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Unidades Auditadas:  

Gabinete do Reitor (incluindo Assessoria de Comunicação Social); 

Diretoria de Planejamento Executivo (incluindo Ouvidoria); 

Assessoria da Reitoria. 

Nomes dos Gestores:  

Ana Cláudia Cauduro Bianchi;                               

Willian Silva de Paula; 

Nádia Louise Dias de Sousa 

Freitas 

Cargos:  

Chefe de Gabinete; 

Diretor de Planejamento 

Executivo; 

Assessora da Reitoria.      

Ordem de Serviço: 06/2015 

Assuntos auditados: Ambiente de controle, avaliação de risco, procedimentos de 

controle, informação e comunicação, monitoramento. 

Houve restrição ao trabalho de Auditoria? (   )Sim   ( X  )Não  

Justificativas acatadas quanto às seguintes constatações da Nota de 

Auditoria nº 22. : 1.6; 1.7; 1.9; 1.10; 1.12. 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 32/2015 

 

Senhor Gestor,  

Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) referente ao 

exercício 2015, apresentamos o Relatório de Auditoria referente à análise de controles internos 

do Gabinete do Reitor, Diretoria de Planejamento Executivo e Assessoria da Reitoria do IFMT. 

No PAINT 2015 estão previstas duas das ações sobre avaliação de controles internos do IFMT, 

conforme descrição abaixo, sendo as demais inseridas como demanda especial: 

1.11. Formalização de procedimentos; 
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1.18 Acompanhamento das ações de sustentabilidade aplicadas no IFMT, no 

exercício 2015; 

 

I – ESCOPO DO TRABALHO 

Este trabalho foi realizado de acordo com as Normas de Auditoria aplicáveis ao 

Serviço Público Federal.  

O escopo do trabalho consiste na avaliação da adequação e adesão aos 

controles internos do Gabinete do Reitor (incluindo Assessoria de Comunicação Social), 

Diretoria de Planejamento Executivo (incluindo Ouvidoria) e Assessoria da Reitoria do IFMT.  

Foram analisados os cinco componentes do controle interno: ambiente de 

controle, avaliação de risco, procedimentos de controle, informação e comunicação, 

monitoramento. 

Foram aplicadas as seguintes técnicas de auditoria: exame documental, 

entrevista, questionário e observação direta. 

Durante a avaliação dos controles internos no Gabinete do Reitor, Diretoria de 

Planejamento Executivo e Assessoria da Reitoria foram verificados como boas práticas: o 

controle dos documentos emitidos pelo Gabinete e o gerenciamento em rede desse controle, com 

as informações e documentos acessíveis para todos os servidores do setor.  

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

Após consultas ao Regimento Geral do IFMT e normativos internos do 

Gabinete do Reitor, Diretoria de Planejamento Executivo e Assessoria da Reitoria, além da 

Assessoria de Comunicação Social e Ouvidoria, aplicações de questionários,  reunião e 
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entrevistas com as equipes, foi elaborada a Nota de Auditoria nº 26/2015, encaminhada às 

unidades auditadas, que apresentou manifestação e comprovantes via google drive.  Após análise 

das manifestações pelos Auditores Internos, foi elaborado este Relatório de Auditoria com as 

constatações que foram mantidas, conforme segue: 

 

1 - AMBIENTE DE CONTROLE 

Constatação 1.1. Ausência de previsão no Regimento Geral do IFMT sobre a existência da 

Diretoria de Planejamento Executivo, com definição de suas competências e atribuições. 

Manifestação da Unidade: A referida Diretoria é nova dentro da instituição e 

como estamos em trabalho de revisão do Regimento Geral através da portaria Nº 2.057 de 

11/09/15, serão inclusas as competências e atribuições da Diretoria.  

Análise da AUDIN: Conforme já descrito no artigo 1º do regimento geral do 

IFMT:  

“O presente Regimento Geral consiste no conjunto de normas que disciplinam a 

organização e o funcionamento do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Mato Grosso – IFMT, estabelecendo a dinâmica das atividades acadêmicas e 

administrativas e das relações entre os órgãos da instituição e tem por objetivo 

complementar e normatizar as disposições estatutárias”.(Grifo nosso) 

Diante disso, o regimento geral é um documento necessário para que todas atribuições, 

competências, vedações e princípios inerentes ao instituto sejam divulgados, não apenas um 

normativo mas também como um documento orientativo, tanto para servidores quanto para o 

público externo. Nesse documento espera-se visualizar um raio X do órgão, de forma a se 

identificar atribuições, divisões setoriais, diretorias etc. 

Recomendação: Realizar estudos para definir sobre a necessidade de previsão 

da Diretoria de Planejamento Executivo no Regimento Geral do IFMT, constando as respectivas 

competências e atribuições. 
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Constatação 1.2. Ausência de regulamento próprio e organograma com definição de 

composição, organização, competências e normas de funcionamento da Diretoria de 

Planejamento Executivo, Ouvidoria, Gabinete, Assessoria de Comunicação Social e Assessoria 

da Reitoria. 

Manifestação da Unidade: As constatações levantadas no item 1.2 serão 

sanadas após a revisão do Regimento Geral, conforme portaria Nº 2.057 de 11/09/15  com 

responsabilidade de revisar e adequar o Regimento Geral do IFMT, onde contemplaremos 

principalmente a Diretoria de Planejamento Executivo, o setor de Ouvidoria e Assessoria do 

Reitor. 

   “GABINETE: Conforme apresentado à equipe de auditoria, no dia 21/10/2015, 

durante a visita in loco, o Regimento Interno do Gabinete do Reitor está em fase de elaboração, 

nesse documento será apresentado o organograma do Gabinete, bem como sua organização, 

atribuições e competências de cada setor. Entretanto, somente será submetido para aprovação da 

autoridade superior do Instituto e posterior publicação, após a finalização dos trabalhos de 

revisão e elaboração do novo Regimento Geral do IFMT. ” 

Análise da AUDIN:  De acordo com art. 87 do regimento geral: 

“Os órgãos de assessoramento de que trata este artigo terão regulamentos próprios, 

aprovados pelo Conselho Superior, nos quais se definirão sua composição, organização, 

competência e normas de funcionamento”(Grifo nosso).  

Os regulamentos internos dos setores estabelecem a estrutura organizacional, com a sua 

composição, organização, normas, organogramas, competências e atribuições do setor de forma 

clara e objetiva, sendo importante ferramenta de gestão.  

Recomendação: Criar regimento interno contendo no mínimo a composição, 

organização, competência, normas e organograma específicos do setor. 
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Constatação 1.3. Ausência de planejamento interno anual de capacitações para todos os 

servidores da Diretoria de Planejamento Executivo, Ouvidoria, Gabinete, Assessoria de 

Comunicação Social, Assessoria da Reitoria, com critérios e objetivos previamente definidos. 

Manifestação da Unidade: Os setores envolvidos na constatação 1.3 estão 

cientes da necessidade de um planejamento, porém tem se trabalhado conforme programação da 

DSGP e nas formações “in company“. Diante do exposto e vendo a necessidade os setores: 

Diretoria de Planejamento Executivo, Ouvidoria e Assessoria farão até dezembro de 2015 um 

planejamento de capacitação para os servidores o qual será submetido a DSGP. 

“GABINETE e ASCOM: A inexistência de um planejamento interno anual de 

capacitações para os servidores do Gabinete justifica-se por priorizarmos o orçamento das 

despesas com diárias e passagens, destinado ao Gabinete, para as viagens a serem realizadas pelo 

Reitor, considerando ainda, que o limite de orçamento do Gabinete atende inclusive os 

servidores da Assessoria de Comunicação Social, da Diretoria de Planejamento Executivo e da 

Assessoria do Reitor.”  

Análise da AUDIN: O plano de capacitação é competência da DSGP, 

conforme art. 84, VIII do Regimento Geral do IFMT, porém cada ambiente organizacional deve 

levantar ao final de cada exercício a necessidade de capacitação de seus servidores para o 

exercício seguinte e informar à DSGP para inclusão no plano de capacitação. No exercício 

seguinte, caso haja omissão ou impossiblidade da DSGP em promover as capacitações 

necessárias aos servidores da Diretoria de Planejamento Executivo, Ouvidoria, Gabinete, 

Assessoria de Comunicação Social, Assessoria da Reitoria, estas deverão estimular e encaminhar 

os servidores para  capacitação externa.  

Recomendação 1: Elaborar planejamento interno anual de capacitação aos 

servidores lotados na Diretoria de Planejamento Executivo, Ouvidoria, Gabinete, Assessoria de 

Comunicação Social, Assessoria da Reitoria, bem como promover a sua realização através da 

DSGP ou em cursos externos. 
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Recomendação 2: Sugerir a criação de um orçamento específico para 

capacitação dos servidores  do Gabinete, diferenciando do orçamento do Reitor. 

 

Constatação 1.4. Ausência de informações gerenciais referentes à Assessoria de Comunicação 

Social pelo Gabinete, ao qual aquela Assessoria está integrada, nos termos do artigo 35 do 

Regimento Geral do IFMT. 

Manifestação da Unidade:  

“GABINETE: A Assessoria de Comunicação Social da Reitoria (ASCOM) 

esteve subordinada à Assessoria da Reitoria até o ano de 2012, quando passou a integrar o 

Gabinete do Reitor. Considerando que as atividades realizadas pela ASCOM atendem a todo o 

IFMT e não proporciona assistência direta e imediata ao Reitor, o Gabinete somente gerencia as 

atividades solicitadas pelo Reitor, não havendo um controle e nem conhecimento das solicitações 

externas.”  

Análise da AUDIN: Toda e qualquer instituição pública ou privada tem a 

obrigatoriedade de possuir uma estrutura organizacional formalizada e condizente com a 

realidade de cada um de seus setores. Essa estrutura possibilita a compreensão objetiva dos 

servidores e usuários quanto às atribuições, competências e responsabilidades. No IFMT a 

estrutura organizacional está definida em seu Regimento Geral (Resolução CONSUP n. 

05/2012), entretanto não condiz com a realidade e necessidade do seu funcionamento, no que se 

refere à ASCOM.  A Assessoria de Comunicação Social é o setor responsável por discutir e 

coordenar a execução da política de comunicação da instituição, zelando pela imagem 

institucional, possibilitando o contato com formadores de opinião e a conquista de credibilidade, 

tendo relevância na relação com a comunidade interna e externa, além de ser poderoso 

instrumento de garantia da transparência dos atos administrativos. O Regimento Interno do 

IFMT prevê que a ASCOM integra o Gabinete, todavia os membros do Gabinete não possuem 
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habilitação técnica nem autonomia para discutir as questões afetas ao setor, sendo necessário 

rever tal posicionamento organizacional.  

 Recomendação: Revisar o art. 35 da Resolução IFMT nº 05/2012 quanto à 

integração da ASCOM com o Gabinete do Reitor. 

 

Constatação 1.5. Fragilidades no ambiente de controle da Assessoria de Comunicação Social: 

a. Fragilidade no planejamento das atividades: 

b. Ausência de equipamentos e recursos tecnológicos em quantidade suficiente e com 

configurações adequadas para realização das atividades do setor; 

c. Ausência de normatização das atividades dos setores de Comunicação Social dos campi, 

e interligação da Assessoria de Comunicação Social com estes setores nos campi, em 

desacordo com o artigo 35 do Regimento Geral do IFMT.  

Manifestação da Unidade:  

ASCOM: Resposta referente ao item a) Para o ano de 2016, com o 

aprendizado gerado com o plano de 2015, buscaremos um planejamento estratégico que nos 

permita alcançar e mensurar as metas propostas, já considerando o ingresso dos novos servidores 

oriundos do concurso público 2015, o que aumentará a equipe em número de pessoas e 

diversidade na área de conhecimento e atuação da equipe. 

Resposta referente ao item b) Temos solicitado aqueles equipamentos e 

recursos tecnológicos que entendemos como necessários para uma atuação ideal do setor, e 

temos sido contemplados sempre que possível. Compreendemos que restrições financeiras e 

orçamentárias podem gerar prioridades nos gastos para determinadas áreas e, assim, trabalhamos 

com os equipamentos e recursos que nos são disponibilizados, tentando extrair ao máximo deles, 

juntamente com criatividade, economicidade e trabalho conjunto. 
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Resposta referente ao item c) A normatização das atividades, rotinas e 

formalização dos procedimentos da Ascom é uma das prioridades no planejamento que vem 

sendo desenvolvido para o ano de 2016, já considerando o ingresso dos novos servidores 

oriundos do concurso público 2015. Dentre as atividades para o ano de 2016 está a discussão 

para elaboração da Política de Comunicação do IFMT.” 

Análise da AUDIN: A ASCOM é responsável por desenvolver atividades 

referentes à política de comunicação do IFMT, entre a entidade e o público (interno e externo), 

além de  coordenar as ações de comunicação institucional, no âmbito da Reitoria, normatizando e 

interligando as assessorias de comunicação dos campi do IFMT, de acordo com o art. 35 do 

Regimento Interno do IFMT. As atividades da Assessoria de Comunicação Social são 

geralmente subdivididas em: Assessoria de Imprensa, Publicidade e Propaganda e Relações 

Públicas, além de outras atividades que não devem ser confundidas como: Marketing, Web 

marketing, Marketing cultural, político, educacional, esportivo, rural, de responsabilidade social, 

comunicação interna, etc. É necessário que sejam elaborados o planejamento estratégico, tático e 

operacional em busca dos objetivos e metas ainda não alcançados pela assessoria, estruturando o 

ambiente de trabalho, com materiais apropriados, assim como na implementação de politicas de 

comunicação, normatizando e formalizando os procedimentos da ASCOM. 

Recomendação 1: Elaborar o planejamento estratégico, tático e operacional 

das atividades da ASCOM. 

Recomendação 2: Estruturar os equipamentos e recursos tecnológicos para 

realização das atividades do setor. 

Recomendação 3: Normatizar e acompanhar as atividades dos setores de 

Comunicação Social dos campi. 

 

Constatação 1.6.  Fragilidades no ambiente de controle da Ouvidoria:  
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a. Designação de servidor para exercer a função de Ouvidor com menos de cinco anos de 

efetivo exercício no IFMT, em desacordo com o artigo 93, § 1º do Regimento Geral do 

IFMT; 

b. Subordinação do Ouvidor à Diretoria de Planejamento Executivo, em desacordo com o 

que estabelece o item 1.6 do Manual de Orientações para Implantação de Uma Unidade 

de Ouvidoria da Controladoria Geral da União, e com os artigos 88, 91 e parágrafo único 

do artigo 32, todos do Regimento Geral do IFMT; 

c. Ausência de regulamento próprio para organização e funcionamento da Ouvidoria, 

aprovado pelo Conselho Superior do IFMT (CONSUP), em desacordo com o artigo 95 do 

Regulamento Geral do IFMT.  

Manifestação da Unidade:  Ao rever o Regimento Geral, através da portaria 

Nº 2.057 de 11/09/15, acreditamos que serão sanadas as constatações elencadas no item 1.6 . 

Análise da AUDIN: A Ouvidoria é um órgão de assessoramento, cujos 

regulamentos próprios devem ser aprovados pelo Conselho Superior. Além disso, a Ouvidoria é 

um importante instrumento de interação entre a instituição e a sociedade na busca de 

esclarecimentos, soluções de conflitos. A mais importante função da ouvidoria é a análise das 

demandas com a finalidade de identificar oportunidades de melhorias a fim de subsidiar as 

políticas e os processos internos de trabalho do órgão. Para tanto, é necessário que tenha apoio da 

alta administração para sua viabilidade dentro da organização, subsidiando a ouvidoria no 

alcance de sua autonomia e funcionamento. As orientações constantes do Manual de Orientações 

para Implantação de Uma Unidade de Ouvidoria da Controladoria Geral da União, bem como as 

regras definidas no Regimento Geral do IFMT, têm o objetivo de garantir sua viabilidade e 

autonomia, fortalecendo assim seu papel. 

Recomendação 1: Realizar estudos sobre o posicionamento e vinculação da 

Ouvidoria no organograma do IFMT, procedendo à alteração no Regimento Geral. 
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Recomendação 2: Observar as orientações do Manual de Orientações para 

Implantação de Uma Unidade de Ouvidoria da Controladoria Geral da União assim como o 

Regimento Geral do IFMT. 

Recomendação 3: Elaborar regulamento interno da Ouvidoria, definindo sua 

composição, organização, competências e normas de funcionamento. 

Recomendação 4: Observar se o servidor que exerce a função de ouvidor 

preenche os requisitos definidos pelo Regimento Geral para exercer a função. 

 

Constatação 1.8. Deficiência do espaço físico para a execução eficiente das atividades sob 

responsabilidade da Assessoria da Reitoria. 

Manifestação da Unidade:  

O espaço, hoje, onde se encontra em Funcionamento a Diretoria de 

Planejamento Executivo e Assessoria não atende á demanda do setor, porém providencias 

estão sendo tomadas com relação á adequação do espaço. Providencias como o aluguel de mais 

um espaço anexo ao prédio da reitoria, para onde serão remanejados outros setores, 

oportunizando assim a adequação apontada no item 1.8. 

Análise da AUDIN: Atualmente a Assessoria da Reitoria e a Diretoria de 

Planejamento Executivo dividem o espaço com outros setores como a Assessoria de 

Comunicação Social e a Ouvidoria. Muitas atividades desenvolvidas por esses setores precisam 

de  um espaço adequado, pois requerem muita concentração, ou diálogos que não são de 

interesse dos demais setores, dessa forma pode haver atraso na execução das rotinas, como 

também a publicidade de informações importantes, ou até mesmo limitações, visto que sempre 

poderá haver receio de atrapalhar o colega. 

Recomendação: Criar um espaço específico para cada setor, considerando a 

execução de suas atividades e a complexibilidade de suas informações. 
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Constatação 1.9. Ausência de normativo constando a definição das competências, atribuições e 

responsabilidades de cada departamento/setor/campus do IFMT nos processos que envolvem 

diversos departamentos, como por exemplo os concursos públicos e processos 

seletivos/vestibulares para ingresso de alunos. 

Manifestação da Unidade:   

ASCOM: Nosso entendimento é de que a responsabilidade de uma Assessoria 

de Comunicação Social é na divulgação de processos seletivos/vestibulares diz respeito a: 

divulgação junto aos meios de comunicação - para isto, utilizamos todos os recursos disponíveis, 

buscando mídia espontânea com a produção de releases/matérias noticiosas sobre o tema, assim 

como mantendo contato com o pessoal de imprensa, buscando espaços para a instituição divulgar 

seus processos seletivos; outro aspecto da participação da Ascom nos processos 

seletivos/vestibulares é com a produção de material gráfico sob cada ação, entretanto, sob 

demanda, uma vez que a Ascom não possui orçamento, necessita que seja demandada pelos 

proponentes, que responsabilizar-se-ão também pela execução e pagamentos. 

Uma organização tal como suposta no preâmbulo desta constatação, 

entendemos, deva ser gerada no âmbito da Pró-reitoria de Ensino, para processos seletivos e 

vestibulares, e na DSGP, para concursos públicos, ou seja, cada demandante definindo 

competências, atribuições e responsabilidades. Informamos ainda, que o setor de comunicação 

participou de uma comissão para elaboração de uma portaria que regimentava a questão dos 

processos seletivos e concursos públicos, mas que ainda não foi aprovada pelo Conselho 

Superior.” 

Análise da AUDIN:  Os riscos envolvidos na realização da divulgação dos 

processos seletivos/vestibulares/concursos públicos são muitos e de alto impacto. Trata-se de 

atividade complexa, pois demanda um grande fluxo de informações, inúmeras atividades, bem 
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como a interação entre diversos setores (Pró-reitoria de Ensino, DSGP, Assessoria de 

Comunicação Social do IFMT, Diretorias Gerais/Departamentos de Ensino/Assessorias de 

Comunicação de cada um dos campi). A mitigação destes riscos demanda a adoção de medidas 

de controle, sob pena de comprometer a credibilidade de todo o processo, e até mesmo da 

instituição. É imprescindível a existência de normas, fluxos, rotinas e checklists, definindo 

claramente as competências, atribuições e responsabilidades de cada departamento/setor/campus, 

bem como o fluxo de cada uma das atividades referentes à divulgação dos processos seletivos do 

IFMT. Tais medidas de controle minimizam os riscos,  evitando assim desgastes, falhas de 

comunicação, duplicidade de trabalhos, impacto negativo na imagem da organização.   

Recomendação: Criar normas, manuais de rotinas e procedimentos, 

fluxogramas, checklists para realização da atividade de divulgação dos processos seletivos do 

IFMT, devendo constar de tais instrumentos a definição de prazos para cada atividade, bem 

como a delegação clara, objetiva e formal de competências, atribuições e responsabilidades de 

cada setor envolvido. 

 

2 - AVALIAÇÃO DE RISCO 

Constatação 2.1.  Ausência de objetivos, metas e rotinas formalizadas a fim de 

identificar/mensurar os processos/pontos críticos das atividades da Diretoria de Planejamento 

Executivo, Ouvidoria, Gabinete, Assessoria de Comunicação Social e Assessoria da Reitoria.  

Manifestação da Unidade:  

As constatações levantadas no item 2.1 serão sanadas após a revisão do 

Regimento Geral, conforme portaria Nº 2.057 de 11/09/15  com responsabilidade de revisar e 

adequar o Regimento Geral do IFMT, onde contemplaremos principalmente a Diretoria de 

Planejamento Executivo, o setor de Ouvidoria e Assessoria do Reitor. 
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ASCOM: Os objetivos, metas e rotinas existem, mas não são formalizadas no 

setor de Comunicação Social. Para o Plano de Comunicação 2016, uma das ações que iremos 

trabalhar é para que tenhamos um documento com vistas a padronizar as ações da Assessoria de 

Comunicação Social.” 

    “GABINETE: O manual contendo as rotinas e procedimentos referentes às 

atividades realizadas no Gabinete do Reitor está em fase de desenvolvimento e sua previsão para 

conclusão será no ano de 2016”. 

Análise da AUDIN: Avaliação de risco é o processo de identificação e análise 

dos riscos relevantes para o alcance dos objetivos e metas da entidade, a fim de determinar uma 

resposta apropriada para mitigá-los. Em análise do Plano de Desenvolvimento Institucional 

2014-2018 e em reunião com os gestores da unidade, observou-se que os objetivos estratégicos e 

as metas para a gestão institucional estão bem definidos, porém constata-se que não há 

identificação clara dos processos críticos, que permitam detectar a probabilidade de ocorrência 

dos riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los. Por oportuno, é importante 

lembrar que a ausência de uma política de gerenciamento de riscos impede a formação de uma 

base para o desenvolvimento de estratégias para tratamento dos riscos identificados (resposta a 

risco), de maneira a diminuir a probabilidade de sua ocorrência e/ou a magnitude de suas 

consequências. 

Recomendação 1: Instituir política corporativa de gestão de riscos, com ampla 

divulgação a todos do IFMT. 

Recomendação 2: Obter o envolvimento ativo da alta administração com a 

institucionalização da gestão de riscos. 

Recomendação 3: Instituir a delegação clara e formal da responsabilidade pelo 

gerenciamento de riscos aos gestores. 
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Recomendação 4: Instituir a capacitação regular de gestores para lidar com 

riscos; 

Recomendação 5: Aprimorar a designação e a capacitação de servidores para 

as atividades de identificação, avaliação e tratamento de riscos. 

Recomendação 6: Manter servidores informados dos objetivos e prioridades 

da organização e de suas unidades, assim como dos riscos enfrentados. 

Recomendação 7: Orientar e estimular os servidores a encaminhar assuntos 

relacionados a risco às instâncias decisórias adequadas. 

Recomendação 8: Aprimorar a etapa de identificação de riscos e estruturar e 

operacionalizar as etapas de tratamento, monitoramento e comunicação de riscos. 

 

Constatação 2.2.  Ausência de gestão e avaliação de risco (de origem interna ou externa) com 

rotinas de diagnóstico e definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de 

conformidade na Diretoria de Planejamento Executivo, Ouvidoria, Gabinete, Assessoria de 

Comunicação Social e Assessoria da Reitoria. 

Manifestação da Unidade:  

As constatações levantadas no item 2.2 serão sanadas  através  da revisão do 

Regimento Geral, conforme portaria Nº 2.057 de 11/09/15  com responsabilidade de revisar e 

adequar o Regimento Geral do IFMT e através de reuniões de planejamento e de 

acompanhamento das ações traçadas, visando gerenciar os riscos principalmente na Diretoria de 

Planejamento Executivo, no setor de Ouvidoria e  na Assessoria do Reitor. 

“GABINETE: A gestão e avaliação de risco com rotinas de diagnóstico e 

definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade do Gabinete será 

tema de estudo e discussão nas reuniões internas e bimestrais previstas para o exercício 2016, 

visando identificar, registrar e analisar os riscos operacionais existente neste setor”. 
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Análise da AUDIN: Avaliação de risco é o processo de identificação e análise 

dos riscos relevantes para o alcance dos objetivos e metas da entidade, a fim de determinar uma 

resposta apropriada para mitigá-los. Em análise do Plano de Desenvolvimento Institucional 

2014-2018 e em reunião com os gestores da unidade, observou-se que os objetivos estratégicos e 

as metas para a gestão institucional estão bem definidos exceto a Diretoria de Planejamento 

Executivo, porém constata-se que não há identificação clara dos processos críticos, que permitam 

detectar a probabilidade de ocorrência dos riscos e a consequente adoção de medidas para 

mitigá-los. Por oportuno, é importante lembrar que a ausência de uma política de gerenciamento 

de riscos impede a formação de uma base para o desenvolvimento de estratégias para tratamento 

dos riscos identificados (resposta a risco), de maneira a diminuir a probabilidade de sua 

ocorrência e/ou a magnitude de suas consequências. 

Recomendação 1: Instituir política corporativa de gestão de riscos. 

Recomendação 2: Obter o envolvimento ativo da alta administração com a 

institucionalização da gestão de riscos. 

Recomendação 3: Instituir a delegação clara e formal da responsabilidade pelo 

gerenciamento de riscos aos gestores. 

Recomendação 4: Instituir a capacitação regular de gestores para lidar com 

riscos; 

Recomendação 5: Aprimorar a designação e a capacitação de servidores para 

as atividades de identificação, avaliação e tratamento de riscos. 

Recomendação 6: Manter servidores informados dos objetivos e prioridades 

da organização e de suas unidades, assim como dos riscos enfrentados. 

Recomendação 7: Orientar e estimular os servidores a encaminhar assuntos 

relacionados a risco às instâncias decisórias adequadas. 
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Recomendação 8: Aprimorar a etapa de identificação de riscos e estruturar e 

operacionalizar as etapas de tratamento, monitoramento e comunicação de riscos. 

 

3 - ATIVIDADES DE CONTROLE 

Constatação 3.1. Ausência de formalização dos procedimentos de cada atividade da Diretoria de 

Planejamento Executivo, Gabinete, Assessoria de Comunicação Social, Assessoria da Reitoria e 

Revisor de Texto. 

Manifestação da Unidade:  

As constatações levantadas no item 3.1 serão sanadas após a revisão do 

Regimento Geral, conforme portaria Nº 2.057 de 11/09/15  com responsabilidade de revisar e 

adequar o Regimento Geral do IFMT e na confecção de normativas de procedimentos onde 

contemplaremos principalmente a Diretoria de Planejamento Executivo, o setor de Ouvidoria e 

Assessoria do Reitor. 

“ASCOM: A normatização das atividades, rotinas e formalização dos 

procedimentos da Ascom é uma das prioridades no planejamento que vem sendo desenvolvido 

para o ano de 2016, já considerando o ingresso dos novos servidores oriundos do concurso 

público 2015. “   

“GABINETE: O manual contendo as rotinas e procedimentos referentes às 

atividades realizadas no Gabinete do Reitor está em fase de desenvolvimento e sua previsão para 

conclusão será no ano de 2016. Contudo, atualmente são utilizados os seguintes manuais:  

- manual de redação oficial da Presidência da República; 

- manual do SCDP.”    

Análise da AUDIN: A formalização das atividades é necessária para a 

padronização das atividades a serem desenvolvidas e dos procedimentos a serem executados, 
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reduzindo o tempo de execução das atividades e diminuindo os riscos de execução discricionária 

ou incorreta. Também reduz o impacto da rotatividade de servidores nos setores, pois quando há 

formalização das atividades e procedimentos ocorre a redução do tempo de treinamento do novo 

servidor do setor.  

Recomendação: Elaborar a formalização dos procedimentos de cada atividade 

da Diretoria de Planejamento Executivo, Gabinete, Assessoria de Comunicação Social, 

Assessoria da Reitoria e Revisor de Texto. 

 

Constatação 3.2. Fragilidade no planejamento das atividades da Diretoria de Planejamento 

Executivo, Ouvidoria e Assessoria da Reitoria. 

Manifestação da Unidade:  O planejamento para o ano de 2016 já está sendo 

programado para o mês de dezembro de 2015, onde contemplaremos principalmente a Diretoria 

de Planejamento Executivo, o setor de Ouvidoria e Assessoria do Reitor, visando atender o 

item 3.2. 

Análise da AUDIN: O planejamento é uma ferramenta muito útil para 

administração pública, pois a partir dela serão definidas quais ações e atividades poderão ser  

desenvolvidas em um determinado período, orientando assim a atuação de forma organizada. É 

importante sabermos onde estamos e para onde queremos ir, e definir quais  ferramentas serão 

utilizadas para se alcançar o objetivo pretendido. A partir daí poderão ser definidos critérios e 

distribuídas atribuições para que o resultado esperado seja alcançado.  

Recomendação: Aperfeiçoar o planejamento das atividades desenvolvidas da  

Diretoria de Planejamento Executivo, Ouvidoria e Assessoria da Reitoria. 

 

Constatação 3.3. Ausência de metas e de indicadores da Diretoria de Planejamento Executivo, 

Ouvidoria e Assessoria da Reitoria. 
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Manifestação da Unidade:   

O planejamento para o ano de 2016 já está sendo programado para o mês de 

dezembro de 2015, onde contemplaremos principalmente a Diretoria de Planejamento 

Executivo, o setor de Ouvidoria e Assessoria do Reitor, visando atender o item 3.3. 

Análise da AUDIN: Os indicadores conceitualmente são instrumentos de 

gestão essenciais nas atividades de monitoramento e avaliação das organizações, pois permitem 

acompanhar o alcance das metas, identificar avanços, melhorias de qualidade, correção de 

problemas, necessidades de mudança etc. Por isso é importante que a instituição crie seus 

próprios indicadores, visto que cada uma possui uma identidade singular, tais indicadores devem 

refletir a ação, com números que  possam não apenas demonstrar as atividades, como também 

seus resultados, e esses números devem ser divulgados a sociedade como forma de promoção 

dessas atividades e transparência das ações da instituição. 

Recomendação: Criar indicadores das ações da Diretoria de Planejamento 

Executivo, Ouvidoria e Assessoria da Reitoria. 

 

Constatação 3.4. Fragilidade nas atividades de controle da Ouvidoria: 

a. Ausência de formalização de rotinas, procedimentos e fluxos das atividades da 

Ouvidoria, em desacordo com o item 1.9 do Manual de Orientações para Implantação de 

Uma Unidade de Ouvidoria da Controladoria Geral da União.  

b. Ausência de relatórios gerenciais da Ouvidoria, com vistas à correção das fragilidades 

detectadas no IFMT, em desacordo com o artigo 92, X, do Regimento Geral do IFMT e 

com os itens 1.3, 1.5 e 1.9 do Manual de Orientações para Implantação de Uma Unidade 

de Ouvidoria da Controladoria Geral da União, constando: a) quantidade de 

manifestações por espécies (reclamações, sugestões, elogios, informações, denúncias e 

representações); b) proporções verificadas quanto aos assuntos, órgãos, localidades etc. c) 
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percentuais de atendimento; d) níveis de satisfação com os serviços do órgão; e) 

pesquisas de opinião sobre a atuação do órgão e da ouvidoria; f) indicadores quantitativos 

e qualitativos; g) sugestões e recomendações ao dirigente da instituição; h) informações 

sobre impacto na gestão, inclusive com destaque de casos. 

Manifestação da Unidade:   

O Setor de Ouvidoria  é novo dentro da instituição e como estamos em trabalho de 

revisão do Regimento Geral através da portaria Nº 2.057 de 11/09/15, faremos as adequações 

necessárias para atendermos os itens elencados nas constatações 3.4.  

Análise da AUDIN: Ao receber uma manifestação, a Ouvidoria inicia um 

processo de gestão da informação, na qual tem como objetivo que a informação fluem de modo 

rápido e sem entraves burocráticos, já que pode passar por diversos setores do órgão, intervindo 

ou sugerindo toda vez que necessitar, tornando administrativamente mais eficientes o conclusão 

final do processo. Para tanto, é necessário que a ouvidoria estabeleça elementos que subsidiam o 

trabalho do ouvidor, como: Plano de trabalho, Relatório gerenciais, tático e estratégicos, 

Relatórios estatisticos, definições de prioridades, monitoramento, fluxogramas, seleção de 

relatório que causaram impactos na gestão ou outros motivos. De acordo com o Manual de 

Orientações para Implantação de Uma Unidade de Ouvidoria da Controladoria Geral da União e 

o Regimento Geral do IFMT. 

Recomendação 1: Criar, rotinas, procedimentos e fluxos das atividades da 

ouvidoria. 

Recomendação 2: Criara relatórios gerenciais para controle operacional das 

demandas encontradas, assim como da orientação de melhoria da gestão. 

 

Constatação 3.5. Fragilidade nas atividades de controle da Assessoria de Comunicação Social: 

a. Fragilidade no planejamento das atividades do setor. 
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b. Fragilidade do cronograma anual de eventos (internos e externos) de interesse da 

comunidade (interna e externa) do IFMT para fins de divulgação. É utilizado o calendário 

de referência do IFMT, do qual não constam todos os eventos locais dos campi nem os 

eventos nacionais de interesse da comunidade acadêmica.  

c. Fragilidade das metas, uma vez que são apenas as estabelecidas no PDI, e inexistência de 

indicadores. 

d. Ausência de uniformização das atividades de comunicação social no âmbito do IFMT e 

fragilidade na execução de apoio e suporte às atividades nos campi, em desacordo com o 

artigo 35 do Regimento Geral do IFMT. 

Manifestação da Unidade:   

“ASCOM: Resposta ao item a) Para o ano de 2016, com o aprendizado gerado com 

o plano de 2015, buscaremos um planejamento estratégico que nos permita alcançar e mensurar 

as metas propostas, já considerando o ingresso dos novos servidores oriundos do concurso 

público 2015, o que aumentará a equipe em número de pessoas e diversidade na área de 

conhecimento e atuação da equipe. 

Resposta ao item b) A área de eventos não está compreendida dentro das atribuições 

da Ascom, entretanto, prestamos apoio aos eventos desenvolvidos na instituição, no que tange à 

divulgação destes nos meios de comunicação e também junto à comunidade interna. A partir do 

planejamento para 2016, solicitaremos aos campi e às Pró-Reitorias os calendários de eventos 

para o ano, no qual programaremos as nossas atividades.  

Resposta ao item c) Buscamos representação em ambas as oportunidades (as duas 

edições do PDI). Não fomos atendidos. Assim, estabelecemos nossas metas unicamente em 

nossos planos anuais. 

Resposta ao item d) Prestamos todo o apoio e suporte solicitado pelos colegas dos 

campi. A não uniformização das atividades é inerente à própria organização/organograma dos 

setores de comunicação, sendo que cada qual responde à sua direção-geral e, em nosso caso, ao 
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Reitor. Outros setores que alcançaram a uniformização assim o fizeram, necessariamente, a partir 

da centralização das atividades na Reitoria, como o caso da tecnologia da informação. Sendo este 

o caso - a uniformização das atividades - a única forma de alcançá-la seria com a centralização 

da hierarquia. Entretanto, a presença e autonomia de comunicadores nos campi é o entendimento 

da atual gestão, enquanto descentralização das atividades e autonomia dos campi, aproximando 

os setores das comunidades nas quais estão inseridas.” 

Análise da AUDIN: O Planejamento de Comunicação Social é constituído de 

diversas etapas que faz conhecer melhor a realidade da organização, possibilitando detectar 

forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, de modo que estabeleça um trabalho de 

comunicação eficaz. O planejamento envolve:  

a) previsão de objetivos e metas no PDI, e criação e acompanhamento dos 

indicadores do setor: as metas e indicadores permitem avaliar sua 

eficiência e efetividade do planejamento. O PDI é um plano de gestão que 

considera a identidade da instituição para o estabelecimento dos objetivos 

e metas estratégicas, definindo a natureza da instituição.  

b) definição das Políticas de Comunicação no IFMT: estabelecer Políticas de 

Comunicação no IFMT possibilita  implantar a cultura de comunicação, 

com definições de normas, postura e valores,  que passam a ser 

compartilhados por todos os servidores e define diretrizes que orientam o 

trabalho de relacionamento da organização com todos os seus públicos. 

c) definição do cronograma anual dos eventos de interesse da comunidade do 

IFMT: de forma a possibilitar o planejamento sistemático e eficiente das 

ações que envolvem a divulgação destes eventos.  

d) eficiente integração entre a Assessoria de Comunicação Social do IFMT e 

as Assessorias de Comunicação dos campi, com a coordenação das 

atividades destas pela primeira: as Assessorias de Comunicação devem 

atuar de forma integrada, a fim de evitar retrabalhos e falhas na 
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comunicação, cabendo a coordenação das atividades à Assessoria de 

Comunicação Social do IFMT. A integração das atividades e a 

coordenação pela Reitoria é possível, ainda que cada Assessoria esteja 

atuando nos campi, devendo para tanto haver o planejamento das 

atividades, com base na Política de Comunicação do IFMT e nos objetivos 

e metas estabelecidos no PDI. O que dificulta a integração atualmente é, 

sobretudo, a inexistência de tais instrumentos de planejamento e controle. 

A integração é possível desde que superados estes pontos e discutida 

adequadamente a forma de realização da integração.   

Recomendação 1: Elaborar o planejamento estratégico, tático e operacional da 

Assessoria de Comunicação Social do IFMT, inclusive com a previsão do setor no PDI. 

Recomendação 2: Estabelecer metas e indicadores referentes à Comunicação 

Social do IFMT. 

Recomendação 2: Uniformizar as atividades de comunicação social no âmbito 

do IFMT e executar ações de apoio e suporte às atividades nos campi. 

Recomendação 3: Estabelecer cronograma anual de todos os eventos (internos 

e externos) de interesse da comunidade (interna e externa) do IFMT para fins de divulgação, 

constando todos os eventos locais dos campi e os eventos nacionais de interesse da comunidade 

acadêmica.  

 

Constatação 3.6. Fragilidade nas atividades de controle da Assessoria da Reitoria: 

a. fragilidade no apoio e orientações aos campi na execução dos regulamentos, normas, 

procedimentos e instruções no âmbito das atividades da Assessoria da Reitoria.  

b. Ausência de controle atualizado sobre os processos administrativos (PADs) e 

Sindicâncias, referentes a fatos ocorridos no IFMT, pela Assessoria da Reitoria. 
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c. Ausência de alimentação do sistema CGU-PAD (Sistema de Gestão de Processos 

Disciplinares), por parte da Assessoria da Reitoria. 

Manifestação da Unidade:  

As constatações levantadas no item 3.6 serão sanadas  através de reuniões de 

planejamento( dezembro de 2015) e de acompanhamento das ações traçadas, visando atender a 

constatação junto à Assessoria da Reitoria. 

Análise da AUDIN: O Regimento Geral não prevê as atribuições da 

Assessoria da Reitoria, sendo necessária tal previsão, bem como a definição de competências, 

atribuições, responsabilidades do setor. A Assessoria é responsável atualmente pela alimentação 

do sistema CGU-PAD e pelo controle dos processos administrativos e sindicâncias instaurados 

no IFMT. Todavia não está sendo feita a alimentação do sistema e nem o controles dos PADs e 

sindicâncias, tampoucoo levantamento e análise do prazo de duração dos processos, nem do 

quantitativo de procedimentos anulados. A atualização das informações constantes do CGU-

PAD é importante ferramenta de melhoria dos controles internos e de gestão no combate à 

corrupção, conforme informação disponível na página <www.cgu.gov.br/assuntos/atividade-

disciplinar/cgu-pad>: 

O CGU-PAD constitui importante ferramenta na gestão dos procedimentos 

disciplinares, ao propiciar uma maior articulação dos órgãos; controle dos 

processos; desenvolvimento de indicadores para estabelecer e monitorar 

políticas de prevenção e repressão à corrupção; identificação de pontos críticos 

e construção de mapas de risco e aprofundamento da análise das causas das 

situações mais graves. 

Recomendação 1: Criar manuais/procedimentos e divulgar no site oficial as 

dúvidas mais recorrentes do campus referentes às atividades desenvolvidas pela Assessoria da 

Reitoria. 

Recomendação 2: Alimentar e atualizar  o sistema CGU-PAD; 
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Recomendação 3: Controle atualizado sobre os processos administrativos 

(PADs) e Sindicâncias, referentes a fatos ocorridos no IFMT,. 

Constatação 3.7. Ausência de controle gerencial dos documentos analisados pelo Revisor de 

texto. 

Manifestação da Unidade:   

As constatações levantadas no item 3.7 serão sanadas  através  da revisão do 

Regimento Geral, conforme portaria Nº 2.057 de 11/09/15  com responsabilidade de revisar e 

adequar o Regimento Geral do IFMT e através de reuniões de planejamento e de 

acompanhamento das ações traçadas, visando gerenciar  os trabalhos  do Revisor de Textos da 

reitoria. 

Análise da AUDIN: Considerando o princípio da transparência e também a 

importância do gerenciamento das informações, recomenda-se a criação de formas de controle 

sobre as demandas do revisor de texto, bem como manuais de procedimentos e checklists. É 

necessário também estabelecer o posicionamento do revisor de texto no organograma: a quem 

está oficialmente vinculado, quem acompanha suas atividades, a quem deve se reportar.  

Recomendação: Estabelecer controle gerencial dos documentos analisados 

pelo Revisor de texto. 

 

4 - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Constatação 4.1. Ausência de política de comunicação do IFMT, em desacordo com o artigo 35 

do Regimento Geral do IFMT.  

Manifestação da Unidade:  

“ASCOM: Dentre as atividades que constam no planejamento para o ano de 

2016 está a discussão para elaboração da Política de Comunicação do IFMT que será construído 
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em conjunto com os novos servidores aprovados no concurso público e com os jornalistas dos 

campi. A partir desse documento único, será apresentado a toda a comunidade acadêmica para 

aprimoramento e fechamento do documento final.”  

Análise da AUDIN: A criação de politicas de comunicação estabelece  a 

cultura de comunicação, com definições de normas, postura e valores que passam a ser 

compartilhados por todos os servidores, e define diretrizes que orientam o trabalho de 

relacionamento da organização com todos os seus públicos. O próprio processo de construção da 

política, que prevê a participação aberta e a transparência em todas as suas etapas, permite o 

comprometimento com os objetivos, missão e visão da instituição. A definição de uma Política 

de Comunicação e sua operacionalização agregam valor à imagem e à reputação da instituição. 

As politicas de comunicação abordam temas voltados a processos, estratégias e situações 

relevantes que devem ter atenção especial da Assessoria de Comunicação Social e dos gestores 

do IFMT, como por exemplo: comunicação organizacional, comunicação do ambiente, públicos 

estratégicos, comunicação interna, canais de relacionamento, relacionamento com a imprensa, 

promoção, planejamento e organização de eventos, comunicação e divulgação cientifica, 

campanhas de ingressos, mídias sociais, comunicação e gestão de crises, gestão de comunicação 

do IFMT e plano de comunicação. Portanto, a criação de politicas de comunicação não deve ser 

levado como uma simples obrigação por estar relatada no Regimento Geral do IFMT, mas sim 

um importante instrumento para a estratégia de divulgação da imagem e acervos intelectuais e 

humanos do IFMT para o público em geral - enfim, um instrumento à disposição do princípio da 

transparência. 

Recomendação: Estabelecer as Politicas de Comunicação do IFMT. 

 

Constatação 4.2. Fragilidade da divulgação sobre a existência e forma de acesso à Ouvidoria, 

em desacordo com os itens 1.5 e 1.16 do Manual de Orientações para Implantação de Uma 

Unidade de Ouvidoria da Controladoria Geral da União.  
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Manifestação da Unidade:   

As constatações levantadas no item 4.2 serão sanadas  através de reuniões de 

planejamento ( dezembro de 2015) e de acompanhamento das ações traçadas. 

Análise da AUDIN: A implantação de uma ouvidoria exige o 

comprometimento da alta administração da instituição, que deve estar preparada para administrar 

as mudanças culturais decorrentes, treinando pessoal para alcance da satisfação do cidadão. A 

administração deve estabelecer um clima organizacional receptivo ao apoio ao ouvidor, 

normatizando e garantindo sua autonomia. Promover mudanças necessárias para solução do 

problema identificado é imprescindível à aceitação do ouvidor pelos gestores e servidores. Para a 

eficiente atuação da ouvidoria é necessária a ampla divulgação da sua existência, com 

esclarecimentos de seus objetivos, sua importância e qual sua atuação. O bom desempenho do 

ouvidor vai depender do ambiente democrático favorável para defesa dos direitos cidadão. O 

ouvidor não tem o poder coercitivo, mas se baseia na legitimidade de seus argumentos, 

necessitando de respaldo interno na organização, sob pena de que sua aceitação, credibilidade e 

capacidade sejam prejudicadas e, assim, suas ações não sejam eficientes. 

Recomendação 1: Divulgar amplamente a existência ao acesso da Ouvidoria 

no IFMT. 

Recomendação 2: Implementar a Ouvidoria com planejamento, plano de 

trabalho, metas e normativas que respaldem os trabalhos do Ouvidor, otimizando o atendimento 

às demandas advindas do cidadão, conforme as recomendações constantes do Manual de 

Orientações para Implantação de Uma Unidade de Ouvidoria da Controladoria Geral da União. 

 

Constatação 4.3. Ausência de publicidade de todos normativos, manuais, checklists e 

formulários relacionados as atividades da Assessoria da Reitoria e revisor de textos. 

Manifestação da Unidade: 
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As constatações levantadas no item 4.3 serão sanadas  através de reuniões de 

planejamento( dezembro de 2015) e de acompanhamento das ações traçadas, visando atender a 

constatação junto à Assessoria da Reitoria e ao setor de Revisor de Texto. 

Análise da AUDIN:  A divulgação de normativos, manuais, checklists e 

formulários das atividades desenvolvidas pela Assessoria da Reitoria e revisor de textos garante 

a transparência das ações, além de se inserir na estratégia de posicionamento e identificação da 

instituição na sociedade. Existem várias possibilidades de divulgação, sendo a publicação no 

sítio eletrônico a principal, tendo em vista seu alcance (atinge tanto o público interno quanto o 

externo), bem como a determinação legal de observância da transparência ativa, conforme artigo 

7º e seguintes do Decreto 7.724/2012, que regulamenta a Lei 12.527/2011 (Lei do Acesso à 

Informação). A regra da transparência ativa, segundo a qual a Administração Pública Federal 

deve disponibilizar em sua página oficial o maior número possível de informações, assegura o 

controle social de suas atividades e também reduz a quantidade de demandas junto ao setor, 

relativas às solicitações de informações e esclarecimento de dúvidas, tanto do público interno 

quanto do público externo. 

Recomendação: Promover a divulgação na página oficial da Assessoria da 

Reitoria no sítio eletrônico do IFMT dos normativos, manuais, checklists e formulários 

relacionados as atividades da Assessoria da Reitoria e revisor de textos. 

 

Constatação 4.4. Fragilidade na publicidade das convocações, atas e súmulas do Conselho 

Superior e do Conselho de Dirigentes do IFMT pela Assessoria da Reitoria. 

Manifestação da Unidade:   

As constatações levantadas no item 3.6 serão sanadas  através de reuniões de 

planejamento( dezembro de 2015) e de acompanhamento das ações traçadas, visando atender a 

constatação junto à Assessoria da Reitoria em trabalho om ASCOM. 
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Análise da AUDIN: A divulgação de atas, súmulas e convocação do CONSUP 

e CODIR garante a transparência das ações. Existem várias possibilidades de divulgação, sendo 

a publicação no sítio eletrônico a principal, tendo em vista seu alcance (atinge tanto o público 

interno quanto o externo), bem como a determinação legal de observância da transparência ativa, 

conforme artigo 7º e seguintes do Decreto 7.724/2012, que regulamenta a Lei 12.527/2011 (Lei 

do Acesso à Informação). A regra da transparência ativa, segundo a qual a Administração 

Pública Federal deve disponibilizar em sua página oficial o maior número possível de 

informações, assegura o controle social de suas atividades e também reduz a quantidade de 

demandas junto ao setor, relativas às solicitações de informações e esclarecimento de dúvidas, 

tanto do público interno quanto do público externo. Na página  dos órgãos colegiados  no sítio 

eletrônico do IFMT constam apenas informações antigas, ou seja, não está havendo 

tempestividade no repasse das informações. 

Recomendação: Atualizar a página dos órgãos colegiado com informações 

tempestivas referente a convocações, atas, e súmulas. 

 

5 - MONITORAMENTO 

Constatação 5.1. Ausência de monitoramento da execução das metas e indicadores pela 

Diretoria de Planejamento Executivo, Ouvidoria, Assessoria de Comunicação Social e 

Assessoria da Reitoria.  

Manifestação da Unidade:  

As constatações levantadas no item 5.1 serão sanadas  através de reuniões de 

planejamento( dezembro de 2015) e de acompanhamento das ações traçadas, visando atender o 

monitoramento de execução de metas/indicadores da Diretoria de Planejamento Executivo, 

Ouvidoria, Assessoria de Comunicação Social e Assessoria da Reitoria.  
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“ASCOM: A normatização, formalização, mensuração e monitoramento 

serão considerados no plano anual 2016 da Assessoria de Comunicação Social. Com o ingresso 

dos novos servidores, poderemos atribuir as funções aos profissionais de fato, como por exemplo, 

o ingresso de publicitário, programador visual, diagramador e relações-públicas, sendo 

atualmente todas estas atividades desenvolvidas apenas pelos dois servidores lotados no setor. O 

aumento substancial da equipe representa o entendimento da atual gestão quanto a importância da 

comunicação organizacional, assim como de atribuir as funções de forma adequada a cada 

profissional, buscando melhorias nos resultados apresentados, assim como a estruturação do setor 

na Instituição.” 

Análise da AUDIN: Cada setor é responsável pela criação dos controles 

internos de suas atividades, bem como pela constante atualização e monitoramento deles. Com 

controles internos eficientes e devidamente monitorados os referidos setores conseguirão 

executar satisfatoriamente todas as atribuições vinculadas às suas competências. 

Recomendação: Monitorar, regularmente, os controles internos da PRODIN. 

 

B - CAUSAS DE IMPROPRIEDADES/IRREGULARIDADES  

Causa 1: Fragilidade no estabelecimento de rotinas, procedimentos, manuais, 

controle e monitoramento da Diretoria de Planejamento Executivo, Assessoria da Reitoria, 

Assessoria de Comunicação Social e Ouvidoria. 

Causa 2: Fragilidade na  estrutura organizacional e na definição de 

competências, atribuições e responsabilidades da Diretoria de Planejamento Executivo, 

Assessoria da Reitoria, Assessoria de Comunicação Social e Ouvidoria. 

Causa 3: Ausência de gerenciamento de riscos da Diretoria de Planejamento 

Executivo, Assessoria da Reitoria, Assessoria de Comunicação Social e Ouvidoria. 
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Causa 4: Fragilidade na divulgação das informações referentes às atividades da 

Diretoria de Planejamento Executivo, Assessoria da Reitoria, Assessoria de Comunicação Social 

e Ouvidoria. 

Causa 6: Fragilidade no planejamento, execução e monitoramento das 

atividades de competência da Diretoria de Planejamento Executivo, Assessoria da Reitoria, 

Assessoria de Comunicação Social e Ouvidoria. 

 

       C- NÍVEL DE MATURIDADE DOS CONTROLES INTERNOS 

Para efeito de mensuração dos controles internos no IFMT, iremos utilizar a 

escala adotada pelo Tribunal de Contas da União e Controladoria - Geral da União (Acórdão 

568/2014 - Plenário), realizando uma avaliação parcial no Gabinete da Reitoria, Diretoria de 

Planejamento Executivo e Assessoria da Reitoria, sendo que ao final do exercício 2015 será 

emitida o resultado final sobre o IFMT. 

O nível de maturidade é baseado nas fragilidades e nas boas práticas descritas 

neste relatório, as quais são pontuadas após a avaliação do ambiente organizacional. 

 

Unidade Jurisdicionada: REITORIA 

Ambiente Organizacional Pontuação Grau de Maturidade 

GABINETE DA REITORIA Nota: 34% Básico 

DIRETORIA DE 

PLANEJAMENTO 

EXECUTIVO 

Nota: 31% Básico 

ASSESSORIA DA 

REITORIA 

Nota: 31% Básico 
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Legenda: 

N

Nível  

Pontuação    Definição 

Inicial 0%  a  20%  Baixo  nível de formalização, documentação sobre controles 

internos não disponíveis, ausência de comunicação sobre os 

controles. 

Básico  
0

20,1%  a  40% 

Controles internos tratados informalmente, ainda não há 

treinamentos e  comunicação sobre controles. 

Intermediário  
4

40,1%  a  70% 

Há princípios e padrões documentados, e treinamento básico sobre 

controles internos.   

Aprimorado  
7

70,1%a 90% 

Controles internos obedecem aos princípios estabelecidos, é 

supervisionado e regularmente aprimorado. 

Avançado  90,1 a 100% Controles internos otimizados, princípios e processos de controles 

internos estão integrados aos processos de gestão da organização. 

 

 

III – Conclusão 

 

Recomendamos adotar providências necessárias, para saneamento de todas as 

inconsistências relatadas nos procedimentos analisados pela auditoria interna, assumindo os 

riscos pelo não aprimoramento dos controles internos do IFMT. 

 

Informamos que as providências adotadas pelo Gestor, em relação às 

recomendações descritas neste relatório de auditoria, serão acompanhadas ao longo do exercício 

por esta Auditoria Interna do IFMT, através do plano permanente de providências. 
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  Cuiabá, 22 de janeiro de 2016. 

Equipe Auditoria Interna (AUDIN): 

Nome Cargo Assinatura 

Renata Bueno Contrera Auditora Chefe Substituta  

Edilene Sakuno Maeda Coordenadora de Auditoria 

na Área de Gestão de 

Pessoas 

 

Tatiane Aguiar de 

Oliveira 

Auditora  

Deuzimar Lira de Matos Assistente em 

Administração 

 

 

 

 


