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1. INTRODUÇÃO

Conforme dispõe o Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna
Governamental do Poder Executivo Federal, aprovado pela Instrução Normativa (IN) da
Secretaria Federal de Controle (SFC) nº 08, de 06 de dezembro de 2017, o monitoramento se
caracteriza como etapa fundamental da auditoria, haja vista que um trabalho apenas pode ser
considerado encerrado após o cumprimento das recomendações. Por meio do monitoramento,
a Auditoria Interna verifica se as medidas implementadas pela Unidade Auditada estão de
acordo com as recomendações emitidas e se tais medidas foram suficientes para solucionar a
situação apontada como inadequada.

Ainda de acordo com o supracitado Manual, a responsabilidade pelo atendimento às
recomendações compete aos gestores das Unidades Auditadas. À Auditoria Interna cabe o
estabelecimento, a manutenção e a supervisão do processo de monitoramento da
implementação das recomendações. Nesse contexto, a Unidade Auditada tem a
responsabilidade de zelar pelo cumprimento das recomendações emitidas e também de aceitar
formalmente o risco correspondente caso decida não as implementar. Adicionalmente, para os
casos de desatendimento persistente às recomendações prioritárias/relevantes, o referido
Manual imputa à Auditoria Interna o dever de fazer o encaminhamento para providências às
instâncias competentes, conforme o caso.

Dito isto, em atendimento ao item nº 4 do Anexo II do Plano Anual de Atividades da
Auditoria Interna (PAINT) do exercício 2022, combinado com o disposto na Ordem de
Serviço nº 03/2022 - AUDI/CONSUP/IFPE, apresentam-se os resultados desta nova rodada
de acompanhamento das recomendações emitidas pela Auditoria Interna. O presente
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documento contempla, no âmbito da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
(PROPESQ), o quantitativo das recomendações monitoradas atinentes ao exercício 2018,
bem como as Matrizes de Achados (APÊNDICES A e B) com o detalhamento dos exames
efetuados.

2. RECOMENDAÇÕES MONITORADAS

Por meio de consulta ao sistema e-Aud, em 08 de fevereiro de 2022, foram
identificadas 7 (sete) recomendações pendentes de atendimento relativas ao exercício 2018.
A partir desse achado, a Auditoria Interna expediu a Solicitação de Auditoria nº 003-05/2022
- AUDI/CONSUP/IFPE, em 22 de março de 2022, a fim de obter informações quanto às
providências empreendidas, acompanhadas das respectivas evidências comprobatórias. Em
atendimento, a Unidade Auditada encaminhou, na data de 12 de abril de 2022, via Processo
SEI 23294.005938/2022-40, todas as medidas adotadas.

Para promover os exames (monitoramento) dessas demandas, a Auditoria Interna
adotou como referência a Orientação SFC nº 2/2015/DC/SFC/CGU-PR, de 25 de maio de
2015, e a própria formatação do sistema e-Aud, de modo particular, as definições de
“Providência” e “Tipo de posicionamento”. Assim, com base em tais instrumentos
norteadores, foram obtidos os seguintes resultados:

Tabela 1 - Síntese dos resultados do monitoramento

Providência Tipo de posicionamento Quantidade

Recomendação implementada Conclusão do monitoramento 3

Recomendação implementada
parcialmente Reiteração 4

Total 7

Fonte: elaboração própria (2022).

Acerca das recomendações implementadas parcialmente, conforme indicado na
Matriz de Achados disposta no APÊNDICE B, sugere-se que a Unidade Auditada avalie a
conveniência e a oportunidade de requerer o apoio da Controladoria do IFPE, enquanto1 2

instância de segunda linha de defesa, a tomar como amparo a Resolução nº 50, de 10/07/2019,
do Conselho Superior do IFPE, em seu Art. 5º, Inciso VI, reproduzido a seguir:

Art. 5º Compete à Controladoria:
[...]
VI - auxiliar os gestores nas ações necessárias ao atendimento das demandas e às

2 Oportunidade: “[...] faz referência ao momento do ato. Isto é, se ele é urgente e tempestivo.” Disponível em:
https://tj-mt.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1285271406/10001013320218110024-mt/inteiro-teor-1285274046.
Acesso em: 28 abr. 2022.

1 Conveniência: “[...] refere-se à relevância do ato. Ou seja, se ele é necessário e se representa justo interesse
público.” Disponível em: https://tj-mt.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1285271406/10001013320218110024-mt/
inteiro-teor-1285274046. Acesso em: 28 abr. 2022.
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recomendações da Controladoria-Geral da União (CGU), do Tribunal de Contas da
União (TCU) e da Auditoria Interna.

De modo complementar, sugere-se, também, buscar auxílio junto à Pró-Reitoria de
Integração e Desenvolvimento Institucional (PRODIN), considerando que algumas demandas
têm exigido uma atuação sistêmica da Instituição, e, para esses casos, a supracitada instância
constitui um instrumento relevante, haja vista as seguintes competências, não taxativas,
consoante o disposto no Art. 52 do Regimento Geral do IFPE:

Art. 52. Compete à Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional:

I - promover a articulação entre a Reitoria e os Campi;
[...]
V - viabilizar a padronização de regulamentações e normatizações institucionais
entre os Campi;
[...]
IX - propor alternativas organizacionais, visando o constante aperfeiçoamento da
gestão do Instituto;
[...]
XI - promover a articulação e o compartilhamento de experiências entre os gestores
do Instituto Federal de Pernambuco;
[...]
XVI - coordenar os processos de sistematização de dados, informações e de
procedimentos institucionais, disponibilizando-os na forma de conhecimento
estratégico;

Por derradeiro, propõe-se ao Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
que seja apresentado à Auditoria Interna, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a
partir do recebimento deste documento, os resultados das medidas atinentes às
recomendações reiteradas. Em acréscimo, comunica-se que esta Nota Técnica* também será
encaminhada ao Reitor do IFPE, na condição de Presidente do Conselho Superior, para
conhecimento.

* Elaborada pelo auditor Rafael Pena Cerqueira Frias, SIAPE 1591771, e revisada pelo
auditor Alexandre José Cunha da Silva, SIAPE 1804255.

Recife-PE, 06 de julho de 2022.

David Lima Vilela
Titular da Unidade de Auditoria Interna do IFPE

SIAPE 1867177
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APÊNDICE A - Matriz de achados das recomendações implementadas
Providência: Recomendação implementada

Tipo de posicionamento: Conclusão do monitoramento

ID
(e-Aud) Texto do monitoramento Manifestação da unidade Análise da equipe de auditoria Valores

935289 Fazer constar nos editais de seleção
de bolsas de pesquisa e inovação

modelos de documentos que devem
ser apresentados pelos bolsistas, os

quais devem ser utilizados na fase de
liquidação da despesa.

“Providências a serem implementadas
Publicação e implementação de IN que

regulamenta o acompanhamento das
frequências mensais de atividades de
pesquisa e o pagamento das bolsas de

Iniciação Científica, de Incentivo
Acadêmico e de Iniciação em

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação
(INSTRUÇÃO NORMATIVA

PROPESQ/REI/IFPE Nº 01/2022).
● Prazo de Atendimento: 07/04/2022

● Situação: Concluído"

Ao apresentar a Instrução Normativa
PROPESQ/REI/IFPE n.º 01, de 6 de abril de
2022, a Unidade demonstrou que agiu com
o intento de implementar a recomendação.

Nesse contexto, o Art. 6º do referido
diploma menciona o link

(https://www.ifpe.edu.br/o-ifpe/pesquisa-pos
-graduacao-e-inovacao/iniciacao-cientifica)

onde pode ser obtido o modelo de
documento a ser apresentado pelo

bolsista para subsidiar o seu pagamento,
in casu, o formulário de “frequência mensal

de atividades de pesquisa (FRAP)”.

Em complemento, as alíneas “a” e “b”
do inciso II do Art. 8º dispõem sobre os

Efeitos negativos:
a precariedade da

formalização processual
dificulta o procedimento de
liquidação/pagamento, dada

a necessidade de dispor
como base os títulos e

documentos comprobatórios
do respectivo crédito.

Benefícios esperados:
o FRAP e o Ofício de

solicitação de pagamento
serão úteis para embasar - de

modo adequado - a
liquidação e o pagamento da
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elementos essenciais à composição dos
processos de pagamento dos bolsistas, os

quais merecem ser aqui destacados:

“Art. 8º São deveres dos/as gestores/as de
Pesquisa, Pós-Graduação e novação dos

campi: [...]

II - proceder, até o quinto dia útil do mês
subsequente à entrega da FRAP pelo/a
estudante pesquisador/a, àabertura de

processo de pagamento, no qual deverão
constar:

a) as FRAPs devidamente preenchidas e
assinadas; e

b) um ofício de solicitação de pagamento de
bolsa contendo listagem nominal dos/as
contemplados/as, os respectivos dados
bancários e os números de inscrição no

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).”

Assim, apesar da manifestação da Unidade
não ter mencionado a FRAP como parte dos

editais de seleção, nos mesmos termos da
recomendação, considera-se que a

Instrução Normativa PROPESQ n.º
01/2022 atende a demanda, posto que
apresenta a rotina para a realização do

pagamento (Art. 8º), bem como o link onde
pode ser encontrado o modelo do formulário

de frequência (Art. 6º).

despesa.
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935298 Fazer constar, expressamente, nos
editais de seleção de bolsistas o prazo

para eventual solicitação de
substituição.

“Providências a serem implementadas
Publicação e implementação do

Regulamento de Gestão das Atividades de
Pesquisa dos Programas de Iniciação
Científica, Tecnológica e de Incentivo

Acadêmico do IFPE (Resolução Nº
66/2019/CONSUP/IFPE).

EDITAL Nº 02/2020-PROPESQ:
Implementado no item 4.1.2.l)

EDITAL Nº 02/2021-PROPESQ:
Implementado no item 15.2.m)

● Prazo de Atendimento: 18/09/2019
● Situação: Concluído”

A PROPESQ apresentou a Resolução n.º
66/2019 CONSUP/IFPE, que esclarece, em

seu Art. 1º, ter “[...] por finalidade
normatizar as ações gerenciais de

desligamentos e substituições de estudantes
pesquisadores e orientadores [...]” (grifos

nossos).

A título de exemplo, o Art. 8º deste mesmo
documento diz o seguinte:

“A qualquer tempo, o(a) pesquisador(a)
orientador(a) poderá solicitar a

substituição de estudantes
pesquisadores(as), bolsistas ou

voluntários(as), que durante o período de
vigência da pesquisa tenham se graduado,

interrompido o seu curso, desistido do
programa, adquirido vínculo empregatício,
que não tenham apresentado desempenho
satisfatório ou por quaisquer outras razões

fundamentadas, desde que mantido o
calendário do plano de atividades

originalmente aprovado e não acarrete
prejuízos à execução do projeto de

pesquisa” (grifos nossos).

Em complemento, o Art. 18 do mesmo
documento diz que:

“Os pedidos de desligamento e/ou
substituição de estudantes voluntários(as)

[...] deverão ser realizados exclusivamente
pelo(a) orientador(a), mediante

preenchimento de formulário próprio,
disponível no endereço

https://workflow.ijpe.edu.br,

Efeitos negativos:
substituição de estudantes

bolsistas em desacordo com
os normativos da PROPESQ;

desorganização no
gerenciamento das bolsas de

pesquisa.

Benefícios esperados:
substituição de estudantes
bolsistas em conformidade

com os normativos da
PROPESQ;

gerenciamento adequado das
bolsas de pesquisa.
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acompanhado, obrigatoriamente, do
relatório final de atividades do(a)

estudante.” (grifos nossos).

Já em relação aos registros nos editais de
seleção, dos prazos para eventuais
substituições, consoante o texto da

recomendação, a PROPESQ apresentou os
editais de nºs. 02/2020 e 02/2021, os quais

definem, respectivamente, nos subitens
4.1.2, alínea “l”, e 15.2, alínea “m”, o dever

de comunicar, de imediato, os casos de
cancelamento e/ou substituição, nos termos
da Resolução n.º 66/2019 CONSUP/IFPE.

Em vista disso, considera-se que a
demanda foi implementada.

1007252 Elaborar rotinas de procedimentos a
serem seguidos pelos servidores que
atuam na análise/seleção de Plano de

Atividades a serem contemplados
com bolsas de pesquisa e

inovação.

“Providências a serem implementadas
Publicação e implementação de

Procedimento Operacional Padrão – POP
para as seleções dos editais de IC&T

(INSTRUÇÃO NORMATIVA
PROPESQ/REI/IFPE Nº 02 DE 2022).
Prazo de Atendimento: 12/04/2022

● Situação: Em andamento”

Ao apresentar a Instrução Normativa
PROPESQ/REI/IFPE n.º 02, de 31 de maio

de 2022, a Unidade demonstrou que a
recomendação foi implementada (em que

pese a indicação de que a situação estava em
“andamento”). Em detalhes, de acordo com

o Art. 1º do supracitado diploma:

“Esta Instrução Normativa tem como
objetivo estabelecer o Procedimento

Operacional Padrão (POP) para análise dos
critérios de enquadramento e elegibilidade

das propostas submetidas aos editais da
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e

Inovação (Propesq) [...]”.

Efeitos negativos:
a indefinição de

procedimentos/rotinas para
promover a análise dos

critérios de seleção pode
ensejar a ocorrência de erros

- mesmo que não
intencionais - na decisão

final do processo.

Benefícios esperados:
seleção dos projetos

adequados;
transparência do processo

seletivo.
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APÊNDICE B - Matriz de achados das recomendações implementadas parcialmente
Providência: Recomendação implementada parcialmente

Tipo de posicionamento: Reiteração

ID
(e-Aud) Texto do monitoramento Manifestação da unidade Análise da equipe de auditoria Valores

935243 Cumprir os procedimentos para
seleção de bolsas de pesquisa e

inovação estabelecidos nos editais,
registrando, em meio adequado, o
processo de análise documental

estabelecido nos editais de seleção.

“Providências a serem implementadas
Publicação e implementação de

Procedimento Operacional Padrão – POP
para as seleções dos editais de IC&T

(INSTRUÇÃO NORMATIVA
PROPESQ/REI/IFPE Nº 02 DE 2022).
Prazo de Atendimento: 12/04/2022

● Situação: Concluído”

Conforme já exposto na análise da demanda
n.º 1007252, ao apresentar a Instrução

Normativa PROPESQ/REI/IFPE n.º 02, de
31 de maio de 2022, a Unidade demonstrou

que foram elaborados
procedimentos/rotinas para subsidiar o

processo de seleção das bolsas de pesquisa.

Entretanto, para esta recomendação (nº
935243), considerando que a efetividade de

tal ação somente poderá ser atestada em
momento futuro, qual seja, o cumprimento
dos procedimentos para seleção de bolsas
de pesquisa e inovação estabelecidos nos

editais, a demanda permanecerá sob
análise.

Efeitos negativos:
o descumprimento dos

procedimentos estabelecidos
nos editais constitui uma

irregularidade, ao passo que
pode desconfigurar a

classificação dos projetos;
a indisponibilidade dos
registros das análises

dificulta a aferição quanto à
adequação do processo

seletivo.

Benefícios esperados:
seleção dos projetos

adequados;
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Adicionalmente, a manutenção da
recomendação também ocorre pelo fato da
PROPESQ não ter demonstrado os registros

das análises quanto ao atendimento dos
critérios estabelecidos nos editais para a

concessão de bolsas.

transparência do processo
seletivo.

935295 Estabelecer procedimento para
acompanhamento quanto ao
cumprimento dos requisitos

estabelecidos nos editais para
estudantes ao longo do período de

vigência da bolsa.

“Providências a serem implementadas

Publicação e implementação de IN que
regulamenta o acompanhamento das
frequências mensais de atividades de
pesquisa e o pagamento das bolsas de

Iniciação Científica, de Incentivo
Acadêmico e de Iniciação em

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação
(INSTRUÇÃO NORMATIVA

PROPESQ/REI/IFPE Nº 01/2022).

● Prazo de Atendimento: 07/04/2022

● Situação: Concluído”

A respeito da Instrução Normativa
PROPESQ/REI/IFPE n.º 01, de 6 de abril

de 2022, verificou-se que o dispositivo não
contempla uma verificação ampla dos

requisitos estabelecidos nos editais ao longo
do período de vigência da bolsa, pois detém

como foco o acompanhamento do
cronograma/frequência para fins de

pagamento dos bolsistas.

Já em relação à Instrução Normativa
PROPESQ/REI/IFPE n.º 02, de 31 de maio

de 2022, em que pese não ter sido
relacionada - pela Unidade - para a

recomendação em comento, a mesma
apresenta um roteiro a ser seguido “para
análise dos critérios de enquadramento e

elegibilidade das propostas submetidas aos
editais da Pró-Reitoria de Pesquisa,

Pós-Graduação e Inovação (Propesq) [...]”.

Por outro lado, esta Auditoria Interna
entende que tal procedimento foi elaborado

tendo como objetivo apenas a etapa de
seleção/submissão, quando a

recomendação aponta para um passo
mais adiante, relacionado ao

acompanhamento do cumprimento dos
requisitos estabelecidos nos editais ao

longo do período de vigência da bolsa.

Efeitos negativos:
além de constituir uma

inobservância normativa, o
descumprimento dos

procedimentos estabelecidos
nos editais pode favorecer a
manutenção de projetos não
detentores/merecedores dos

direitos que levam ao
pagamento do auxílio;

Benefícios esperados:
cumprimento dos dispositivos

editalícios; manutenção da
regularidade dos projetos
selecionados ao longo de

todo o período de vigência da
bolsa.
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A título de exemplo, apresenta-se, a seguir,
um recorte da alínea “f” do subitem 15.1 do

Edital nº 03/2022, disponível em
https://www.ifpe.edu.br/o-ifpe/pesquisa-pos
-graduacao-e-inovacao/editais/sei_ifpe-012

0749-edital-01.pdf, para a qual não fora
identificada menção na referida Instrução

Normativa n.º 01/2022:

“15.1 [...] f) No caso de bolsista, o(a)
candidato(a) não pode possuir, durante a

vigência prevista da bolsa, vínculo
empregatício ou ser beneficiário de outra

bolsa institucional ou de quaisquer agências
nacionais, estrangeiras ou internacionais de

fomento à pesquisa [...] (grifos nossos)”

Em vista do exposto, a recomendação será
reiterada, a fim de que a Unidade

providencie a sua plena implementação.
935296 Supervisionar as atividades

desenvolvidas pelas coordenações de
pesquisa dos Campi, estabelecendo
regras e prazos para a apresentação
de documentos, e monitorando o

envio destes documentos.

“Providências a serem implementadas
Publicação e implementação de IN que

regulamenta o acompanhamento das
frequências mensais de atividades de
pesquisa e o pagamento das bolsas de

Iniciação Científica, de Incentivo
Acadêmico e de Iniciação em

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação
(INSTRUÇÃO NORMATIVA

PROPESQ/REI/IFPE Nº 01/2022).
Publicação e implementação do

Regulamento de Gestão das Atividades de
Pesquisa dos Programas de Iniciação
Científica, Tecnológica e de Incentivo

Acadêmico do IFPE (Resolução Nº

Os documentos citados demonstraram o
intento da PROPESQ em cumprir o seu

papel, enquanto instância sistêmica,
consoante o disposto no Art. 44 do

Regimento do IFPE:

“Art. 44. [...] PROPESQ é o órgão
responsável por planejar, superintender,

planejar, superintender, coordenar, fomentar
e acompanhar as atividades e

políticas de pesquisa, integradas ao ensino e
à extensão [...].”

Em complemento, os instrumentos
normativos mencionados revelaram que a

Efeitos negativos:
atividades dos coordenadores
de pesquisa dos Campi não
realizadas a contento, haja

vista a intempestividade e/ou
indisponibilidade de
frequências mensais,

relatórios parciais e finais, e
comprovantes de

apresentação dos trabalhos.

Benefícios esperados:
efetivo acompanhamento das

atividades desempenhadas
pelos coordenadores de

pesquisa dos Campi,
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66/2019/CONSUP/IFPE).

● Prazo de Atendimento: 07/04/2022

● Situação: Concluído”

PROPESQ estabeleceu regras e prazos
para a apresentação de documentos

relacionados aos projetos de pesquisa em
execução, de modo particular, para as
frequências mensais dos estudantes,

consoante os Arts. 8º, 9º, 10, 11 e 12, da IN
n.º 01/2022, e o Art. 26, da Resolução

CONSUP/IFPE n.º 66/2019.

Já em relação à apresentação de outros
documentos, como relatórios de atividades

de pesquisa e comprovantes de
participações em eventos, a manifestação
da Unidade não foi suficientemente clara

para revelar definições a respeito. Por outro
lado, em consulta à página da PROPESQ no
site do IFPE (https://www.ifpe.edu.br/o-ifpe

/pesquisa-pos-graduacao-e-inovacao/…)
esta Auditoria Interna identificou modelos
de “Termos de compromisso” que dispõem
de algumas diretrizes sobre, com destaque

para os itens “g”, “h”, “i” e “j”, da parte que
trata dos “compromissos do bolsista”.

Por último, no que se refere ao
monitoramento realizado pela

PROPESQ sobre as atividades de
competência dos coordenadores de pesquisa

dos Campi, em específico, quanto à
recepção de frequências, relatórios parciais
e finais, e comprovantes de participações
em eventos, consoante o fato apontado no
Relatório de Auditoria n.º 07/2018, não

foram obtidos esclarecimentos e
evidências acerca do seu

desenvolvimento, na prática. Em vista
disso, esta Auditoria Interna não encontrou

assegurando que os
documentos afetos aos

projetos de pesquisa sejam
disponibilizados, e que isso
ocorra com tempestividade.

11

https://www.ifpe.edu.br/o-ifpe/pesquisa-pos-graduacao-e-inovacao/iniciacao-cientifica
https://www.ifpe.edu.br/o-ifpe/pesquisa-pos-graduacao-e-inovacao/iniciacao-cientifica


respaldo suficiente para considerar a
recomendação implementada plenamente,

motivo pelo qual a demanda será mantida
em aberto, até que a Unidade demonstre

o seu completo atendimento.

Obs.: a lacuna exposta já tinha sido
apontada no Relatório de Auditoria nº
07/2018, quando a equipe de auditoria

registrou que “A PROPESQ, responsável
por acompanhar o andamento de propostas

submetidas a Editais de Pesquisa, falhou no
desempenho de suas atribuições, não

estabelecendo rotinas para supervisão
das atividades de competências dos

coordenadores de pesquisa dos Campi.”
(grifos nossos).

935304 Cumprir os prazos estabelecidos nos
editais para substituição de estudantes

bolsistas.

“Providências a serem implementadas
Publicação e implementação do

Regulamento de Gestão das Atividades de
Pesquisa dos Programas de Iniciação
Científica, Tecnológica e de Incentivo

Acadêmico do IFPE (Resolução Nº
66/2019/CONSUP/IFPE).

● Prazo de Atendimento: 18/09/2019

● Situação: Concluído”

A recomendação em análise (935304) está
relacionada à mesma constatação que

originou a demanda 935298 (já comentada
no Apêndice A), qual seja: “Substituição de

estudantes bolsistas fora do prazo
estabelecido pela Resolução no
059/2015 - CONSUP/IFPE”.

Nesse contexto, a PROPESQ apresentou a
Resolução n.º 66/2019 CONSUP/IFPE, que

esclarece, em seu Art. 1º, ter “[...] por
finalidade normatizar as ações gerenciais

de desligamentos e substituições de
estudantes pesquisadores e orientadores

[...]” (grifos nossos), e assim revogar, nos
termos do seu Art. 32, as disposições
anteriores contidas na Resolução n.º

59/2015 CONSUP/IFPE.

Sob o ponto de vista de mecanismo de

Efeitos negativos:
substituição de estudantes

bolsistas em desacordo com
os normativos da PROPESQ;

desorganização no
gerenciamento das bolsas de

pesquisa.

Benefícios esperados:
substituição de estudantes
bolsistas em conformidade

com os normativos da
PROPESQ;

gerenciamento adequado das
bolsas de pesquisa.
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controle, portanto, a manifestação
apresentada foi direcionada ao atendimento

da recomendação. Restou à PROPESQ
demonstrar, contudo, a efetividade advinda

da aplicação do instrumento
recém-elaborado (Resolução n.º 66/2019

CONSUP/IFPE), qual seja, o cumprimento
dos prazos estabelecidos nos editais para

substituição de estudantes bolsistas. Por esta
razão, a demanda será mantida em

aberto, até que a Unidade demonstre o
seu completo atendimento.

Obs.: como exemplo, o Art. 15 da
Resolução n.º 66/2019 CONSUP/IFPE diz

que, “Em se tratando de quotas de bolsa
oriundas do CNPq, o(a) pesquisadora)

orientadora) deverá realizar a indicação
do(a) novo(a) bolsista até o dia 10 (dez) do

mês corrente ao pedido de solicitação de
substituição, a fim de que o(a) mesmo possa

ser devidamente indicado(a) junto à
agência.” Sobre isso, todavia, não houve a

apresentação de evidências ou a
demonstração da não ocorrência do fato,

conforme o caso.
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