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COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

 

AUDITORIA INTERNA

RELATÓRIO DE AUDITORIA

Relatório de
Auditoria AUD/FS/DS/04/2019 - 12 de maio de 2020

A�vidade do PAINT A004 - PAINT 2019
Tipo Auditoria de Avaliação (conformidade e desempenho)

Des�natário Coordenação-Geral de Programas da Diretoria de
Relações Internacionais (CGPR/DRI)

Assunto Conformidade, Riscos, Controles Internos e Governança
nos programas da CGPR/DRI

 

INTRODUÇÃO

1. Trata-se de Relatório de Auditoria de Avaliação, realizada pela Unidade de Auditoria
Interna da Capes, no uso das atribuições que lhe confere o art. 8º, incisos I, II, III e V do Estatuto da
Capes, aprovado pelo Decreto nº 8.977, de 30 de janeiro de 2017, a Portaria GAB Nº 220, de 27/9/2018,
que dispõe sobre o estatuto da Unidade de Auditoria Interna da Capes e a Ação A004 do Plano Anual de
A�vidades de Auditoria Interna - PAINT/2019 (SEI nº 0822565), aprovado pela Presidência da Capes e
pela Controladoria Geral da união (CGU).

2. Inicialmente, o PAINT previa a avaliação apenas dos programas Brafitec Programa de
Cooperação Brasil-France Ingénieur Technologie ) e Cofecub (Comitê Francês de Avaliação da Cooperação
Universitária com o Brasil). No entanto, após reunião realizada no início dos trabalhos com a área
auditada – a Coordenação-Geral de Programas da Diretoria de Relações Internacionais (CGPR/DRI), e com
vistas a agregar mais valor aos processos de governança, gerenciamento de riscos e controles internos, a
Auditoria Interna, em conjunto com a área auditada, selecionou mais dois programas, que representam
diferentes modalidades de apoio financeiro: o PEC-PG (Programa Estudantes-Convênio de Pós-
Graduação) e o EAE (Escola de Altos Estudos), contemplando as quatro modalidades de programas
vigentes na CGPR: 

Modalidade de Apoio Programa selecionado
Projetos Conjuntos de Pesquisa Capes/Cofecub
Parcerias Universitárias Brafitec
Bolsa Individual PEC-PG
Especiais - acordos bilaterais e/ou mul�laterais EAE

3. Projetos Conjuntos de Pesquisa -  são  considerados os principais programas da CGPR
devido à tradição e à longa duração das parcerias. O principal representante desta modalidade é o
Capes/Cofecub, que completa 41 anos em 2020 e con�nua vigente. O programa contempla apoio a
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projetos  com  quatro anos de duração, avaliados na metade do período. São apoiados cerca de 30
projetos por ano e contempladas todas as áreas do conhecimento. Os editais são concorridos - cerca de
300 candidaturas para 30 vagas. Para o acompanhamento são realizadas reuniões anuais, sendo uma no
Brasil e outra na França. Cada coordenação de projeto tem direito a cota de bolsa (de 4 a 12 meses). Há
financiamento cruzado, pelo qual as passagens são pagas pela Capes e as diárias pagas pelo parceiro e
vice-versa. Existem mais bolsistas brasileiros na França do que o contrário. Esta assimetria na formação
dos estudantes é histórica no programa. O programa teve três processos vigentes analisados neste
trabalho, contemplando os editais nº 16/2015, nº 04/2017 e nº 8/2018. Ao todo, esses editais apoiaram
84 projetos, sendo 44 da região Sudeste; 24 da região Sul; 8 da região Nordeste; 7 da região Centro-
Oeste; e 1 da região Norte. 

4. Parcerias Universitárias - são projetos de cooperação que promovem o intercâmbio de
estudantes brasileiros e de países parceiros. O principal programa dessa modalidade é o Brafitec e
também trata-se de uma parceria entre Brasil e França, que apoia projetos conjuntos de pesquisa de
cursos de graduação na área de engenharia, envolvendo 56 universidades brasileiras e 30 ins�tuições
francesas. O programa já enviou 6.550 bolsistas brasileiros ao exterior e recebeu cerca de 1,5
mil bolsistas franceses nas universidades brasileiras. A cooperação visa es�mular o intercâmbio na
graduação, em ambos os países, e busca a aproximação das estruturas curriculares, inclusive a
equivalência e o reconhecimento de créditos. Já foram realizadas mais de 2 mil missões de trabalho
durante a vigência do programa. Vale ressaltar que, no período de 2020 a 2022, a parceria entre a Capes
e a França no Programa Brafitec prevê a concessão de 1,5 mil bolsas para estudantes brasileiros em
universidades francesas. Os inves�mentos somam R$ 178,7 milhões ao longo dos três anos. 

5. Bolsa Individual - foi selecionado o PEC-PG, que concede bolsas de doutorado pleno, em
ins�tuições de ensino superior brasileiras, a professores universitários, pesquisadores, profissionais e
graduados dos países em desenvolvimento com os quais o Brasil mantém Acordo de Cooperação
Educacional, Cultural ou de Ciência e Tecnologia. O obje�vo é aumentar a qualificação necessária para
que o estudante possa contribuir para o desenvolvimento de seu país. O programa é fruto de parceria
entre o Ministério da Educação (MEC), por meio da Capes, o Ministério das Relações Exteriores (MRE),
por intermédio da Divisão de Temas Educacionais (DCE), e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações
e Comunicações (MCTIC), por meio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien�fico e Tecnológico
(CNPq). A parceria MEC e MRE também permite programa semelhante no âmbito da modalidade de
graduação, o chamado (PEC-G). Com dados da DCE/MRE, o primeiro protocolo foi assinado em 1981 e
atualizado em 2006. Atualmente, são 60 os países par�cipantes no PEC-PG, sendo 26 da África, 25 das
Américas e 9 da Ásia. Ao longo dos úl�mos vinte anos, foram selecionados mais de 3 mil estudantes de
pós-graduação. Cerca de 68% das candidaturas vêm de países das Américas, com destaque para
Colômbia e Peru. Na África, a maior par�cipação é de moçambicanos e cabo-verdianos. Na Ásia, os
�morenses respondem pelo maior número de selecionados. 

6. Especiais - acordos bilaterais e/ou mul�laterais -  foi escolhido o programa EAE, que tem
por obje�vo apoiar os programas de pós-graduação brasileiros a promover a realização de visitas de curta
duração a ins�tuições de ensino superior (IES) e ins�tutos ou centros de pesquisa e desenvolvimento
públicos brasileiros, por professores e pesquisadores de reconhecido pres�gio internacional, atuantes no
exterior, em todas as áreas do conhecimento. Os processos selecionados para amostra estão vinculados
ao edital nº 14/2018, que teve 22 propostas aprovadas, sendo 8 da região Sudeste; 6 da região Sul; 4 da
região Nordeste e 2 das regiões Centro-Oeste e Norte, respec�vamente. 

OBJETIVO E ESCOPO DA AUDITORIA

7. O obje�vo desta auditoria é analisar a conformidade dos programas auditados com a
legislação relacionada a bolsas e auxílios no exterior, bem como verificar a existência de controles
internos estruturados para a mi�gação de riscos e analisar a efe�vidade, transparência e aumento da
qualidade dos resultados, além do novo modelo de governança recém implementado na unidade. 

8. O escopo é composto de três grupos de ações, delimitadas ao período entre 2015 a 2019,
assim discriminadas: 

I - avaliar a conformidade, por meio das amostras de quatro programas, definidos em
conjunto pela área auditada e a equipe da Auditoria Interna (AUD);
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II - analisar o modelo de governança, os riscos e os controles internos;

III - analisar o acompanhamento e o monitoramento existentes dos resultados. 

METODOLOGIA UTILIZADA

9. A auditoria foi realizada nas modalidades conformidade e operacional, em que a matriz de
planejamento u�lizada foi definida pela Unidade de Auditoria Interna da Capes. Os trabalhos seguiram o
disposto no Manual de Orientações Técnicas da A�vidade de Auditoria Interna Governamental do Poder
Execu�vo Federal, emi�do pela Instrução Norma�va CGU nº 08, de 06 de dezembro de 2017, que orienta
a operacionalização do disposto no Referencial Técnico - Instrução Norma�va CGU nº 03, de 09 de junho
de 2017.

10. Para a seleção de amostragem dos processos a serem auditados, foram u�lizados três
critérios para sorteio, mo�vados pelo perfil de processos de cada programa, conforme detalhamento
abaixo:

I - Programa Capes/Cofecub - três processos selecionados por sorteio, sendo um
em cada faixa de valores inves�dos (acima de R$ 100 mil; entre R$ 60 mil e R$ 99 mil; e
abaixo de R$ 60 mil) - Processos SCBA 88887.130209/2017-01; 88881.143103/2017-
01; e 88881.192828/2018-01, respec�vamente.

II - Programa Escola de Altos Estudos (EAE) - dois processos selecionados por
materialidade (os de maior valor) no período em análise - R$ 125 mil -
88887.198232/2018-00; e R$ 100,2 mil - 88887.198176/2018-00. 

III - Programa Capes/Brafitec - três processos selecionados por sorteio de forma
aleatória: 88881.197889/2018-01 - R$ 47.520,00;  88881.144774/2017-01 - R$
82.720,00; e 23038.000262/2015-37 - R$ 96.938,00.

IV - Programa PEC-PG - dois processos selecionados por sorteio de forma
aleatória: 88881.130980/2016-01 - R$ 63,8 mil; e 88881.284009/2018-01 -  R$11 mil. 

11. Como fundamento legal para esta auditoria, foram u�lizadas as seguintes normas e editais
de seleção, além de manuais: Portaria nº 8, de 12 de janeiro de 2018 – Regulamento Geral para Projetos
Internacionais; Edital Cofecub nº 16/2015; Edital Cofecub nº 04/2017s; Edital Cofecub nº 08/2018;
Decreto nº 5.801/2006 – EAE; Edital EAE 14/2018; Edital Brafitec nº 11/2018; e Edital PEC-PG nº
23/2016; Documento Unesco – Projeto 914BRZ1050.2-Capes - Manual de Boas Prá�cas de programas da
CGPR; Estatuto da Capes - Decreto nº 8.977/2017; Portaria Capes nº 105, de 25 de maio de 2017
- Regimento Interno da Capes – Art. 73 e 80; Decreto nº 7.724/2012 – regulamenta a Lei de Acesso à
Informação (LAI), capítulos III e IV; Lei nº 13.726/2018 - racionaliza atos e procedimentos administra�vos
dos Poderes da União; Instrução Norma�va Conjunta nº 01/2016 - dispõe sobre controles internos,
gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Execu�vo Federal; Decreto nº 9.203/2017, que dispõe
sobre a polí�ca de governança da administração pública federal; Portaria GAB nº 37, de 20 de fevereiro
de 2018, que ins�tui a Polí�ca de Gestão de Riscos da Capes.  

12. A área auditada ressaltou, por meio da Nota Técnica SEI nº 1185503, que a AUD deveria ter
incluído em suas análises a Portaria Capes nº 125, de 29 de maio de 2018, revisada pela Portaria nº 01,
de 03 de janeiro de 2020, e a Portaria nº 289, de 28 de dezembro de 2018, de forma que poderiam ser
verificados ainda mais pontos posi�vos na avaliação. A primeira portaria norma�zou todas as
modalidades de bolsas no âmbito das ações e programas da DRI, incrementou os bene�cios e aumentou
os valores das mensalidades, tornando as modalidades de bolsas mais atra�vas para o envio de
discentes, docentes e pesquisadores brasileiros para o exterior, bem como a atração de pesquisadores
estrangeiros e repatriamento de cien�stas brasileiros. A segunda aprovou o Regulamento de Bolsas no
Exterior, por meio do qual a DRI definiu o disciplinamento das etapas de inscrição, seleção, aprovação,
concessão, implementação, acompanhamento e prestação de contas das modalidades de bolsas no
exterior, além de explicitar os direitos e obrigações dos bolsistas, bem como os perfis e requisitos dos
candidatos  e os critérios e prazos para cada modalidade de bolsa. Ressalta-se que na situação
encontrada do Achado 11 a Portaria nº 289 foi citada de forma posi�va, por ter trazido uniformidade e
clareza ao relacionamento ins�tucional entre a Capes e os usuários de bolsas e auxílios no exterior.

https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/auditoria-e-fiscalizacao/arquivos/manual-de-orientacoes-tecnicas-2017.pdf/view
http://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-n-3-de-9-de-junho-de-2017-19111304?inheritRedirect=true
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13. Acrescenta-se que as análises da AUD, em relação à conformidade, foram concentradas
nos documentos elencados no parágrafo 11 , na Questão 1 e suas subquestões – parágrafo 14 . Pela
dinâmica do andamento dos trabalhos, os editais dos programas e a Portaria nº 8 de 12 de janeiro de
2018 – Regulamento Geral para Projetos Internacionais – foram os principais documentos que
embasaram as análises. As portarias sobre bolsas, que estavam no rol de legislação inicial dos trabalhos,
o que pode ser conferido na relação de documentos no Processo nº 23038.016481/2019-61 – Papéis de
Trabalho, foram excluídas quando da elaboração do relatório preliminar por não terem sido elaboradas
questões específicas sobre as mesmas,  especialmente porque alguns dos editais analisados foram de
anos anteriores à edição das referidas portarias (2015, 2016, 2017). Apesar de não fazer parte do escopo
desta auditoria, a AUD reconhece a relevância dos norma�vos citados pela área auditada para o
aperfeiçoamento do trabalho da Diretoria diante a sociedade.

14. A matriz de planejamento u�lizada foi definida pela AUD com as seguintes questões e
respec�vas subquestões: 

Q.1 - Os programas da CGPR estão em conformidade com a legislação relacionada a
bolsas e auxílios internacionais?

Subquestões:

Q1.SQ1. O programa Capes/Cofecub está sendo operacionalizado em conformidade
com a Portaria nº 8 de 12 de janeiro de 2018 – que trata do Regulamento Geral para
Projetos Internacionais (1070815)?
Q1.SQ2. Os projetos selecionados estão de acordo com o Cofecub – Edital nº
16/2015?
Q1.SQ3. Os projetos selecionados estão de acordo com Cofecub – Edital nº
04/2017?
Q1.SQ4. Os projetos selecionados estão de acordo com Cofecub – Edital nº 8/2018?
Q1.SQ5. O programa Escola de Altos Estudos (EAE) está sendo operacionalizado
em conformidade com o Decreto nº 5.801/2006, Portaria nº 8 de 12 de janeiro de
2018 – que trata do Regulamento Geral Projetos Internacionais (1070815)?
Q1.SQ6. O programa EAE está em conformidade com a Portaria nº 8 de 12 de
janeiro de 2018 – que trata do Regulamento Geral para Projetos Internacionais
(1070815)?
Q1.SQ7. Os projetos selecionados estão de acordo com o Edital EAE nº 14/2018?

Q.2 - Existem controles internos estruturados e suficientes para a mi�gação dos riscos?

Subquestões:

Q2.SQ1. Quais ferramentas/sistemas são utilizadas pela equipe para
acompanhamento de todas as fases do projeto, com objetivo de controle interno?
Q2.SQ2. Existe mapeamento de riscos?

Q.3 - O novo modelo de governança recém implementado na unidade visa maior
efe�vidade, transparência, controles, diminuição dos riscos e aumento da qualidade dos resultados?

Subquestões:

Q3.SQ1. Quais as principais mudanças implementadas no gerenciamento do
programa após a reestruturação?
Q3.SQ2. Existem documentos que comprovem as mudanças no modelo de gestão,
como fluxogramas ou atas de reuniões?
Q3.SQ3. Em estudo realizado por consultoria da Unesco no ano de 2018, foi
elaborado um manual de boas práticas de programas da CGPR. As sugestões de
melhoria constantes do manual foram implementadas?

Q.4 - É realizada avaliação dos resultados do programa?

Subquestões
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Q4.SQ1. Como são apurados os resultados dos projetos apoiados?
Q4.SQ2. Os resultados são mensuráveis?
Q4.SQ3. Os resultados são avaliados visando a implementação de
melhorias/correções em fases futuras?

RESULTADO DOS EXAMES

15. Foram registrados 20 Achados de Auditoria, divididos em 9 pontos fortes e 11 que
necessitam melhorias – que implicaram em 11 propostas de recomendação. Os Achados estão listados no
Anexo I – "Achados de Auditoria", e dão suporte às análises constantes da conclusão deste Relatório
Preliminar de Auditoria.

16. Diante das análises efetuadas nos processos, das respostas às questões de auditoria, dos
achados a serem relatados e dos comentários feitos sobre o conteúdo do Relatório Preliminar (SEI
nº 1171586), conclui-se que:

17. As amostras dos programas Capes/Cofecub, EAE, Brafitec e PEC-PG analisadas, em quase
sua totalidade, estão em conformidade com a legislação e os respec�vos editais. Foi possível iden�ficar,
no entanto, que as informações e a documentação estão distribuídas em vários sistemas, o que faz com
que o acesso e o entendimento das partes processuais fiquem restritos aos servidores que possuem
conhecimento sobre os programas, seus respec�vos processos e especificidades. Seria de grande avanço,
portanto, a concentração de todas as etapas e informações em um único sistema. Nesse sen�do,
verificou-se que esse e outros pontos relacionados a sistemas informa�zados que carecem de melhorias,
em especial em relação ao SCBA, estão sendo tratados no âmbito da elaboração do Plano Diretor de
Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC 2020-2023. Alguns achados de auditoria apresentados
no Anexo I deste relatório dão conta de aperfeiçoamentos relacionados aos editais e à legislação
realizados pela CGPR e, em alguns casos pontuais, dão conta de não conformidades com os norma�vos.

18. A área auditada iden�ficou, a pedido da AUD, seus riscos e controles internos, ainda que
preliminarmente. Na planilha (SEI nº 1088722) foram descritos os riscos de cada a�vidade dos
macroprocessos, sendo eles: Governança, Acordos, Edital e Parametrização, Seleção, Acompanhamento e
Avaliação. Ressalta-se que, conforme previsto no PAINT 2020, a Auditoria Interna, por meio de trabalho
de consultoria, realizará assessoramento à gestão da Capes no intuito de iden�ficar metodologias para a
implementação de polí�cas de governança, gerenciamento de riscos, controles internos e
integridade; atualização dos norma�vos internos referentes ao tema; e promoção de ações de
sensibilização, capacitação e orientação da alta administração e dos gestores, servidores e colaboradores.
Desta forma, o exercício feito pela CGPR, a pedido desta AUD, assim como em outros trabalhos de
auditoria do PAINT 2019, foram realizados no sen�do de mobilizar a área auditada para as polí�cas que
serão implementadas em toda a Capes e envolverão todas as unidades. Os riscos e controles definidos
pela CGPR demonstraram o interesse do setor em se debruçar sobre a questão, envolvendo toda a
equipe. Esses riscos foram comentados pela AUD na "Planilha Riscos e controles_comentada" (SEI
nº 1171578).

19. O recém implementado modelo de governança, baseado em estudo realizado por
consultoria da Unesco em 2018 (SEI nº 1147783), resultou na reestruturação interna da CGPR e na
criação de núcleos especializados: Coordenação, Acordo, Edital e Parametrização, Seleção,
Acompanhamento, Avaliação de Programas e Governança.Apesar do referido modelo estar ainda em fase
inicial (adotado a par�r de agosto de 2019), esta auditoria constatou que já houve avanços consideráveis
no andamento dos trabalhos na CGPR. A criação dos núcleos trouxe maior especificidade no
acompanhamento das fases dos processos, além de maior transparência e equilíbrio na divisão de
tarefas. A área auditada, com base no conteúdo do Relatório Preliminar, informou que ajustes estão
sendo realizados nas a�vidades de cada núcleo, em especial para evitar sobreposição de ações entre as
coordenações, o que dificulta a eficiência, além de desperdiçar equipes. 

20. Conforme preceitua o The Ins�tute of Internal Auditors (IIA):
“A Auditoria Interna é uma a�vidade independente e obje�va que presta serviços de avaliação e de
consultoria e tem como obje�vo adicionar valor e melhorar as operações de uma organização,
auxiliando-a em alcançar seus obje�vos, com uma abordagem sistemá�ca e disciplinada apara
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avaliação e melhoria da eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, de controle e de
governança corpora�va.”

21. Assim, tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, encaminhe-se
este Relatório em sua versão final à Diretoria de Relações Internacionais para ciência e atendimento às
recomendações de auditoria e ao Gabinete da Presidência da Capes e à Diretoria de Tecnologia da
Informação para ciência. 

Documento assinado eletronicamente por Fabiana Santos Pereira, Assistente em Ciência e
Tecnologia, em 12/05/2020, às 12:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
25, inciso II, da Portaria nº 01/2016 da Capes.

Documento assinado eletronicamente por Joquebede dos Santos Antevere Silva, Auditor(a)-Chefe,
em 12/05/2020, às 14:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 25, inciso II,
da Portaria nº 01/2016 da Capes.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.capes.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1198136 e
o código CRC B2F7C160.

ANEXO I

ACHADOS DE AUDITORIA (PONTOS FORTES E FRACOS) - 1ª PARTE - CONFORMIDADE

QUESTÕES DE AUDITORIA

Q. 1 Os programas da CGPR estão em conformidade com a legislação relacionada a bolsas e auxílios
internacionais?

 

CRITÉRIOS

Portaria nº 8, de 12 de janeiro de 2018 – Regulamento Geral para Projetos Internacionais

Edital Cofecub nº 16/2015

Edital Cofecub nº 04/2017

Edital Cofecub nº 08/2018 

Decreto nº 5.801/2006 – EAE

Edital EAE 14/2018

Edital Brafitec nº 11/2018

Edital PEC-PG nº 23/2016

ACHADO 1: DOCUMENTOS DE UM MESMO PROJETO EM PROCESSOS E SISTEMAS DIFERENTES

SITUAÇÃO ENCONTRADA

A análise foi realizada considerando as informações constantes no Sistema de Controle de Bolsas e
Auxílios (SCBA), sistema indicado na planilha (SEI nº 1070668), enviada em resposta à SA 30/2019 (SEI nº
1065457) com a relação de todos os projetos vigentes. As amostras dos programas Capes/Cofecub, EAE,
Brafitec e PEC-PG analisadas, em quase sua totalidade, estão de acordo com o Regulamento Geral para
Projetos Internacionais e os respec�vos editais. Foi possível iden�ficar, no entanto, que as informações e
a documentação estão distribuídas em vários sistemas, o que impede uma visão completa dos processos
por qualquer agente externo ao setor auditado, ficando o acesso e o entendimento das partes
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processuais restritos aos servidores que possuem conhecimento sobre os programas, seus respec�vos
processos e especificidades. Durante os trabalhos foi esclarecido pela área auditada que cada projeto
apoiado conta com mais de um processo no SCBA, sendo um de concessão e outro de Auxílio Financeiro
a Projeto Educacional ou de Pesquisa (AUXPE) e que há documentos em outros sistemas, como o SAP,
SAD-CGCI, SEI, informação que a equipe de auditoria não teve conhecimento no início dos trabalhos. A
área técnica reconhece que seria de grande avanço a concentração de todas as etapas e informações em
um único sistema, ação esta que não depende exclusivamente da Coordenação ou da Diretoria de
Relações Internacionais.

Ao consultar o processo SEI nº 23038.014713/2019-47, relacionado ao Plano Diretor de Tecnologia da
Informação e Comunicação – PDTIC 2020-2023, foi possível iden�ficar que melhorias no SCBA foram
solicitadas por mais de uma diretoria da Capes. 

Cabe ressaltar que as ações contempladas no PDTIC 2020-2023, até a data da conclusão deste Relatório,
constam no Plano em sua versão preliminar aprovada pelos representantes técnicos das diretorias. O
plano ainda será revisado antes da aprovação e publicação da versão final. 

CAUSAS

O sistema SCBA ainda está em implementação na Capes como um todo. Por ser um sistema considerado
rela�vamente recente em algumas diretorias, ainda se encontra em fase de expansão e aprimoramento.
Algumas fases do processo sele�vo, como a inscrição e a avaliação dos projetos subme�dos, exigem o
uso de sistemas próprios, devido a especificidades de cada fase. 

EFEITO

Pela necessidade de se acessar sistemas diferentes para obter informações sobre um mesmo processo,
informações relevantes podem passar despercebidas pela área técnica durante o acompanhamento do
processo.

MANIFESTAÇÃO DA ÁREA AUDITADA - NOTA TÉCNICA (SEI Nº 1185503)

"As ações conjuntas entre a CGMR e a CGPR para a sistema�zação dos processos de bolsas e projetos,
iniciadas em meados de 2016 e aperfeiçoadas ao longo dos anos subsequentes, permi�ram que a par�r
de 2018, todos os processos de bolsas e projetos no que se refere às etapas de inscrição, seleção,
concessão/implementação, egresso/prestação de contas, dentre outras etapas, fossem totalmente
sistema�zadas às plataformas da Capes, auxiliando a própria Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI)
na definição das bases e parâmetros dos seguintes Sistemas: Sistema de Inscrições da Capes (Sicapes),
Sistema de Avaliação de Propostas (SAP), Sistema de Concessão de Bolsas e Auxílios (SCBA) e Sistema de
Prestação de Contas (Siprec). Contudo, considerando o constante processo de melhorias das suas
plataformas, a repar�ção dos sistemas em plataformas dis�ntas dificulta a guarda e o histórico das
documentações, em especial quando da integralização e da migração dos documentos entre as
plataformas. Atualmente, os Sistemas já possuem a mesma interface, adotam ro�nas de integralização de
dados, mas de fato poderiam ser unificados em uma única plataforma que contemplasse todas as etapas
do processo. Deste modo, recomendamos que essa questão seja capitaneada pela Diretoria de
Tecnologia da Informação (DTI), a par�r do PDTIC 2020-2023."

MANIFESTAÇÃO DA DTI - OFÍCIO 37 (SEI Nº 1183259)

"O entendimento sobre o processo de fomento e seus diversos sistemas está correto. Atualmente
estamos concentrando as operações de cada fase do processo – inscrição, análise, acompanhamento,
pagamento e prestação de contas – em apenas um sistema por fase na CAPES. Esse cenário é uma
evolução do por�olio de sistemas sobre anos anteriores e já é uma premissa válida para a DRI. O próximo
passo para nossa evolução é a consolidação dos sistemas em uma “Plataforma de Fomento”. Mais uma
vez, como o Relatório de Auditoria nº 5 aponta corretamente, este projeto consta no PDTIC 2020-2023.
Além disso, o adicionamos como Projeto Estratégica da DTI no Planejamento Estratégico Ins�tucional da
CAPES para os próximos anos."

ANÁLISE DA AUD

A manifestação da CGPR vai ao encontro do Achado 1 ao reforçar a necessidade de que essa questão seja
capitaneada pela Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI), a par�r do PDTIC 2020-2023. A AUD
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acompanhará, em seu monitoramento, as melhorias implementadas no SCBA a par�r da aprovação do
PDTIC.

 

ACHADO 2:  FRAGILIDADE NA ANÁLISE DE CUMPRIMENTO DE OBJETO

SITUAÇÃO ENCONTRADA

O item 12 dos editais Brafitec nº 11 e 13 preveem que: "O acompanhamento dos projetos será feito de
forma con�nua pela equipe técnica da CAPES, por meio da análise periódica das principais ações em
andamento. Para subsidiar o acompanhamento, a CAPES solicitará duas avaliações: uma parcial para fins
de renovação e outra final". Grifo nosso.

A avaliação parcial, ainda conforme o item 12 dos editais, é realizada em reunião anual conjunta da Capes
e do comitê francês, na qual se analisam os relatórios parciais de a�vidades considerando o mérito, a
evolução dos projetos, o interesse e a disponibilidade orçamentária das agências financiadoras.

Quanto à avaliação final, a CGPR informou, por intermédio do e-mail (SEI nº 1147248), que os
documentos finais, inclusive do Brafitec, são analisados pela Divisão de Prestação de Contas (DPC),
vinculada à Coordenação de Acompanhamento de Bolsistas no Exterior (CCE), que, por sua vez, está
vinculada à Coordenação-Geral de Bolsas e Projetos (CGBP). Como evidência, foi enviado um modelo de
análise do cumprimento do objeto de um projeto Brafitec finalizado.

Primeiramente, verifica-se uma boa prá�ca de controle interno, obedecendo-se ao princípio
da segregação de funções, visto que o acompanhamento dos projetos é realizado pela CGPR, a análise do
cumprimento do objeto pela DPC e a análise financeira pela CPC/CGOF/DGES.

Verificou-se, no entanto, que o parecer da DPC sobre o cumprimento do objeto é bem simplório,
resumindo-se a "Aprovo com base nos pareceres técnico e financeiro presentes neste processo" (SEI nº
1171030). Não é apresentada uma análise da efe�va realização das a�vidades conforme as propostas
apresentadas no projeto, nem da conformidade com o edital. Além disso, nas comunicações verbais e por
e-mail com a CGPR e com a DPC, essas unidades alegaram que nessa análise é observado apenas se os
gastos condizem com o objeto do projeto, não sendo realizada uma análise completa do cumprimento do
objeto, até mesmo porque as unidades não dispõem de pessoal suficiente para realizar essa a�vidade. 

A equipe de auditoria entende que, apesar de não se tratar de uma inconformidade, a área técnica (DPC),
ao emi�r o referido parecer, traz para si a responsabilidade de haver atestado o cumprimento de um
objeto que não foi efe�vamente analisado. Além disso, ao se proceder dessa forma, a Diretoria não
dispõe de informações que poderiam subsidiar a tomada de decisão a respeito de melhorias que
precisam ser realizadas no programa, nos editais, no acompanhamento dos projetos e na coleta de
resultados. 

CAUSA

Entendimento da área auditada de que a verificação da conformidade dos gastos é suficiente para atestar
o cumprimento do objeto; insuficiência de pessoal.

EFEITO

Processos finalizados sem pareceres técnicos adequados, com possibilidade de, em ocasião futura, o
acesso a relatórios, seja por órgãos de controle ou por cidadãos, comprovar conteúdo contestável;
discrepância entre os procedimentos executados e os procedimentos previstos em edital, o que pode
gerar a impossibilidade de comprovação de conformidade de procedimentos em caso de judicialização. 

PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO 

À DRI,

RECOMENDAÇÃO 1. Analisar a conveniência e a oportunidade de realizar adaptações na gestão de
projetos da CGPR com o obje�vo de o�mizar o acompanhamento destes, especialmente em relação à
análise de cumprimento do objeto. As medidas visam maior transparência e confiabilidade, de forma
que a DRI disponha de informações que a subsidiem na tomada de decisão a respeito de melhorias que
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porventura sejam necessárias nos programas, nos editais, na forma de acompanhamento dos projetos
e na coleta de resultados.

MANIFESTAÇÃO DA ÁREA AUDITADA - SEI Nº 1185503

"Corroboramos com o entendimento, e reconhecemos a necessidade de estabelecer e norma�zar
processos de monitoramento e avaliação dos programas, tais como as análises de cumprimento do
obje�vo dos projetos, para que sejam de fato avaliados num momento parcial e final da vigência, de
modo a permi�r e condicionar a liberação dos recursos financeiros e o alcance dos resultados esperados.
Esta análise do relatório parcial que condicionaria a liberação de parte dos recursos é algo que deve ser
regulamentado pela Capes. Tal análise se assemelha ao processo de análise de mérito por consultores ad-
hoc realizado anualmente para a renovação das bolsas da modalidade de Doutorado Pleno no exterior.

(...)

Corroboramos com a recomendação, tendo em vista que na constante melhoria das etapas dos processos
da DRI, a inclusão de ritos bem definidos e estruturados referentes às etapas de monitoramento e
avaliação das polí�cas públicas, irá permi�r redefinir rumos e tomar decisões. Ressalta-se que a questão
do monitoramento e avaliação das polí�cas públicas e programas governamentais na Capes ainda carece
de uma definição em nível ins�tucional."

ANÁLISE DA AUD

O Achado 2 e a Recomendação 1 foram corroboradas pela CGPR, portanto a recomendação será man�da
conforme a proposta.  

 

ACHADO 3: AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE BOLSISTAS EGRESSOS DOS PROGRAMAS PEC-PG E
EAE

Na resposta sobre apuração de resultados, por meio do O�cio nº 1 (SEI nº 1130547), a CGMR informou
que a Divisão de Acompanhamento de Egressos (DAE) não acompanha os ex-bolsistas estrangeiros dos
programas EAE e PEC-PG, tendo em vista que não há previsão de prestação de contas após a conclusão
do curso ou das a�vidades. Constatou-se que no edital da Escola de Altos Estudos nº 14/2018, item
16, está prevista a prestação de contas para os recursos de AUXPE, mas não há informação relacionada
ao acompanhamento das a�vidades dos bolsistas. No caso do PEC-PG, o edital nº 23/2016 - item 20, e o 
edital nº 20/2018 - item 17, preveem Acompanhamento e Avaliação por parte da Capes. 

CAUSA

A área entende que não cabe prestação de contas das a�vidades e do curso realizado com o apoio
concedido por meio de bolsa a estrangeiros. 

EFEITO

Fragilidade na gestão dos programas e ausência de informações para relatórios gerenciais; tratamento
não isonômico com os beneficiários brasileiros, podendo ser entendido como espécie de privilégio para
os não na�vos. 

PROPOSTAS DE RECOMENDAÇÃO 

À DRI,

RECOMENDAÇÃO 2. Estabelecer formas de acompanhamento dos egressos dos programas PEC-PG e
EAE, a exemplo do que é realizado com os bolsistas brasileiros, no que couber.

RECOMENDAÇÃO 3. Realizar levantamento de informações para relatórios gerenciais de ex-bolsistas
dos programas PEC-PG e EAE, a exemplo do que a CGMR realiza no âmbito dos demais programas. 

MANIFESTAÇÃO DA ÁREA AUDITADA - SEI Nº 1185503

"A CGPR já possui um projeto em curso, iniciado em 2018, e terá como produto o Regulamento de Bolsas
Internacionais no País a ser aplicado no âmbito das ações e programas da DRI, que nos moldes do
Regulamento de Bolsas no Exterior, irá disciplinar as modalidades de bolsas no país, os perfis e requisitos
para cada modalidade e os direitos e obrigações dos bolsistas no país. Considerando que, Egresso é todo
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indivíduo que deixou de pertencer a uma comunidade e, no caso da Capes, não possui nenhum �po de
vínculo, e ex-bolsista é o beneficiário de bolsa ou auxílio cujo período da concessão finalizou, mas que
ainda tem obrigações a serem cumpridas com a Fundação, a Divisão de Acompanhamento de Egressos –
DAE, atualmente, acompanha somente os ex-bolsistas do exterior, ou seja, discentes e docentes do Brasil
que realizaram a�vidades no exterior com financiamento da Capes.

O achado da auditoria com relação ao acompanhamento de egressos nos programas PEC-PG e EAE foram
importantes para redirecionar os esforços da Diretoria para uma avaliação que permita analisar as ações
desenvolvidas na área da internacionalização a par�r de 2020, já que será possível, por meio desse
acompanhamento das a�vidades dos egressos desses programas, verificar o alcance das ações e os
resultados e impactos do apoio. No momento, a única a�vidade estruturada na Coordenação-Geral de
Monitoramento de Resultados (CGMR) é o acompanhamento de ex-bolsistas. Nesse caso as a�vidades
são a de verificação dos aspectos legais e norma�vos, bem como aqueles relacionados ao cumprimento
das obrigações assumidas. Entretanto, ainda não é avaliado o resultado da polí�ca (eficiência do recurso
empregado na formação de pessoal de nível superior). Nesse contexto, o esforço inicial será um
mapeamento do retorno do inves�mento por Programa (de forma abrangente - não por bolsistas) do
ponto de vista do impacto nos programas de pós-graduação stricto sensu, na oferta de disciplinas e
eventos (EAE) e qualificação do currículo (análise do ORCID) bem como formação de redes de
colaboração internacionais (PEC-PG)."

ANÁLISE DA AUD

Com base na manifestação da CGPR, a AUD esclarece que o trecho "a exemplo do que é realizado com os
bolsistas brasileiros, no que couber" da Recomendação 2, está relacionado ao acompanhamento que é
realizado hoje na CGMR "verificação dos aspectos legais e norma�vos, bem como aqueles relacionados
ao cumprimento das obrigações assumidas". Sabendo da ausência de compromisso com a Capes e de
vínculos legais com o Brasil dos bolsistas estrangeiros, em especial quando esses concluem o curso e
retornam ao seu país de des�no, entende-se que serão necessárias ações diferenciadas de
acompanhamento, mas que permitam a geração de dados que possam ser usados para o monitoramento
de resultados. As inicia�vas listadas pela área auditada são importantes como ponto de par�da para que
seja possível implementar o que sugerem as recomendações 2 e 3, que serão man�das.

 

ACHADO 4: MELHORIA NA REDAÇÃO DOS EDITAIS DO COFECUB

SITUAÇÃO ENCONTRADA

Por meio de comparação do conteúdo textual dos editais do programa Capes/Cofecub dos anos 2015,
2017 e 2018 foi possível iden�ficar modificações na redação, que trouxeram melhorias, por exemplo, na
obje�vidade ao detalhar o dever de cada uma das partes envolvidas, assim como as formas de bene�cio.

CAUSAS

A equipe da CGPR iden�ficou as dúvidas mais frequentes por parte dos beneficiários e
buscou aperfeiçoar os editais, além de fazer referência a novos norma�vos que foram sendo publicados
para bolsas e projetos no exterior. Há de se registrar que em 2019, conforme resposta da área auditada
em resposta à SA 06/2020 (SEI nº 1143026), os editais publicados sofreram uma mudança estrutural
(uniforme), o que pode ser verificado nas evidências constantes da parte dedicada à Governança deste
trabalho de auditoria.

EFEITO

Melhor entendimento por parte dos candidatos sobre todo o processo e os bene�cios; redução
de ques�onamentos, inclusive judiciais. 

MANIFESTAÇÃO DA ÁREA AUDITADA - SEI Nº 1185503

"A padronização e uniformização dos editais de seleção no âmbito das ações da CGPR foi um dos grandes
avanços para a modelagem e melhoria do processo como um todo, pois é por meio do edital de seleção
em que realiza-se grande parte das declarações legais e norma�vas do programas, perpassando por
todas as etapas das polí�cas e programas de cooperação internacional: concepção/formalização,
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inscrição, seleção e aprovação, concessão/implementação, acompanhamento/monitoramento,
egresso/prestação de contas/avaliação final."

ANÁLISE DA AUD

A área auditada reconheceu que os esforços para padronização e uniformização dos editais resultaram
em avanços para a melhoria do processo como um todo, gerando uma análise posi�va sobre os mesmos. 

 

ACHADO 5: AMPLIAÇÃO DE PROPOSTAS APROVADAS NO PROGRAMA EAE

SITUAÇÃO ENCONTRADA

O Edital EAE nº 14/2018 aprovou número de propostas superior ao previsto, mas sem alterar o valor total
dos recursos orçamentários da chamada. Na aprovação de mais seis propostas foi u�lizado, por exemplo,
o critério regional, apoiando mais um projeto da região Norte, tradicionalmente a menos contemplada
pelos editais.

Em resposta ao item "ak" da Solicitação de Auditoria 42/2019 (SEI nº 1100643), em que a equipe de
auditoria ques�onou os mo�vos para a aprovação de seis projetos a mais que o previsto, a área auditada
esclareceu o seguinte:

“Conforme processo SEI n° 23038.002678/2018-32, memorando 60, foi previsto o valor de R$
2.000.000,00 (2 milhões) para financiar os 16 projetos da referida chamada do EAE.

Conforme nota técnica n° 86, item 4.8, com autorização da Diretoria de Relações Internacionais,
foram aprovadas 21 propostas devido a disponibilidade orçamentária. Esta decisão foi tomada após
averiguação dos valores solicitados pelas 16 propostas aprovadas em que foi constatado que seria
possível aprovar mais 5 projetos dentro do valor de 2 milhões.

Ainda assim, na nota técnica n° 111 é relatado que a Diretoria resolveu aprovar mais 1 (uma)
proposta com base no Art. 45, item IV, embasada pelo quesito regional, aprovando mais uma
proposta da região norte totalizando dois aprovados para a região.”

Essa distribuição foi considerada pela equipe de auditoria como uma prá�ca posi�va, pela necessidade
de redução do desequilíbrio regional nas ações fomentadas pela Capes, sendo esta uma diretriz prevista
no Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG-2011-2020). Apesar do PNPG citado e também das versões
anteriores (acesso a todos os planos) tratarem de assimetrias entre as regiões, o breve levantamento dos
projetos aprovados pelos editais auditados (Cofecub e EAE) demonstram uma concentração ainda
presente de projetos apoiados nas regiões Sudeste e Sul, correspondendo a 77% dos projetos aprovados
nos editais auditados. 

CAUSAS

A CGPR iden�ficou que mais propostas poderiam ser contempladas, pois as aprovadas somadas ficaram
abaixo do valor total previsto. Desta forma, sem alteração do valor total para a ação, foi possível
aprovar novos projetos. 

EFEITO

O�mização no uso do orçamento público; maior eficiência; número maior de contemplados;
possibilidade de adequar os valores para novos editais, reduzindo o valor por proposta e apoiando mais
escolas; melhor distribuição regional.  

MANIFESTAÇÃO DA ÁREA AUDITADA - SEI Nº 1185503

"Esta é uma boa prá�ca recorrente dentro dos editais da CGPR. Ademais, iremos aplicar o princípio da
redução das assimetrias regionais entre as ins�tuições de ensino e os programas de pós-graduação strictu
sensu pelo país durante os processos de seleção das propostas de bolsas e projetos no escopo das
polí�cas e programas da DRI."

ANÁLISE DA AUD

Relevante a atenção da DRI em ampliar ações voltadas à redução das assimetrias regionais,
especialmente em momentos de crise econômica. Com base na informação repassada pela área
auditada, após a análise do relatório preliminar, encaminha-se uma nova recomendação. 

https://www.capes.gov.br/plano-nacional-de-pos-graduacao
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RECOMENDAÇÃO FINAL 

À DRI,

RECOMENDAÇÃO 4 - Incluir, nos editais dos programas da DRI, os critérios que serão u�lizados para
seleção de propostas que atendam a uma distribuição regional, com o obje�vo de reduzir as
assimetrias e com vistas a atender ao princípio da Transparência Pública.

 

ACHADO 6: NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE VOCABULÁRIO UNIFORME NOS TIPOS DE DOCUMENTOS
INSERIDOS NO SCBA

SITUAÇÃO ENCONTRADA

Nos processos relacionados aos editais de 2017 e 2018, em comparação com 2015, do programa
Cofecub, houve percepção da tenta�va de melhoria na padronização dos termos u�lizados para
iden�ficar "�pos" de documentos inseridos no SCBA. No entanto, ainda há documentos com conteúdos
dis�ntos que possuem �tulos iguais, o que dificulta a análise. Um exemplo é o uso do �po "comprovante
de despesa", u�lizado para nota fiscais, �ckets de passagens aéreas, comprovante de compra de
passagens, entre outros. A Auditoria Interna iden�ficou, portanto, mais uma vez, necessidade de
padronização nas nomenclaturas, conforme as recomendações 5 e 10 do Relatório de Auditoria 9/2019
(SEI nº 1060601). 

CAUSAS

A própria área auditada se preocupou em melhorar os termos na tenta�va de uniformização, mas o
sistema em questão aparenta não ter um vocabulário amplo e definido e nem há uma orientação interna
às equipes sobre as nomenclaturas. Há também esta preocupação nos termos u�lizados nos próprios
editais, conforme pode ser verificado no O�cio nº 8 em resposta à SA 06/2020 (SEI nº 1143026) item 2. 

EFEITO

Dificuldade na análise da documentação por qualquer agente externo à equipe de acompanhamento do
projeto por nomes idên�cos de documentos com conteúdos diferentes.

PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO 

Ao Comitê de Governança Digital da Capes - CGD (Portaria 143, de 27 de junho de 2019), 

RECOMENDAÇÃO 4. Considerando a proposta da DTI (SEI nº 1118338), em reposta à recomendação 5 do
Relatório de Auditoria 9/2019 (SEI nº 1060601) , e considerando as competências do Comitê de
Governança Digital da Capes - CGD, recomenda-se a este Comitê desenvolver estratégia para
a compa�bilização dos termos u�lizados nos sistemas de TI e a adoção de nomenclatura padronizada
junto às diretorias finalís�cas afetas à concessão de bolsas e auxílios. 

MANIFESTAÇÃO DA DTI - OFÍCIO 37 (SEI Nº 1183259)

"As solicitações de criação de �pos específicos de documentos u�lizados nos programas de bolsas e
auxílios informa�zados no SCBA são prontamente atendidas pela equipe da Coordenação de Sistemas de
Bolsas e Auxílios (CSAB). Até o ano de 2017, essa equipe cri�cava os pedidos de criação de novos �pos de
documentos, direcionando esforços no sen�do de uma padronização da nomenclatura. Entretanto, foram
enfrentadas diversas resistências nas Diretorias, que argumentavam que o nome do �po do documento
deveria respeitar exatamente a nomenclatura adotada nos editais publicados e nas normas dos
programas de fomento vigentes. Desde então, os �pos de documentos são criados sempre sob demanda
de criação/configuração de novo edital e programa, na medida do possível se tentando aproveitar os
�pos pré-existentes, mas criando-se novos �pos sempre que necessário.

Para a realização do trabalho de padronização dos �pos de documentos adotados nos editais e
programas informa�zados nos sistemas da CAPES, propomos que seja adotada a mesma nomenclatura
existente no SEI. Desse modo alteração, exclusão ou criação de novos �pos de documentos deveria
ser primeiramente acordada entre a Diretoria solicitante e a DGES, gestora do SEI, antes que o edital
pudesse ser informa�zado. A DTI ficaria então encarregada de manter a compa�bilidade entre as
nomenclaturas de �pos de documentos dos sistemas de fomento de acordo com o SEI."
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MANIFESTAÇÃO DA ÁREA AUDITADA - SEI Nº 1185503

"Ressalta-se que desde meados de 2016 a DRI tem buscado padronizar as nomenclaturas dos
documentos solicitados ou cobrados desde a inscrição até a prestação de contas dos processos de
projetos de pesquisa e bolsas individuais entre os Sistemas Sicapes, SAP, SCBA e Siprec. Contudo,
conforme reunião realizada entre a Auditoria, a DRI e DTI no dia 13/04/2020, recomendamos que esse
trabalho seja capitaneado pela DGES juntamente com a DTI de modo padronizar a nomenclaturas dos
documentos solicitados pela CAPES. Ademais, esta Diretoria sugere que seja feita uma limpeza dos �pos
de documentos que não são u�lizados há mais de 3 anos, bem como que seja feito um tratamento das
nomenclaturas de documentos similares. Acreditamos que isso iria facilitar a uniformização dos �pos e
nomes de documentos durante a parametrização dos sistemas pelas Diretorias da CAPES."

ANÁLISE DA AUD

Por se tratar de uma recomendação já realizada anteriormente - Relatório de Auditoria 9/2019 (SEI
nº 1060601), e a Procuradoria Federal ter incluído despacho recente ao processo sobre o tema (SEI
nº 1172855), por meio do qual considera que o objeto do processo se insere no escopo das ações de
revisão e consolidação de atos norma�vos inferiores a Decreto, re�ramos da versão final do relatório a
recomendação endereçada ao CGD.  

 

ACHADO 7: AUSÊNCIA DE ACERVO/DOCUMENTAÇÃO DAS ESCOLAS REALIZADAS NO ÂMBITO DO
PROGRAMA EAE

SITUAÇÃO ENCONTRADA

Em resposta ao item "ai" da Solicitação de Auditoria 42/2019 (SE nº 1100643), a área auditada informou
que os processos relacionados a escolas anteriores foram enviadas ao arquivo �sico da Capes:

Decreto nº 5.801/2006 – EAE

“ai) Art. 4º: não foram iden�ficadas informações sobre o acervo e documentação sobre as Escolas já
realizadas.”

Resposta da área auditada: “Em anos anteriores, os materiais e acervos das Escolas recebidos pela
Capes, eram enviados ao arquivamento junto com os processos em papel. Informo que iremos
publicar uma lista de Escolas financiadas nos anos anteriores e de que ao final do edital vigente
(14/2018) será cobrado dos coordenadores que enviem material para compor o acervo da Capes.”

CAUSAS

Manter um acervo com disponibilidade para acesso público não foi vista pela área técnica e sua
respec�va gestão, ao longo dos anos, como uma ação necessária.

EFEITO

Impossibilidade de recuperar o registro histórico das a�vidades realizadas e conteúdos produzidos no
âmbito da EAE.

PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO 

À DRI,

RECOMENDAÇÃO 5. Criar um acervo digital da EAE com o material de futuras escolas, com informações
básicas, tais como: nome do pesquisador trazido ao Brasil, minicurrículo e suas especialidades que o
trouxeram ao Brasil, local da Escola, tema, material da escola (livros, apos�las, vídeos, áudios, se houver),
número de par�cipantes.

RECOMENDAÇÃO 6. Disponibilizar o acervo digital da EAE para acesso público via rede mundial de
computadores. Este acervo pode ser feito da forma mais simples, com recursos já disponíveis, sem a
necessidade de compra ou criação de novos sistemas. O obje�vo é dar transparência às informações, o
que pode ser feito na própria página do programa, no site da Capes.

RECOMENDAÇÃO 7. Divulgar uma lista simples com o registo das Escolas do programa EAE já realizadas,
conforme sugerido pela área auditada, no site da Capes ou no acervo digital a ser criado.
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MANIFESTAÇÃO DA ÁREA AUDITADA - SEI Nº 1185503

"RECOMENDAÇÃO 5. Criar um acervo digital da EAE com o material de futuras escolas, com informações
básicas, tais como: nome do pesquisador trazido ao Brasil, mini currículo e suas especialidades que o
trouxeram ao Brasil, local da Escola, tema, material da escola (livros, apos�las, vídeos, áudios, se houver),
número de par�cipantes.

Esta a�vidade é uma ideia no longo prazo, na qual será necessário estabelecer um núcleo de trabalho
específico, com o devido incremento de pessoas e estruturas, para então permi�r a publicização desses
trabalhos no formato de acervos digitais. De todo modo, esta Diretoria sugere que tal trabalho seja
coordenado juntamente com a DTI e com a Coordenação de Comunicação Social (CCS) da Capes com o
intuito de conceber e idealizar tal projeto de maneira ins�tucionalizada. Cumpre salientar que para a
publicização dos materiais produzidos, anteriormente a sua divulgação, deverá ter o devido amparo legal.

RECOMENDAÇÃO 6. Disponibilizar o acervo digital da EAE para acesso público via rede mundial de
computadores. Este acervo pode ser feito da forma mais simples, com recursos já disponíveis, sem a
necessidade de compra ou criação de novos sistemas. O obje�vo é dar transparência às informações, o
que pode ser feito na própria página do programa, no site da Capes.

O acompanhamento do programa EAE feito pela CGPR trata de um acompanhamento técnico, que
atualmente não dispõe de todos os trabalhos completos de seus projetos. Para possibilitar esta demanda,
seria necessário disponibilizar um colaborador especificamente para a função de entrar em contato com
todos os responsáveis, solicitar material nos moldes adequados. Além disso, será necessário estabelecer
um modelo de termo de responsabilidade, que deve ser aprovado juridicamente, para que esses
materiais possam ser disponibilizados sem futuros imprevistos legais. Neste caso, ainda caberia ser feita
uma análise da consonância junto ao certame da Capes de que este material possa ser disponibilizado.
Lembramos ainda que para a aplicação de tal tarefa, será necessária a coordenação de um grupo de
trabalho em consonância com os setores de protocolo e arquivologia, para que seja possível recuperar
arquivos an�gos.

RECOMENDAÇÃO 7. Divulgar uma lista simples com o registo das Escolas do programa EAE já realizadas,
conforme sugerido pela área auditada, no site da Capes ou no acervo digital a ser criado.

A CGPR está de acordo com esta incia�va e  já iniciou uma busca pelos processos �sicos nos quais foram
instrumentalizados os projetos anteriores. Esta a�vidade ainda está sem prazo para ser finalizada,
considerando que parte dos processos estão em meios �sicos."

ANÁLISE DA AUD

Com relação à Recomendação 5, reforça-se que ela trata de materiais de futuras escolas, não havendo,
portanto, necessidade de envidar esforços para recuperar materiais produzidos anteriormente. 

Sobre o amparo legal, ressalta-se que a recomendação surgiu ao ser iden�ficada a ausência de um acervo
da EAE disponível para consulta pública. O Decreto nº 5.801/2006, que ins�tuiu a Escola de Altos
Estudos, prevê em seu Art. 4º que todos os cursos organizados pela Escola de Altos Estudos sejam
documentados e integrem o acervo da Capes. Com o entendimento de que manter acervo em
arquivo �sico tornou-se uma prá�ca defasada, a recomendação é que possa ser criado um acervo
digital com os novos materiais. Desta forma, foi realizada uma alteração na Recomendação 6, com a
inclusão do portal eduCAPES como sugestão. Em texto de apresentação, disponível no
endereço h�ps://educapes.capes.gov.br/, a plataforma está assim definida: "O eduCAPES é um portal de
objetos educacionais abertos para uso de alunos e professores da educação básica, superior e pós-
graduação que busquem aprimorar seus conhecimentos. O eduCAPES Engloba em seu acervo milhares de
objetos de aprendizagem, incluindo textos, livros didá�cos, ar�gos de pesquisa, teses, dissertações,
videoaulas, áudios, imagens e quaisquer outros materiais de pesquisa e ensino que estejam licenciados de
maneira aberta, publicados com autorização expressa do autor ou ainda que estejam sob domínio
público." Os textos das recomendações 5 e 7 foram man�dos.

RECOMENDAÇÕES FINAIS 5, 6 E 7

À DRI,

https://educapes.capes.gov.br/
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RECOMENDAÇÃO 5. Criar um acervo digital da EAE com o material de futuras escolas, com informações
básicas, tais como: nome do pesquisador trazido ao Brasil, minicurrículo e suas especialidades que o
trouxeram ao Brasil, local da Escola, tema, material da escola (livros, apos�las, vídeos, áudios, se
houver), número de par�cipantes.

RECOMENDAÇÃO 6. Disponibilizar o acervo digital da EAE para acesso público via rede mundial de
computadores. Este acervo pode ser feito da forma mais simples, com recursos já disponíveis, a
exemplo do Portal eduCAPES, sem a necessidade de compra ou criação de novos sistemas. O obje�vo é
dar transparência às informações, o que pode ser feito na própria página do programa, no site da
Capes.

RECOMENDAÇÃO 7. Divulgar uma lista simples com o registo das Escolas do programa EAE já
realizadas, conforme sugerido pela área auditada, no site da Capes ou no acervo digital a ser criado.

 

ACHADO 8: ELIMINAÇÃO DA CARTA DE CONCESSÃO ANUAL NOS EDITAIS DO PROGRAMA
CAPES/COFECUB

SITUAÇÃO ENCONTRADA

Foi possível verificar que a par�r dos editais 2017 e 2018 do programa Capes/Cofecub foi eliminada a
exigência do documento "carta de concessão anual".

CAUSAS

Foi iden�ficado pela CGPR que a carta anual apenas onerava a área técnica, sendo que a carta de
concessão inicial surte efeito suficiente para todo o período do projeto. Além do fato de que os projetos
devem passar por análise parcial no meio do período de sua execução. 

EFEITO

Racionalização de atos e procedimentos administra�vos dos Poderes da União, conforme previsto na Lei
nº 13.726/2018, que tem como obje�vo a desburocra�zação e simplificação dos processos.

 

 

ACHADOS DE AUDITORIA (PONTOS FORTES E FRACOS)  - 2ª PARTE - GOVERNANÇA, RISCOS E
CONTROLES INTERNOS

A segunda parte desta auditoria trata da análise do modelo de governança e da
iden�ficação de riscos e controles internos da CGPR/DRI. Para a análise do modelo de governança, a
Auditoria Interna teve acesso ao modelo adotado pela Coordenação até o primeiro semestre de 2019, o
qual dividia as gerências por critérios geográficos em grupos de países (ex: França, Alemanha), e ao
modelo vigente, elaborado após reestruturação interna, que teve como base estudo realizado por
consultoria da Unesco em 2018 (SEI nº 1147783). O estudo sugeriu mudanças, que foram aproveitadas e
adaptadas pela CGPR, resultando na referida reestruturação e na criação de núcleos especializados:
Coordenação, Acordo, Edital e Parametrização, Seleção, Acompanhamento, Avaliação de Programas e
Governança.

A AUD solicitou – SA 06/2002 (SEI nº 1137287) – informações sobre a adoção das
orientações constantes no Manual de Boas Prá�cas da Consultoria Unesco, páginas 130 a 140 (SEI nº
1147783). Em resposta, a CGPR encaminhou o O�cio nº 8/2020 (SEI nº 1143026) apresentando as
medidas já adotadas, as medidas em processo de implementação, bem como as limitações existentes ou
a não aplicabilidade da adoção de algumas prá�cas sugeridas.

Salienta-se que a adoção das sugestões de boas prá�cas constantes do referido manual é
ato discricionário da gestão. Os ques�onamentos da AUD foram elaborados com o intuito de iden�ficar,
no âmbito da governança, se as boas prá�cas sugeridas pela consultoria ajudaram, de alguma forma, na
melhoria da eficiência e eficácia nos procedimentos adotados pela CGPR.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13726.htm
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Na parte dedicada a existência de riscos e controles internos foram solicitados os
processos, os fluxogramas das a�vidades da coordenação, conforme discriminados: a) antes da
reestruturação interna; e b) após a reestruturação interna. Foi solicitado, ainda, que informassem os
riscos e os controles iden�ficados no âmbito da Coordenação-geral, mesmo que a área ainda não os
�vesse  definido anteriormente. Isso permi�u à equipe defini-los, ainda que preliminarmente, bem
como iniciar a prá�ca da gestão de riscos na unidade. Na planilha (SEI nº 1088722), portanto, foram
descritos os riscos de cada a�vidade dos macroprocessos, sendo eles: Governança, Acordos, Edital e
Parametrização, Seleção, Acompanhamento e Avaliação.

Com base nas informações apresentadas pela CGPR, a AUD  selecionou algumas
a�vidades, riscos e controles para realização de testes. Após reunião realizada em 18/12/2019 com a área
auditada, na qual foram informados pela AUD os itens que seriam testados, desde que a área �vesse
condições de apresentar documentos para tal, foi enviada a SA 46/2019 (SEI nº 1119765) solicitando
evidências dos controles internos selecionados em cada um dos macroprocessos (resposta da área
auditada SEI nº 1122808), para os quais foram elencados Achados de Auditoria.

Na planilha anexa a este relatório, referente ao Achado 16 (SEI nº 1171578 ), a equipe da
AUD fez comentários sobre a efe�vidade dos demais controles que não foram testados, com o obje�vo
de contribuir para a polí�ca de riscos que será implementada pela coordenação e em toda a Capes neste
ano de 2020.

Cabe ressaltar que, conforme previsto no PAINT 2020, a Auditoria Interna, por meio de
trabalho de consultoria, realizará assessoramento à gestão da Capes no intuito de iden�ficar
metodologias para a implementação de polí�cas de governança, gerenciamento de riscos, controles
internos e integridade; atualização dos norma�vos internos referentes ao tema; e promoção de ações de
sensibilização, capacitação e orientação da alta administração e dos gestores, servidores e colaboradores.
Desta forma, o exercício feito pela CGPR, a pedido desta AUD, assim como em outros trabalhos de
auditoria do PAINT 2019, foram realizados no sen�do de mobilizar a área auditada para as polí�cas que
serão implementadas em toda a Capes e envolverão todas as unidades.

A seguir, são apresentados os Achados de Auditoria (pontos fortes e fracos)
iden�ficados de acordo com as evidências apresentadas pela área auditada, por macroprocessos, por
riscos e controles existes:

QUESTÕES DE AUDITORIA

Q. 2 Existem controles internos estruturados e suficientes para a mi�gação dos riscos?

Subquestões:

Q2.SQ1. Quais ferramentas/sistemas são u�lizadas pela equipe para acompanhamento de todas as
fases do projeto, com obje�vo de controle interno?

Q2.SQ2. Existe mapeamento de riscos?

Q. 3 O novo modelo de governança recém implementado na unidade visa maior efe�vidade,
transparência, controles, diminuição dos riscos e aumento da qualidade dos resultados?

Subquestões:

Q3.SQ1. Quais as principais mudanças implementadas no gerenciamento do programa após a
reestruturação?

Q3.SQ2. Existem documentos que comprovem as mudanças no modelo de gestão, como
fluxogramas ou atas de reuniões?

Q3.SQ3. Em estudo realizado por consultoria da Unesco no ano de 2018, foi elaborado um manual
de boas prá�cas de programas da CGPR. As sugestões de melhoria constantes do manual foram
implementadas?

CRITÉRIOS
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Instrução Norma�va Conjunta nº 01/2016: dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e
governança no âmbito do Poder Execu�vo Federal que diz: "Art. 1o Os órgãos e en�dades do Poder
Execu�vo federal deverão adotar medidas para a sistema�zação de prá�cas relacionadas à gestão
de riscos, aos controles internos, e à governança.

Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017: dispõe sobre a polí�ca de governança da
administração pública federal, que trata, entre outros temas, da gestão de riscos na administração
pública.

Portaria GAB nº 37, de 20 de fevereiro de 2018: ins�tui a Polí�ca de Gestão de Riscos da Capes.

Portaria nº 8, de 12 de  janeiro de 2018 – Regulamento Geral para Projetos Internacionais.

Documento Unesco – Projeto 914BRZ1050.2-Capes - Manual de Boas Prá�cas de programas da
CGPR

Edital Cofecub nº 16/2015

Edital Cofecub nº 04/2017

Edital Cofecub nº 08/2018 – Projetos

Decreto nº 5.801/2006 – EAE

Edital EAE 14/2018

Edital Brafitec nº 11/2018

Edital PEC-PG nº 23/2016

MACROPROCESSO GOVERNANÇA

Riscos: dificuldade de comunicação entre as equipes e outros setores da Capes; dispersão no fluxo de
trabalho; retrabalho

Controles Existentes: reuniões periódicas; estudo con�nuo do fluxo de trabalho.

 

ACHADO 9: APROVEITAMENTO DE CONSULTORIA EXTERNA PARA DIAGNÓSTICO E IDENTIFICAÇÃO DE
MELHORIAS NA GESTÃO DA CGPR

SITUAÇÃO ENCONTRADA

U�lização pela equipe, como um todo, do produto gerado pela consultoria externa (Unesco) para pensar
e propor, de forma conjunta, um formato de governança para o�mização de pessoal, com definição de
equipes e fluxos para melhor eficiência e eficácia nos processos. A consultoria resultou em um Manual de
Boas Prá�cas que está sendo u�lizado como base para a melhoria nos fluxos internos de trabalho.

CAUSAS

A área auditada entendeu que precisava melhorar sua governança interna. O modelo que dividia a gestão
dos programas por critérios geográficos não estava atendendo às necessidades da coordenação-geral e
não contribuía para o gerenciamento mais eficiente dos programas pelos técnicos responsáveis;
contratação de consultoria externa.

EFEITO

Modelo de gestão mais eficiente, centrado nas fases de acompanhamento necessárias ao bom
andamento dos projetos. Melhor u�lização da força de trabalho da coordenação-geral. O�mização do
tempo.

 

ACHADO 10: RISCOS E CONTROLES DEFINIDOS ENVOLVENDO TODOS OS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS

SITUAÇÃO ENCONTRADA
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Pela planilha foi iden�ficado o esforço da equipe em elencar as a�vidades de cada núcleo, seus obje�vos,
riscos, os controles existentes, ou necessários, para mi�gação dos riscos e os riscos residuais. Ao analisar
a planilha, foi possível iden�ficar que parte das a�vidades e controles ainda não foram adotadas em sua
totalidade, tendo em vista as mudanças recentes na governança da Coordenação, mas é de fácil
percepção que há entendimento da equipe como um todo da importância dessa tarefa que será
permanente. 

Em resposta à SA 46/2019, documento (SEI nº 1122808), foram encaminhados e-mails que comprovam
reuniões periódicas para tratar do estudo do fluxo de trabalho com o obje�vo de mi�gar os riscos
elencados. Os e-mails datam de 18/10/2019, 20/11/2019 e 3/12/2019 relatando às equipes o que
ocorreu nas reuniões e encaminhamento dos fluxos de trabalho atualizados.

CAUSAS

Equipe mobilizada e sensibilizada para a definição de riscos e controles internos para mi�gá-los e a
preocupação de aperfeiçoá-los e criar novos.

EFEITO

Diminuição e controle dos riscos de forma progressiva.

 

 

MACROPROCESSO ACORDOS

 

Riscos: ocorrência de demandas mais urgentes que sobrepõem as prioridades; desistência de uma das
partes em assinar o acordo; restrição orçamentária de uma das partes; incompa�bilidade de contexto e
normas ins�tucionais.

Controles: reuniões semanais com os gestores para discu�r a priorização dos acordos e planos de
trabalho; solicitar disponibilidade orçamentária para o processo do acordo; adiar o início da execução do
objeto do acordo de forma a não inviabilizar a formalização da parceria. (Por exemplo: adiar o
lançamento de um edital quando houver restrição orçamentária).

 

ACHADO 11: TRATAMENTO INSTITUCIONAL MAIS UNIFORME AOS BOLSISTAS DE DIFERENTES ACORDOS

SITUAÇÃO ENCONTRADA

Os novos acordos da Capes com parceiros internacionais partem das regras gerais básicas para bolsistas
no exterior, que ficaram mais claras e foram corroboradas a par�r da Portaria nº 289, de 28/12/2018, que
ins�tuiu o Regulamento para Bolsas no Exterior.  Entretanto, segundo a área auditada, a Capes não pode
definir todas as regras em seus programas pois, em sua maioria tratam-se de parcerias. No caso dos
programas baseados nos acordos internacionais, a área salientou que também é necessário considerar se
as condições da parceria são viáveis à ins�tuição envolvida no exterior, o que pode fazer com que as
regras básicas da Portaria necessitem de ajustes específicos nos diferentes acordos. De forma geral, a
criação do regulamento único trouxe uniformidade e clareza ao relacionamento ins�tucional entre a
Capes e os usuários de bolsas e auxílios no exterior.

CAUSAS

Iden�ficação, por parte da gestão, da necessidade de maior uniformidade e clareza no relacionamento
ins�tucional entre Capes e os bolsistas. 

EFEITOS

A criação do regulamento único  contribuiu para a  redução de concessões semelhantes, mas com
bene�cios diferenciados; melhoria na uniformização de bene�cios. 
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ACHADO 12: PROCESSOS PÚBLICOS NO SEI INSTRUÍDOS DE FORMA A COMPROVAR TODAS AS ETAPAS
PARA CELEBRAÇÃO DE ACORDOS

SITUAÇÃO ENCONTRADA

Como evidência de controle interno, foi apresentado e visualizado pela equipe da AUD o processo SEI nº
23038.010342/2019-24, referente ao acordo firmado entre a Capes e a Fundação Humboldt (AvH),
exemplo de acordo firmado no segundo semestre de 2019. A equipe apresentou informações sobre o
processo, desde a solicitação superior, em caráter de urgência, até a assinatura do acordo, o que ocorreu
no decorrer de cinco meses. Este processo é um exemplo do risco elencado pela área auditada:
“ocorrência de demandas mais urgentes que sobrepõem as prioridades”. A área ressaltou que cada
processo de acordo de cooperação envolve uma dinâmica diferente devido às especificidades culturais e
formais de cada parceiro e prioridades da DRI.

No caso exemplificado, os trâmites seguiram um fluxo que, segundo o setor, é parecido para os demais
casos de acordos.

Para efeito de comparação, analisamos outro processo SEI nº 23038.016549/2019-11, relacionado ao
acordo firmado com a China. Os trâmites informados ocorreram também no segundo semestre de 2019,
período solicitado pela AUD. Iden�ficou-se que a instrução processual foi semelhante ao realizado com a
Fundação Humboldt. O acordo também foi mo�vado por solicitação superior, no caso o Ministério das
Relações Exteriores, e foi feito com celeridade por conta da ida do Presidente da República para a China.  

CAUSAS

A área mantém modelo padrão básico para a instrução processual dos acordos internacionais.

EFEITO

Redução de falhas na instrução processual, o que reduz também possibilidade de ques�onamentos
externos; agilidade na instrução processual, quando um acordo é solicitado em caráter de urgência. 

 
 

MACROPROCESSO EDITAL E PARAMETRIZAÇÃO

 

Riscos: falta de conhecimento de algum servidor, sobretudo novos, do procedimento de instrução
processual.

Controles:  elaboração de fluxo de instrução processual contendo todos os documentos necessários;
revisão da instrução processual pelos superiores hierárquicos e pela Procuradoria Federal; revisão da
instrução pelos colegas de equipe.

 

ACHADO 13: FLUXO DE PROCEDIMENTOS PARA INSTRUÇÃO PROCESSUAL DE EDITAIS E
PARAMETRIZAÇÃO DEFINIDO

SITUAÇÃO ENCONTRADA

Para evidenciar a definição de procedimentos para instrução processual relacionado a publicações de
editais e parametrização, foi apresentado pelo setor o Processo: 23038.016793/2019-75 - Programa de
Verão para Jovens Cien�stas Capes/IIASA e o fluxo de instrução processual definido como modelo pelo
setor (SEI nº 1122808, item 3). 

CAUSAS

A área auditada iden�ficou a necessidade de definição de fluxos de procedimentos para instrução
processual na planilha enviada em resposta à SA/2019 36 (SEI nº 1088722) como forma de controle ao
risco. 

EFEITO
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Procedimento padrão para instrução processual de fácil entendimento e de fácil acesso a novos
servidores e colaboradores do setor; facilidade de entendimento das partes processuais, em especial
para análise externa.

 

ACHADO 14: NECESSIDADE DE LEVANTAMENTO E MITIGAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS

SITUAÇÃO ENCONTRADA

Ao ser ques�onada sobre a quan�dade e situação dos processos judiciais recebidos pela CGPR nos anos
de 2018 e 2019, a equipe da referida Coordenação respondeu que, "a responsabilidade pela demanda de
recebimento de processos judiciais é da Diretoria de Relações Internacionais - DRI" e que todas as
sentenças judiciais da coordenação são cumpridas. Por úl�mo, respondeu que houve ações para a
diminuição dos processos judiciais.

Não foi apresentado à AUD, portanto, a quan�dade e situação dos processos judiciais, bem como não
restou esclarecido se houve prejuízo financeiro no período nem quais foram as ações efetuadas pela
Coordenação para a diminuição dos processos judiciais. 

CAUSAS

Falta  de ação específica no novo modelo de governança voltada para o levantamento, controle, análise e
mi�gação de processos judiciais. 

EFEITO

Possível estabelecimento de passivo de processos judiciais; má u�lização dos recursos públicos.

PROPOSTAS DE RECOMENDAÇÃO

À DRI, 

RECOMENDAÇÃO 8. Implementar ação específica no novo modelo de governança voltada para o
levantamento, controle, análise e mi�gação de processos judiciais. 

MANIFESTAÇÃO DA ÁREA AUDITADA - SEI Nº 1185503

"Corroboramos o entendimento. A CGPR buscará contabilizar o quan�ta�vo de processos judiciais e
sugerir encaminhamentos para o atendimento do caso, que deverá ser gerido pela Governança. Este
procedimento deverá ser aplicado após o retorno das a�vidades regulares, posterior à quarentena."

ANÁLISE DA AUD

O levantamento e tratamento de processos judicias gerido pela Governança será uma contribuição
posi�va para, inclusive, evitar novos processos, pois o levantamento permi�rá também que seja feita
gestão de conhecimento sobre a mo�vação para questões jurídicas. Ressalta-se que a pandemia da
Convid-19 gerou a possibilidade de trabalho remoto na Capes, assim como na maioria dos órgãos do
Poder Execu�vo Federal. Se as medidas de isolamento social perdurarem por mais tempo, a área
auditada pode reavaliar o início deste levantamento no âmbito do trabalho remoto. A recomendação
proposta será man�da. 

 

MACROPROCESSO SELEÇÃO

 

Não foram iden�ficados achados para esse macroprocesso.

 

SISTEMAS

Por serem essenciais para os procedimentos relacionados a controle, foi solicitada a relação dos sistemas
e os fluxos em que são u�lizados para cumprimento de todas as etapas da concessão de apoio, tais como
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formulário, inscrição, aprovação, avaliação. O obje�vo foi obter um melhor entendimento de todos os
sistemas e dos procedimentos, sendo uma das dificuldades encontradas neste trabalho de auditoria em
sua primeira etapa, a da conformidade.

 

ACHADO 15: USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, EVITANDO USO DE PAPEL E DE PROCEDIMENTOS
SEM A DEVIDA DOCUMENTAÇÃO

SITUAÇÃO ENCONTRADA

A área auditada informou quais são os sistemas informa�zados u�lizados, bem como a ordem de
u�lização em cada uma das etapas dos processos, conforme descrito abaixo:  

INSCRIÇÃO (SICAPES): Atualmente as inscrições dos editais publicados pela CGPR são feitas no
sistema SICAPES, h�ps://inscricao.capes.gov.br/. Após a publicação do edital o núcleo de seleção
cuida das dúvidas dos candidatos no que concerne a inscrição. Estas dúvidas são sanadas por
telefone, e-mail ou linha direta. Uma vez que a inscrição é finalizada, a T.I. passa as informações
para o sistema SAP, e encaminha uma lista das inscrições finalizadas aos técnicos do programa, que
prepararão a publicação desta lista na página do programa no site da Capes. Até o ano de 2016 as
inscrições eram feitas no painel de aplica�vos da Capes, no sistema SADCGCI (atualmente em
desuso), apenas para consulta onde pode-se verificar os documentos do proponente e os pareceres
de consultores ad-hoc para a proposta.

ANÁLISES (SAP): São feitas no SAP h�p://sap.capes.gov.br. Além de toda a documentação e
formulário preenchido pelo proponente na inscrição, constam no SAP: parecer de análise
documental (feita pelo técnico), pareceres de análise de mérito (consultores ad hoc), recursos das
duas fases com seus respec�vos pareceres (se solicitado), classificação e formalização. Diferente do
link de inscrição em não temos acesso, o SAP pode ser consultado a qualquer tempo para verificação
dos itens anteriormente mencionados.

ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E BOLSAS INDIVIDUAIS (SCBA): Os projetos e bolsas que são
selecionados no SAP, são migrados para o sistema SCBA (h�p://scba.capes.gov.br) para
acompanhamento. A par�r deste sistema é possível verificar tudo o que é feito com o projeto (ou
bolsa) enquanto está vigente: extrato de pagamento, documentos que o coordenador/bolsista
enviou após ser selecionado, termo de outorga, termo de aceite e plano de trabalho (em caso de
projeto). Os projetos no SCBA são divididos em dois: o nº do processo de concessão, no qual o
coordenador irá indicar bolsistas (e esses por sua vez, nascem com um novo número de processo) e
o nº processo de AUXPE, que nunca pode ser subs�tuído por outro CPF, já que é o processo pelo qual
o coordenador recebe os recursos da Capes para missões de trabalho e para material de consumo.
Para pesquisar um bolsista que nasceu de um projeto, você deve buscar pelo nome do bolsista, que
seu processo será aberto. Já para verificar se ele faz parte de um projeto, verifique em “dados do
processo” se há um link disponível no sub�tulo “projeto”. No ato da implementação da bolsa no
SCBA, o sistema mostra através de um aviso amarelo se o candidato é um atual beneficiário de
alguma bolsa de ins�tuição federal, ou se dentro do período estabelecido para a bolsa de
Doutorado ultrapassar a quan�dade de 48 meses como bolsista. Nesta oportunidade, o técnico
pode entrar no sistema SCPB h�p://scpb.capes.gov.br para verificar de que bolsa se trata e então
comunicar aos bolsistas sobre o que fazer e/ou seus impedimentos. OBS.: Os documentos
provenientes da inscrição devem ser consultados no SAP. Os documentos de retorno ao Brasil de
bolsistas aparecem no SCBA, mas são cobrados pela DAE (setor de Egressos, 8º andar).

PRESTAÇÃO DE CONTAS (SIPREC): O sistema em que o coordenador de projetos irá prestar contas
dos seus gastos durante a vigência do projeto é o SIPREC h�p://siprec.capes.gov.br. Este sistema é
cuidado e analisado pela CPC, setor do qual analisa os documentos e cobra devoluções caso
necessário. Os técnicos de acompanhamento do projeto não acompanham de perto este sistema e
não o controlam sobre sua documentação. A prestação de contas pode ser feita até 1 mês após o
fim do projeto (de acordo com o previsto em nossos editais), o que não obriga o coordenador a ir
inserindo as informações ao longo dos anos em que o projeto esteja vigente. Ou seja, o setor de
prestação de contas só verificará os documentos após o fim da vigência do projeto. Para bolsista
toda e qualquer prestação de contas, inclusive devolução de recursos é feita através do SCBA
através de comunicação pelo Linha Direta com o técnico responsável da DAE (setor de Egressos).

 

CAUSAS
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A Capes, nos úl�mos anos, tem se empenhado em u�lizar o potencial das tecnologias digitais para
melhorar os serviços prestados. A Capes está inserida no Plano de Transformação Digital do Ministério da
Educação (MEC) com ações definidas para o período 2020-2023 e, segundo informações repassadas pela
Diretoria de Tecnologia da Informação (SEI nº 1163899), a ins�tuição possui atualmente 12 serviços
cadastrados no Portal de Serviços do Governo Federal. 

EFEITO

O uso de sistemas possibilita procedimentos ágeis, além da guarda de documentos e processos em
formato digital; permite, ainda, ao público externo e usuários dos serviços, acessibilidade de qualquer
local.  

 

ACHADO 16: NECESSIDADE DE APERFEIÇOAR OU REDEFINIR RISCOS

SITUAÇÃO ENCONTRADA

Para todos os riscos elencados pela área auditada na Planilha (SEI nº 1171578 ), foram registrados
comentários da equipe de auditoria em relação à efe�vidade dos controles, com vistas à mi�gação dos
riscos (Planilha SEI nº 1163863). A planilha e suas respec�vas abas: Governança, Acordos, Edital e
Parametrização, Seleção, Acompanhamento e Avaliação, reproduzem todas as informações definidas pela
CGPR em resposta à SA 36/2019, com adição de uma coluna comentada pela Auditoria Interna, in�tulada
“Efe�vidade dos controles (preenchimento AUD)”.

CAUSAS

Riscos e controles definidos ainda de forma preliminar, pois foram elaborados a par�r da mobilização da
área auditada após resultado da consultoria Unesco e, posteriormente, pela Solicitação de Auditoria
36/2019 (SEI nº 1079125). 

EFEITO

O levantamento realizado pode servir de ponto de par�da para as próximas a�vidades e documentos
relacionados à Gestão de Riscos da Diretoria de Relações Internacionais a ser implementada na Capes a
par�r de 2020. 

 

ACHADOS DE AUDITORIA - 3ª PARTE - RESULTADOS

QUESTÕES DE AUDITORIA

Q. 4  É realizada avaliação dos resultados dos programas?

Subquestões

Q4.SQ1. Como são apurados os resultados dos projetos apoiados?

Q4.SQ2. Os resultados são mensuráveis?

Q4.SQ3. Os resultados são avaliados visando a implementação de melhorias/correções em fases
futuras?

CRITÉRIOS

Estatuto da Capes, Decreto nº 8.977/2017

Portaria Capes nº 105, de 25 de maio de 2017, aprova o Regimento Interno da Capes – Art. 73 e
80: 

Art. 73. À Coordenação Geral de Programas compete:
I - planejar as a�vidades relacionadas à celebração de acordos de cooperação internacional de
caráter educacional, cien�fico, tecnológico e de inovação, no âmbito das ações e dos programas de
fomento e mobilidade internacional em consonância com as diretrizes emanadas das instâncias
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superiores;
II - propor a�vidades para o desenvolvimento educacional, cien�fico, tecnológico e de inovação,
relacionadas a todas as áreas do conhecimento, por intermédio do fomento à capacitação e
mobilidade internacional de recursos humanos;
III - planejar os programas e inicia�vas específicas decorrentes das polí�cas federais de educação,
ciência, tecnologia e inovação e de acordos firmados pela CAPES no âmbito internacional;
IV - promover, quando per�nente, missões de prospecção envolvendo autoridades, especialistas
nacionais e estrangeiros;
V - promover e par�cipar das negociações de acordos, convênios e intercâmbios internacionais de
cooperação educacional, cien�fica e, tecnológica e de inovação, em ar�culação com os Ministérios
da Educação, da Ciência e, Tecnologia, Inovações e Comunicações, das Relações Exteriores e outros
órgãos da administração direta e indireta; VI - propor e supervisionar a implementação de inicia�vas
e programas específicos decorrentes das polí�cas federais de educação, ciência, tecnologia e
inovação e de acordos de cooperação internacional nas áreas educacional, cien�fica, tecnológica e
de inovação firmados pela CAPES;
VII - acompanhar a execução de pesquisa educacional, cien�fica, tecnológica e de inovação,
mediante ações, mecanismos e instrumentos de fomento e mobilidade internacional;
VIII - implementar as polí�cas e diretrizes orientadas à concessão de auxílios à pesquisa no Brasil
decorrentes dos acordos internacionais firmados pelo Governo Federal, pelo MEC ou pela CAPES;
IX - apoiar a execução de missões de docentes, pesquisadores e discentes, e concessões de bolsas e
auxílios financeiros previamente recomendados por consultoria cien�fica; e processos sele�vos
públicos;
X - propor mudanças e ajustes nos processos per�nentes à implementação de auxílios e bolsas
vinculados a programas de cooperação internacional no âmbito da DRI;
XI - supervisionar a instrução de processos de seleção, de concessão e de acompanhamento de
beneficiários dos programas e ações e solicitar pagamentos referentes às concessões previstas nos
acordos de cooperação internacional firmados;
XII - elaborar pareceres técnicos referentes ao cumprimento de objeto de convênios e instrumentos
equivalentes em sua área de atuação;
XIII - realizar diligência quanto ao aspecto técnico da execução dos recursos financeiros transferidos
pela CAPES;
XIV - elaborar relatórios gerenciais e de a�vidades, no âmbito de sua competência;
XV - fornecer subsídios para a elaboração dos relatórios requisitados pelo órgão supervisor, pelos
órgãos de controle interno e externo, bem como para a elaboração dos relatórios técnicos de
cumprimento de objeto de convênios e instrumentos equivalentes em sua área de atuação.

 

Art. 80. À Coordenação Geral de Acompanhamento e Monitoramento de Resultados compete:
I - elaborar documentos que subsidiem decisões acerca das ações de caráter educacional, cien�fico,
tecnológico e de inovação no âmbito de atuação da Diretoria de Relações Internacionais;
II - definir, em conjunto com as demais Coordenações Gerais da Diretoria, modelos e padrões para
levantamento de dados e indicadores e estruturação das informações, relatórios e documentos
necessários ao acompanhamento e monitoramento das ações internacionais;
III - monitorar e avaliar resultados e impacto das ações e programas da Diretoria de Relações
Internacionais;
IV - propor melhorias nos sistemas informacionais a fim de que atendam com eficácia e eficiência as
necessidades da Diretoria;
V - realizar, em conjunto com a Diretoria de Gestão, a gestão orçamentária e financeira dos
programas e projetos da Diretoria de Relações Internacionais;
VI - implementar ações e metodologias para o efe�vo acompanhamento dos egressos após a
conclusão de sua bolsa ou a�vidade e encerramento de sua bolsa;
VII - propor à Diretoria de Relações Internacionais a alteração de ações, procedimentos, projetos e
programas de competência da Diretoria;
VIII - consolidar relatórios e informações repassadas pelas demais unidades da Diretoria;
IX - elaborar pareceres técnicos referentes ao cumprimento de objeto de convênios e instrumentos
equivalentes em sua área de atuação;
X - realizar diligência quanto ao aspecto técnico da execução dos recursos financeiros transferidos
pela CAPES;
XI - elaborar relatórios gerenciais e de a�vidades, no âmbito de sua competência;
XII - fornecer subsídios para a elaboração dos relatórios requisitados pelo órgão supervisor, pelos
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órgãos de controle interno e externo, bem como para a elaboração dos relatórios técnicos de
cumprimento de objeto de convênios e instrumentos equivalentes em sua área de atuação.

Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012 – Capítulos III e IV

 

ACHADO 17: RESULTADOS APURADOS E METODOLOGIA EM APERFEIÇOAMENTO

SITUAÇÃO ENCONTRADA

Considerando i) o O�cio nº 1 (SEI nº 1130547), em resposta à SA 47/2019 (SEI nº 1123858); ii) os testes
feitos no Painel de Indicadores de Bolsas, Auxílios Projetos da DRI/Capes
(h�ps://sdi.capes.gov.br/paineis-dri/); e iii) a análise dos relatórios enviados (de monitoramento de
processos e estudo piloto para o desenvolvimento de metodologia de avaliação de impacto de a�vidades
da DRI), resta demonstrado pela CGMR que o trabalho de apuração dos resultados dos programas tem
sido feito de forma sistemá�ca, ainda que com algumas limitações e que há um esforço para o
aperfeiçoamento da metodologia. Os chamados produtos dos programas/fomento, em especial as bolsas,
estão disponíveis para consulta no painel. No caso de auxílios (AUXPE), os dados são consolidados nos
relatórios de monitoramento, citados no próximo item.

CAUSAS

São u�lizados sistemas informa�zados disponíveis na Capes para registro e apuração dos dados dos
bene�cios.

EFEITO

Permi�r a transparência a�va, mesmo que ainda restrita.

 

ACHADO 18: MENSURAÇÃO E MELHORIAS DAS AÇÕES

SITUAÇÃO ENCONTRADA

Pelo Painel de Indicadores de Bolsas, Auxílios Projetos da DRI/Capes é possível obter dados mais
detalhados e históricos, inclusive por programa. A equipe da DMR/CGMR é a principal responsável pela
mensuração das ações realizadas no âmbito da DRI. O fluxo de a�vidades envolve:

- Definição da estrutura de tabelas disponibilizadas no ADD [ Acervo de Dados Digitais] para a DRI;
- Localização dos campos de sistema que alimentam a estrutura de tabela;
- Definição e conferência de tratamentos que os dados devem sofrer;
- Descrição e atualização de metadados;
- Definição e padronização de metodologia para a geração de indicadores;
- Disponibilização de indicadores e dados brutos;
- Criação e manutenção de alertas automá�cos sobre a qualidade de dados;
- Mapeamento de dados não disponibilizados; e
- Prospecção, solicitação e conferência de ajustes corre�vos e evolu�vos nas tabelas do ADD
u�lizadas pela DRI.

Para a mensuração, a CGMR informou que são coletados dados dos sistemas transacionais u�lizados pela
DRI (SAC, BEX, Editais, Sicapes, Sicapes2, Sicapes3, SAP, SCBA, SAC_Egressos, Siprec) ao longo de todo o
processo de fomento – desde a inscrição até a prestação de contas e o acompanhamento dos ex-
bolsistas. Posteriormente, esses dados são carregados no Acervo de Dados Digitais da Capes. Estes são
extraídos, tratados e disponibilizados em tabelas carregadas com o auxílio da equipe do NDI/DTI.
Atualmente a CGMR u�liza como base para seus levantamentos a tabela “DRI.Processo” e suas derivadas,
visualizadas com o auxílio do SAS, a par�r de extração do ADD/Capes.

Segundo a coordenação, também são acessados dados de outras bases internas (Plataforma Sucupira),
bem como externas à Capes (La�es, RAIS, Censo da Educação Superior, Emec, Receita Federal). Os dados
estão organizados em tabelas e disponibilizados nas bibliotecas do ADD, conforme permissão dada pela
DTI a cada usuário. Há, ainda, acesso a dados bibliométricos internacionais, por meio do SciVal e Incites,
bem como a dados de execução financeira, por meio do ConSiafi.



23/09/2020 SEI/CAPES - 1198136 - Relatório de Auditoria

https://sei.capes.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1311834&infra_s… 25/31

Nos relatórios de monitoramento de processos recebidos por e-mail (SEI nº 1147405) com o intuito de
evidenciar a busca de melhorias, foi iden�ficado que a própria coordenação relacionou algumas
recomendações também sugeridas por este trabalho de auditoria, como a necessidade de visualizar as
informações dos processos de concessão em uma única plataforma. Sobre os relatórios mencionados,
especificamente os dos programas Cofecub e Brafitec, a equipe da auditoria os analisou duas amostras
(SEI nº 1171550 e 1171553) e as iden�ficou como boas prá�cas da equipe da CGMR, pois esta conseguiu
analisar os detalhes dos processos envolvidos, com visão crí�ca e foco em soluções e melhorias, em
especial para o público externo (beneficiários e sociedade no geral).

Também foram evidenciados os relatórios de a�vidades no exterior com dados preenchidos pelos ex-
bolsistas para captar suas impressões e informações. O documento enviado (SEI nº 1171561) trata de
dados do aproveitamento de créditos dos bolsistas nas universidades, o que é relevante para que novos
programas e parcerias, na modalidade graduação, sejam mais obje�vos com relação ao aproveitamento
de créditos cursados no exterior. Nos documentos constam dados discriminados por área prioritária,
sexo, faixa etária, país e IES de des�no, mo�vos, entre outros.

Por fim, foi analisado o estudo piloto (SEI nº 1171493) para o desenvolvimento de metodologia de
avaliação de impacto de a�vidades da DRI. O estudo u�lizou uma metodologia trazida por servidores da
própria coordenação, que aproveitaram suas capacitações (no âmbito do Programa Ins�tucional de
Desenvolvimento de Pessoas - PIDP) para sugerirem melhorias na apuração e análises realizadas pelo
setor. Esta ação se mostrou relevante para o aprimoramento da capacidade de apurar o impacto das
a�vidades realizadas com inves�mento público e, em um segundo momento, para possibilitar a
divulgação à sociedade, ações caras à administração pública, mas ainda insuficiente em ins�tuições como
a Capes. 

Sobre os estudos prospec�vos, a CGMR reconhece que a mensuração de resultados das ações da DRI por
programas precisa avançar em pontos que estão sendo discu�dos pela Diretoria quando da criação dos
novos programas, conforme itens relacionados no item 1.3.5 do O�cio 1 - SEI nº 1130547.

1. Melhor iden�ficação dos desafios que os programas da DRI se propõem a contribuir para superar;
2. Iden�ficação e publicização de indicadores que sirvam como base para mensurar tais desafios e,
portanto, resultados a serem alcançados pelo Programa;
3. Aperfeiçoamento de formulários eletrônicos para coleta de dados sobre:

a. Resultados dos projetos cien�ficos de bolsistas individuais;
b. Resultados dos projetos cien�ficos de bolsistas vinculados a projetos de cooperação
internacional;
c. Resultados dos projetos de cooperação internacional; e
d. Resultados da concessão de auxílios individuais;

4. Sistema�zação de comissões avalia�vas, não só para a seleção das propostas, mas também para a
apuração dos seus resultados; e
5. Implementação de fluxo para apuração do cumprimento de obrigações de bolsistas
internacionais com des�no ao Brasil.
 

CAUSAS

A mensuração é realizada com base nos sistemas existentes; a equipe busca melhorias e alterna�vas para
avançar no tratamento dos dados e sua divulgação. 

EFEITO

Possibilidade de gerar maior número de dados para serem tratados (a exemplo de indicadores), que
podem servir para tomada de decisão de programas e ações futuras.

PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO

À DRI, 

RECOMENDAÇÃO 9. Apresentar um plano de ação com proposta de cronograma para implementar as
ações já iden�ficadas pela CGMR no sen�do de avançar nos pontos elencados no item 1.3.5 do O�cio 1 -
SEI nº 1130547:
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1. Melhor iden�ficação dos desafios que os programas da DRI se propõem a contribuir para superar;
2. Iden�ficação e publicização de indicadores que sirvam como base para mensurar tais desafios e,
portanto, resultados a serem alcançados pelo Programa;
3. Aperfeiçoamento de formulários eletrônicos para coleta de dados sobre:

a. Resultados dos projetos cien�ficos de bolsistas individuais;
b. Resultados dos projetos cien�ficos de bolsistas vinculados a projetos de cooperação
internacional;
c. Resultados dos projetos de cooperação internacional; e
d. Resultados da concessão de auxílios individuais;

4. Sistema�zação de comissões avalia�vas, não só para a seleção das propostas, mas também para a
apuração dos seus resultados; e
5. Implementação de fluxo para apuração do cumprimento de obrigações de bolsistas
internacionais com des�no ao Brasil.

MANIFESTAÇÃO DA ÁREA AUDITADA  - SEI Nº 1185503 E 1193435

"Considerando os estudos prospec�vos realizados até o momento na CGMR, a mensuração de resultados
das ações da DRI por programas precisa avançar em pontos que estão sendo discu�dos pela Diretoria
quando da criação de novos programas, a saber:

            CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE CORREÇÕES DE APONTAMENTOS (OFÍCIO 01/2020):"

Apontamento da Auditoria Estratégia de Superação
(Plano Diretor da DRI)

Data
de

início

Responsável
na CGMR

1. Melhor iden�ficação dos desafios que os
programas da DRI se propõem a contribuir para
superar

Ação 4. Diagnos�car o contexto de
interação e possibilidades de
interface com o setor produ�vo na
DRI

Julho
2020 DAE

2. Iden�ficação e publicitação de indicadores que
sirvam como base para mensurar tais desafios e,
portanto, resultados a serem alcançados pelo
Programa

Ação 10. Criar base de
conhecimento na DRI em C, T & I

Junho
2020 DMR

3. Aperfeiçoamento de formulários eletrônicos para
coleta de dados sobre:
a. Resultados dos projetos cien�ficos de bolsistas
individuais;
b. Resultados dos projetos cien�ficos de bolsistas
vinculados a projetos de cooperação internacional;
c. Resultados dos projetos de cooperação
internacional; e
d. Resultados da concessão de auxílios individuais.

Ação 8.
Analisar o Risco e aprimorar
o Compliance na DRI

Janeiro
2021 DAE e DMR

4. Sistema�zação de comissões avalia�vas, não só
para a seleção das propostas, mas também para a
apuração dos seus resultados;

Ação 9. Qualificar a maturidade da
Governança na DRI
 

Janeiro
2022 DAE e DMR

5. Implementação de fluxo para apuração do
cumprimento de obrigações de bolsistas
internacionais com des�no ao Brasil

Ação 1. Diagnos�car o contexto do
fomento e da mobilidade na DRI

Maio
2020 DAE

Dados: O�cio nº 1/2020-CGMR/DRI/CAPES e Plano Diretor da DRI (2020-2023)"

ANÁLISE DA AUD

Tendo em vista que a área apresentou um cronograma de ações, atendendo à Recomendação nº 9, para
efeito de monitoramento deste trabalho de auditoria, modificamos o teor da recomendação em sua
versão final. 

RECOMENDAÇÃO FINAL 9

À DRI, 
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RECOMENDAÇÃO 9. Implementar as ações elencadas na Nota Técnica (SEI nº 1185503), com as devidas
modificações encaminhadas pelo Despacho CGMR (SEIº 1193435), no sen�do avançar a mensuração de
resultados das ações da DRI. 

 

ACHADO 19: NECESSIDADE DE APERFEIÇOAMENTO DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

SITUAÇÃO ENCONTRADA

A área informou que atualmente o acesso ao público externo se limita às informações publicadas no
Geocapes e no SIMEC. Internamente, o painel citado nos Achados 1 e 2 avança nas informações coletadas
e tratadas, mas estas ainda não estão disponíveis ao público externo, em sua totalidade, por conta de
diferenças encontradas nos dados se comparados aos publicados no Geocapes, que é de acesso livre. O
esforço da Coordenação junto à Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) é para que o Geocapes possa
ser alimentado diretamente com dados do ADD, u�lizando uma única fonte e compar�lhando o maior
número de dados possíveis à sociedade.

A CGMR também é a responsável pelos Dados Abertos da Diretoria, sendo que a Capes está revendo o
plano existente.

O SIMEC necessita de login, o que dificulta o acesso externo.

O acesso externo à informações sobre bolsas (Geocapes) estão restritos a quan�dade de bolsas por país,
por ins�tuição de ensino de origem e de des�no, modalidade e área de avaliação.

Nos Dados Abertos estão disponíveis, conforme o plano, dados referentes aos anos de 2013 a 2016 que
incluem, além das informações acima, a UF do beneficiário, área do conhecimento, grande área,
pagamento de auxílios e taxas.

Não há dados socioeconômicos dos beneficiários – em especial os bolsistas. 

Apesar do esforço interno de melhoria na apuração, mensuração e análise dos dados, a transparência ao
público externo ainda é restrita.

O �po de dado coletado dos bolsistas também é restrito. Fato este que envolve não somente os bolsistas
no exterior, mas os bolsistas no país e também os discentes da pós-graduação (mesmo sem bolsa Capes,
mas que têm a Capes como única ins�tuição governamental responsável por coletar seus dados,
conforme legislação existente vinculada à Avaliação da Pós-Graduação Stricto Sensu). 

CAUSA

Dificuldade de validação dos dados coletados e inconsistência entre os sistemas informa�zados.

A ausência de coleta de dados socioeconômicos (gênero, etnia, entre outros) sobre os beneficiários. 
 

EFEITO

Carência de dados disponíveis ao público externo na forma de transparência a�va e dificuldade de
atendimento de dados quando solicitados (transparência passiva) – ver capítulos III e IV do Decreto nº
7.724, de 16 de maio de 2012.

Não permite análises mais aprofundadas e elaboração de indicadores sociais, tão relevantes para a
tomada de decisão e des�nação de recursos na administração pública.

PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO

Ao Comitê de Governança Digital da Capes - CGD (Portaria 143, de 27 de junho de 2019),

RECOMENDAÇÃO 10. Estabelecer prioridades e formas de coleta e tratamento de dados de todos os
beneficiários de bolsas e auxílios da Capes com foco na publicidade ao público externo, incluindo dados
ainda não coletados até o momento, como os socioeconômicos, podendo envolver os programas de pós-
graduação, por meio da Plataforma Sucupira.

MANIFESTAÇÃO DA DTI - OFÍCIO 37 SEI Nº 1183259

https://geocapes.capes.gov.br/geocapes/
http://simec.mec.gov.br/login.php
https://www.capes.gov.br/acessoainformacao/dados-abertos
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/acessoainformacao/24042017-dados-abertos-r.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Decreto/D7724.htm
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/
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"Em relação a coleta de dados socioeconômicos dos bolsistas, esclarecemos que durante o processo de
fomento, atualmente existe a opção de formulários para coleta destes dados em dois momentos: durante
as inscrições (para Programas que realizam esta etapa no sistema SICAPES) e durante a implementação
da bolsa pelo beneficiário (para programas que u�lizam esta opção no sistema SCBA). A DRI u�liza
amplamente estas opções, realizando a coleta destes dados para grande parte de seus bolsistas. As
demais diretorias que pagam bolsas (DPB, DEB e DED) não u�lizam estas opções de forma recorrente nos
sistemas Sicapes e SCBA.

Em questão ao estabelecimento de prioridades e formas de coleta e tratamento de dados de todos os
beneficiários de bolsas e auxílios da CAPES com foco na publicidade ao público externo, a DTI, no papel
de Secretaria-Execu�va do CGD, esclarece que de acordo com a reunião do Comitê de Governança Digital
ocorrida no dia 31/03/2020, foi decidido que as prioridades traçadas na proposta inicial do Plano Diretor
de Tecnologia da Informação - PDTIC serão revistas.

 A ação de Governança de Dados que, entre outros temas, abarca as formas de coleta e tratamento de
dados da CAPES, está destacada como Ação Interna na proposta inicial do PDTIC, a ser implementada por
esta Diretoria. Neste momento, o Núcleo de Disseminação da Informação da DTI está executando o
projeto de Dado Mestre da CAPES, com o apoio dos técnicos e coordenadores de todas as Diretorias que
demandam deste Núcleo. O projeto tem como escopo o estudo da forma de coleta e tratamento de
dados, buscando a uniformização dos Acervos de Dados Digitais (ADDs) e tornando mais efe�va a
disseminação destes dados por meio de suas ferramentas internas e sí�os ins�tucionais.

 Os dados de todos os beneficiários de bolsas e auxílios da CAPES, no seu menor grão, estão disponíveis
no Portal de Dados Abertos (h�ps://dadosabertos.capes.gov.br/) até o ano de 2016. Está em tramitação
o novo Plano de Dados Abertos - PDA, com a coordenação do Gabinete da Presidência da CAPES. Nele
está previsto os dados que cada Diretoria Finalís�ca entende que deva ser publicado, bem como a
atualização dos dados para até 2 anos anteriores ao ano vigente. Ou seja, até o ano 2018 para o presente
ano. Isto porque as Diretorias precisam tratar os dados do ano anterior, e só depois publicá-los.

A CAPES ainda disponibiliza a plataforma GEOCAPES (h�p://geocapes.capes.gov.br/) com dados gerados
consolidados por todas as Diretorias e homologado pela Assessoria de Planejamento e Consolidação,
ligada ao Gabinete da Presidência da CAPES. Também está disponível o Portal da Transparência da CAPES,
em que o público externo pode acessar informações dos beneficiários de bolsas e auxílios da CAPES de
forma granular.

 Os dados referentes aos programas de pós-graduação estão disponibilizados no Portal de Dados Abertos
e serão atualizados a par�r da execução do novo PDA. Outro canal de publicação dos dados do Sucupira,
acessível para consulta, é o h�p://sucupirapaineis.capes.gov.br/, e o link para acesso se encontra na
página principal da plataforma."

ANÁLISE DA AUD

A AUD tem conhecimento e citou, na situação encontrada deste achado, as plataformas que possuem
dados da Capes disponíveis para o público. O intuito de incluir essa recomendação é para que haja
avanço na coleta, tratamento e divulgação de outros dados, sem prejuízo de reconhecimento do esforço
já realizado. 

Com base na informação de que as prioridades traçadas na proposta inicial do PDTIC 2020-2023 serão
revistas, a Recomendação 10 passa a ter nova redação. 

RECOMENDAÇÃO FINAL 10

Ao Comitê de Governança Digital da Capes - CGD (Portaria 143, de 27 de junho de 2019),

RECOMENDAÇÃO 10. Estabelecer, na revisão do PDTIC 2020-2023, prioridades e formas de coleta e
tratamento de dados de todos os beneficiários de bolsas e auxílios da Capes com foco na publicidade
ao público externo, incluindo dados ainda não coletados até o momento, como os socioeconômicos,
podendo envolver os programas de pós-graduação, por meio da Plataforma Sucupira.

 

ACHADO 20: SOMBREAMENTO DE AÇÕES ENTRE COORDENAÇÕES DA DRI 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/
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SITUAÇÃO ENCONTRADA

Ao responder sobre um possível sombreamento/sobreposição de a�vidades entre as coordenações
gerais, a CGMR iden�ficou, na aba do macroprocesso “Avaliação” da planilha (SEI nº 1088722) enviada
pela CGPR, que a CGPR realiza a�vidades que visam “propor mudanças e ajustes nos processos
per�nentes à implementação de auxílios e bolsas vinculados a programas de cooperação internacional”,
ao passo que na CGMR a avaliação realizada foca nos “resultados e impacto das ações e programas da
Diretoria de Relações Internacionais”. A área indicou não haver sobreposição de esforços, mas sim
complementação e atuação conjunta uma vez que na CGPR o objeto de avaliação são as ro�nas internas
(processos) e na CGMR, os produtos (resultados e impactos) da ação de fomento.

A imagem abaixo foi enviada como exemplo da realização do Monitoramento e da Avaliação dos mais
diversos programas da diretoria:

I - Macrofluxo de Monitoramento e de Avaliação de Impacto dos Programas da
diretoria:

 

As etapas/a�vidades encaminhadas pela CGPR no macroprocesso "Avaliação" (SEI nº 1088722) foram: 
- Desenvolver metodologias de avaliação de programas e elaborar os instrumentos apropriados
para os diferentes �pos de programas da CGPR  
- Avaliar e elaborar relatórios sobre a conformidade entre os obje�vos pretendidos e os resultados
alcançados pelos Programas   
- Avaliar e elaborar relatórios sobre o Impacto dos Programas na produção cien�fica dos membros
da equipe brasileira - INDICADOR 1
- Avaliar e elaborar relatórios sobre o Impacto dos Programas na formação de recursos humanos
por parte da equipe brasileira - INDICADOR 2
- Avaliar e elaborar relatórios sobre o Impacto dos Programas na formação de redes de colaboração
cien�fica - INDICADOR 3
- Avaliar e elaborar relatórios sobre o Impacto dos Programas no âmbito social - INDICADOR 4
- Encaminhar os relatórios para a governança e para a coordenação 
- Analisar a prestação de contas final dos projetos (no SIPREC e SCBA)
- Verificar a conformidade dos relatórios financeiros do SIPREC (prestações de contas anuais)
- Verificar a conformidade da prestação de contas anual de coordenadores de projeto9
- Verificar a conformidade da prestação de contas anual de parceiros
- Elaborar relatórios semestrais e anuais com a execução orçamentária de cada programa
- Avaliar os processos de bolsistas finalizados pelo Núcleo de Acompanhamento e encaminhamento
à CGMR ou devolução ao Acompanhamento
- Analisar a prestação de contas de programas an�gos (ex: CSF)

Pelas informações apresentadas pela CGPR é possível iden�ficar sombreamento das seguintes
a�vidades: 

1. elaboração de relatórios sobre o impacto dos programas na produção cien�fica dos membros da
equipe brasileira, na formação de recursos humanos por parte da equipe brasileira, na formação de
redes de colaboração cien�fica, no âmbito social (conforme os indicadores 1, 2, 3 e 4 indicados nas
etapas/a�vidades da CGPR); e

2. elaboração de relatórios semestrais e anuais com a execução orçamentária de cada programa.
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Entende-se que as a�vidades elencadas são competências da CGMR, conforme o Art. 80 do  Regimento
Interno da Capes (Portaria Capes nº 105, de 25 de maio de 2017). 

Também é possível ques�onar a real necessidade da ação "Avaliar os processos de bolsistas finalizados
pelo Núcleo de Acompanhamento e encaminhamento à CGMR ou devolução ao Acompanhamento", o
que poderia vir a criar um ciclo vicioso de análises e sobrecarregar a equipe da CGPR com mais análises
em processos que precisam ser encerrados. 

Outros possíveis sombreamentos de ações estão relacionados à análise de prestação de contas final dos
projetos, verificação dos relatórios financeiros, conformidade da prestação de contas anual de
coordenadores e de parceiros, que podem estar também atribuídas à Divisão de Prestação de Contas
(DPC/CCE/CGBP) ou à Coordenação de Prestação de Contas (CPC/CGOF/DGES). 

CAUSA

A CGPR demostrou cautela com relação às ações do núcleo de Avaliação, por isso informaram que fariam
revisão das a�vidades e obje�vos. A CGMR, por outro lado, entendeu que não há sombreamento das
ações elencadas na planilha, reforçando o papel de cada uma.

EFEITO

O entendimento diferenciado entre as coordenações pode refle�r o conflito de entendimento sobre esta
parte importante das ações voltadas à avaliação, resultados e, inclusive, prestação de contas. 

PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO

À DRI, 

RECOMENDAÇÃO 11. Reavaliar as ações das coordenações relacionadas à avaliação de resultados dos
programas, criação de indicadores, prestação de contas técnica (análise do cumprimento do objeto)
e egressos, no sen�do de evitar sobreposição de a�vidades e retrabalho.  

MANIFESTAÇÃO DA ÁREA AUDITADA - SEI Nº 1185503

"Este é um obje�vo de pequeno/médio prazo também da Coordenação Geral de Programas, uma vez que
já foi explicitado anteriormente que no presente momento estamos passando por ajustes dos novos
núcleos de trabalho. Ainda que a CGMR não entenda o nosso atual trabalho de avaliação interna como
sobreposição, este entendimento fica aparente na visão da Auditoria, como evidenciado neste achado. A
intenção é que tenhamos linhas de trabalho diferentes e estamos avaliando a possibilidade e
conveniência de fazer uma análise de avaliação mais aprofundada dos projetos de nossos programas e o
quanto esta ação se configuraria como um competência direta da CGPR."

ANÁLISE DA AUD 

A área informa estar realizando ajustes para evitar a sobreposição de ações. Desta forma, a
Recomendação 11 será man�da para que seja possível por parte da AUD o monitoramento junto às
demais ações recomendadas. 

 

ANEXO II

RECOMENDAÇÕES

Diante dos Achados evidenciadas no Anexo I, encaminhamos recomendações finais listadas a seguir:

 

À DRI,

RECOMENDAÇÃO 1. Analisar a conveniência e a oportunidade de realizar adaptações na gestão de
projetos da CGPR com o obje�vo de o�mizar o acompanhamento destes, especialmente em relação à
análise de cumprimento do objeto. As medidas visam maior transparência e confiabilidade, de forma que
a DRI disponha de informações que a subsidiem na tomada de decisão a respeito de melhorias que
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porventura sejam necessárias nos programas, nos editais, na forma de acompanhamento dos projetos e
na coleta de resultados. (Referência: Achado 2 - Fragilidade na análise de cumprimento de objeto).

RECOMENDAÇÃO 2. Estabelecer formas de acompanhamento dos egressos dos programas PEC-PG e
EAE, a exemplo do que é realizado com os bolsistas brasileiros, no que couber. (Referência: Achado 3
- Ausência de Acompanhamento de Bolsistas Egressos dos Programas PEC-PG e EAE).

RECOMENDAÇÃO 3. Realizar levantamento de informações para relatórios gerenciais de ex-bolsistas dos
programas PEC-PG e EAE, a exemplo do que a CGMR realiza no âmbito dos demais programas.
(Referência: ACHADO 3 - Ausência de Acompanhamento de Bolsistas Egressos dos Programas PEC-PG e
EAE).

RECOMENDAÇÃO 4. Incluir nos editais dos programas da DRI os critérios que serão u�lizados para
seleção de propostas que atendam a uma distribuição regional com vistas a reduzir as assimetrias, com o
obje�vo de reduzir as assimetrias e com vistas a atender ao princípio da Transparência
Pública. (Referência: Achado 5 - Ampliação de propostas aprovadas no programa EAE).

RECOMENDAÇÃO 5. Criar um acervo digital da EAE com o material de futuras escolas, com informações
básicas, tais como: nome do pesquisador trazido ao Brasil, minicurrículo e suas especialidades que o
trouxeram ao Brasil, local da Escola, tema, material da escola (livros, apos�las, vídeos, áudios, se houver),
número de par�cipantes. (Referência: Achado 7 - Ausência de Acervo/Documentação das Escolas
Realizadas no Âmbito do Programa EAE). 

RECOMENDAÇÃO 6. Disponibilizar o acervo digital da EAE para acesso público via rede mundial de
computadores. Este acervo pode ser feito da forma mais simples, com recursos já disponíveis, a exemplo
do Portal eduCAPES, sem a necessidade de compra ou criação de novos sistemas. O obje�vo é dar
transparência às informações, o que pode ser feito na própria página do programa, no site da
Capes. (Referência: Achado 7 - Ausência de Acervo/Documentação das Escolas Realizadas no Âmbito do
Programa EAE). 

RECOMENDAÇÃO 7. Divulgar uma lista simples com o registo das Escolas do programa EAE já realizadas,
conforme sugerido pela área auditada, no site da Capes ou no acervo digital a ser criado. (Referência:
Achado 7 - Ausência de Acervo/Documentação das Escolas Realizadas no Âmbito do Programa EAE). 

RECOMENDAÇÃO 8. Implementar ação específica no novo modelo de governança voltada para o
levantamento, controle, análise e mi�gação de processos judiciais. (Referência: Achado 14 - Necessidade
de Levantamento e Mi�gação de Processos Judiciais). 

RECOMENDAÇÃO 9. Implementar as ações elencadas na Nota Técnica (SEI nº 1185503), com as devidas
modificações encaminhadas pelo Despacho CGMR (SEIº 1193435), no sen�do avançar a mensuração de
resultados das ações da DRI. (Referência: Achado 18 - Mensuração e Melhorias das Ações). 

 

Ao Comitê de Governança Digital da Capes - CGD (Portaria 143, de 27 de junho de 2019),

RECOMENDAÇÃO 10. Estabelecer, na revisão do PDTIC 2020-2023, prioridades e formas de coleta e
tratamento de dados de todos os beneficiários de bolsas e auxílios da Capes com foco na publicidade ao
público externo, incluindo dados ainda não coletados até o momento, como os socioeconômicos,
podendo envolver os programas de pós-graduação, por meio da Plataforma Sucupira. (Referência:
Achado 19 - Necessidade de Aperfeiçoamento da Transparência Pública). 

 

À DRI, 

RECOMENDAÇÃO 11. Reavaliar as ações das coordenações relacionadas à avaliação de resultados dos
programas, criação de indicadores, prestação de contas técnica (análise do cumprimento do objeto)
e egressos, no sen�do de evitar sobreposição de a�vidades e retrabalho. (Referência: Achado 20 -
Sombreamento de Ações entre Coordenações da DRI). 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/

