados por problemas de ordem familiar, social e
econômica, além de outros entraves. A sistematização dos
acompanhamentos pedagógicos ocorre em planilhas do excel, e os dados
coletados são, posteriormente, compartilhados com as coordenações de
cursos para acompanhamento junto as/os docentes, conforme as orientações
enviadas. As/os estudantes identificadas/os com problemas de conexão,
equipamento, saúde, psicológicos e outros foram encaminhados à
coordenação de assistência estudantil e aos demais setores competentes. 5.
Planejamento e execução dos conselhos de classe. 6. atuação junto às
coordenações de cursos em assuntos relativos ao trabalho pedagógico. 7.
Participação na elaboração e revisão de documentos relacionados ao
desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem.

Ressalta-se que os processos relativos à conectividade - Programa de Assistência
Estudantil e empréstimo de equipamentos (computadores e acessórios, tablets)
citados na reunião do dia 08 de junho de 2021, não foram analisados por esta
Auditoria Interna.
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Além das informações prestadas, foram analisadas as medidas estabelecidas pelos
editais abaixo indicados e os resultados obtidos. Os editais de monitoria remunerada
e voluntária e do programa de auxílio permanência para estudantes do ensino médio
e superior não foram localizados no site do campus Palmeira dos Índios/Ifal.

● EDITAL Nº 03/2020/CAE - IFAL - Campus Palmeira dos Índios - Seleção para
o auxílio conectividade e projeto alunos conectados.

1. O edital nº 03/2020/CAE - IFAL CAMPUS PALMEIRA DOS ÌNDIOS tratou do
auxílio conectividade em duas modalidades:

I – 585 concessões de auxílio financeiro de R$ 70,00 (setenta reais) mensais,
para ser utilizado na contratação de serviço de acesso à internet fixa ou móvel,
tais como: aquisição de chip de celulares, pacote de dados, acesso via rádio ou
banda larga, entre outros que se adequem à realidade da/o estudante, - em
casos específicos em que o valor de R$ 70,00 (setenta reais) seja insuficiente
para a contratação de serviço de internet local, o auxílio poderá ser de até R$
150,00 (cento e cinquenta reais). e;

II – 585 disponibilizações de equipamento para acesso à internet, mediante
doação ou concessão de auxílio financeiro para aquisição de equipamento para
conexão com a internet, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) concedido em
parcela única.

O edital estabelece que poderão ser contempladas/os com o Projeto Alunos
Conectados estudantes regularmente matriculadas/os em cursos presenciais de
nível médio - nas formas, integrado e subsequente - e de nível superior, em
condições de vulnerabilidade socioeconômica, com renda per capita até meio salário
mínimo vigente, que atualmente não estão recebendo bolsas ou auxílio da
assistência estudantil e que para a inscrição o aluno deveria preencher o
Questionário Socioeconômico do Auxílio Conectividade/Projeto Alunos Conectados,
disponível em link específico e encaminhar, junto com os documentos
comprobatórios, via e-mail ao campus, assim como o próprio pedido de recurso e a
assinatura do termo de compromisso o edital indicou apenas o formato digital.

Conforme resultado final disponibilizado no link13 foram 109 solicitantes, 67 discentes
tiveram seu pedido de auxílio deferido e 32 indeferidos. Não consta no resultado
preliminar o motivo do indeferimento e o quantitativo de recursos. Considerando que
o auxílio conectividade tem por finalidade proporcionar às/aos estudantes sem
condições de acesso à internet, meios para manutenção do vínculo institucional,
propiciando a comunicação, orientação e interação de forma remota, para atender
situação emergencial em razão da pandemia da COVID-19 e suas repercussões,
com o intuito de reduzir o distanciamento entre as/os estudantes e o Ifal, a causa de
parte dos alunos não terem conseguido encaminhar os documentos comprobatórios
no prazo pode ter sido a própria dificuldade de acesso à internet.

13 https://www2.ifal.edu.br/campus/palmeira/editais/arquivos/RESULTADOfinal2etapaversofinal.pd
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Com relação ao resultado dos discentes atendidos pelos programas da Assistência
Estudantil e daqueles que se inscreveram mas tiveram suas inscrições indeferidas,
temos que:

● Dos discentes dos cursos Técnicos integrados em Edificações, Eletrotécnica
e informática que tiveram sua solicitação de auxílio indeferidas foi reprovado
apenas 1 discente no ano letivo 2020, conforme relatório14: L. da S. T..

● Quanto aos alunos assistidos, foram reprovados 16 discentes: A. M. da F. S.,
L. E. F. de A. T., L. S. de A., M. de L. A. N., M. K. R. da S., M. C. F. D., N. G.
dos S., P. H. C. da R., T. V. G. da S., V. R. dos S., W. da S. F., Y. da S. G. F., F.
V. C. S. T., H. de F. S., T. R. S. de B., T. R. da S. B.,

Do material recebido do campus, não identificamos, no relatório de avaliação do
ERE, informações sobre esses discentes durante o processo, nem a previsão de
ações para recuperação do desempenho destes antes do término do ano letivo.

Conforme identificado na análise do edital e dos resultados finais, das vagas
ofertadas, grande parte delas não foi preenchida. Considerando que muitos dos
discentes que se inscreveram tiveram sua solicitação indeferida (não identificou-se
informações sobre o indeferimento), recomendamos que os próximos processos
considerem prorrogação de prazo, outros mecanismos de divulgação dos programas
e mais de uma forma de recepção da documentação além do formato digital. O
benefício pretendido com a implementação da recomendação é o alcance do
objetivo 2 do PDI, qual seja: “Assegurar aos discentes condições de permanência e
conclusão com êxito.”

10 Inexistência de formalização de gestão de riscos e de sistematização dos
controles internos adotados para tratá-los.

Em análise aos documentos recebidos e aos disponibilizados no site institucional,
não foi possível identificar ações institucionais integradas e claramente definidas em
um documento de planejamento, a fim de nortear as ações do Campus para o
atingimento das metas, com a definição de indicadores e previsão de ações e
atividades e dos riscos envolvidos, na busca pela qualidade dos serviços e na
permanência e êxito dos discentes. Foi possível perceber, no entanto, que os
encaminhamentos indicam o tratamento intuitivo destes.

Embora seja sabido por esta Auditoria Interna que o processo de gestão de riscos
no Ifal iniciou em 2018 e que, no momento, os riscos foram definidos em nível
estratégico na instituição, considerando que a IN nº 01/2019 disciplina que

Art. 3º Os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal deverão
implementar, manter, monitorar e revisar os controles internos da
gestão, tendo por base a identificação, a avaliação e o
gerenciamento de riscos que possam impactar a consecução dos
objetivos estabelecidos pelo Poder Público. Os controles internos
da gestão se constituem na primeira linha (ou camada) de defesa

14 https://sigaa.ifal.edu.br/sigaa/ensino/tecnico/relatorios/seleciona_reprovados.jsf
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das organizações públicas para propiciar o alcance de seus
objetivos. Esses controles são operados por todos os agentes
públicos responsáveis pela condução de atividades e tarefas, no
âmbito dos macroprocessos finalísticos e de apoio dos órgãos e
entidades do Poder Executivo Federal. A definição e a
operacionalização dos controles internos devem levar em conta os
riscos que se pretende mitigar, tendo em vista os objetivos das
organizações públicas. Assim, tendo em vista os objetivos
estabelecidos pelos órgãos e entidades da administração pública,
e os riscos decorrentes de eventos internos ou externos que
possam obstaculizar o alcance desses objetivos, devem ser
posicionados os controles internos mais adequados para mitigar a
probabilidade de ocorrência dos riscos, ou o seu impacto sobre os
objetivos organizacionais.

e que, os termos dispostos pelo TCU no Acórdão nº 6836/2019 - TCU - 1ª Câmara
apontam que

1.7.2. proceda à estruturação, sistematização e implementação de
um processo de avaliação de riscos por meio da utilização de
métodos, técnicas e ferramentas de apoio para identificação,
avaliação e implementação de respostas a riscos, seguindo, se
assim preferir, as boas práticas dispostas no COSO - Estrutura
Integrada de Controles Internos, COSO - Gerenciamento de
Riscos Corporativos e ABNT NBR ISO 31.000:2009;
1.7.3. estabeleça políticas e procedimentos de controle para atuar
sobre os riscos, de maneira a contribuir para que os objetivos da
organização sejam alcançados dentro dos padrões estabelecidos,
conforme as boas práticas dispostas no COSO - Estrutura
Integrada de Controles Internos e no COSO - Gerenciamento de
Riscos Corporativos;

Considera-se relevante destacar a importância da instituição estabelecer a gestão
dos riscos em níveis táticos e operacionais quanto aos processos finalísticos
também, iniciando, inclusive, com a formação dos gestores sobre o tema para atuar
na identificação, avaliação e monitoramento dos riscos que possam comprometer o
atingimento dos objetivos.

Assim, entende-se pertinente recomendar ao Campus o mapeamento e a
implementação de medidas formais quanto aos controles internos administrativos e
à mitigação dos riscos envolvidos, nos níveis tático e operacional, com relação aos
objetivos finalísticos.

Com a implementação dessa recomendação espera-se contribuir para a
governança, gestão de riscos e fortalecimento dos controles internos, o que tende a
promover maior eficiência do Campus, tanto em termos administrativos quanto
acadêmicos. O benefício dessa recomendação, em termos não monetários, tende a
alcançar uma importância considerável, quando levada em conta a integridade, a
transparência e o controle social.
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Campus Marechal Deodoro

11 Não disponibilização tempestiva e atualizada das informações referentes ao
desenvolvimento das atividades acadêmicas por meio do Ensino Remoto
Emergencial no site do Campus

Na visita realizada no site do Campus, no período da realização da auditoria, foram
constatadas informações de fácil acesso referentes ao desenvolvimento das
atividades acadêmicas por meio do Ensino Remoto Emergencial. Nesse contexto
foram observados normativos da Assistência Estudantil sobre auxílios permanência
e conectividade; monitoria e informações sobre a central de estudos remotos.

Na aba Ensino15, observa-se a disponibilização de informações referentes ao ERE
de forma que contempla o que dispõe a Lei de Acesso à Informação (LAI) – Lei nº
12.527, de 18 de novembro de 2011 no seu art. 8º:

(…) É dever dos órgãos e entidades públicas promover,
independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil
acesso, no âmbito de suas competências, de informações de
interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.

Com relação à subquestão de auditoria, que procura descobrir se as informações
são suficientes, acessíveis e atualizadas, observou-se, entretanto, informações
acadêmicas disponibilizadas no site de períodos anteriores ao Ensino Remoto
Emergencial. As informações referentes ao calendário acadêmico, por exemplo,
datam de 2019; portanto, desatualizadas. Ressalta-se que conforme o Art. 9º da
Resolução 50/2020, em virtude da excepcionalidade da pandemia da Covid-19,
faz-se necessária a construção de calendários acadêmicos para o ensino remoto no
ano letivo de 2020.

15 https://www2.ifal.edu.br/campus/marechal
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Figura 05 - Calendário Acadêmico

Fonte: Site do Campus

Destaca-se que a disponibilização de informações insuficientes, intempestivas e
desatualizadas sobre as atividades desenvolvidas no período do Ensino Remoto
Emergencial comprometem a governança e a participação do/a cidadão/ã no efetivo
controle social – além do atendimento à legislação vigente.

Diante do exposto, entende-se pertinente recomendar ao Campus que realize a
inclusão do calendário acadêmico vigente, bem como as informações sobre horários
de aulas, no site institucional, a fim de atender as diretrizes da Lei de Acesso à
Informação, bem como o Acórdão nº 8131/2019 – TCU – 1ª Câmara, no qual o
órgão de Controle Externo estabelece que se

adote medidas para que as informações publicadas em seus portais
na rede mundial de computadores atendam aos atributos de
primariedade, integralidade, atualidade, disponibilidade,
autenticidade e granularidade, em conformidade com a Lei
12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).

Com a implementação dessa recomendação espera-se contribuir para a
transparência nas informações do Campus de forma tempestiva e atualizada. O
benefício dessa recomendação, em termos não monetários, tende a alcançar
relevante importância, quando levados em consideração o fortalecimento do controle
social e o cumprimento da legislação vigente.

12 Análise quanto às ações e atividades desenvolvidas por meio do Ensino
Remoto Emergencial atendem ao processo ensino-aprendizagem

1. Antes do início do ensino remoto emergencial, foram realizadas reuniões para
estabelecer a operacionalização de todo o processo. Foi deliberado pelo Colegiado
dos Cursos Técnicos de Nível Médio Integrado que a implantação do ERE deveria
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ser com a disponibilização dos componentes curriculares no formato modular, de
forma gradual e decrescente; iniciando-se pelos 4ºs anos. Portanto, em consonância
com o Art. 12 da Resolução 50/2020 que determina: “caberá ao colegiado do curso
junto ao departamento/direção de ensino indicar quais componentes curriculares
farão parte do ensino remoto emergencial” e estabelece que “neste período de
Ensino Remoto Emergencial, os componentes curriculares poderão ser ofertados na
forma modular, entendida como uma proposta organizacional e estrutural de
integralização parcial ou total de componentes curriculares” (Art. 12, § 2°).

2. Foram realizadas reuniões com os responsáveis pelas/os estudantes dos Cursos
Técnicos Integrados de Meio Ambiente e Guia de Turismo, com programação de
acolhimento dando ênfase às informações relativas à organização modular adotada
para cada série e para os procedimentos relativos à utilização das plataformas de
mediação tecnológica digital e organização dos estudos no ERE.

3. Quanto às/aos estudantes, todas/os participaram de atividades de formação
durante o processo de acolhimento sobre as plataformas de mediação tecnológica
digital.

4. A carga horária estabelecida para cada componente curricular foi apreciada pelos
Colegiados dos Cursos conforme dispõe a Resolução Nº 50/2020, que em seu Art.
16 trata da carga horária dos momentos síncronos e assíncronos. O controle de
frequência das/os estudantes nos momentos assíncronos é realizado de acordo com
a realização das atividades propostas pelo docente e registrada no SIGAA, conforme
reza o Art. 23 da Resolução.

5. Ainda com relação à frequência, as/os docentes fazem uso de Google Forms,
durante os momentos síncronos, e acompanham a realização das atividades
propostas nos momentos assíncronos. No caso dos/as alunos que não realizam as
atividades, a coordenação de curso, conjuntamente com os/as docentes, líderes de
turma e com as/os mediadoras/es virtuais, realizam uma busca ativa no sentido de
identificar os problemas e, quando necessário, realizam o encaminhamento para os
setores competentes do Campus. O Campus realiza, também, um processo de
escuta com os/as alunos/as dos cursos sobre as expectativas com relação às aulas
e atividades.

6. Devido às/aos estudantes com necessidades específicas, optou-se pelo Google
Classroom como principal plataforma de mediação tecnológica digital do processo
de ensino-aprendizagem, por se apresentar mais amigável quanto aos aspectos
visuais que caracterizam a língua brasileira de sinais e a comunidade surda que o
Sigaa. Destaca-se que o SIGAA continua como a ferramenta oficial para os registros
acadêmicos, conforme dispõe o Art. 5º da Resolução Nº 50/2020.

7. Através das/os docentes, líderes de turmas e mediadoras/es virtuais, a
coordenação dos cursos acompanha e grava os momentos síncronos para posterior
disponibilização das atividades audiovisuais para os momentos assíncronos.

8. Conforme informação dos gestores, no que se refere aos aplicativos de
bate-papo, foram criados grupos de whatsapp que são administrados e
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acompanhados pela coordenação de curso para o compartilhamento de materiais e
documentos.

9. Quanto à acessibilidade dos/as discentes com necessidades específicas, foi
criado pelo Napne um Guia de Orientações para Atividades Remotas direcionado à
promoção de materiais adaptados. Entretanto, destacou-se pelo Napne que o
Campus não dispõe de profissionais Tradutores e Intérpretes de Libras (TILSP’s)
nem profissionais com formação em Educação Inclusiva ou Atendimento
Educacional Individualizado.

Quanto aos/às estudantes com necessidades específicas cumpre destacar que, em
relação aos/as surdos/as, a Lei nº. 10.436, de 24 de abril de 2002 e o Decreto nº.
5.626 de 22 de dezembro de 2005 reconhecem a língua brasileira de sinais (Libras)
como forma legal para a comunicação e expressão, o que garante a esses/as
estudantes o direito de usar a sua língua natural, exigindo das instituições escolares,
em todos os níveis de ensino, meios de acessibilidade aos conteúdos
disponibilizados nas aulas. Com relação à carência de profissionais especializados
em Educação Inclusiva ou Atendimento Educacional Individualizado para os/as
demais estudantes, ressalta-se que as políticas de inclusão buscam como objetivo
social incluir as pessoas no mesmo ambiente e com a devida acessibilidade, não
devendo ser diferente no ambiente escolar, conforme rezam os Art’s. 205 a 208 da
Constituição Federal. Destaca-se, ainda, que tal situação pode contribuir para o alto
índice de evasão e retenção de estudantes com necessidades específicas, que
segundo o Mapa de Riscos Estratégicos do Ifal, esse item foi considerado de nível
de risco alto, o que exige ações preventivas ou de contingência. Assim sendo,
considera-se relevante destacar a importância da Gestão do Campus,
conjuntamente com a Reitoria, envidarem esforços no sentido de suprir a carência
de tais profissionais, haja vista que tal situação compromete as determinações legais
e fere os princípios de acessibilidade.

Através de Memorando Eletrônico, o Campus disponibilizou como evidência das
ações desenvolvidas: Relatórios com Indicadores de Desempenho, Relatório da
implantação, oferta e acompanhamento do ERE, Planilhas de cálculos dos
componentes curriculares, Relatórios de Acompanhamento pedagógico, Relatório do
Napne e Relatórios de avaliação processual.

Quanto à efetividade do ensino, foi analisado o relatório “Quantitativo de Alunos
Aprovados, Reprovados e Trancados por Disciplina” relativo ao Campus Marechal
Deodoro em 2020.1 disponível no Sistema Integrado de Gestão de Atividades
Acadêmicas (Sigaa), que relacionou 195 disciplinas e indicou que:

● 15 matrículas trancadas;
● 2.860 discentes foram aprovados nas disciplinas, e;
● 1.290 discentes foram reprovados.

O relatório completo encontra-se disponível no SIGAA16. Os números apresentados
podem servir de subsídio para planejamento de ações futuras sobre a permanência

16 https://sigaa.ifal.edu.br/sigaa/ensino/tecnico/relatorios/seleciona_aprovados_reprovados.jsf.
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e êxito dos/as discentes. Ressalta-se que não foram identificados nas informações
fornecidas pelo Campus a indicação de metas e objetivos para o período letivo ou o
mapeamento dos riscos envolvidos; como também, as propostas de tratamento do
não atingimento de tais metas. Mesmo disposto na Resolução nº 50/CS/2020 que a
avaliação do ERE deve indicar “os resultados da aprendizagem das/os estudantes
neste período, em relação ao atendimento dos objetivos e expectativas previstos nos
planos de atividades dos componentes curriculares, de forma que sejam
identificados os saberes e as possíveis lacunas no processo”, não restaram
claramente definidos nos documentos institucionais do Campus quais são esses
objetivos e expectativas.

13 Baixos indicadores quanto à efetividade do Ensino Remoto Emergencial
previstas na Resolução nº 50/2020

Conforme a Resolução nº 50/2020, em seu Art. 37, o Ensino Remoto Emergencial
será desenvolvido, inicialmente, no período de 30 a 50 dias, e deverá ser
acompanhado e avaliado quanto a sua efetividade, das seguintes formas: quanto à
conectividade; quanto à acessibilidade das/os estudantes com necessidades
específicas; quanto à efetividade do processo de ensino-aprendizagem e quanto à
percepção das/os estudantes acerca do êxito nas atividades deste período.

a) Indicadores de Desempenho dos 30 primeiros dias dos 4ºS anos dos cursos
de Meio Ambiente e Guia de Turismo

● Indicadores de Desempenho 15 primeiros dias – 4ºs anos Meio Ambiente:

Quanto ao acompanhamento e avaliação do Ensino Remoto Emergencial referente
aos 15 primeiros dias das turmas dos 4ºs anos do curso de Meio Ambiente
obteve-se, pelas informações fornecidas pela gestão, os seguintes indicadores:

● Indicador de Desempenho – Acadêmico:

Segundo a gestão, este indicador é composto pelas notas atribuídas a cada
atividade realizada pelos estudantes em cada componente curricular. Os valores
grifados em vermelho indicam o desempenho das duas turmas de Meio Ambiente
para cada atividade realizada pelos/as professores/as em seus componentes
curriculares. As notas foram constituídas de 0 a 10, conforme a composição de
notas do Sigaa, tanto para os cursos de Meio Ambiente quanto para Guia de
Turismo conforme os seguintes critérios:

Tabela 1 – Critério de distribuição das notas
Para nota ... A classificação fica ... E se atribui o peso ...
Entre 9,1 e 10,0 Ótima 100
Entre 7,6 e 9,0 Boa 75
Entre 6,0 e 7,5 Regular 50
Abaixo de 6,0 Insuficiente 25
Não realização da atividade Não fez a atividade 0

Fonte: Gestão do Campus 
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Tabela 2 – Desempenho acadêmico nas disciplinas – 4ºs anos Meio Ambiente

Desempenho Acadêmico na disciplina: RA Degradadas
Dimensões Peso

Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Atividade 4

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Ótimo 100 7

5,15

7

5,15

8

5,61

8

5,61
Bom 75 10 10 15 15
Regular 50 13 13 9 9
Insatisfatório 25 17 17 15 15
Não fez a atividade 0 2 2 2 2

Fonte: Gestão do Campus 

Constata-se, pelos indicadores apresentados, um baixo desempenho acadêmico em
algumas atividades realizadas nos componentes curriculares ministrados no curso
de Meio Ambiente. Assim sendo, considera-se salutar que os gestores envidem
esforços no sentido de uma investigação mais aprofundada para identificar as
possíveis causas que levam a esse baixo desempenho e adotar as medidas
necessárias para mitigá-las; haja vista que esse baixo desempenho pode contribuir
para a Redução da Eficiência Acadêmica que, conforme o Mapa de Riscos
Estratégicos, é classificada como de risco extremo, o que pode comprometer os
objetivos finalísticos do Ifal.

● Indicador de desempenho – Conectividade:

Conforme dispõe a Resolução nº 50/2020, através do indicador de conectividade
busca-se avaliar o alcance do auxílio conectividade; se o acesso foi mediado ou não
por tecnologias digitais e identificar as condições e dificuldades de acesso ao ERE –
objetivando-se medidas necessárias para garantir a equidade. Na Tabela 3 é
apresentado o indicador de desempenho de conectividade dos/as alunos/as de Meio
Ambiente.
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Tabela 3 – Indicador de Conectividade - 4ºs anos Meio Ambiente

Fonte: Gestão do Campus

Dos/as 45 alunos/as participantes da avaliação quanto ao acesso observa-se um
indicador de desempenho de 7,4. Desses/as, 23 conseguiram acesso plenamente;
19 parcialmente, e 3 minimamente. Pelos dados apresentados obtém-se ainda que
42,2% e 6,7% dos/as alunos/as apresentam um desempenho de conectividade
parcial e mínimo, respectivamente. Quanto à qualidade da conexão obteve-se um
indicador de 8,2; em que 68,9% avaliaram como satisfatória, conseguindo
acompanhar as atividades e reuniões pelo Google Meet. 26,7% avaliaram de forma
insuficiente por não conseguirem acompanhar as atividades e/ou reuniões pelo
Meet; e 4,4% consideraram inexistente. Assim, entende-se que apesar de um
indicador de 7,4 de acesso e 8,2 de conexão, ainda é grande a quantidade de
alunos/as com acesso parcial e mínimo; e com uma qualidade de conexão
insuficiente ou inexistente – o que pode levar ao desinteresse escolar e aumentar o
potencial de evasão – comprometendo os objetivos de permanência e êxito. Nesse
contexto faz-se necessário, após o aprofundamento da identificação das possíveis
causas das distorções de conectividade, a adoção de medidas no sentido de
minimizar os impactos delas decorrentes.

● Indicador de desempenho – Percepção dos Estudantes:

Tabela 4 – Percepção dos/as alunos/as quanto ao desempenho acadêmico - 4ºs anos Meio
Ambiente

Como estudantes avaliam seu DESEMP. ACADÊMICO em:

Dimensões Peso
BIO. APLICADA L. ESPANHOLA R. A. DEGRADADAS SSII 0 0

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Muito proveitoso 100 20

8,1

20

8,35

15

7,68

9

6,94

0

0,00

0

0,00

Regularmente
proveitoso

75 14 16 17 20 0 0

Pouco proveitoso 50 6 4 9 13 0 0

Não foi proveitoso 25 2 1 0 3 0 0

Não fez a atividade 0 0 0 1 0 0 0

Fonte: Gestão do Campus 

Quanto à percepção dos/as alunos/as em termos de desempenho acadêmico
entende-se como significativa a avaliação sobre os componentes curriculares
ministrados no período: Biologia Aplicada, L. Espanhola, R. A. Degradadas e
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Saneamento e Saúde II; atribuindo-se notas que, no geral, contribuem para um
indicador de desempenho médio no bloco de 7,77.
Tabela 5 – Percepção dos/as alunos/as quanto aos momentos assíncronos e Adaptabilidade
ao ERE - 4ºs anos Meio Ambiente

Fonte: Gestão do Campus

No que diz respeito à percepção quanto aos momentos assíncronos verifica-se que
dos/as 45 alunos/as participantes da avaliação apenas 8 (17,8%) conseguem
organizar seu tempo e realizar as atividades; 29 (64,4%) têm dificuldades para
organizar o tempo, mas conseguem realizar as atividades; 7 (15,6%) têm
dificuldades para organizar o tempo e realiza parcialmente as atividades, e 1 (2,2%)
não consegue organizar o seu tempo. Apesar de um indicador de desempenho de
7,00, chama atenção o percentual de alunos/as que não consegue organizar o
tempo ou realiza de forma parcial as atividades; e um Indicador de qualidade de
conexão de apenas 5,78, o que pode comprometer a aprendizagem.

Indicadores de Desempenho dos 15 últimos dias da fase Inicial – 4ºs anos Meio
Ambiente:

● Indicador de Desempenho – Acadêmico:
Tabela 6 – Desempenho acadêmico nas disciplinas – 4ºs anos Meio Ambiente

Desempenho Acadêmico na disciplina: SSII
Dimensões Peso

Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Atividade 4

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.
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Ótimo 100 10

5,43

0

3,87

0

2,65

0

0,00
Bom 75 10 7 4 0
Regular 50 21 18 0 0
Insatisfatório 25 14 22 42 0
Não fez a atividade 0 3 4 5 0

Desempenho Acadêmico na disciplina: RA Degradadas
Dimensões Peso

Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Atividade 4

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Ótimo 100 7

5,15

7

5,15

8

5,61

8

5,61
Bom 75 10 10 15 15
Regular 50 13 13 9 9
Insatisfatório 25 17 17 15 15
Não fez a atividade 0 2 2 2 2
Fonte: Gestão do Campus 

No que tange à avaliação de desempenho acadêmico dos últimos 15 dias da fase
inicial dos 4ºs anos de Meio Ambiente constata-se, pelos indicadores apresentados,
um desempenho consideravelmente baixo em grande parte das atividades
desenvolvidas nos componentes curriculares ministrados no período.

● Indicador de desempenho – Conectividade:

Tabela 7 – Indicador de Conectividade – 4ºs anos Meio Ambiente

Fonte: Gestão do Campus 

Em termos de conectividade, se se conseguiu acesso e a qualidade da conexão nos
últimos 15 dias da fase inicial, observa-se um indicador de 90% sobre a qualidade
da conexão, em que 39 alunos/as (83%) consideraram satisfatória, conseguindo
acompanhar as atividades e reuniões pelo Google Meet. Entretanto, dos/as 47
alunos/as participantes da avaliação quanto ao acesso, apenas 21 (44,7%)
conseguiram acesso plenamente. Dos/as 26 restantes, 20 (42,6%) avaliaram que
conseguiram parcialmente o acesso; e 6 (12,8%), que conseguiram minimamente.
Assim sendo, entende-se como relevante o percentual de alunos/as com acesso
parcial e mínimo, o que exige que seja observado o que dispõe o Art. 37, Inciso I,
alínea d, da Resolução 50/2020 sobre o acompanhamento e avaliação quanto à
efetividade da conectividade sobre o Ensino Remoto Emergencial: “Identificar as
condições e possíveis dificuldades de acesso, com vistas à adoção de medidas
compatíveis para garantir a equidade” (Art. 37, I, d).
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Gráfico 1 – Possíveis motivos de não acesso às atividades – 4ºs anos Meio Ambiente

Fonte: Gestão do Campus

No que se refere aos possíveis motivos de não acesso às atividades por parte
dos/as alunos/as dos 4ºs anos de Meio Ambiente observa-se, no levantamento
realizado pelo Campus, que a falta de conexão, problema com equipamento, razões
psicológicas, razões emocionais e ambiente impróprio ao estudo estão entre as
principais razões. Esse levantamento vai ao encontro do que dispõe o Art. 37 da
Resolução 50/2020 sobre o acompanhamento e avaliação sobre o Ensino Remoto
Emergencial, e exige medidas no sentido de minimizar os impactos.

● Indicador de desempenho – Percepção dos Estudantes:

Tabela 8 – Percepção dos/as alunos/as quanto ao desempenho acadêmico - 4ºs anos Meio
ambiente

Como estudantes avaliam seu DESEMP. ACADÊMICO em:

Dimensões Peso
BIO. APLICADA L. ESPANHOLA R. A. DEGRADADAS SSII

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Muito proveitoso 100 18

7,8

24

8,43

18

7,96

4

6,28

0

0,00

0

0,00
Regularmente
proveitoso

75 15 12 17 21 0 0

Pouco proveitoso 50 8 6 6 17 0 0

Não foi proveitoso 25 1 1 2 5 0 0

Não fez a atividade 0 1 0 0 0 0 0

Fonte: Gestão do Campus 

Com relação à percepção dos/as alunos/as em termos de desempenho acadêmico
nos últimos 15 dias da fase inicial, entende-se como significativa a avaliação sobre
os componentes curriculares ministrados; com as turmas obtendo, no geral, um
indicador de desempenho médio no bloco de 7,61.
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Tabela 9 – Percepção dos/as alunos/as quanto à performance nos momentos assíncronos e
Adaptabilidade ao ERE - 4ºs anos Meio Ambiente

Fonte: Gestão do Campus 

Quanto à percepção dos/as alunos/as com relação à performance nos momentos
assíncronos nos últimos 15 dias da fase inicial, constata-se que dos/as 47 alunos/as
participantes da avaliação apenas 4 (8,5%) conseguem organizar seu tempo e
realizar as atividades; 33 (70,2%) têm dificuldades para organizar o tempo, mas
conseguem realizar as atividades; 7 (14,9%) têm dificuldades para organizar o
tempo e realiza parcialmente as atividades; e 3 (6,4%) não conseguem organizar o
seu tempo. Constata-se ainda, quanto à adaptabilidade, que 24 (51,1%)
consideraram parcialmente; e 11 (23,4%) não se adaptaram ao ERE. Nesse ponto,
chama-se a atenção para o percentual de alunos/as que não se adaptou ou se
adaptou parcialmente ao ERE; e, ainda, o percentual dos que têm dificuldades e
realizam parcialmente as atividades ou não conseguem organizar o tempo. Cumpre
destacar que a carga horária dos momentos síncronos e assíncronos para os
componentes curriculares se apresenta em consonância com os parâmetros
estabelecidos no Art. 16 da Resolução 50/2020. Entretanto, cabe um
aprofundamento na identificação das causas da baixa adaptabilidade ao ERE e das
dificuldades de organização do tempo.

● Indicadores de Desempenho 4ºs anos Meio Ambiente Módulo III - Avaliação
ERE

Tabela 10 – Desempenho acadêmico nas disciplinas - 4ºs anos Meio Ambiente
Desempenho Acadêmico na disciplina: Biomonitoramento

Dimensões Peso
Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Atividade 4

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Ótimo 100 12

6,8

12

7,0

12

6,95

13

7,1
Bom 75 23 23 23 23
Regular 50 6 10 9 9
Insatisfatório 25 7 3 4 3
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Não fez a atividade 0 2 2 2 2

Desempenho Acadêmico na disciplina: Língua Inglesa

Dimensões Peso
Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Atividade 4

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Ótimo 100 4

4,62

27

7,70

47

8,70

47

9,21

Bom 75 9 9 0 0
Regular 50 19 11 7 0
Insatisfatório 25 17 0 0 0
Não fez a atividade 0 4 4 4 4

Fonte: Gestão do Campus 

Tabela 11 – Indicador de Conectividade - 4ºs anos Meio Ambiente

Fonte: Gestão do Campus 

Gráfico 2 – Possíveis motivos de não acesso às atividades – 4ºs anos Meio Ambiente

Fonte: Gestão do Campus 

Fonte: Gestão do Campus 

Tabela 12 – Percepção dos/as alunos/as quanto ao desempenho acadêmico - 4ºs anos Meio
ambiente
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Fonte: Gestão do Campus

Tabela 13 – Percepção dos/as alunos/as quanto à performance nos momentos assíncronos
e Adaptabilidade ao ERE - 4ºs anos Meio ambiente

Fonte: Gestão do Campus 

O Módulo III, referente ao 4º ano de Meio Ambiente, foi composto dos seguintes
componentes curriculares: Biomonitoramento, Gestão Ambiental, Língua Inglesa e
GOST, sendo avaliado no período de 12 de abril a 04 de junho de 2021. As turmas
apresentaram um desempenho acadêmico razoável quanto aos componentes
acadêmicos ministrados no bloco. Avaliaram com um desempenho de 8,5 quanto à
capacidade de acesso. Sendo que 69,2% conseguiram acessar plenamente as
atividades e/ou aulas, e 30,8% conseguiram acessar parcialmente. Quanto à
qualidade da conexão o indicador foi de 9,2; sendo de 84,6% os/as alunos/as que
classificaram como satisfatória a sua conexão, conseguindo acompanhar as
atividades e reuniões pelo Google Meet; e 15,4% classificaram como insuficiente,
não conseguindo acompanhar as atividades e reuniões.

Com relação aos possíveis motivos de não acesso às atividades no período, os/as
alunos/as apontaram a falta de conexão, problema com equipamento, razões
psicológicas, razões emocionais e ambiente impróprio ao estudo; dentre os
participantes da avaliação, 76,9% responderam que conseguiram acessar as
atividades. Sobre a percepção dos/as alunos/as em termos de desempenho
acadêmico no período, obteve-se uma avaliação significativa sobre os componentes
curriculares Biomonitoramento, Gestão Ambiental Língua Inglesa e GOST;
atribuindo-se notas que, no geral, contribuem para um indicador de desempenho
médio no bloco de 8,0.

Quanto à percepção dos/as alunos/as com relação à performance nos momentos
assíncronos, observa-se que dos/as alunos/as participantes da avaliação 30,8%
conseguem organizar seu tempo e realizar as atividades; 61,5% têm dificuldades
para organizar o tempo, mas conseguem realizar as atividades; e 7,7% não
conseguem organizar o seu tempo. Quanto à adaptabilidade o Indicador de
Desempenho das turmas foi de 6,92. Sendo que 46,2% avaliaram como
adaptados/as; 46,2% se adaptaram parcialmente; e 7,7% avaliaram que não se
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adaptaram ao ERE. Chama atenção o percentual de alunos/as que não se adaptou
ou se adaptou parcialmente ao ERE; e, ainda, o percentual dos/as que têm
dificuldades de organizar o tempo. Ressalta-se que a carga horária nos momentos
síncronos e assíncronos para os componentes curriculares se apresenta em
consonância com os parâmetros estabelecidos no Art. 16 da Resolução 50/2020.
Entretanto, cabe um aprofundamento na identificação das causas da baixa
adaptabilidade ao ERE e das dificuldades de organização do tempo.

● Indicadores de Desempenho 3ºs anos Meio Ambiente - Avaliação ERE

Tabela 14 – Desempenho acadêmico nas disciplinas - 3ºs anos Meio Ambiente
Desempenho Acadêmico na disciplina: Imp. Ambientais

Dimensões Peso

Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Atividade 4

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Ótimo 100 8

6,53

7

6,30

29

7,35

0

0,00

Bom 75 26 27 12 0

Regular 50 13 11 0 0

Insatisfatório 25 0 0 1 0

Não fez a atividade 0 5 7 10 52

Desempenho Acadêmico na disciplina: Língua Portuguesa

Dimensões Peso
Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Atividade 4

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Ótimo 100 3

4,61

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Bom 75 15 0 0 0

Regular 50 14 0 0 0

Insatisfatório 25 11 0 0 0

Não fez a atividade 0 9 52 52 52

Desempenho Acadêmico na disciplina: Química

Dimensões Peso
Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Atividade 4

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Ótimo 100 0

1,68

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Bom 75 2 0 0 0

Regular 50 11 0 0 0

Insatisfatório 25 7 0 0 0

Não fez a atividade 0 32 52 52 52

Desempenho Acadêmico na disciplina: SESI I

Dimensões Peso
Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Atividade 4

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Ótimo 100 20

5,77

7

4,42

0

0,00

0

0,00

Bom 75 6 9 0 0

Regular 50 7 9 0 0

Insatisfatório 25 8 19 0 0

Não fez a atividade 0 11 8 52 52

Fonte: Gestão do Campus 
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Tabela 15 – Indicador de Conectividade - 3ºs anos Meio Ambiente

Fonte: Gestão do Campus 

Gráfico 3 – Possíveis motivos de não acesso às atividades – 3ºs anos Meio Ambiente

Fonte: Gestão do Campus 

Tabela 16 – Percepção dos/as alunos/as quanto ao desempenho acadêmico - 3ºs anos Meio
ambiente

Como estudantes avaliam seu DESEMP. ACADÊMICO em:

Dimensões Peso
Impactos Ambientais Língua Portuguesa Química SESI I

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Muito proveitoso 100 8

7,41

8

7,14

2

5,71

18

8,57

Regularmente
proveitoso

75 13 13 9 7

Pouco proveitoso 50 5 3 12 1

Não foi proveitoso 25 2 3 5 1

Não fez a atividade 0 0 1 0 1

Fonte: Gestão do Campus 

Tabela 17 – Percepção dos/as alunos/as quanto à performance nos momentos assíncronos
e Adaptabilidade ao ERE - 3ºs anos Meio ambiente
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Fonte: Gestão do Campus 

Com relação à avaliação de desempenho acadêmico do Módulo II dos 3ºs anos de
Meio Ambiente constata-se, pelos indicadores apresentados, um baixo desempenho
em praticamente todas atividades desenvolvidas nos componentes curriculares
ministrados, o que pode comprometer os objetivos finalísticos da instituição. Assim
sendo, os pontos que contribuem para a Redução da Eficiência Acadêmica, sendo
essa classificada com nível de risco extremo no Mapa de Riscos Estratégicos da
instituição, exigem, por parte dos gestores, um aprofundamento na identificação das
possíveis causas do baixo rendimento e a adoção de medidas e procedimentos para
a solução do problema.

Em termos de conectividade, 64,3% dos/as alunos/as avaliaram que conseguiram o
acesso plenamente; 25% parcialmente; 7,1% minimamente; e 3,6% que não
conseguiram, atingindo um indicador de desempenho de 79%. Quanto à qualidade
da conexão, obteve-se um indicador de 93%. Dos/as participantes da avaliação,
85,7% avaliaram como satisfatória, conseguindo acompanhar as atividades e
reuniões; e 14,3% avaliaram como insuficiente, não conseguindo acompanhar as
atividades e reuniões pelo Google Meet.

No que diz respeito aos possíveis motivos de não acesso às atividades por parte
dos/as alunos/as dos 3ºs anos de Meio Ambiente observa-se, no levantamento
realizado pelo Campus, que a falta de conexão, problema com equipamento, razões
psicológicas, razões emocionais e ambiente impróprio ao estudo estão entre as
principais razões. No levantamento obteve-se, ainda, que 67,9% dos/as alunos/as
avaliaram que conseguem acesso às atividades. Com relação à percepção dos/as
alunos/as sobre o desempenho acadêmico, entende-se como significativa a
avaliação sobre os componentes curriculares Implementos Ambientais, Língua
Portuguesa, Química e SESI I; atribuindo-se notas que, no geral, contribuem para
um indicador de desempenho médio no bloco de 7,2.

Sobre a percepção dos/as alunos/as com relação à performance nos momentos
assíncronos obteve-se um Indicador de Desempenho de 6,88. Verifica-se dentre
os/as participantes da avaliação que apenas 17,9% conseguem organizar seu tempo
e realizar as atividades; 60,7% têm dificuldades para organizar o tempo, mas
conseguem realizar as atividades; e 21,4% têm dificuldades para organizar o tempo
e realizam parcialmente as atividades. Observa-se ainda, quanto à adaptabilidade,
que 32,1% dos/as alunos/as se consideraram adaptados/as; 53,6% parcialmente
adaptados/as; e 14,3% não se adaptaram ao ERE. Quanto à adaptabilidade, o
Indicador de Desempenho dos 3ºs anos de Meio Ambiente foi de 5,89.

● Indicadores de Desempenho 2ºs anos Meio Ambiente - Módulo I – Avaliação
ERE
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Tabela 18 – Desempenho acadêmico nas disciplinas - 2ºs anos Meio Ambiente

Desempenho Acadêmico na disciplina: Química

Dimensões Peso
Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Atividade 4

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Ótimo 100 29

6,88

3

4,70

3

5,33

0

0,00

Bom 75 27 14 21 0

Regular 50 18 35 34 0

Insatisfatório 25 1 4 2 0

Não fez a atividade 0 10 12 8 0

Fonte: Gestão do Campus 

Tabela 19 – Indicador de Conectividade - 2ºs anos Meio Ambiente

Fonte: Gestão do Campus 
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Gráfico 4 – Possíveis motivos de não acesso às atividades - 2ºs anos Meio Ambiente

Fonte: Gestão do Campus 

Tabela 20 – Percepção dos/as alunos/as quanto ao desempenho acadêmico - 2ºs anos Meio
ambiente

Fonte: Gestão do Campus 

Tabela 21 – Percepção dos/as alunos/as nos momentos assíncronos e Adaptabilidade ao
ERE - 2ºs anos Meio ambiente

Fonte: Gestão do Campus 

Quanto à avaliação de desempenho acadêmico do Módulo I dos 2ºs anos de Meio
Ambiente, observa-se algumas atividades nos componentes curriculares Geografia e
Inglês sem o Indicador de Desempenho. Ressalta-se que conforme o Art. 37, inciso
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III, alínea a da Resolução 50/2020, o Ensino Remoto Emergencial deverá ser
acompanhado e avaliado quanto a efetividade do processo de ensino-aprendizagem
para “identificar os resultados da aprendizagem das/os estudantes neste período,
em relação ao atendimento dos objetivos e expectativas previstos nos planos de
atividades dos componentes curriculares, de forma que sejam identificados os
saberes e as possíveis lacunas no processo” (Art. 37, III, a).

Com relação à conectividade, 74,5% dos/as alunos/as avaliaram que conseguiram o
acesso plenamente; 23,4% parcialmente; e 2,1% minimamente, atingindo um
Indicador de Desempenho de 8,7. Quanto à qualidade da conexão, obteve-se um
indicador de 9,3. Dos/as participantes da avaliação, 85,1% avaliaram como
satisfatória, conseguindo acompanhar as atividades e reuniões; e 14,9% avaliaram
como insuficiente, não conseguindo acompanhar as atividades e reuniões pelo
Google Meet.

Quanto aos possíveis motivos de não acesso às atividades por parte dos/as
alunos/as dos 2ºs anos de Meio Ambiente observa-se, no levantamento realizado
pelo Campus, que a falta de conexão, problema com equipamento, razões
psicológicas, razões emocionais e ambiente impróprio ao estudo estão entre as
principais razões. No levantamento obteve-se, ainda, que 85,1% dos/as alunos/as
avaliaram que conseguem acesso às atividades. Com relação à percepção dos/as
alunos sobre o desempenho acadêmico, entende-se como significativa a avaliação
sobre os componentes curriculares História, Geografia, Língua Inglesa e Química;
atribuindo-se notas que, no geral, contribuem para um indicador de desempenho
médio no bloco de 7,61.

Com relação à percepção dos/as alunos/as quanto à performance nos momentos
assíncronos obteve-se um Indicador de Desempenho de 7,66. Verifica-se dentre
os/as participantes da avaliação que 32,6% conseguem organizar seu tempo e
realizar as atividades; 54,3% têm dificuldades para organizar o tempo, mas
conseguem realizar as atividades; e 13,0% têm dificuldades para organizar o tempo
e realizam parcialmente as atividades. Observa-se ainda, quanto à adaptabilidade,
que 44,7% dos/as alunos/as se consideraram adaptados/as; 46,8% parcialmente
adaptados/as; e 8,5% não se adaptaram ao ERE. Quanto à adaptabilidade, o
Indicador de Desempenho dos 2ºs anos de Meio Ambiente foi de 6,81.

● Indicadores de Desempenho 2ºs anos Meio Ambiente - Módulo II – Avaliação
ERE

Tabela 22 – Desempenho acadêmico nas disciplinas - 2ºs anos Meio Ambiente
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Fonte: Gestão do Campus 

Tabela 23 – Indicador de Conectividade - 2ºs anos Meio Ambiente

Fonte: Gestão do Campus

Gráfico 5 – Possíveis motivos de não acesso às atividades - 2ºs anos Meio Ambiente

Fonte: Gestão do Campus
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Tabela 24 – Percepção dos/as alunos/as quanto ao desempenho acadêmico - 2ºs anos Meio
ambiente

Fonte: Gestão do Campus

Tabela 25 – Percepção dos/as alunos/as quanto à performance nos momentos assíncronos
e Adaptabilidade ao ERE - 2ºs anos Meio ambiente

Fonte: Gestão do Campus

Quanto à avaliação de desempenho acadêmico do Módulo II dos 2ºs anos de Meio
Ambiente, realizada no período de 1 de abril a 15 de maio 2021, constata-se que as
atividades dos componentes curriculares Biologia e Física estão sem o Indicador de
Desempenho; e em Sociologia, apenas duas atividades possuem a avaliação.
Ressalta-se que conforme o Art. 37, inciso III, alínea a da Resolução 50/2020, o
Ensino Remoto Emergencial deverá ser acompanhado e avaliado quanto a
efetividade do processo de ensino-aprendizagem para “identificar os resultados da
aprendizagem das/os estudantes neste período, em relação ao atendimento dos
objetivos e expectativas previstos nos planos de atividades dos componentes
curriculares, de forma que sejam identificados os saberes e as possíveis lacunas no
processo” (Art. 37, III, a).

Com relação à conectividade, 64,8% dos/as alunos/as avaliaram que conseguiram o
acesso plenamente; 33,3% parcialmente; e aproximadamente 1,9% minimamente,
atingindo um Indicador de Desempenho de 8,2. Quanto à qualidade da conexão,
obteve-se um indicador de 9,0. Dos/as participantes da avaliação,79,6% avaliaram
como satisfatória, conseguindo acompanhar as atividades e reuniões; e 20,4%
avaliaram como insuficiente, não conseguindo acompanhar as atividades e reuniões
pelo Google Meet.

No que se refere aos possíveis motivos de não acesso às atividades por parte
dos/as alunos/as dos 2ºs anos de Meio Ambiente observa-se, no levantamento
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realizado pelo Campus, que a falta de conexão, problema com equipamento, razões
psicológicas, razões emocionais e ambiente impróprio ao estudo estão entre as
principais razões. No levantamento obteve-se, ainda, que 70,4% dos/as alunos/as
avaliaram que conseguem acesso às atividades. Com relação à percepção dos/as
alunos/as sobre o desempenho acadêmico, entende-se como significativa a
avaliação sobre os componentes curriculares Biologia, Física e Sociologia;
atribuindo-se notas que, no geral, contribuem para um indicador de desempenho
médio no bloco de 7,37.

Com relação à percepção dos/as alunos/as quanto à performance nos momentos
assíncronos obteve-se um Indicador de Desempenho de 7,36. Verifica-se dentre
os/as participantes da avaliação que 28,3% conseguem organizar seu tempo e
realizar as atividades; 56,6% têm dificuldades para organizar o tempo, mas
conseguem realizar as atividades; 11,3% têm dificuldades para organizar o tempo e
realizam parcialmente as atividades; e 3,8% não conseguem organizar seu tempo.
Observa-se ainda, quanto à adaptabilidade, que 24,1% dos/as alunos/as se
consideraram adaptados/as; 59,3% parcialmente adaptados/as; e 16,7% não se
adaptaram ao ERE. Quanto à adaptabilidade, o Indicador de Desempenho dos 2ºs
anos de Meio Ambiente foi de 5,37. Nesse ponto, chama atenção o percentual de
alunos/as que não se adaptou ou se adaptou parcialmente ao ERE.

● Indicadores de Desempenho 1ºs anos Meio Ambiente - Módulo I – Avaliação
ERE

Tabela 26 – Desempenho acadêmico nas disciplinas - 1ºs anos Meio Ambiente
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Fonte: Gestão do Campus

Tabela 27 – Indicador de Conectividade - 1ºs anos Meio Ambiente

Fonte: Gestão do Campus

Gráfico 6 – Possíveis motivos de não acesso às atividades - 1ºs anos Meio Ambiente

Fonte: Gestão do Campus

Tabela 28 – Percepção dos/as alunos/as quanto ao desempenho acadêmico - 1ºs anos Meio
ambiente

Fonte: Gestão do Campus
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Tabela 29 – Percepção dos/as alunos/as quanto à performance nos momentos assíncronos
e Adaptabilidade ao ERE - 1ºs anos Meio ambiente

Fonte: Gestão do Campus

Com relação à avaliação de desempenho acadêmico do Módulo I dos 1ºs anos de
Meio Ambiente constata-se, pelos indicadores apresentados, um baixo desempenho
nas atividades desenvolvidas nos componentes curriculares ministrados, o que pode
comprometer os objetivos finalísticos da instituição. Assim sendo, os pontos que
contribuem para a Redução da Eficiência Acadêmica, sendo esta classificada com
nível de risco extremo no Mapa de Riscos Estratégicos da instituição, exigem, por
parte dos gestores, um aprofundamento na identificação das possíveis causas do
baixo rendimento e a adoção de medidas e procedimentos para a solução do
problema.

Quanto à conectividade, 72,8% dos/as alunos/as avaliaram que conseguiram o
acesso plenamente; 23,5% parcialmente; 2,5% minimamente; e 1,2% não conseguiu
acesso, atingindo um Indicador de Desempenho de 8,5. Quanto à qualidade da
conexão, obteve-se um indicador de 9,7. Dos/as participantes da avaliação, 93,8%
avaliaram como satisfatória, conseguindo acompanhar as atividades e reuniões; e
6,2% avaliaram como insuficiente, não conseguindo acompanhar as atividades e
reuniões pelo Google Meet.

Sobre os possíveis motivos de não acesso às atividades por parte dos/as alunos/as
dos 1ºs anos de Meio Ambiente observa-se, no levantamento realizado pelo
Campus, as mesmas razões das demais turmas: a falta de conexão, problema com
equipamento, razões psicológicas, razões emocionais e ambiente impróprio ao
estudo. No levantamento obteve-se, ainda, que 79% dos/as alunos/as avaliaram que
conseguem acesso às atividades. Com relação à percepção dos/as alunos/as sobre
o desempenho acadêmico, entende-se como significativa a avaliação sobre os
componentes curriculares Artes, Biologia, Física e Geografia; atribuindo-se notas
que, no geral, contribuem para um indicador de desempenho médio no bloco de
7,62.

No que se refere à percepção dos/as alunos/as quanto à performance nos
momentos assíncronos obteve-se um Indicador de Desempenho de 7,69. Verifica-se
dentre os/as participantes da avaliação que 29,5% conseguem organizar seu tempo
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e realizar as atividades; 60,2% têm dificuldades para organizar o tempo, mas
conseguem realizar as atividades; 9,0% têm dificuldades para organizar o tempo e
realizam parcialmente as atividades; e 1,3% não conseguem organizar seu tempo.
Observa-se ainda, quanto à adaptabilidade, que 37,03% dos/as alunos/as se
consideraram adaptados/as; 50,62% parcialmente adaptados/as; e 12,35% não se
adaptaram ao ERE. O Indicador de Desempenho referente à adaptabilidade foi de
6,23.

● Indicadores de Desempenho 1ºs anos Meio Ambiente - Módulo I (Finalizado)
– Avaliação ERE

Tabela 30 – Desempenho acadêmico nas disciplinas - 1ºs anos Meio Ambiente

Desempenho Acadêmico na disciplina: Física

Dimensões Peso
Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Atividade 4

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Ótimo 100 12

4,54

11

4,17

18

5,20

19

5,34

Bom 75 33 28 47 49
Regular 50 23 23 15 15

Insatisfatório 25 27 28 13 10
Não fez a atividade 0 26 31 30 30

Desempenho Acadêmico na disciplina: Geografia

Dimensões Peso
Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Atividade 4

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Ótimo 100 49

6,26

20

4,98

0

0,00

0

0,00

Bom 75 29 37 0 0
Regular 50 8 21 0 0
Insatisfatório 25 4 8 0 0
Não fez a atividade 0 31 35 0 0

Fonte: Gestão do Campus
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Tabela 31 – Indicador de Conectividade - 1ºs anos Meio Ambiente

Fonte: Gestão do Campus

Gráfico 7 – Possíveis motivos de não acesso às atividades - 1ºs anos Meio Ambiente

Fonte: Gestão do Campus

Tabela 32 – Percepção dos/as alunos/as quanto ao desempenho acadêmico - 1ºs anos Meio
ambiente

Fonte: Gestão do Campus

Tabela 33 – Percepção dos/as alunos/as quanto à performance nos momentos assíncronos
e Adaptabilidade ao ERE - 1ºs anos Meio ambiente
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Fonte: Gestão do Campus
Com relação à avaliação de desempenho acadêmico do Módulo I (Finalizado) dos
1ºs anos de Meio Ambiente constata-se, pelos indicadores apresentados, um
desempenho relativamente baixo em praticamente todas atividades desenvolvidas
nos componentes curriculares ministrados, o que pode comprometer os objetivos
finalísticos da instituição. O que exige, por parte dos gestores, um aprofundamento
na identificação das possíveis causas do baixo rendimento e a adoção de medidas e
procedimentos para a solução do problema.

Em termos de conectividade, 67,1% dos/as alunos/as avaliaram que conseguiram o
acesso plenamente; 29,1% parcialmente; 2,5% minimamente; e 1,3% que não
conseguiram, atingindo um indicador de desempenho de 8,2. Quanto à qualidade da
conexão, obteve-se um indicador de 9,5. Dos/as participantes da avaliação, 89,9%
avaliaram como satisfatória, conseguindo acompanhar as atividades e reuniões; e
10,1% avaliaram como insuficiente, não conseguindo acompanhar as atividades e
reuniões pelo Google Meet.

Quanto aos possíveis motivos de não acesso às atividades por parte dos/as
alunos/as dos 1ºs anos de Meio Ambiente observa-se, no levantamento realizado
pelo Campus, que a falta de conexão, problema com equipamento, razões
psicológicas, razões emocionais e ambiente impróprio ao estudo estão entre as
principais razões. No levantamento obteve-se, ainda, que 75,9% dos/as alunos/as
avaliaram que conseguem acesso às atividades. Com relação à percepção dos
alunos sobre o desempenho acadêmico nos componentes curriculares Artes,
Biologia, Física e Geografia obteve-se um indicador médio no bloco de 7,72.

Sobre a percepção dos/as alunos/as com relação à performance nos momentos
assíncronos obteve-se um Indicador de Desempenho de 7,63. Verifica-se dentre
os/as participantes da avaliação que apenas 29,7% conseguem organizar seu tempo
e realizar as atividades; 59,4% têm dificuldades para organizar o tempo, mas
conseguem realizar as atividades; 8,1% têm dificuldades para organizar o tempo e
realiza parcialmente as atividades; e 2,7% não conseguem organizar o seu tempo.
Observa-se ainda, quanto à adaptabilidade, que 41,8% dos/as alunos/as se
consideraram adaptados/as; 45,6% parcialmente adaptados/as; e 12,7% não se
adaptaram ao ERE. Quanto à adaptabilidade, o Indicador de Desempenho dos 1ºs
anos de Meio Ambiente foi de 6,46.

● Indicadores de Desempenho 15 primeiros dias - 4ºs anos Guia de Turismo

Quanto ao acompanhamento e avaliação do Ensino Remoto Emergencial referente
aos 15 primeiros dias das turmas dos 4ºs anos do curso de Guia de Turismo
obteve-se, pelas informações fornecidas pela gestão, os seguintes indicadores:
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Tabela 34 – Desempenho acadêmico nas disciplinas - 4ºs anos Guia de Turismo

Fonte: Gestão do Campus

Observa-se, pelos indicadores apresentados, um desempenho acadêmico razoável
referente aos 4ºs anos de Guia de Turismo nas atividades realizadas nos
componentes curriculares: Português, Inglês e Ecoturismo ministrados no bloco.

Tabela 35 – Indicador de Conectividade - 4ºs anos Guia de Turismo

Fonte: Gestão do Campus

Conforme dispõe a Resolução nº 50/2020, através do indicador de conectividade
busca-se avaliar o alcance do auxílio conectividade; se o acesso foi mediado ou não
por tecnologias digitais e identificar as condições e dificuldades de acesso ao ERE –
objetivando-se medidas necessárias para garantir a equidade. Na Tabela 35 é
apresentado o indicador de desempenho de conectividade dos/as alunos/as de Meio
Ambiente.
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Dos/as 45 alunos/as participantes da avaliação quanto ao acesso observa-se um
indicador de desempenho de 6,56. Desses, 17 conseguiram acesso plenamente; 23
parcialmente, e 4 minimamente. Pelos dados apresentados obtém-se ainda 51,1%
com desempenho de conectividade parcial; 8,9% mínimo; e 2,2% sem acesso.
Quanto à qualidade da conexão obteve-se um indicador de 7,33; em que 51,1%
avaliaram como satisfatória, conseguindo acompanhar as atividades e reuniões pelo
Google Meet. 44,5% avaliaram de forma insuficiente por não conseguirem
acompanhar as atividades e/ou reuniões pelo Meet; e 4,4% consideraram
inexistente. Assim, entende-se que apesar de um indicador de 6,56 de acesso e
7,33 de conexão, ainda é grande a quantidade de alunos/as com acesso parcial e
mínimo; e com uma qualidade de conexão insuficiente ou inexistente – o que pode
levar ao desinteresse escolar e aumentar o potencial de evasão – comprometendo
os objetivos de permanência e êxito.

Gráfico 8 – Possíveis motivos de não acesso às atividades - 4ºs anos Guia de
Turismo

Fonte: Gestão do Campus

No que se refere aos possíveis motivos de não acesso às atividades por parte
dos/as alunos/as dos 4ºs anos de Guia de Turismo observa-se, no levantamento
realizado pelo Campus, que apenas 42,2% conseguem acessar as atividades; sendo
a falta de conexão, problema com equipamento, razões psicológicas, razões
emocionais e ambiente impróprio ao estudo as principais razões para o não acesso.
Esse levantamento vai ao encontro do que dispõe o Art. 37 da Resolução 50/2020
sobre o acompanhamento e avaliação sobre o Ensino Remoto Emergencial, e exige
medidas no sentido de minimizar os impactos.

Tabela 36 – Percepção dos/as alunos/as quanto ao desempenho acadêmico - 4ºs anos Guia
de Turismo

Fonte: Gestão do Campus
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Quanto à percepção dos/as alunos/as em termos de desempenho acadêmico
obteve-se um indicador de desempenho médio no bloco de 67,4.

Tabela 37 – Percepção dos/as alunos/as quanto à performance nos momentos assíncronos
e Adaptabilidade ao ERE - 4ºs anos Guia de Turismo

Fonte: Gestão do Campus

No que diz respeito à percepção quanto aos momentos assíncronos verifica-se que
dos/as 45 alunos/as participantes da avaliação apenas 6 (13,3%) conseguem
organizar seu tempo e realizar as atividades; 31 (68,9%) têm dificuldades para
organizar o tempo, mas conseguem realizar as atividades; e 8 (17,8%) não
conseguem organizar o seu tempo. Observa-se, ainda, um indicador de
desempenho 47,78; e de adaptabilidade de apenas 40,00; com apenas 13,3%
conseguindo adaptabilidade satisfatória, o que pode comprometer a aprendizagem.

● Indicadores de Desempenho dos 15 últimos dias da fase Inicial - 4ºs anos
Guia de Turismo

Tabela 38 – Desempenho acadêmico nas disciplinas - 4ºs anos Guia de Turismo
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Fonte: Gestão do Campus

No que tange à avaliação de desempenho acadêmico dos últimos 15 dias da fase
inicial dos 4ºs anos de Guia de Turismo constata-se, pelos indicadores
apresentados, um desempenho consideravelmente baixo em grande parte das
atividades desenvolvidas nos componentes curriculares ministrados no período.
Cumpre destacar que a motivação por parte da Audint para a análise desse ponto
está balizada na Resolução 50/2020 que reza no Art. 37: “O Ensino Remoto
Emergencial será desenvolvido, inicialmente, no período de 30 a 50 dias, e deverá
ser acompanhado e avaliado quanto a sua efetividade”, e estabelece as seguintes
formas “quanto à efetividade do processo de ensino-aprendizagem”: [...] “Identificar
os resultados da aprendizagem das/os estudantes neste período, em relação ao
atendimento dos objetivos e expectativas previstos nos planos de atividades dos
componentes curriculares, de forma que sejam identificados os saberes e as
possíveis lacunas no processo” (Art. 37, III, a).

Tabela 39 – Indicador de Conectividade - 4ºs anos Guia de Turismo

Fonte: Gestão do Campus
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Em termos de conectividade, quanto ao acesso e a qualidade da conexão nos
últimos 15 dias da fase inicial, observa-se um indicador de 82,6% sobre a qualidade
da conexão, em que 30 alunos/as (65,2%) consideraram satisfatória, conseguindo
acompanhar as atividades e reuniões pelo Google Meet; e 16 (34,8%) consideraram
insuficiente. Dos/as 46 alunos participantes da avaliação quanto ao acesso, apenas
14 (30,4%) conseguiram acesso plenamente. Dos 32 restantes, 26 (56,5%)
avaliaram que conseguiram parcialmente o acesso; 5 (10,9%) minimamente; e 1
(2,2%), que não conseguiram. Portanto, considera-se relevante o percentual de
alunos/as com acesso parcial, mínimo e sem acesso.

Gráfico 9 – Possíveis motivos de não acesso às atividades - 4ºs anos Guia de Turismo

Fonte: Gestão do Campus

No que se refere aos possíveis motivos de não acesso às atividades por parte
dos/as alunos/as dos 4ºs anos de Guia de Turismo observa-se, no levantamento
realizado pelo Campus, que a falta de conexão, problema com equipamento, razões
psicológicas, razões emocionais e ambiente impróprio ao estudo estão entre as
principais razões. Dos participantes da avaliação, 52,2% consideraram conseguir o
acesso. Esse levantamento vai ao encontro do que dispõe o Art. 37 da Resolução
50/2020 sobre o acompanhamento e avaliação sobre o Ensino Remoto Emergencial,
e exige medidas no sentido de minimizar os impactos.

Tabela 40 – Percepção dos/as alunos/as quanto ao desempenho acadêmico - 4ºs anos Guia
de Turismo

Como estudantes avaliam seu DESEMP. ACADÊMICO em:

Dimensões Peso Sociologia INGLÊS TTG2 ELAB. ROT. ECOTUR. PORT.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Ótimo 100 7

65,76

2

53,26

10

65,22

5

58,89

7

57,07

10

68,48

Bom 75 24 19 17 18 12 21
Regular 50 8 12 12 13 16 10
Insatisfatório 25 5 9 5 6 9 3
Não fez a atividade 0 2 4 2 3 2 2

Fonte: Gestão do Campus 

Quanto à percepção dos/as alunos/as em termos de desempenho acadêmico nos
últimos 15 dias da fase inicial, verificou-se um indicador médio no bloco de 61,44.
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Tabela 41 – Percepção dos/as alunos/as quanto à performance nos momentos assíncronos
e Adaptabilidade ao ERE - 4ºs anos Guia de Turismo

Fonte: Gestão do Campus

Quanto à percepção dos/as alunos/as dos 4ºs anos de Guia de Turismo com relação
à performance nos momentos assíncronos nos últimos 15 dias da fase inicial,
constata-se que dos/as 46 alunos/as participantes da avaliação apenas 4 (8,7%)
conseguem organizar seu tempo e realizar as atividades; 23 (50%) têm dificuldades
para organizar o tempo, mas conseguem realizar as atividades; 8 (17,4%) têm
dificuldades para organizar o tempo e realiza parcialmente as atividades; e 11
(23,9%) não conseguem organizar o seu tempo. Constata-se ainda, quanto à
adaptabilidade, que apenas 5 (10,9%) se consideraram adaptados/as; 19 (41,3%) se
consideraram parcialmente adaptados/as; e 22 (47,8%) não se adaptaram ao ERE.
Nesse ponto, chama-se a atenção para o percentual de alunos/as que não se
adaptou ou se adaptou parcialmente ao ERE; e, ainda, o percentual dos que têm
dificuldades e realizam parcialmente as atividades ou não conseguem organizar o
tempo.

● Indicadores de Desempenho 4ºs anos Guia de Turismo - Avaliação ERE

Tabela 42 – Desempenho acadêmico nas disciplinas - 4ºs anos Guia de Turismo
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Desempenho Acadêmico na disciplina: Prim. Socorros

Dimensões Peso
Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Atividade 4

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Ótimo 100 0

4,17

2

4,27

0

2,94

6

4,03

Bom 75 16 18 6 18
Regular 50 28 20 24 10
Insatisfatório 25 6 4 7 2
Não fez a atividade 0 16 18 25 26

Fonte: Gestão do Campus

Tabela 43 – Indicador de Conectividade - 4ºs anos Guia de Turismo

Fonte: Gestão do Campus

Gráfico 10 – Possíveis motivos de não acesso às atividades - 4ºs anos Guia de Turismo

Fonte: Gestão do Campus
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Tabela 44 – Percepção dos/as alunos/as quanto ao desempenho acadêmico - 4ºs anos Guia
de Turismo

Como estudantes avaliam seu DESEMP. ACADÊMICO em:

Dimensões Peso
Rel. Interpessoais Elab. Roteiros Espanhol GHOST Prim. Socorros
Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Muito proveitoso 100 11

7,34

8

6,95

8

6,95

4

5,86

7

6,93

0

0,00
Regularmente
proveitoso

75 12 13 14 10 13 0

Pouco proveitoso 50 6 8 6 12 9 0

Não foi proveitoso 25 2 2 3 5 1 0

Não fez a atividade 0 1 1 1 1 1 0

Fonte: Gestão do Campus 

Tabela 45 – Percepção dos/as alunos/as quanto à performance nos momentos assíncronos
e Adaptabilidade ao ERE - 4ºs anos Guia de Turismo

Fonte: Gestão do Campus

Com relação à avaliação de desempenho acadêmico dos 4ºs anos de Guia de
Turismo constata-se, pelos indicadores apresentados, um baixo desempenho nas
atividades desenvolvidas nos componentes curriculares Relações Interpessoais,
Espanhol, GOST e Primeiros Socorros.

Quanto à conectividade, 34,4% dos/as alunos/as avaliaram que conseguiram o
acesso plenamente; 40,6% parcialmente; 21,9% minimamente; e 3,1% não
conseguiu acesso, atingindo um Indicador de Desempenho de 6,0. Dos/as
participantes da avaliação, 78,1% avaliaram como satisfatória, conseguindo
acompanhar as atividades e reuniões; 21,9% avaliaram como insuficiente, não
conseguindo acompanhar as atividades e reuniões pelo Google Meet. O Indicador
de qualidade da conexão foi de 8,9.

Sobre os possíveis motivos de não acesso às atividades por parte dos/as alunos/as
dos 4ºs anos observa-se, no levantamento realizado pelo Campus, as mesmas
razões das demais turmas: a falta de conexão, problema com equipamento, razões
psicológicas, razões emocionais e ambiente impróprio ao estudo. No levantamento
obteve-se, ainda, que apenas 53,1% dos/as alunos/as avaliaram que conseguem
acesso às atividades. Com relação à percepção dos/as alunos/as sobre o
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desempenho acadêmico obteve-se um indicador de desempenho médio no bloco de
6,80.

Quanto à percepção dos/as alunos/as sobre a performance nos momentos
assíncronos obteve-se um Indicador de Desempenho de 6,41. Verifica-se dentre
os/as participantes da avaliação que 12,5% conseguem organizar seu tempo e
realizar as atividades; 62,5% têm dificuldades para organizar o tempo, mas
conseguem realizar as atividades; 18,8% têm dificuldades para organizar o tempo e
realizam parcialmente as atividades; e 6,3% não conseguem organizar seu tempo.
Observa-se ainda, quanto à adaptabilidade, que 18,8% dos/as alunos/as se
consideraram adaptados/as; 43,8% parcialmente adaptados/as; e 37,5% não se
adaptaram ao ERE. O Indicador de Desempenho referente à adaptabilidade foi de
apenas 4,06.

● Indicadores de Desempenho 3ºs anos Guia de Turismo - Avaliação ERE

Tabela 46 – Desempenho acadêmico nas disciplinas - 3ºs anos Guia de Turismo
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Desempenho Acadêmico na disciplina: Português

Dimensões Peso
Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Atividade 4

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Ótimo 100 10

5,71

1

4,41

0

0,00

6

0,00

Bom 75 17 19 6 18
Regular 50 25 10 24 10
Insatisfatório 25 3 9 7 2
Não fez a atividade 0 8 12 25 26

Fonte: Gestão do Campus

Tabela 47 – Indicador de Conectividade - 3ºs anos Guia de Turismo

Fonte: Gestão do Campus

Gráfico 11 – Possíveis motivos de não acesso às atividades - 3ºs anos Guia de Turismo

Fonte: Gestão do Campus

Figura 48 – Percepção dos/as alunos/as quanto ao desempenho acadêmico - 3ºs anos Guia
de Turismo

Como estudantes avaliam seu DESEMP. ACADÊMICO em:

Dimensões Peso
CHeAP Filosofia Legislação Português

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Muito proveitoso 100 16

8,43

2

6,01

3

6,17

13

8,20

Regularmente
proveitoso 75 14 13 14 15

Pouco proveitoso 50 0 13 10 4
Não foi proveitoso 25 2 4 5 0
Não faz a atividade 0 0 0 0 0
Fonte: Gestão do Campus 
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Tabela 49 – Percepção dos/as alunos/as quanto à performance nos momentos assíncronos
e Adaptabilidade ao ERE - 3ºs anos Guia de Turismo

Fonte: Gestão do Campus

Com relação à avaliação de desempenho acadêmico dos 3ºs anos de Guia de
Turismo constata-se, pelos indicadores apresentados, um baixo desempenho nas
atividades desenvolvidas nos componentes curriculares CHeAP, Filosofia,
Legislação e Português.

Quanto à conectividade, 35,3% dos/as alunos/as avaliaram que conseguiram o
acesso plenamente; 58,8% parcialmente; 2,9% minimamente; e 2,9% não conseguiu
acesso, atingindo um Indicador de Desempenho de 6,5. Quanto à qualidade da
conexão, obteve-se um indicador de 9,4. Dos/as participantes da avaliação, 88,2%
avaliaram como satisfatória, conseguindo acompanhar as atividades e reuniões; e
11,8% avaliaram como insuficiente, não conseguindo acompanhar as atividades e
reuniões pelo Google Meet.

Sobre os possíveis motivos de não acesso às atividades por parte dos/as alunos/as
dos 3ºs anos observa-se, no levantamento realizado pelo Campus, as mesmas
razões das demais turmas: a falta de conexão, problema com equipamento, razões
psicológicas, razões emocionais e ambiente impróprio ao estudo. No levantamento
obteve-se, ainda, que apenas 58,8% dos/as alunos/as avaliaram que conseguem
acesso às atividades. Com relação à percepção dos/as alunos/as sobre o
desempenho acadêmico obteve-se um indicador de desempenho médio no bloco de
7,20.

Quanto à percepção dos/as alunos/as sobre a performance nos momentos
assíncronos obteve-se um Indicador de Desempenho de 6,40. Verifica-se dentre
os/as participantes da avaliação que 14,7% conseguem organizar seu tempo e
realizar as atividades; 58,8% têm dificuldades para organizar o tempo, mas
conseguem realizar as atividades; 20,6% têm dificuldades para organizar o tempo e
realizam parcialmente as atividades; e 5,9% não conseguem organizar seu tempo.
Observa-se ainda, quanto à adaptabilidade, que 29,4% dos/as alunos/as se
consideraram adaptados/as; 61,8% parcialmente adaptados/as; e 8,8% não se
adaptaram ao ERE. O Indicador de Desempenho referente à adaptabilidade foi de
6,03.
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● Indicadores de Desempenho 2ºs anos - Guia de Turismo – Avaliação ERE

Tabela 50 – Desempenho acadêmico nas disciplinas - 2ºs anos Guia de Turismo

Desempenho Acadêmico na disciplina: Noções de Administração

Dimensões Peso
Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Atividade 4

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Ótimo 100 4

6,10

3

6,29

5

6,77

11

7,18
Bom 75 15 14 18 11

Regular 50 27 11 4 5

Insatisfatório 25 2 2 2 2

Não fez a atividade 0 0 1 2 2
Fonte: Gestão do Campus
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Tabela 51 – Indicador de Conectividade - 2ºs anos Guia de Turismo

Fonte: Gestão do Campus

Gráfico 12 – Possíveis motivos de não acesso às atividades - 2ºs anos Guia de Turismo

Fonte: Gestão do Campus

Tabela 48 – Percepção dos alunos quanto ao desempenho acadêmico - 2ºs anos
Guia de Turismo

Fonte: Gestão do Campus

Figura 52 – Percepção dos/as alunos/as quanto ao desempenho acadêmico - 2ºs anos Guia
de Turismo

Como estudantes avaliam seu DESEMP. ACADÊMICO em:

Dimensões Peso
Língua Portuguesa Química Geografia Noções de Adm. Física
Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Qntd. de
Alunos

Ind.
Desemp.

Muito proveitoso 100 16

7,67

8

6,28

13

6,94

27

8,67

10

7,20

0

0,00
Regularmente
proveitoso

75 18 14 17 13 20 0

Pouco proveitoso 50 8 17 8 4 12 0

Não foi proveitoso 25 1 5 6 1 0 0

Não fez a atividade 0 1 1 1 0 1 0

Fonte: Gestão do Campus
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Tabela 53 – Percepção dos/as alunos/as quanto à performance nos momentos assíncronos
e Adaptabilidade ao ERE - 2ºs anos Guia de Turismo

Fonte: Gestão do Campus
Fonte: Gestão do Campus

Até o fechamento deste Relatório Preliminar de Auditoria, os indicadores referentes
aos primeiros anos do curso de Guia de Turismo ainda não haviam sido informados
pelo Campus.

Com relação à avaliação de desempenho acadêmico dos 2ºs anos de Guia de
Turismo nas atividades desenvolvidas nos componentes curriculares Física,
Química, Geografia e Noções de Administração, observou-se que apesar das boas
notas nos dois últimos componentes, não constam as notas de Física e Química.

Quanto à conectividade, 66,7% dos/as alunos/as avaliaram que conseguiram o
acesso plenamente; 24,4% parcialmente; 6,7% minimamente; e 2,2% não conseguiu
acesso, atingindo um Indicador de Desempenho de 8,1. Quanto à qualidade da
conexão, obteve-se um indicador de 9,1. Dos/as participantes da avaliação, 82,2%
avaliaram como satisfatória, conseguindo acompanhar as atividades e reuniões; e
17,8% avaliaram como insuficiente, não conseguindo acompanhar as atividades e
reuniões pelo Google Meet.

Sobre os possíveis motivos de não acesso às atividades por parte dos/as alunos/as
dos 2ºs anos observa-se, no levantamento realizado pelo Campus, as mesmas
razões das demais turmas: a falta de conexão, problema com equipamento, razões
psicológicas, razões emocionais e ambiente impróprio ao estudo. No levantamento
obteve-se, ainda, que apenas 53,1% dos/as alunos/as avaliaram que conseguem
acesso às atividades. Com relação à percepção dos/as alunos/as sobre o
desempenho acadêmico obteve-se um indicador de desempenho médio no bloco de
7,35.

Quanto à percepção dos/as alunos/as sobre a performance nos momentos
assíncronos obteve-se um Indicador de Desempenho de 7,3. Verifica-se dentre os
participantes da avaliação que 22,7% conseguem organizar seu tempo e realizar as
atividades; 63,6% têm dificuldades para organizar o tempo, mas conseguem realizar
as atividades; 11,4% têm dificuldades para organizar o tempo e realizam
parcialmente as atividades; e 2,3% não conseguem organizar seu tempo.
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Observa-se ainda, quanto à adaptabilidade, que 15,6% dos/as alunos/as se
consideraram adaptados/as; 64,4% parcialmente adaptados/as; e 20% não se
adaptaram ao ERE. O Indicador de Desempenho referente à adaptabilidade foi de
apenas 4,78.

Cumpre destacar que a motivação por parte da Audint para a análise desses pontos
está balizada na Resolução 50/2020 que reza no Art. 37: “O Ensino Remoto
Emergencial será desenvolvido, inicialmente, no período de 30 a 50 dias, e deverá
ser acompanhado e avaliado quanto a sua efetividade”, e estabelece as seguintes
formas “quanto à efetividade do processo de ensino-aprendizagem”: [...] “Identificar
os resultados da aprendizagem das/os estudantes neste período, em relação ao
atendimento dos objetivos e expectativas previstos nos planos de atividades dos
componentes curriculares, de forma que sejam identificados os saberes e as
possíveis lacunas no processo” (Art. 37, III, a). Assim sendo, os pontos que
contribuem para a Redução da Eficiência Acadêmica, sendo essa classificada com
nível de risco extremo no Mapa de Riscos Estratégicos da instituição, exigem, por
parte dos gestores, um aprofundamento na identificação das possíveis causas do
baixo rendimento e a adoção de medidas e procedimentos para a solução do
problema.

Assim, em razão do exposto, entende-se pertinente recomendar ao Campus que
adote medidas para melhorar os índices nos componentes curriculares com baixo
desempenho.

Com a implementação dessa recomendação espera-se contribuir para o atingimento
dos objetivos finalísticos da instituição. O benefício dessa recomendação, em termos
não monetários, tende a alcançar uma importância considerável, quando levados em
conta os Índices de Eficiência Acadêmica.

14 Impropriedades quanto ao Auxílio Conectividade

Quanto à análise sobre as medidas implementadas para garantir a permanência e
êxito das/os discentes no período de Ensino Remoto Emergencial observou-se que,
em função da Pandemia da COVID-19, o Campus disponibilizou o Edital Nº 04
DAA/IFAL-MD para o auxílio Conectividade e Projeto Alunos Conectados com o
objetivo de selecionar estudantes sem condições de acesso à internet, no sentido de
proporcionar meios para o Ensino Remoto. O edital contemplava 340 vagas para o
Auxílio Conectividade com um valor de R$ 70,00 mensais podendo, em algumas
situações, chegar a R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) ressalvadas possíveis
restrições orçamentárias, a ser pago no período de setembro a dezembro de 2020
para contratação de serviço de internet com posterior prestação de contas.

Para o Projeto Alunos Conectados também foram disponibilizadas 340 vagas sendo,
nesse caso, para aquisição de equipamento para acesso à internet no valor de R$
600,00 (seiscentos reais). O projeto é coordenado pela Rede Nacional de Ensino e
Pesquisa – RNP e consiste no suporte tecnológico aos/às estudantes em
vulnerabilidade socioeconômica visando o desenvolvimento das atividades
acadêmicas no período da pandemia Covid-19.
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Por meio do resultado final do edital verificou-se que dos/as 148 alunos/as
participantes da seleção 119 eram dos cursos de Meio Ambiente e Guia de Turismo;
dentre esses/as, excetuando-se os/as que tiveram a solicitação indeferida por terem
sido beneficiados/as em etapa anterior, 45 tiveram o pedido indeferido por não envio
da documentação; documentação incompleta ou não preencheu o questionário
socioeconômico conforme o Tabela 1.

Tabela 54 – Resultado Final Auxílio Conectividade Meio Ambiente e Guia de Turismo  

ESTUDANTE CURSO ANO/
PERÍODO TABLET CHIP OU R$

1 A. A. DOS S. S. Meio
Ambiente 4º Tablet do IFAL R$ 70,00 por mês pago

em cota única de R$
210,00

2 A. D. P.  C.
Meio

Ambiente 2º Tablet do IFAL R$ 70,00 por mês pago
em cota única de R$
210,00

3 A. L.  C. DE L.
Meio

Ambiente 4º INDEFERIDO INDEFERIDO

4 A. C. DOS S. S. Meio
Ambiente 1º INDEFERIDO INDEFERIDO

5 A. B. F. T. Meio
Ambiente 4º Tablet do IFAL R$ 70,00 por mês pago

em cota única de R$
210,00

6 A. C. DA S. Guia de
Turismo 2º INDEFERIDO INDEFERIDO

7 A. E. T. R. Guia de
Turismo 2º INDEFERIDO INDEFERIDO

8 A. L. F. L. Meio
Ambiente 1º Tablet do IFAL CHIP CLARO DE 40

GIGAS

9 A. S. DE A. M.
Meio

Ambiente 1º INDEFERIDO INDEFERIDO

10 B. M. DO N. Meio
Ambiente 3º Tablet do IFAL

Informou que não
precisa pois tem
condições de custear a
internet

11 B. M. R. S. Guia de
Turismo 4º Tablet do IFAL CHIP CLARO DE 40

GIGAS

12 C. G. DOS S. S Guia de
Turismo 1º Tablet do IFAL R$ 70,00 por mês pago

em cota única de R$
210,00

13 C. E. DOS S. Meio
Ambiente 2º Tablet do IFAL

Informou que não
precisa pois tem
condições de custear a
internet

14 C. E. DOS S. S. Guia de
Turismo 1º Tablet do IFAL CHIP OI DE 40 GIGAS

15 C. E. S. C. Guia de
Turismo 1º INDEFERIDO INDEFERIDO

16 C. O. C. Meio
Ambiente 4º Tablet do IFAL

Informou que não
precisa pois tem
condições de custear a
internet

17 C. S. DE S. Meio
Ambiente 4º Tablet do IFAL R$ 70,00 por mês pago

em cota única de R$
210,00
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ESTUDANTE CURSO ANO/
PERÍODO TABLET CHIP OU R$

18 D. M. DOS S. Guia de
Turismo 1º INDEFERIDO INDEFERIDO

19 D. L. DE C. Meio
Ambiente 3º Tablet do IFAL R$ 70,00 por mês pago

em cota única de R$
210,00

20 D. V. DOS S. S. Guia de
Turismo 4º INDEFERIDO INDEFERIDO

21 E. C. DIAS S. A. Meio
Ambiente

INDEFERIDO INDEFERIDO

22 E. P. S. S. Guia de
Turismo 2º Tablet do IFAL R$ 70,00 por mês pago

em cota única de R$
210,00

23 E. A. DA S. Meio
Ambiente 1º INDEFERIDO INDEFERIDO

24 E. A. DA S. Meio
Ambiente 4º Tablet do IFAL CHIP CLARO DE 40

GIGAS

25 E. A. DOS S. L. Meio
Ambiente 2º Tablet do IFAL CHIP CLARO DE 40

GIGAS

26 E. C. C. F. Meio
Ambiente 1º INDEFERIDO INDEFERIDO

27 G. DOS S. S. Guia de
Turismo 1º INDEFERIDO INDEFERIDO

28 G. P. V. DA R. Guia de
Turismo 1º INDEFERIDO INDEFERIDO

29 G. C. O. DA S. Guia de
Turismo INDEFERIDO INDEFERIDO

30 G. DE J. L. Guia de
Turismo 3º INDEFERIDO INDEFERIDO

31 G. J. DOS S. Guia de
Turismo 3º Tablet do IFAL

Informou que não
precisa pois tem
condições de custear a
internet

32 G. T. DE A. Meio
Ambiente 1º INDEFERIDO INDEFERIDO

33 G. S. DA C. Meio
Ambiente 1º INDEFERIDO INDEFERIDO

34 G. L. DE C. Meio
Ambiente 3º INDEFERIDO INDEFERIDO

35 G. V. F. DOS  S. Guia de
Turismo 3º Tablet do IFAL CHIP OI DE 40 GIGAS

36 G. H. S. C. Meio
Ambiente 4º Tablet do IFAL CHIP CLARO DE 40

GIGAS

37 G. P. P. P. Guia de
Turismo 1º INDEFERIDO INDEFERIDO

38 H. G. A. DE M. Guia de
Turismo 1º Tablet do IFAL R$ 70,00 por mês pago

em cota única de R$
210,00

39 H. M. DE M. F. Guia de
Turismo 4º INDEFERIDO INDEFERIDO

40 H. S. DA S. Guia de
Turismo 3º INDEFERIDO INDEFERIDO
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ESTUDANTE CURSO ANO/
PERÍODO TABLET CHIP OU R$

41 J. DA S. DOS S. Guia de
Turismo

Falta
cumprir

requisitos
obrigatórios

INDEFERIDO INDEFERIDO

42 J. V. S. Guia de
Turismo 2º INDEFERIDO INDEFERIDO

43 J. DA S. DOS S. Guia de
Turismo 4º INDEFERIDO INDEFERIDO

44 J. M. S. S. Meio
Ambiente 1º Tablet do IFAL R$ 70,00 por mês pago

em cota única de R$
210,00

45 J. P. B. S. Guia de
Turismo 1º INDEFERIDO INDEFERIDO

46 J. V. D. DO  N. Meio
Ambiente INDEFERIDO INDEFERIDO

47 J. V. N. S. Meio
Ambiente 4º Tablet do IFAL R$ 70,00 por mês pago

em cota única de R$
210,00

48 J. L. S. DA S. Guia de
Turismo 1º INDEFERIDO INDEFERIDO

49 J. DA C. S. Meio
Ambiente 2º INDEFERIDO INDEFERIDO

50 J. T. DE  L. A. Meio
Ambiente 1º Tablet do IFAL R$ 70,00 por mês pago

em cota única de R$
210,00

51 J. C. P. DOS S. Meio
Ambiente 1º INDEFERIDO INDEFERIDO

52 J. I. A. D. Meio
Ambiente 4º Tablet do IFAL R$ 70,00 por mês pago

em cota única de R$
210,00

53 K. C. DOS S. Guia de
Turismo 1º Tablet do IFAL CHIP CLARO DE 40

GIGAS

54 K. C. DOS S. Guia de
Turismo 1º Tablet do IFAL CHIP CLARO DE 40

GIGAS

55 K. V. N. DA S. Guia de
Turismo 4º Tablet do IFAL R$ 70,00 por mês pago

em cota única de R$
210,00

56 K.  L. DE S. N. P.
Meio

Ambiente 1º INDEFERIDO INDEFERIDO

57 L. DA S. A. Meio
Ambiente 3º INDEFERIDO INDEFERIDO

58 L. B. G. G. Meio
Ambiente 2º INDEFERIDO INDEFERIDO

59 L. J. DOS S.  A. Meio
Ambiente 2º INDEFERIDO INDEFERIDO

60 L. DE O. S. Meio
Ambiente

1º INDEFERIDO INDEFERIDO

61 L. M. P. C. Guia de
Turismo 1º Tablet do IFAL R$ 70,00 por mês pago

em cota única de R$
210,00

62 L. N. P. C. Guia de
Turismo 1º Tablet do IFAL R$ 70,00 por mês pago

em cota única de R$
210,00

76



ESTUDANTE CURSO ANO/
PERÍODO TABLET CHIP OU R$

63 L. T. DE S. Meio
Ambiente 4º Tablet do IFAL

Informou que não
precisa pois tem
condições de custear a
internet

64 L. S. M. Meio
Ambiente 2º Tablet do IFAL CHIP CLARO DE 40

GIGAS

65 L. C. DOS S. L. Guia de
Turismo 2º Tablet do IFAL CHIP CLARO DE 40

GIGAS

66 L. G. G. DOS S. Guia de
Turismo 3º Tablet do IFAL CHIP CLARO DE 40

GIGAS

67 L. B. M. Meio
Ambiente 1º Tablet do IFAL CHIP CLARO DE 40

GIGAS

68 L. L. P. DA S. Meio
Ambiente 2º Tablet do IFAL CHIP CLARO DE 40

GIGAS

69 L. M. DA S. C.
Meio

Ambiente 1º INDEFERIDO INDEFERIDO

70 L. G. DOS S. Meio
Ambiente INDEFERIDO INDEFERIDO

71 L. G. O. DOS . Guia de
Turismo 3º INDEFERIDO INDEFERIDO

72 L. H. S. DOS S. Meio
Ambiente

INDEFERIDO INDEFERIDO

73 M. L. DA S. Meio
Ambiente 2º INDEFERIDO INDEFERIDO

74 M. T. DA S. Meio
Ambiente 1º INDEFERIDO INDEFERIDO

75
M. V. A. DA S. Meio

Ambiente
1º Tablet do IFAL Informou que não

precisa pois tem
condições de custear a
internet

76 M. A. G. DA S. Guia de
Turismo 4º Tablet do IFAL CHIP CLARO DE 40

GIGAS

77 M. B. DOS S. O. Guia de
Turismo 1º Tablet do IFAL Informou que não

precisa pois tem
condições de custear a
internet

78 M. C. DOS S. R. Guia de
Turismo

INDEFERIDO INDEFERIDO

79 M. G. S. DA S. Meio
Ambiente 3º INDEFERIDO INDEFERIDO

80 M. J. A. S.  DE L. Meio
Ambiente

2º INDEFERIDO INDEFERIDO

81 M. L. DO N. F. Guia de
Turismo 4º Tablet do IFAL Informou que não

precisa pois tem
condições de custear a
internet

82 M. L. B. DA S. Meio
Ambiente 1º INDEFERIDO INDEFERIDO

83 M. V. DA C. S. Meio
Ambiente 1º INDEFERIDO INDEFERIDO

84 M. V. DA S. Meio
Ambiente 1º Tablet do IFAL CHIP CLARO DE 40

GIGAS
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ESTUDANTE CURSO ANO/
PERÍODO TABLET CHIP OU R$

85 M. H. F.D. Meio
Ambiente 2º Tablet do IFAL CHIP CLARO DE 40

GIGAS

86 M. F. DOS S. Meio
Ambiente 1º INDEFERIDO INDEFERIDO

87 M. S. V. Guia de
Turismo 4º INDEFERIDO INDEFERIDO

88 M. R. B.
DOS  S.

Guia de
Turismo 4º Tablet do IFAL

Informou que não
precisa pois tem
condições de custear a
internet

89 M. C. DA S. S. Meio
Ambiente 3º INDEFERIDO INDEFERIDO

90 N. DA S. A.    DOS
S.

Meio
Ambiente 1º Tablet do IFAL

Informou que não
precisa pois tem
condições de custear a
internet

91 P. R. L. S. Guia de
Turismo

1º INDEFERIDO INDEFERIDO

92 P. E. A. DA S. Guia de
Turismo 1º Tablet do IFAL CHIP CLARO DE 40

GIGAS

93 P. V. DOS S. B. Meio
Ambiente 1º INDEFERIDO INDEFERIDO

94 P. V. CIRILO R. Meio
Ambiente 2º Tablet do IFAL R$ 70,00 por mês pago

em cota única de R$
210,00

95 P. DOS S. O. Guia de
Turismo

INDEFERIDO INDEFERIDO

96 R. B. M. DOS  S.
L.

Meio
Ambiente 2º INDEFERIDO INDEFERIDO

97 R. M. S. S. Meio
Ambiente 2º INDEFERIDO INDEFERIDO

98 R. C. DA S. J. Meio
Ambiente 1º Tablet do IFAL CHIP OI DE 40 GIGAS

99 R. A. A. L. Meio
Ambiente

1º Tablet do IFAL R$ 70,00 por mês pago
em cota única de R$
210,00

100 R. A. DA C. S. Meio
Ambiente 1º Tablet do IFAL CHIP CLARO DE 40

GIGAS
101 S. F. P. DOS  S. Meio

Ambiente 3º Tablet do IFAL R$ 70,00 por mês pago
em cota única de R$
210,00

102 S. A. N. DA
S. S.

Guia de
Turismo

INDEFERIDO INDEFERIDO

103 S. L. L. F. Meio
Ambiente 2º

Tablet do IFAL R$ 70,00 por mês pago
em cota única de
R$ 210,00

104 S. DE S. S. Guia de
Turismo 1º Tablet do IFAL R$ 70,00 por mês pago

em cota única de R$
210,00

105 S. A. R. DA S. Guia de
Turismo 2º Tablet do IFAL R$ 70,00 por mês pago

em cota única de R$
210,00
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106 S. V. F. A. Meio
Ambiente 4º INDEFERIDO INDEFERIDO

107 S. V. M. C. Meio
Ambiente 4º INDEFERIDO INDEFERIDO

ESTUDANTE CURSO ANO/
PERÍODO TABLET CHIP OU R$

108 S. K. DOS S. Meio
Ambiente 3º Tablet do IFAL CHIP CLARO DE 40

GIGAS

109 T. M. S. T. Guia de
Turismo 3º INDEFERIDO INDEFERIDO

110 T. N. R. Guia de
Turismo 3º INDEFERIDO INDEFERIDO

111 V. K. N. DA  S. Meio
Ambiente 1º Tablet do IFAL CHIP CLARO DE 40

GIGAS

112 V. B. DA S. Guia de
Turismo 1º INDEFERIDO INDEFERIDO

113 V. F. S. DA  S. Guia de
Turismo 4º Tablet do IFAL

Informou que não
precisa pois tem
condições de custear a
internet

114 V. R.  J. DOS S. Meio
Ambiente 1º Tablet do IFAL CHIP CLARO DE 40

GIGAS

115 V.  S. S. Guia de
Turismo 3º Tablet do IFAL

Informou que não
precisa pois tem
condições de custear a
internet

116 Y. B. DOS S. Meio
Ambiente 1º Tablet do IFAL

Informou que não
precisa pois tem
condições de custear a
internet

117 Y. L. DA S. N. Meio
Ambiente 2º Tablet do IFAL

Informou que não
precisa pois tem
condições de custear a
internet

118 Y. DA C. A. Meio
Ambiente 1º Tablet do IFAL

Informou que não
precisa pois tem

condições de custear a
internet

119 Y. F. DA S. Guia de
Turismo 3º INDEFERIDO INDEFERIDO

Fonte: Adaptado do Edital nº 04 DAA/IFAL-MD 

No levantamento realizado pelo Campus aparecem 50 (cinquenta) estudantes com
problemas no chip cedido pelo IFAL.

Verificou-se, ainda, uma aluna contemplada com Auxílio Conectividade que não se
encontra nos registros do SIGAA.

Tabela 55 – Estudante contemplada com Auxílio Conectividade não localizada no SIGAA  

MATRÍCULA ESTUDANTE CURSO ANO/
PERÍODO TABLET CHIP OU R$

20**3185** J. I. A. D. Meio
Ambiente 4º Tablet do

IFAL
R$ 70,00 por mês pago

em cota única de R$
210,00

Fonte: Adaptado da Gestão
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E, também, uma estudante que aparece contemplada em duplicidade no Edital.

Tabela 56 – Estudante contemplado no Edital em duplicidade

MATRÍCULA ESTUDANTE CURSO ANO/
PERÍODO TABLET CHIP OU R$

20**3337** K. C. DOS S. Guia de
Turismo 1º Tablet do

IFAL
CHIP CLARO DE 40

GIGAS

20**3337** K. C. DOS S. Guia de
Turismo 1º Tablet do

IFAL
CHIP CLARO DE 40

GIGAS

Fonte: Adaptado da Gestão

Desta forma, por entender que o indeferimento do auxílio para 37,8% dos/as
alunos/as de Meio Ambiente e Guia de Turismo pode aumentar os riscos de evasão
e comprometer o alcance dos objetivos finalísticos da instituição, haja vista a
relevância de tal auxílio para o suporte tecnológico no processo de
ensino-aprendizagem no período ERE, faz-se necessário que os gestores informem
quais os procedimentos e medidas adotadas para garantir a equidade com relação
aos/às alunos/as com o pedido indeferido pelos motivos apresentados (não envio da
documentação; documentação incompleta ou não preencheu o questionário
socioeconômico).

Destaca-se que no PDI 2019-2023 tem-se como objetivo, para assegurar aos/às
discentes condições de permanência e conclusão com êxito, uma meta de 75% de
discentes beneficiados com auxílios/bolsas da Assistência Estudantil em relação aos
alunos elegíveis.

Diante do exposto, entende-se pertinente recomendar ao Campus que adote
medidas quanto ao alto indeferimento de auxílios pelos motivos apresentados, e
aponte medidas e procedimentos para garantir a equidade em termos de
conectividade.

Com a implementação dessa recomendação espera-se contribuir para a inclusão
digital, reduzir os riscos de evasão e assegurar aos/às discentes condições de
permanência e conclusão com êxito. O benefício dessa recomendação, em termos
não monetários, tende a alcançar relevante importância, quando levados em
consideração os Índices de Eficiência Acadêmica.

15 Não mapeamento e implementação de medidas formais para os controles
internos administrativos e mitigação dos riscos envolvidos no ERE nos níveis
tático e operacional

Constata-se, pelas informações fornecidas, que o Campus não mapeou e
implementou medidas formais quanto aos controles internos administrativos e
mitigação dos riscos envolvidos no ERE nos níveis tático e operacional que possam
comprometer o alcance dos objetivos finalísticos.
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Cumpre destacar que o IFAL, a partir de 2018, iniciou o processo de gestão de
riscos no nível estratégico. Assim sendo, considerando-se o que reza o Art. 3º da IN
nº 01/2019:

Art. 3º Os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal deverão
implementar, manter, monitorar e revisar os controles internos
da gestão, tendo por base a identificação, a avaliação e o
gerenciamento de riscos que possam impactar a consecução
dos objetivos estabelecidos pelo Poder Público. Os controles
internos da gestão se constituem na primeira linha (ou camada) de
defesa das organizações públicas para propiciar o alcance de seus
objetivos. Esses controles são operados por todos os agentes
públicos responsáveis pela condução de atividades e tarefas, no
âmbito dos macroprocessos finalísticos e de apoio dos órgãos e
entidades do Poder Executivo Federal. A definição e a
operacionalização dos controles internos devem levar em conta os
riscos que se pretende mitigar, tendo em vista os objetivos das
organizações públicas. Assim, tendo em vista os objetivos
estabelecidos pelos órgãos e entidades da administração
pública, e os riscos decorrentes de eventos internos ou
externos que possam obstaculizar o alcance desses objetivos,
devem ser posicionados os controles internos mais
adequados para mitigar a probabilidade de ocorrência dos
riscos, ou o seu impacto sobre os objetivos organizacionais.
(grifo nosso)

e, atentando-se para o disposto no Acórdão nº 6836/2019 - TCU - 1ª Câmara que
recomenda as seguintes providências para melhoria do sistema de controles
internos:

1.7.2. proceda à estruturação, sistematização e implementação de
um processo de avaliação de riscos por meio da utilização de
métodos, técnicas e ferramentas de apoio para identificação,
avaliação e implementação de respostas a riscos, seguindo, se
assim preferir, as boas práticas dispostas no COSO - Estrutura
Integrada de Controles Internos, COSO - Gerenciamento de
Riscos Corporativos e ABNT NBR ISO 31.000:2009;

1.7.3. estabeleça políticas e procedimentos de controle para atuar
sobre os riscos, de maneira a contribuir para que os objetivos da
organização sejam alcançados dentro dos padrões estabelecidos,
conforme as boas práticas dispostas no COSO - Estrutura
Integrada de Controles Internos e no COSO - Gerenciamento de
Riscos Corporativos;

Considera-se salutar que o Campus proceda a gestão dos riscos nos níveis tático e
operacional quanto aos processos finalísticos. Para tal, observa-se como de extrema
relevância a formação de gestores para atuar na identificação, avaliação e
monitoramento dos riscos que possam comprometer o atingimento dos objetivos.
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Assim, em face do exposto, entende-se pertinente recomendar ao Campus que
realize o mapeamento e a implementação de medidas formais quanto aos controles
internos administrativos e à mitigação dos riscos envolvidos, nos níveis tático e
operacional, com relação aos objetivos finalísticos.

Com a implementação dessa recomendação espera-se contribuir para a
governança, gestão de riscos e fortalecimento dos controles internos, o que tende a
promover maior eficiência do Campus, tanto em termos administrativos quanto
acadêmicos. O benefício dessa recomendação, em termos não monetários, tende a
alcançar uma importância considerável, quando levada em conta a integridade, a
transparência e o controle social.

Pró-Reitoria de Ensino

Além da análise dos campi escolhidos como amostra para esse trabalho, foi
realizada uma avaliação dos resultados consolidados pela área estratégica do
Ensino no Ifal. Para tanto, foi realizada reunião com a equipe da Proen, solicitados
documentos relacionados ao tema e analisadas as informações disponibilizadas no
site institucional. Como resultado, identificamos que:

16 Ausência de Informações sobre o ERE no site

O primeiro ponto de análise deste trabalho foi quanto à comunicação do Ifal com a
comunidade acadêmica no período do ERE. Como critério, foi verificado se as
informações disponibilizadas no meio de comunicação oficial (site institucional) eram
suficientes, acessíveis e atualizadas.

O Ifal lançou uma página virtual específica que reúne orientações e informações
para a comunidade acadêmica, em razão da pandemia da Covid-19. O acesso à
página é feito a partir do próprio site do Ifal e pode ser facilmente identificado, uma
vez que o banner está na página inicial em formato acessível.

Figura 06 . Espaço reservado a informações sobre o ERE no site institucional
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Fonte: site institucional do Ifal

Além de notícias relacionadas ao tema, a página do Ensino Remoto traz links
específicos:

● aos professores https://www2.ifal.edu.br/ensino-remoto/professor, com
materiais digitais e links para ferramentas e tutoriais (vídeos, textos,
manuais, infográficos, etc);

Figura 07. Espaço destinado aos docentes no site institucional

Fonte: site institucional do Ifal
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● aos estudantes https://www2.ifal.edu.br/ensino-remoto/estudante, com
orientações sobre o Ensino Remoto, bem como links para materiais e
ferramentas que podem facilitar a adaptação e os estudos;

Figura 08. Espaço reservado para os discentes no site institucional

Fonte: site institucional do Ifal

● informações de contato dos servidores responsáveis pelas áreas de Ensino
em cada campi https://www2.ifal.edu.br/ensino-remoto/contato;

● informações sobre o atendimento remoto na Reitoria
https://www2.ifal.edu.br/atendimento-remoto;

● tutoriais do Sigaa https://www2.ifal.edu.br/ensino-remoto/tutoriais-sigaa para
docentes e discentes;

● legislação e normas relativas ao Ensino Remoto
https://www2.ifal.edu.br/ensino-remoto/legislacao-e-normas-1.

Destaque-se que, apesar da acessibilidade da página e das informações dispostas,
alguns pontos não estão disponibilizados de forma direta, como: calendários
acadêmicos dos campi e os horários das aulas. Considerando que estas são
informações de interesse direto e imediato da comunidade acadêmica,
recomendamos a inserção na página para garantir o atendimento ao que preceitua a
LAI, bem como o Acórdão nº 8131/2019 – TCU – 1ª Câmara.

Com a implementação dessa recomendação espera-se contribuir para a
transparência nas informações sobre ensino de forma tempestiva e atualizada. O
benefício dessa recomendação, em termos não monetários, tende a alcançar
relevante importância, quando levados em consideração o fortalecimento do controle
social e o cumprimento da legislação vigente.

Manifestação da Proen: Por meio do Memorando Eletrônico nº 9/2022 -
REIT-PROEN, a Proen informou que “A Proen compreendeu que tanto os
calendários acadêmicos dos campi, bem como os horários das aulas, deveriam estar
disponíveis no site, nos espaços destinados a cada campus, de responsabilidade
dos mesmos, e não nas informações gerais do ERE”
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Análise da Auditoria Interna: Apesar de a Proen ter indicado que a
disponibilização de informações relativas a calendários acadêmicos e horários das
aulas são de responsabilidade dos campi, foi identificado que os mesmos também
não o fizeram, fato evidenciado neste mesmo relatório, em espaço destinado a
avaliar os campi. Considerando, segundo o Regimento Geral do Ifal, que a Proen “é
o órgão executivo que planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as
atividades e políticas de ensino, articuladas à pesquisa e à extensão”, a Auditoria
Interna entende que cabe à Pró-Reitoria a ação de planejar, superintender,
coordenar, fomentar e acompanhar, as ações de transparência das informações
relativas ao Ensino, seja de forma consolidada, seja junto aos campi.

17 O planejamento das ações e atividades desenvolvidas por meio do Ensino
Remoto Emergencial não estão formalmente relacionados aos dados obtidos
das avaliações

Sobre as ações e atividades desenvolvidas no ERE para garantir o êxito do
processo de ensino-aprendizagem, a Proen informou que

A própria Resolução n° 50/2020, configura-se um instrumento de
planejamento para o Ensino Remoto Emergencial conforme disposto
em seu Art.1, e o cerne das preocupações durante a construção
coletiva do documento, envolvendo dirigentes de ensino, equipes
técnico-pedagógicas e equipe sistêmica da Proen, foi a permanência
e êxito dos estudantes, o que se evidencia no corpo do documento.

Com relação ao acompanhamento dos campi, a Proen informou que foi realizado
através de reuniões remotas de acompanhamento da Proen com os 16 campi, feita
de forma individualizada por campus e, pelos campi, através de elaboração e
divulgação de relatório.

Com relação às ações e atividades, a Proen indicou, também, que em virtude do
contexto de pandemia, causado pela covid-19, foi desenvolvido um programa de
formação em serviço que possibilitou aos docentes participantes adquirirem
conhecimentos em torno do uso das tecnologias digitais para repensarem seus
planejamentos e buscarem a integração disciplinar, optando pelo desenvolvimento
de aprendizagem baseada em metodologias ativas em diferentes modalidades dos
cursos do IFAL, além de ressignificar o papel dos estudantes no processo de
ensino-aprendizagem e desenvolver efetivamente uma abordagem dialógica para a
construção do conhecimento. No sentido de atender as necessidades emergenciais
do ensino remoto, o Ifal publicou em 2020 edital para seleção de formadores para
ministrar aulas em quatro cursos: SIGAA: formação inicial; Uso Pedagógico do
SIGAA/Ifal; Ressignificação das práticas didático-pedagógicas por meio de
metodologias ativas; Ferramentas tecnológicas para atividades educacionais.
Atendendo a uma procura de aproximadamente 300 (trezentos) docentes o que
resultou na formação de 08 turmas, distribuídas em dois ciclos de ofertas. Os
formadores foram selecionados considerando expertise em tecnologias digitais e
metodologias ativas e/ou participaram dos programas gerenciados pela Secretaria
de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (SETEC/MEC),
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com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq), que promoveu formação de professores da Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT).

Apesar das diversas atividades realizadas, a partir da análise dos documentos
encaminhados e dos relatórios disponibilizados no Sigaa, foi identificado que não há
documento consolidando resultados ou avaliando os indicadores de cada campus ou
os riscos dos processos do Ensino no Ifal. Considerando que a utilização de
informações derivadas das avaliações institucionais, no planejamento das iniciativas
de ensino, pode beneficiar o planejamento estratégico indicando as áreas, processos
e atividades em que há maior risco de não atingimento dos objetivos, recomenda-se
que o planejamento das ações e atividades sejam relacionadas aos objetivos
pretendidos e resultados obtidos.

18 Acompanhamento dos indicadores e metas para avaliação da efetividade do
Ensino Remoto Emergencial não estão conforme previstas na Resolução nº
50/2020

Da análise dos documentos recebidos, não foi possível identificar se e como a Proen
consolidou e analisou as avaliações dos campi quanto ao ERE, uma vez que não
recebemos documento com essa natureza. A Proen encaminhou à Audint as
avaliações realizadas por cada campus individualmente, mas, mesmo estas,
apresentam critérios e indicadores diferentes. Não há um padrão definido e os
períodos de avaliação indicados na Resolução não foram cumpridos por todos os
campi.

● Dos Campi Arapiraca, Rio Largo, Santana do Ipanema, São Miguel dos
Campos, Viçosa, Satuba, Penedo e Benedito Bentes não foram
encaminhados relatórios que demonstrem indicadores e analisem os
resultados, mas uma planilha do modelo anexo indicado na Resolução nº
50/2020/Consup;

● Dos Campi Murici e Palmeira dos Índios não foram encaminhados relatórios
que demonstrem indicadores e analisem os resultados, mas uma planilha dos
dados coletados, em modelo diverso do indicado na Resolução nº
50/2020/Consup;

● Os Campi Batalha e Maragogi encaminharam os formulários de
realização/aplicação da pesquisa e o anexo conforme modelo da Resolução
nº 50/2020/Consup, no entanto não indicou relatório analítico da situação do
Ensino Remoto nos Campi, apresentando uma avaliação dos aspectos que
precisam ser adequados ou que estejam funcionando bem;

● Os Campi Coruripe, Piranhas, Marechal Deodoro e o Campus Maceió
apresentaram relatórios mais detalhados e analíticos, relacionando os dados
obtidos com a aplicação de questionários e trazendo alguns indicadores -
ainda que não padronizados entre os campi - que possibilitarão o
acompanhamento do processo em diferentes momentos e permitirão a
avaliação dos resultados e ajustes no planejamento.
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Destaque-se que os dados da avaliação do ERE são, não somente, uma ferramenta
a ser utilizada no planejamento estratégico do Ifal, mas também, uma forma de
prestar contas aos órgãos de governança da instituição sobre o desempenho dos
processos finalísticos, considerando que, conforme TCU17 indica:

Enquanto a governança é responsável por estabelecer a direção a
ser tomada, com fundamento em evidências e levando em conta os
interesses da sociedade brasileira e das partes interessadas, a
gestão é a função responsável por planejar a forma mais adequada
de implementar as diretrizes estabelecidas, executar os planos e
fazer o controle de indicadores e de riscos.

Figura 09. Relação Governança e Gestão

Fonte: TCU

Assim, recomenda-se a padronização e análise dos resultados das avaliações do
ERE para que os resultados, não somente sejam a principal fonte de planejamento
das iniciativas, como também, sejam apresentados aos órgãos de governança do
Ifal. Como benefício com a recomendação, busca-se o melhor monitoramento e
avaliação da política pública e, por consequência, o atingimento dos objetivos
institucionais.

Manifestação da Proen: Por meio do Memorando Eletrônico nº 9/2022 -
REIT-PROEN, a Proen informou que “ Da análise dos documentos recebidos, não foi
possível identificar se e como a Proen consolidou e analisou as avaliações dos
campi quanto ao ERE, uma vez que não recebemos documento com essa natureza.
Esclarecimento: As análises das informações recebidas dos campi, foram feitas em
conjunto com os mesmos nas reuniões remotas de acompanhamento por campus.”

Análise da Auditoria Interna: Apesar da Pró-Reitoria ter indicado que as análises
foram realizadas em conjunto com os campi em reuniões, não foram encaminhadas
evidências da consolidação desses dados. Destacamos que a análise dos dados da
avaliação do ERE são, não somente, uma ferramenta a ser utilizada no
planejamento estratégico do Ifal, mas também, uma forma de prestar contas aos
órgãos de governança da instituição e a sociedade sobre o desempenho dos
processos finalísticos.

17 https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/governanca-no-setor-publico/
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19 Quais medidas o Ifal implementou para garantir a permanência e o êxito dos
discentes no período de Ensino Remoto Emergencial?

A Proen informou à Auditoria Interna as ações da Diretoria de Políticas Estudantis
durante a pandemia e que englobam os Programas de repasse de recursos e a
inclusão digital:

“Alteração e elaboração de diversos normativos (resolução, portaria e instruções
normativas, disponíveis na pasta Políticas Estudantis ->Normativos), entre eles:
1. Alteração na Política de Assistência Estudantil para atendimento a estudantes em
situações emergenciais que geram o agravamento das condições de vulnerabilidade
já existentes
2. Criação do Programa Auxílio Conectividade do IFAL;
- Seleção para o Programa Auxílio Conectividade do IFAL: distribuição de tablets ou
auxílio em pecúnia para compra de equipamento (computador tipo notebook,
desktop ou tablet); bem como, contratação de internet móvel ou fixa; - Adesão ao
Programa Alunos Conectados, da RNP/MEC: distribuição aos estudantes de pacotes
de dados para internet, por meio de chips O Projeto Alunos Conectados tem por
finalidade o fornecimento, por meio de operadoras de Serviço Móvel Pessoal (SMP),
disponibilização e monitoramento de pacote de dados, para alunos/as das IFES e
IFs em condição de vulnerabilidade socioeconômica, para desenvolvimento de suas
atividades acadêmicas, fora do campus de sua Instituição de Ensino. Este projeto,
conduzido pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), consiste em um suporte
às ações emergenciais de educação, pesquisa e assistência ao ensino, em apoio ao
enfrentamento da pandemia Covid-19, por orientação do MEC e sob a coordenação
da Secretaria de Educação Superior (SESU) e da Secretaria de Educação
Profissional e Tecnológica (SETEC).

Por meio do Projeto Alunos Conectados são fornecidos SIM CARDs com pacotes de
dados de 5G a 40G das operadoras CLARO e OI. Inicialmente, o Projeto atendeu
apenas estudantes com renda per capita de até 0,5 salário mínimo per capita.
Atualmente, essa renda foi ampliada para estudantes de até 1,5 salário per capita.

No Ifal, a distribuição de chips possibilitou o acesso ao Ensino Remoto Emergencial
e a manutenção do vínculo com a Instituição. Os/as estudantes beneficiados por
esse Projeto passaram por um processo seletivo da Assistência Estudantil de cada
Campus para comprovação da renda e demanda de internet (claro ou oi). Os/as
demais estudantes que não puderam ser atendidos/as com esse projeto foram
atendidos/as pelo Auxílio Conectividade/Ifal.”

Ainda que os processos tenham sido adequados ao momento de pandemia e
tenham buscado proporcionar o acesso de todos os discentes às ferramentas
digitais que proporcionasse a permanência destes, foi possível verificar, da análise
dos resultados finais dos editais dos programas da Assistência Estudantil dos campi,
que diversos discentes tiveram suas inscrições indeferidas por, dentre os variados
motivos, o não encaminhamento da documentação requerida no prazo. No entanto,
faz-se a ressalva que o auxílio buscava, justamente, a inserção tecnológica, e o fato
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de o único meio indicado no edital para a entrega dos documentos tenha sido o meio
digital, há a possibilidade de que o auxílio não foi oportunizado a todos de forma
equânime.

Destaca-se que no PDI 2019-2023 tem-se como objetivo, para assegurar aos/às
discentes condições de permanência e conclusão com êxito, uma meta de 75% de
discentes beneficiados com auxílios/bolsas da Assistência Estudantil em relação aos
alunos elegíveis. No entanto, dos campi analisados, comparando as vagas previstas
e as inscrições deferidas, a meta não foi alcançada.

Diante do exposto, entende-se pertinente recomendar aos campi que adotem
medidas quanto ao alto indeferimento de auxílios pelos motivos apresentados, e
aponte medidas e procedimentos para garantir a equidade em termos de
conectividade.

Com a implementação dessa recomendação espera-se contribuir para a inclusão
digital da comunidade acadêmica, reduzir os riscos de evasão e assegurar aos/às
discentes condições de permanência e conclusão com êxito. O benefício dessa
recomendação, em termos não monetários, tende a alcançar relevante importância,
quando levados em consideração os Índices de Eficiência Acadêmica.

Manifestação da Proen: Por meio do Memorando Eletrônico nº 9/2022 -
REIT-PROEN, a Proen informou que “No período pandêmico a dificuldade de
contato com os/as estudantes, apesar dos diversos esforços institucionais, foi muito
grande. Então, mesmo com diversas estratégias utilizadas pelos campi no que se
refere a entrega de documentação pelos/as estudantes tais como prorrogação de
prazo, entrega de documentação presencial, dentre outras, ainda tivemos muitos
casos de indeferimento por descumprimento deste item, extremamente importante
na análise socioeconômica do corpo discente e atendimento de suas demandas. Em
decorrência dessa problemática, atualmente o grupo de Serviço Social do Ifal, junto
a DPE, está trabalhando em alterações no processo seletivo (fases da seleção,
edital, metodologias de análise e etc) para os programas da Assistência Estudantil
com o objetivo de torná-los, a partir de 2022, mais eficientes, principalmente, no que
se refere às problemáticas recorrentes a exemplo de entrega de documentação
incompleta.”

Análise da Auditoria Interna: Considerando que foram encaminhadas providências
de aperfeiçoamento do processo, manteremos o monitoramento da recomendação
que deverá ser reexaminada até que seja integralmente atendida.
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RECOMENDAÇÕES

1. Recomendamos a inclusão do calendário acadêmico vigente, bem como
informações sobre horários de aulas, no site institucional, a fim de atender as
diretrizes da Lei de Acesso à Informação, bem como o Acórdão nº 8131/2019 – TCU
– 1ª Câmara, no qual o órgão de Controle Externo estabelece que se

adote medidas para que as informações publicadas em seus portais na rede
mundial de computadores atendam aos atributos de primariedade,
integralidade, atualidade, disponibilidade, autenticidade e granularidade, em
conformidade com a Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).

2. Recomendamos que, nos documentos que tratam do planejamento em nível
estratégico, tático e operacionais relativos ao Ensino, também sejam incluídas
informações como a definição de metas e objetivos, a identificação dos riscos de
não atingi-los e a previsão de medidas e os responsáveis pelos tratamentos desses
riscos.

3. Recomendamos que os documentos de avaliação do ERE indiquem informações
mais completas e detalhadas, uma vez que devem servir de parâmetro para ajustes
no planejamento e revisão ou não de ferramentas e modelos adotados. Além disso,
recomendamos que seja uma prática contínua, conforme delimita o art. 38, da
Resolução nº 50/CS/2020, sendo, portanto, observados os prazos para cada
avaliação.

4. Recomendamos que, considerando o contexto de pandemia e as dificuldades de
acesso à tecnologia enfrentada pelos discentes, sobretudo os que solicitaram auxílio
conectividade, que sejam consideradas alternativas para inscrição nas seleções e
entrega de documentação, além da digital.
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5. Recomendamos que os gestores formalizem e deem publicidade ao planejamento
de curto e médio prazo, apontando os objetivos, as metas, os riscos mapeados, bem
como a forma de monitoramento e as ações estratégicas relacionadas ao Ensino em
busca dos melhores resultados, tanto na oferta de um serviço de qualidade,
buscando sempre a permanência e o êxito dos discentes, como na utilização
eficiente dos recursos. Esse planejamento deve estar alinhado ao Plano de
Desenvolvimento Institucional do Ifal (PDI 2019-2023).

6. Recomendamos a capacitação dos gestores, de todos os níveis, no tema Gestão
de Riscos.
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4 CONCLUSÃO

A Ação nº 13/2021 – Ensino Básico – buscou analisar eventos e ações adotadas
pelos campi e pela Proen em resposta aos desafios impostos pela necessidade de
suspensão das atividades presenciais enquanto ação de combate à pandemia
mundial por Covid-19. Assim, houve a análise dos indicadores, da metodologia
adotada no planejamento das atividades e dos controles implementados.

Após análise documental e exames de registros, bem como a partir da manifestação
da Proen ao Relatório Preliminar, depreende-se que a execução das atividades do
Ensino Básico no Ifal passou por diversas adaptações a fim de manter a qualidade
durante o período excepcional. No entanto, identificamos que há margem para a
implantação de metodologias de planejamento baseadas em risco que podem ser
mais eficazes, bem como há possibilidade de avanços na disponibilização de
informações à comunidade acadêmica.

Por oportuno, reiteramos nossa disponibilidade em prestar quaisquer informações
complementares sobre a realização deste trabalho.

Atenciosamente,

José Emiliano dos Santos
Auditor

Silvana Kelly Coimbra Peixoto
Técnica em Assuntos Educacionais

Marília Cristyne Souto G. B. Matsumoto
Auditora Chefe
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