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RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 06/2015-1 

       Campus Pontes e Lacerda 

             

 

               Senhores Gestores, 

                    

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

exercício de 2014, apresentamos o Relatório de Auditoria referente ao acompanhamento 

das atividades docentes no semestre letivo 2014/1 cuja execução foi realizada pelos 

campi sob a supervisão da Pró-reitoria de Ensino do IFMT. 

 

I – ESCOPO DO TRABALHO 

 

a) Este trabalho foi realizado de acordo com as Normas de Auditoria aplicáveis 

ao Serviço Público Federal. 

b) Foram analisados os docentes relacionados no anexo I ao VI. 

c)  As atividades foram analisadas com base na regulamentação do IFMT, 

resolução CONSUP 46/2013.  Sendo assim, o resultado da análise desta Auditoria 

Interna servirá como subsídios orientativos para as diretoria de ensino de cada campus e 



para a Pró-reitoria de Ensino na elaboração do planejamento  de trabalho e horários de 

aula dos docentes. 

d) Foram analisados o cadastro e as ocorrências (afastamentos, licenças, etc.) 

existentes no SIAPE e realizada consulta à Pró-reitoria de pesquisa (pesquisas existentes 

de cada docente), e em seguida efetuado cruzamento com os horários de aulas 

fornecidos pela Diretoria de Ensino de cada campus.  Também foram verificadas as 

participações dos docentes em cargos de direção (CD) e funções gratificadas (FG). 

e) A consulta no SIAPE quanto ao cadastro e ocorrências dos docentes refere-se 

ao período de fevereiro a agosto/2014. 

f)  A Auditoria Interna requisitou a assessoria de um profissional técnico 

especializado para o desenvolvimento desse trabalho, sendo indicada a técnica em 

assuntos educacionais – Sra. XXXXX, para colaborar com uma análise pedagógica das 

informações coletadas. 

g) A Amostragem refere-se a todos os docentes efetivos dos campi e ao primeiro 

semestre letivo do ano de 2014. 

h) Os trabalhos de auditoria nos procedimentos supracitados foram 

desenvolvidos no período de novembro/2014 a maio/2015. 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

                     

   Após análise do cadastro e ocorrências registrados no SIAPE, consulta à Pró-

reitoria de Pesquisa e consulta aos horários de aulas nos campi, para verificação de 

conformidade do artigo 57  da Lei 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), 

tendo como base a proposta de regulamentação das atividades docentes no IFMT , 

Resolução CONSUP nº046/2013, quanto às atividades docentes, foi elaborada a Nota de 

Auditoria nº 31/2014, encaminhada à Unidade auditada (PROEN e Campi), que enviou 

Manifestação por meio de Memorando nº 99/2015/PROEN  de 09/03/2015,  Memo 

nº080/2015/PROEN de 23/02/2015, Memo nº081/2015/PROEN de 23/02/2015, Memo 

nº042/2015/PROEN de 29/01/2015, Memo nº102/2015/PROEN de 12/03/2015, Memo 

nº028/2015/PROEN de 26/01/2015, Processo nº23194.002977.2015-21 de 06/02/2015, 

Processo nº23188.003632.2015-74 de 12/02/2015. Após análise das manifestações pela 

Auditoria Interna, foi elaborado este Relatório de Auditoria com a seguinte constatação. 

    

 

 

A – CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

Constatação 1.  Docentes efetivos com carga horária menor que 08 horas/aulas 

em sala de aula ou sem nenhuma carga horária em sala de aula (conforme Horário de 

aula).   Esses docentes não constam no SIAPE com cargos de direção/chefia, 

afastamentos ou licenças no período letivo analisado, constantes no Anexo I, de acordo 

com o quantitativo abaixo: 

 



Campus 

(percentual em relação ao total) 

Docentes efetivos com menos de 

08 horas/aulas 

Cuiabá (15,04%) 27 

Barra do Garças (5,13%) 2 

Cáceres (6,67%) 3 

Campo Novo do Parecis (5,56%) 3 

Confresa (18,97%) 12 

Juína (16,66%) 5 

Sorriso (3,45%) 1 

Pontes e Lacerda (6%) 3 

São Vicente (10,97%) 9 

Primavera do Leste (22,22%) 2 

Reitoria (16,67%) 3 

 

Manifestação da Unidade: 

“1.1  No Campus Pontes e Lacerda do IFMT não há docentes efetivos sem aulas 

atribuídas, exceto o do Diretor Geral do campus que tem prerrogativa legal para 

tal. Os docentes apontados na de Nº 031/2014 da auditoria todos têm aulas 

atribuídas. Cumpre-nos prestamos os seguintes esclarecimentos sobre a situação de 

cada um deles no Departamento de Ensino:” 

“1.2  Professor XXX XXX, área Educação Física. As aulas da disciplina são ofertadas 

nos cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio em Secretariado, Controle 

Ambiental e Manutenção e Suporte em Informática. As aulas acontecem no turno 

inverso, para os alunos matriculados no período matutino, as aulas são realizadas 

no período vespertino, para os alunos do período vespertino as aulas acontecem no 

período matutino. Há na instituição dois docentes desta área. O horário dos dois 

professores de Educação Física não aparece no horário geral do campus, por 

acontecerem em turno inverso, mas seus horários são divulgados nos murais de 

instituição, para os estudantes. O docente também é coordenador do técnico em 

Controle Ambiental para efeito de comprovação das informações prestadas anexa-

se o horário individual do docente. (veja anexo).” 

(...) 

“1.4  Professora XXXXX, área Pedagogia. Atualmente a docente ocupa o cargo de 

Diretoria de Graduação da Pró-reitoria de Ensino, o que a impede de ministrar 

aulas no campus. Porém, existe um professor contrato para a substituição de suas 



aulas, nos cursos de Licenciatura Plena em Física e Curso Técnico em Química 

Subsequente ao ensino Médio Núcleo Avançado de Araputanga.” 

 

Análise  da AUDIN: Conforme o Regulamento Interno das atividades docentes 

–  art. 35  da Resolução 46/2013,  todos os docentes deverão assumir no mínimo 

08h/semanais em sala de aula, com exceção do reitor, pró-reitores e diretores gerais. 

  Cabe ainda, ressaltar que a Instituição de Ensino promove concurso público para os 

cargos de docentes de ensino básico, técnico e tecnológico, exigindo graduação em 

determinada área.   Portanto, o docente concursado é habilitado a ministrar aulas em 

disciplinas na sua área de graduação, não podendo o docente alegar que tem habilidade 

apenas em uma disciplina específica.  Após a manifestação do Gestor de Ensino, foram 

acatadas as justificativas quanto a carga horária baixa dos docentes, exceto os docentes 

abaixo que manifestaram e foram analisados por Campus: 

 

Conforme o Regulamento Interno das atividades docentes, Resolução CONSUP 

Nº46/2013. 

Docente Análise 

XXXXXX Não consta nenhuma aula no anexo do quadro de 

 horário de aula individual do professor não 

comprovando as atividades exercidas pelo docente, 

conforme manifestação da unidade. A função de 

Coordenador  técnico em Controle Ambiental a partir 

de 06/06/2014, não impede que o docente deixe de 

observar e submeter aos critérios do Regulamento do 

IFMT, (Resolução CONSUP/IFMT Nº46/2013). 

XXXXXX O docente, investido em Cargo de Direção ou Função 

Gratificada, deverá apresentar documento da dispensa 

em ministrar aulas, oficialmente: total ou parcial, 

emitido pelo Diretor-Geral de Campus ou pelo Reitor. 

Caso ao contrário o docente deverá exercer a sua carga 

horaria mínima em um dos Campi sede da Reitoria, na 

área de sua atuação, em conformidade ao paragrafo 

único, art.36 do Regulamento de atividades docentes 

do IFMT (Resolução CONSUP/IFMT Nº46/2013). 

 

Recomendação 1: Regularizar as situações em que os docentes se encontram 

em desacordo com o Regulamento de atividades docentes do IFMT(Resolução 

CONSUP/IFMT Nº46/2013). 

 

Recomendação 2. Observar a regulamentação vigente quanto a distribuição 

mínima de 08h/aulas semanais aos docentes do IFMT, com exceção apenas dos 

previstos na normativa. 

         

Recomendação 3. Orientar aos docentes sobre a entrega do PTD e as 

penalizações nas ausências desse plano de trabalho, conforme a  Regulamentação do 

IFMT (Resolução CONSUP nº46/2013). 

 

 



Constatação 2.  Divergência na quantidade de aulas dos docentes efetivos entre 

o Plano de Trabalho Docente e o quadro de horário de aulas divulgado aos alunos, 

conforme Anexo II. 

Manifestação da Unidade: “2.1. O campus Pontes e Lacerda do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, oferta aulas na sede do 

campus e também em Núcleo Avançados nas cidades de Jauru e Araputanga. Assim, 

além do horário geral de aulas que são ofertadas no campus existem os horários das 

aulas que são ministradas neste Núcleo, as quais não constam no horário geral por ter 

uma forma de organização mais flexível. Elas acontecem na sexta -feria no período 

noturno e no sábado nos períodos matutino e vespertino. Há ainda, o horário individual 

de cada docente, para maior detalhamento das quantidades de suas horas- aula. Para 

efeitos de comprovação das informações prestadas anexa-se o horário individual dos 

docentes cujas cargas horárias não foram compatíveis e apontados na Nota de Nº 

31/2014, sendo eles XXXXX, XXXXX, XXXXX ( Coordenador do curso Licenciatura 

Plena em Física ), XXXXX ( Coordenador do Curso Manutenção e Suporte em 

Informática ), XXXXX ( Coordenador do curso de Gestão: habilitação e em 

Secretariado), XXXXX ( Coordenador do curso de Química ), XXXX ( Coordenador do 

curso de Eletrotécnica ), XXXXX             ( Coordenador de Pesquisa ). (veja anexo). Já 

os docentes XXXXX, XXXXX, XXXXX removidos para outros campi do IFMT e não 

dispomos de informações sobre os registros de suas atividades.” 

 

Análise da AUDIN : Conforme o Regulamento Interno das atividades docentes 

– Resolução 46/2013, todos os docentes deverão entregar o Plano de Trabalho Docente 

– PTD dos encargos didáticos atribuídos à ele, em especial das horas semanais em sala 

de aula.  Cabe ressaltar, que o PTD deve ser entregue no início no período letivo e a 

cada alteração de seus encargos didáticos, é de responsabilidade do docente atualizar 

seu PTD e apresentar ao Diretor de Ensino do campus.     Entretanto, verificou-se que as 

informações prestadas no PTD não coincidem com o horário de aula divulgado aos 

alunos.  Após a manifestação do Gestor de Ensino, foram acatadas as justificativas 

quanto a divergência entre o PTD e o quadro de horário de aula, exceto os docentes 

abaixo que manifestaram e foram analisados por Campus: 

 

 

Docente 

 

Análise 

XXXXX A manifestação da unidade não elide o fato 

constatado, devido ao anexo da carga horaria 

não apresentar nenhuma aula (0h) ao docente, 

não justificaram a carga horaria de aula 

excessiva, apresentada no PTD 

(339hs).Observasse que o PTD apresentado 

pelo docente não passa pela avaliação e 

aprovação do Colegiado do departamento ou 

Órgão semelhante, em conformidade com 

art.14 a 16 da Resolução CONSUP/IFMT 

nº46/2013. 

XXXXX A manifestação da unidade não elide o fato 

constatado, devido ao anexo da carga horaria 

ainda apresentar divergência de carga horaria 

de aula(11hs) divergente com a carga horária 

do PTD(221hs). Observasse que o PTD 



apresentado pelo docente não passa pela 

avaliação e aprovação do Colegiado do 

departamento ou Órgão semelhante, em 

conformidade com art.14 a 16 da Resolução 

CONSUP/IFMT nº46/2013. 

XXXXX A manifestação da unidade não elide o fato 

constatado, devido ao anexo da carga horaria 

ainda apresentar divergência de carga horaria 

de aula(3h),  divergente com a carga horária 

do PTD (16hs). Observasse que o PTD 

apresentado pelo docente não passa pela 

avaliação e aprovação do Colegiado do 

departamento ou Órgão semelhante, em 

conformidade com art.14 a 16 da Resolução 

CONSUP/IFMT nº46/2013. 

XXXXX A manifestação da unidade não elide o fato 

constatado, devido ao anexo da carga horaria 

ainda apresentar divergência de carga horaria 

de aula(15h),  divergente com a carga horária 

do PTD(21hs). Observasse que o PTD 

apresentado pelo docente não passa pela 

avaliação e aprovação do Colegiado do 

departamento ou Órgão semelhante, em 

conformidade com art.14 a 16 da Resolução 

CONSUP/IFMT nº46/2013. 

XXXXX A manifestação da unidade não elide o fato 

constatado devido ao anexo da carga horaria 

ainda apresentar divergência de carga horaria 

de aula(15h),  divergente com a carga horária 

do PTD (1200hs). Observasse que o PTD 

apresentado pelo docente não passa pela 

avaliação e aprovação do Colegiado do 

departamento ou Órgão semelhante, em 

conformidade com art.14 a 16 da Resolução 

CONSUP/IFMT nº46/2013. 

XXXXX A manifestação da unidade não elide o fato 

constatado devido a não comprovação da 

remoção do período analisado, além de não 

consta nada no SIAPE. 

XXXXX Não houve manifestação da unidade, 

mantendo a constatação. 

 

Recomendação 1.: Orientar aos docentes a respeito do preenchimento do PTD 

conforme estabelecido no Regulamento de Atividade dos docentes do IFMT (Resolução 

CONSUP/IFMT nº46/2013). 

 

Recomendação 2.: Providenciar avaliação dos PTDs pelo Colegiado do 

Departamento ou Órgão semelhante antes de serem aprovados, assim como proceder o 

que rege a Regulamentação do IFMT. 

 



  

Constatação 5.  Não foi localizado o Plano de trabalho docente (PTD) dos 

professores constantes no anexo III, de acordo com o quantitativo abaixo: 

 

Campus Docente efetivo 

JNA 13 

CNP 09 

CFS 11 

PLC 12 

BAG 09 

PVL 03 

BLV 04 

SVC 15 

CBA 33 

CAS 03 

RTR 03 

 

 

Manifestação da Unidade: “3.1. O campus Ponte se Lacerda do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, orienta a todos docentes 

para preencherem devidamente seu Plano de Trabalho Docente com o registro de todos 

seus encargos didáticos. A Chefia de Departamento de Ensino, em reunião com os 

pares na semana pedagógica que acontece duas vezes ao ano, uma no inicio de o 

primeiro semestre, outra no inicio do segundo semestre disponibiliza a todos via e-mail 

institucional arquivos digitais das resoluções, portarias, instruções normativas bem 

como a cópia do formulário do PTD a todos os docentes. Nesta reunião é definida 

também a data para a entrega do mesmo. Entretanto, alguns docentes não entregaram 

seus PTDs e foram notificados verbalmente para que fizessem o protocolo do mesmo 

para o Departamento de Ensino, mas alguns não procederam a entrega. Como forma 

de viabilizar que todos os docentes saibam da importância que o PTDs têm para cada 

servidor docente e como forma de orientá-los no preenchimento a Direção Geral do 

campus está elaborando uma Instrução Normativa que detalhara o registro e as 

quantidades de horas destinada para cada item considerado no formulário.” 

 

Análise da AUDIN: Conforme o Regulamento Interno das atividades docentes 

– Resolução 46/2013, todos os docentes deverão entregar o Plano de Trabalho Docente 

– PTD dos encargos didáticos atribuídos à eles.   Cabe ressaltar, que o PTD deve ser 

entregue no início de cada período letivo e a cada alteração de seus encargos didáticos, é 

de responsabilidade do docente atualizar seu PTD e apresentar ao Diretor de Ensino do 

campus.        Entretanto verificou-se que alguns docentes não entregaram o PTD à 



Diretoria de Ensino do campus, descumprindo o que determina a normativa interna. 

 Após a manifestação do Gestor de Ensino, foram acatadas as justificativas, exceto os 

docentes abaixo: 

 

Docente Análise 

XXXXX O objetivo da regulamentação é estabelecer 

critérios de distribuição de ensino, pesquisa, 

extensão e gestão institucional do IFMT, 

normatizando as legislações e demais normas 

vigentes conforme o art.2 do regulamento de 

atividades docentes do IFMT. 

Os docentes que não entregam ou não estão 

entregando o PTD nos prazos estipulados estão 

sujeitos a aplicação de penalidades quando da sua 

avaliação de desempenho por mérito ou estágio 

probatório, art. 39 da Resolução CONSUP/IFMT 

Nº46/2013. 

XXXXX 

XXXXX 

XXXXX 

XXXXX 

XXXXX 

XXXXX 

XXXXX 

XXXXX 

XXXXX 

XXXXX 

XXXXX 

 

Recomendação 1.: Controlar, pelo departamento de ensino, a entrega do PTD, 

bem como a carga horária dos docentes no departamento em que o mesmo se encontra 

em atividades didáticas, conforme a regulamentação do IFMT. 

 

Recomendação 2.:  Melhorar, no departamento de ensino, a forma de registro 

dos docentes que não apresentam os PTDs, para consulta durante a avaliação de 

desempenho docente. 

 

 

Constatação 6.  Plano de trabalho docente (PTD) consta carga horária inferior a 

40h/semanais, conforme Anexo IV: 

 

Manifestação da Unidade: “A época o campus não tinha uma Instrução 

Normativa que definisse o quantitativo de horas e atividades que os docentes poderiam 

utilizar para preenchimento do formulário do Plano de Trabalho Docente. Para fazer 

isso os docentes tinham a Resolução 046/2013 do CONSUP, que não explicitava o 

quantitativo de horas que os docentes poderiam registrar para determinadas 

atividades: Atividade de Manutenção e Apoio ao Ensino, Atividades de Pesquisa e 

Extensão e Atividade de Gestão Institucional. Isto contribuiu para que alguns docentes 

ficassem em duvida sobre a quantidade de horas que deveriam registrar em seus PTDs, 

o que consequentemente prejudicou o fechamento das 40 horas obrigatórias para 

professores com Dedicação Exclusiva. Para evitar incidências neste caso a Direção 



Geral do campus está trabalhando numa Instrução Normativa que definira o 

quantitativo de horas que cada item considerado no PTD terá, para que os servidores 

docentes possam ter claramente explicitadas e não incorrerem em erros que os 

impeçam de registrar suas 40 horas trabalhada. Está Instrução Normativa será 

disponibilizada aos docentes na Semana Pedagógica de 2015”. 

 

Análise  da AUDIN: Conforme o Regulamento Interno das atividades docentes 

– Resolução 46/2013, todos os docentes deverão entregar o Plano de Trabalho Docente 

– PTD demonstrando os encargos didáticos relativos a sua carga horária de trabalho 

semanal.   Entretanto verificou-se que alguns docentes não demonstraram as suas 

atividades referentes ao seu regime de trabalho.  Após a manifestação do Gestor de 

Ensino, foram acatadas as justificativas, exceto os docentes abaixo: 

 

Docentes Análise 

 

 

 

 

 

XXXXX; 

 

XXXXX; 

 

XXXXX. 

A Manifestação da unidade não elide o fato contatado 

devido a Resolução CONSUP/IFMT Nº46/2013 

expressar em seus artigos como explicitar e elaborar as 

atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão 

institucional.    Somando a Regulamentação, o IFMT 

já possui a Instrução Normativa nº03 de 30/09/2013, 

orientando a implantação da Resolução 046/2013, 

sobre as atividades dos docentes no âmbito do IFMT. 

Endentece que o Colegiado do Departamento é 

detentor do conhecimento para o preenchimento do 

PTD, já que o mesmo passa pela análise e aprovação 

do Colegiado. Além disso,  o art. 8º da IN Nº03 de 

30/09/2013, na qual expressa que: “ caso surjam 

dúvidas ou questionamentos no processo de 

implantação do regulamento de atividades docentes 

no IFMT, estas deverão ser encaminhadas ao 

Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura”. 

 

Recomendação1: Regularizar, junto aos docentes, os PTD’s em consonância com 

os horários de aulas dos professores e demais encargos didáticos, adequando-as ao 

regulamento do IFMT (Resolução CONSUP/IFMT Nº46/2013 e IN IFMT Nº03/2013). 

 

 

B -CAUSAS DE IMPROPRIEDADES/IRREGULARIDADES 

 

Causas 1: Fragilidade na padronização de horários de aulas dos campi, bem 

como no controle dos encargos didáticos dos docentes efetivos. 

Causa 2: Fragilidade na orientação do preenchimento do Plano de Trabalho dos 

Docentes de responsabilidade da PROEN/IFMT e dos Departamentos de Ensino do 

Campi. 



Causas 3: Fragilidade na distribuição e controle de encargos didáticos aos 

docentes de acordo com os regimes de trabalho. 

                                

III – Conclusão 

    

  Recomendamos adotar providências necessárias, para saneamento de todas as 

inconsistências relatadas nos processos em andamento e nos processos futuros, e não 

apenas nos processos analisados, assumindo os riscos pela não implementação das 

recomendações emitidas neste relatório. 

Informamos que as providências tomadas 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. 

                                                                 

Cuiabá, 23 de junho de 2015. 

Equipe AUDIN: 

Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo Nobre Auditor Chefe 

 

Edilene Sakuno Maeda Coordenadora de 

Auditoria na Área de 

Gestão de Pessoas. 

 

 

 

Relação nominal dos docentes  

ANEXO I 

DOCENTES EFETIVOS COM MENOS DE 8(OITO) HORAS DOS CAMPI. 

Campus Pontes e Lacerdas 

(X.X.X) XXXXX 
***.209.833-** 

(X.X.X.X) XXXXX 
***.000.846-** 

(X.X.X) XXXXX  
***.318.321-** 



ANEXO II 

QUANTIDADE DE HORAS AULAS EM SALA DE AULA  NO PTD x QUADRO 

DE HORARIO DE AULA DOS CAMPI. 

Campus Pontes e Lacerda 

Docentes efetivos Qtde de horas aulas em 

sala de aula no PTD 

Qtde de horas aulas em sala de aula 

no quadro de horário de aula 

(X.X.X) XXXXX 
***.490.251-** 

339 0 

(X.X.X.X) 
XXXXX 

***.958.931-** 

10 8 

(X.X.X)  
XXXXX 

***.341.061-** 

221 10 

(X.X) XXXX 

***.390.386-** 
12 10 

(X.X.X.X) 
XXXXX 

***.738.191-** 

13 11 

(.X.X.X)  
XXXXX 

***.098.881-** 

21 14 

(X.X) XXXXX 

***.199.791-** 
16 15 

   (X.X.X)  XXXXX 
 ***.227.561-** 

17 15 

(X.X.X.X)  
XXXXX 

***.405.791-** 

210 16 

(X.X.X)  
XXXXX 

***.467.305-** 

1200 16 

(X.X.X.X) 
XXXXX 

***.029.161-** 

12 0 

 

ANEXO III 

PLANO DE TRABALHO DOS DOCENTES EFETIVOS 

NÃO LOCALIZADOS DOS CAMPI (PTD). 

Campus Pontes e Lacerda 

(X.X.X) XXXXX 
***.209.833-** 

(X.X.X.X) XXXXX 
***.156.618-** 

(X.X.X.X) XXXXX (X.X.X.X) XXXXX 



***.000.846-** ***.065.072-** 

(X.X.X) XXXXX 
***.318.321-** 

(X.X.X) XXXXX 
***.979.056-** 

(X.X.X.X) XXXXX 
***.748.537-** 

(X.X.X) XXXXX 
***.556.451-** 

(X.X.X) XXXXX 
***.043.238-** 

(X.X.X) XXXXX 
***.154.111-** 

(X.X.X) XXXXX 
***.987.082-** 

(X.X.X) XXXXX 
***.087.611-** 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Unidade Auditada: 
Reitoria - PROEN - Pro-Reitoria de Ensino. 

Nome do Gestor: 
XXXXX 

Cargo: 
Pró-Reitor de Ensino 

Ordem de Serviço: 05/2014 Nota de Auditoria: 

31/2014 

Assuntos auditados: Auditoria sobre a legalidade, legitimidade, economicidade e 

 conformidade das atividades docentes do IFMT. 

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

Observação: 

Justificativas acatadas: 

Campus Cuiabá -Cel. Octayde Jorge de Silva: 
Constatação 1: XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, 

XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX. 

Constatação 2:XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, 

XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, 

XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, 

XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, 

XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX. 

Constatação 5: XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, 

XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, 

XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX. 

Constatação 6: XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, 

XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, 

XXXXX, XXXXX. 

Constatação 7: XXXXX. 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 06/2015-2 

(Campus Cel. Octaydes Jorge da Silva) 

 

 

Senhores Gestores, 

                 

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

exercício de 2014, apresentamos o Relatório de Auditoria referente ao acompanhamento 

das atividades docentes no semestre letivo 2014/1 cuja execução foi realizada pelos 

campi sob a supervisão da Pró-reitoria de Ensino do IFMT. 

 

 

I – ESCOPO DO TRABALHO 

 



a) Este trabalho foi realizado de acordo com as Normas de Auditoria aplicáveis 

ao Serviço Público Federal. 

b) Foram analisados os docentes relacionados no anexo I ao VI. 

c)  As atividades foram analisadas com base na regulamentação do IFMT, 

resolução CONSUP 46/2013.  Sendo assim, o resultado da análise desta Auditoria 

Interna servirá como subsídios orientativos para as diretoria de ensino de cada campus e 

para a Pró-reitoria de Ensino na elaboração do planejamento  de trabalho e horários de 

aula dos docentes. 

d) Foram analisados o cadastro e as ocorrências (afastamentos, licenças, etc.) 

existentes no SIAPE e realizada consulta à Pró-reitoria de pesquisa (pesquisas existentes 

de cada docente), e em seguida efetuado cruzamento com os horários de aulas 

fornecidos pela Diretoria de Ensino de cada campus.  Também foram verificadas as 

participações dos docentes em cargos de direção (CD) e funções gratificadas (FG). 

e) A consulta no SIAPE quanto ao cadastro e ocorrências dos docentes refere-se 

ao período de fevereiro a agosto/2014. 

f)  A Auditoria Interna requisitou a assessoria de um profissional técnico 

especializado para o desenvolvimento desse trabalho, sendo indicada a técnica em 

assuntos educacionais – Sra. XXXXX, para colaborar com uma análise pedagógica das 

informações coletadas. 

g) A Amostragem refere-se a todos os docentes efetivos dos campi e ao primeiro 

semestre letivo do ano de 2014. 

h) Os trabalhos de auditoria nos procedimentos supracitados foram 

desenvolvidos no período de novembro/2014 a maio/2015. 

 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

                      

 Após análise do cadastro e ocorrências registrados no SIAPE, consulta à Pró-

reitoria de Pesquisa e consulta aos horários de aulas nos campi, para verificação de 

conformidade do artigo 57  da Lei 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), 

tendo como base a proposta de regulamentação das atividades docentes no IFMT , 

Resolução CONSUP nº046/2013, quanto às atividades docentes, foi elaborada a Nota de 

Auditoria nº 31/2014, encaminhada à Unidade auditada (PROEN e Campi), que enviou 

Manifestação por meio de Memorando nº 99/2015/PROEN  de 09/03/2015,  Memo 

nº080/2015/PROEN de 23/02/2015, Memo nº081/2015/PROEN de 23/02/2015, Memo 

nº042/2015/PROEN de 29/01/2015, Memo nº102/2015/PROEN de 12/03/2015, Memo 

nº028/2015/PROEN de 26/01/2015, Processo nº23194.002977.2015-21 de 06/02/2015, 

Processo nº23188.003632.2015-74 de 12/02/2015. Após análise das manifestações pela 

Auditoria Interna, foi elaborado este Relatório de Auditoria com a seguinte constatação. 

    

 

 



A – CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Constatação 1.  Docentes efetivos com carga horária menor que 08 horas/aulas em sala 

de aula ou sem nenhuma carga horária em sala de aula (conforme Horário de aula). 

  Esses docentes não constam no SIAPE com cargos de direção/chefia, afastamentos ou 

licenças no período letivo analisado, constantes no Anexo I, de acordo com o 

quantitativo abaixo: 

Campus 

(percentual em relação ao total) 

Docentes efetivos com menos de 

08 horas/aulas 

Cuiabá (15,04%) 27 

Barra do Garças (5,13%) 2 

Cáceres (6,67%) 3 

Campo Novo do Parecis (5,56%) 3 

Confresa (18,97%) 12 

Juína (16,66%) 5 

Sorriso (3,45%) 1 

Pontes e Lacerda (6%) 3 

São Vicente (10,97%) 9 

Primavera do Leste (22,22%) 2 

Reitoria (16,67%) 3 

 

 

Manifestação da Unidade: 

DEPARTAMENTO DE ÁREA DE SERVIÇO 

Nº Docentes 

Efetivos 

Nº 

Aulas 

Justificativa 

1 XXXXX 00 aulas ”A professora estava designada para a função de 

assistente de coordenação do curso de secretariado, e a 

mesma solicitou sua aposentadoria está aguardando 

portaria.” 

2 XXXXX 00 aulas “O professor, neste período, estava em licença 

capacitação conforme Portaria n. 111, de 23 de Janeiro 

de 2014.” 

3 XXXXX 06 aulas “Foram atribuídas apenas 06 aulas à professora pelo 

fato de que na sua área de formação não ter mais 



encargos didáticos”. 

5 XXXXX 04 aulas “Foram atribuídas apenas 04 aulas à professora pelo 

fato de que na sua área de formação não ter mais 

encargos didáticos. A professora exerce a função de 

coordenadora do curso de secretariado”. 

6 XXXXX 04 aulas “Foram atribuídas apenas 04 aulas à professora pelo 

fato de que na sua área de formação não ter mais 

encargos didáticos. Trata-se de um professor de regime 

de trabalho de 20 horas”. 

8 XXXXX 06 aulas “Foram atribuídas apenas 06 aulas à professora pelo 

fato de que na sua área de formação não ter mais 

encargos didáticos. Trata-se de um professor de regime 

de trabalho de 20 horas”. 

DEPARTAMENTO DA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

Nº Docentes 

Efetivos 

Justificativas 

1 XXXXX “O referido professor está afastado desde do início do período 

letivo 2014 com acompanhamento médico e serviço social do IFMT, 

campus Cuiabá, aguardando possível aposentaria.” 

3 XXXXX “O referido professor é de regime de trabalho, 20 horas, e está 

atribuído com 9 aulas semanais no período letivo 2014/2, conforme 

Plano de Trabalho entregue ao DACC”. 

4 XXXXX  

e  

XXXXX 

“Tais professores estão atribuídos com 06 aulas semanais, pois eles 

atuam na Comissão de Fiscalização de Obras na Reitoria do IFMT. 

Essa foi uma negociação entre DACC e Reitoria para que não 

ficássemos sem tais professores para ministrar disciplinas 

específicas no Ensino Médio Integrado, visto a importância da 

experiência e conhecimento dos mesmos para os nossos alunos.” 

DEPARTAMENTO DE ÁREA DE BASE COMUM 

Nº Docentes Efetivos Justificativas 

3 XXXXX “Afastado por Licença Saúde” 

6 XXXXX “Afastado para Qualificação – Doutorado” 

7 XXXXX “Afastado para Qualificação – Doutorado” 

8 XXXXX “… Informamos que o docente em tela não está lotada em 

nenhum Departamento na Área deste Campus.” 

“… Informamos que a servidora FLC, está lotada atualmente na 

diretoria de Sede, desempenhando a função de coordenadora de 

apoio da diretoria de sede, em função da ausência de habilitação 



necessária para assumir encargos didáticos  na educação 

profissional e tecnológico em todos os níveis e modalidades.” 

DEPARTAMENTO DE ÁREA DE ELETRO ELETRÔNICA 

Nº Docentes 

Efetivos 

Indicação 

da Nota 

31/2014 

Auditoria 

Interna 

Adendo DAEE 

2 XXXXX 00 aulas “No período mencionado, o professor usufruiu a sua licença 

prêmio conforme conta no Processo 23194.006591.2014-16. 

Adiantamos que o referido professor foi redistribuído de acordo 

com o DOU 07/01/2015, páginas 7 e 8, seção 2.” 

 

Análise da AUDIN: Conforme o Regulamento Interno das atividades docentes 

–  art. 35  da Resolução 46/2013,  todos os docentes deverão assumir no mínimo 

08h/semanais em sala de aula, com exceção do reitor, pró-reitores e diretores gerais.   Cabe 

ainda, ressaltar que a Instituição de Ensino promove concurso público para os cargos de 

docentes de ensino básico, técnico e tecnológico, exigindo graduação em determinada área. 

  Portanto, o docente concursado é habilitado a ministrar aulas em disciplinas na sua área de 

graduação, não podendo o docente alegar que tem habilidade apenas em uma disciplina 

específica.  Após a manifestação do Gestor de Ensino, foram acatadas as justificativas quanto 

a carga horária baixa dos docentes, exceto os docentes abaixo que manifestaram e foram 

analisados por Campus: 

 

Docente Análise 

XXXXX A manifestação não elide a constatação, entretanto 

temos conhecimento da situação gerada com a 

redistribuição de servidores dos ex-territórios 

brasileiros, de docentes não habilitados para ministrar 

aulas aos alunos do ensino médio, a qual irá ser 

resolvida à época da aposentadoria dos mesmos. 

XXXXX Apesar do Gestor manifestar que o docente está 

afastado, não consta no SIAPE qualquer concessão de 

afastamento ou licença. 

XXXXX A justificativa de que o servidor se encontrava em 

afastamento para tratamento de saúde não elide a 

constatação uma vez que consta no SIAPE o registro de 

apenas 16 dias de licença médica. 

XXXXX Apesar da justificativa de que a servidora estava 

auxiliando atividades da coordenação e de que irá 

solicitar aposentadoria, a carga  horária mínima (08h) 

em sala de aula deveria ter sido distribuída à docente. 



XXXXX Apesar da justificativa de que o servidor se encontrava 

em licença médica, em consulta ao SIAPE verificou-se 

que o período da licença ocorreu entre maio a abril e 

maio/2014, não sendo motivo para não distribuição de 

aulas ao docente. 

XXXXX Apesar da justificativa de que o servidor se encontrava 

em licença médica, em consulta ao SIAPE verificou-se 

que o período da licença ocorreu entre maio e 

setembro/2014, não sendo motivo para não distribuição 

de aulas ao docente. 

XXXXX Apesar da justificativa de que o servidor se encontrava 

em licença médica, em consulta ao SIAPE verificou-se 

que o período da licença ocorreu entre julho e 

setembro/2014, não sendo motivo para não distribuição 

de aulas ao docente. 

XXXXX A justificativa não elide a constatação uma vez que o 

Gestor deve promover a requalificação do docente para 

atender outras disciplinas dos cursos do IFMT. 

XXXXX A justificativa não elide a constatação uma vez que 

foram distribuídas aulas ao docente apenas no semestre 

letivo 2014/2. 

XXXXX Apesar da justificativa de que o servidor se encontrava 

em licença prêmio, em consulta ao SIAPE verificou-se 

que o período da licença ocorreu entre junho e 

setembro/2014, não sendo motivo para não distribuição 

de aulas ao docente. 

XXXXX Não houve manifestação quanto a situação da docente. 

Cabe ressaltar que o regulamento de atividades docentes 

determina que o docente tenha no mínimo 08h/semanais 

em sala de aula. 

XXXXX A justificativa não elide a constatação uma vez que o 

Gestor deve promover a requalificação do docente para 

atender outras disciplinas dos cursos do IFMT. 

XXXXX A justificativa não elide a constatação uma vez que o 

Gestor deve promover a requalificação do docente para 

atender outras disciplinas dos cursos do IFMT. 

XXXXX Apesar da justificativa de que o servidor se encontra em 

cargo de direção (CD), o regulamento determina que o 

docente deve ter no mínimo 08h/aulas semanais, com 

exceção do Reitor, Pró-reitores e Diretores Gerais. 

XXXXX Apesar da justificativa de que o servidor se encontra em 



cargo de direção (CD), o regulamento determina que o 

docente deve ter no mínimo 08h/aulas semanais, 

com exceção do Reitor, Pró-reitores e Diretores Gerais. 

XXXXX A justificativa não elide a constatação uma vez que o 

Gestor deve promover a requalificação do docente para 

atender outras disciplinas dos cursos do IFMT. 

 

Recomendação 1. Observar a regulamentação vigente quanto a distribuição 

mínima de 08h/aulas semanais aos docentes do IFMT, com exceção apenas dos 

previstos na normativa. 

 

Recomendação 2. Dispensar o docente de seus encargos didáticos, apenas no 

período de licença médica, e não de todo o período escolar, garantindo o mínimo de 

08h/semanais em sala de aula aos docentes  quando não estiverem amparados por 

atestados médicos. 

 

Recomendação 3. Atribuir mínimo de 08h/semanais em sala de aula aos 

docentes que possuírem cargos de direção (CD) ou função gratificada (FG), com 

exceção dos previstos no regulamento interno. 

 

Recomendação 4. Promover requalificação dos docentes XXXXX, XXXXX, 

XXXXX, XXXXX, para receberem aulas de outras disciplinas dos cursos do IFMT, 

uma vez que foi alegado que há poucas aulas para as habilidades desses docentes. 

 

Recomendação 5. Atribuir encargos didáticos em sala de aula à servidora ativa - 

XXXXX, conforme determina regulamento interno das atividades docentes. 

 

Recomendação 6. Orientar os docentes sobre a entrega do PTD, sendo que os 

omissos estão sujeitos a penalização conforme a  Regulamentação do IFMT (Resolução 

CONSUP nº46/2013). 

 

 

Constatação 2.  Divergência na quantidade de aulas dos docentes efetivos entre o Plano 

de Trabalho Docente e o quadro de horário de aulas divulgado aos alunos, conforme 

Anexo II. 

  

Manifestação da Unidade: 

DEPARTAMENTO DE ÁREA DE SERVIÇO 

Nº Docentes 

Efetivos 

Quantidade de 

Horas/Aulas 

em sala de Aula 

no PTD 

Quantidade de 

Horas/Aulas em 

Sala de Aula no 

Quadro de 

Horário de Aulas 

Justificativa 

1 XXXXX 21 2 “A carga horária 

efetivamente em sala de 

aula complementa-se com 



atividades práticas 

(viagens técnicas) ao qual 

se apresentam distribuídas 

a seguir: 

1º Semestre – 200 horas 

(uma viagem nacional e 

city tour). 

2º Semestre – 100 horas 

(duas viagens regionais). 

3º Semestre – 200 horas 

(uma viagem nacional). 

Tais horas são distribuídas 

entre ações de 

planejamento e 

organização, e 

monitoramento, conforme 

legislação vigente da 

formação de Guia de 

Turismo.” 

DEPARTAMENTO DE ÁREA DE INFORMÁTICA 

Nº Docentes Efetivos Justificativas 

2 XXXXX “O professor XXXXX, encontrasse 

afastamento para tratamento de saúde 

(Processo nº 23194.001373.2015-68). 

Em tempo, informamos que o referido 

professor não está lotado neste 

departamento.” 

 

Análise da AUDIN: Conforme o Regulamento Interno das atividades docentes 

– Resolução 46/2013, todos os docentes deverão entregar o Plano de Trabalho Docente 

– PTD dos encargos didáticos atribuídos à ele, em especial das horas semanais em sala 

de aula.  Cabe ressaltar, que o PTD deve ser entregue no início no período letivo e a 

cada alteração de seus encargos didáticos, é de responsabilidade do docente atualizar 

seu PTD e apresentar ao Diretor de Ensino do campus.     Entretanto verificou-se que as 

informações prestadas no PTD não coincidem com o horário de aula divulgado aos 

alunos.  Após a manifestação do Gestor de Ensino, foram acatadas as justificativas 

quanto a divergência entre o PTD e o quadro de horário de aula, exceto os docentes 

abaixo que manifestaram e foram analisados por Campus: 

 

Docente Análise 

XXXXX  Não houve manifestação sobre a situação desse 

docente, que não foi localizada no quadro de 

horário de aula, as 11 h/semanais informadas no 

PTD. 



XXXXX A justificativa de que a maioria das aulas da 

docente são em atividades práticas em campo, 

essas horas semanais dessas aulas devem ser 

computadas tanto no PTD quanto no quadro de 

horário de aula divulgado aos docentes. 

XXXXX Apesar do Gestor ter manifestado que o docente 

estava em licença capacitação, foi verificado no 

SIAPE que o período da licença de 01/04 a 

29/06/2014 deveria ter sido demonstrado em um 

novo Plano de Trabalho Docente. 

 

Recomendação 1. Controlar, pelo departamento de ensino, os dados dos PTDs 

com o quadro de horário de aula divulgado aos alunos. 

 

Recomendação 2. Manter atualizado o quadro de horário de aula (divulgado 

para os alunos), e utilizar instrumentos de divulgação como sitio eletrônico e murais 

para dar publicidade as alterações nos horários dos docentes. 

 

Recomendação 3. Melhorar, junto ao DABC do campus Cuiabá, o controle na 

distribuição de encargos didáticos dos docentes lotados nesse departamento educacional 

com atividades em outros departamentos. 

 

Recomendação 4. Melhorar, junto ao DAEE do campus Cuiabá, o controle e 

acompanhamento na distribuição de aulas dos docentes - lotados nesse departamento 

educacional - em outros departamentos. 

 

 

Constatação 5.  Não foi localizado o Plano de trabalho docente (PTD) dos 

professores constantes no anexo III, de acordo com o quantitativo abaixo: 

 

Campus Docente efetivo 

JNA 13 

CNP 09 

CFS 11 

PLC 12 

BAG 09 

PVL 03 

BLV 04 

SVC 15 

CBA 33 



CAS 03 

RTR 03 

 

Manifestação da Unidade: 

DEPARTAMENTO DA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

Nº Docentes Efetivos Justificativas 

1 XXXXX “O referido professor está afastado desde o início 

do período letivo 2014 com acompanhamento 

médico e serviço social do IFMT, campus 

Cuiabá, aguardando possível aposentadoria.” 

2 XXXXX “O referido professor entregou seu Plano de 

Trabalho referente ao período letivo 2014/2, 

conforme cópia anexa. Quanto ao período letivo 

2014/1, o mesmo foi notificado sobre a entrega 

do PTD.” 

3 XXXXX “O referido professor foi atribuído com 9 aulas 

semanais no período letivo 2014/1, e foi 

notificado sobre a entrega de seu Plano de 

Trabalho. Já no período letivo 2014/2, o mesmo 

entrou com processo de licença médica.” 

DEPARTAMENTO DE ÁREA DE BASE COMUM 

“Solicitamos aos coordenadores de Áreas que notificassem os professores citados 

nessa auditoria para que providenciassem, com urgência, a entrega do PTD (conforme 

comprovante anexo). 

Encaminhamos em anexo os PTD dos professores citados nos itens: 

1,7,11,13,15,16,17,18 e 20 que atenderam a demanda. Não atenderam essa solicitação 

os professores citados nos itens: 2,5,8,8 e 14.” 

Nº Docentes Efetivos Situação (Justificativas) 

2 XXXXX “Não se manifestou” 

8 XXXXX “Não se manifestou” 

9 XXXXX “Não se manifestou” 

10 XXXXX “Afastada por Licença Saúde” 

12 XXXXX “Não se manifestou” 

14 XXXXX “Não se manifestou” 

DEPARTAMENTO DE ÁREA DE ELETRO ELETRÔNICA 



Docentes 

Efetivos 

Indicação a 

Nota 31/2014 

Auditoria 

Interna 

Adendo DAEE 

XXXXX PITD não 

localizado 

“‘Embora instado a fazer isso, a entrega não 

aconteceu.” 

XXXXX PITD não 

localizado 

“No período mencionado, o professor usufruiu 

a sua licença prêmio conforme consta no 

Processo 23194.006591.2014-16. Adiantamos 

que o referido professor foi redistribuído de 

acordo com o DOU 07/01/2015, páginas 7 e 8, 

seção 2.” 

   

Análise da AUDIN: Conforme o Regulamento Interno das atividades 

docentes – Resolução 46/2013, todos os docentes deverão entregar o Plano de Trabalho 

Docente – PTD dos encargos didáticos atribuídos à eles.   Cabe ressaltar, que o PTD 

deve ser entregue no início de cada período letivo e a cada alteração de seus encargos 

didáticos, é de responsabilidade do docente atualizar seu PTD e apresentar ao Diretor de 

Ensino do campus.        Entretanto verificou-se que alguns docentes não 

entregaram o PTD à Diretoria de Ensino do campus, descumprindo o que determina a 

normativa interna.  Após a manifestação do Gestor de Ensino, foram acatadas as 

justificativas, exceto os docentes abaixo: 

 

Docente Análise 

XXXXX  

 

 

 

 

O Gestor manifestou que houve notificação 

ao docente para entregar o PTD, porém até a 

data da manifestação não haviam entregado. 

XXXXX 

XXXXX 

XXXXX 

XXXXX 

XXXXX 

XXXXX 

XXXXX 

XXXXX 

XXXXX Apesar do Gestor manifestar que o docente 

está afastado, não consta no SIAPE 

qualquer concessão de afastamento ou 

licença no período. 

XXXXX Apesar da justificativa de que o servidor se 



encontrava em licença prêmio, em consulta 

ao SIAPE verificou-se que o período da 

licença ocorreu entre junho e 

setembro/2014, não sendo motivo para não 

distribuição de aulas ao docente. 

XXXXX Não houve manifestação quanto a situação 

da docente. Cabe ressaltar que o 

regulamento de atividades docentes 

determina que o docente tenha no mínimo 

08h/semanais em sala de aula. 

 

Recomendação 1. Orientar às Diretorias de Ensino de cada campus para 

acompanhar os PTDs dos docentes e comparar com o quadro de horário de aula 

divulgado aos alunos. 

 

Recomendação 2. Manter atualizado o quadro de horário de aula divulgado para 

os alunos, e utilizando instrumentos de divulgação como sitio eletrônico e mural para 

dar publicidade às alterações nos horários dos docentes. 

 

Recomendação 3. Melhorar, junto ao DABC do campus Cuiabá, o controle na 

distribuição de encargos didáticos dos docentes lotados nesse departamento educacional 

quando são computados horas aulas em outros departamentos. 

 

Recomendação 4. Melhorar, junto ao DAEE do campus Cuiabá, o controle e 

acompanhamento na distribuição de encargos didáticos, especialmente em atividades de 

sala de aula, dos docentes lotados nesse departamento educacional. 

 

 

Constatação 6.  Plano de trabalho docente (PTD) consta carga horária inferior a 

40h/semanais, conforme Anexo IV: 

 

Manifestação da Unidade: 

DEPARTAMENTO DE ÁREA DE SERVIÇO 

Nº Docentes Efetivos Justificativas 

1 XXXXX “A professora apresentou PTD (anexo) 

com discriminação da soma das cargas 

horárias parciais e totais (40 horas), que 

não constavam no PTD anterior.” 

2 XXXXX “O professor apresentou PTD (anexo) 

com discriminação da soma e totais (40 

horas) que não constavam no PTD 

anterior.” 

DEPARTAMENTO DA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL 



Professor 2014/1 2014/2 

XXXXX 31 40 

XXXXX 29 45 

XXXXX 36 35 

XXXXX 31 31 

DEPARTAMENTO DE ÁREA DE BASE COMUM 

“Todos os professores citados nesse anexo, com exceção da professora citada no item 5, 

atenderam a demanda e reformularam o PTD (conforme anexo).” 

Nº Docentes Efetivos Quantidade de Horas Totais no PTD 

1 XXXXX “Corrigiu o PTD” 

2 XXXXX “Corrigiu o PTD” 

3 XXXXX “Corrigiu o PTD” 

4 XXXXX “Corrigiu o PTD” 

5 XXXXX “Não se manifestou” 

6 XXXXX “Corrigiu o PTD” 

7 XXXXX “Corrigiu o PTD” 

8 XXXXX “Corrigiu o PTD” 

 

DEPARTAMENTO DE ÁREA DE ELETRO ELETRÔNICA 

“Após a auditoria realizada pela CGU, todos os professores foram informados que a 

carga horária nos próximos PTD deverá totalizar exatamente 40 horas, nem menos e 

nem mais, para os professores DE e 40 horas, e de 20 horas para os professores 20 

horas. Da relação deste anexo, os professores XXXXX e XXXXX procedem a 

atualização dos seus PTDs para 40 horas conforme anexo.” 

DEPARTAMENTO DE ÁREA DE INFORMÁTICA 

Nº Docentes Efetivos Justificativas 

1 XXXXX “Em atenção ao seu comunicado via telefone, 

apresento o Plano de Trabalho Individual – PTID 

2014/1, devidamente corrigido. 

Informo que o equívoco em relação às 13 aulas 

informadas ocorreu em função da junção das turmas 

de Redes e de Sistemas para Internet tendo em vista 

um problema de infraestrutura. Inicialmente as 



turmas eram distintas, depois, com o 

remanejamento, tornou-se turma única. 

Quero ressaltar, que esse tipo de recurso estratégico 

não é muito adequado tendo em vista que, os alunos 

do curso de Sistemas para Internet, ao cursar o 

sexto semestre, já trás o projeto elaborado uma vez 

que o curso prevê em seu currículo, a disciplina que 

os habilitam a conhecimentos relacionados 

elaboração de projetos de pesquisa e, os alunos de 

Redes de Computadores não têm essa disciplina. A 

junção de duas turmas, pedagogicamente, fica 

inviável.” 

2 XXXXX “Conforme detectado pela auditoria deste Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato 

Grosso (IFMT), o PDTI 2014/1 supracitado é de 40 

horas, uma vez que ao lançar a quantidade de horas 

de atendimento ao discente, lançou-se uma hora a 

menos do previsto, sendo tal situação não foi 

detectada por mim e pela Congregação deste DAÍ, 

respectivamente, no momento do envio e aprovação 

de referido plano. 

Assim, com o objetivo de corrigir a documentação 

entregue, solicito que o PDT 2014/1 seja substituído 

pelo encaminhado no anexo, ou que se altere para 5 

(cinco) horas o item 2 (dois) da Sessão 3 (três), 

Atendimento discente, uma vez que está subscritora 

executou no período 2014/1 40 horas de trabalho 

semanais.” 

3 XXXXX “Venho por meio desta, justificar a inconsistência da 

carga horária do PTD no período de 2014/1. 

Conforme PDT, em anexo, faltou à inclusão de 10 

horas/aula para Preparação de Aulas nas Atividades 

de Manutenção de Ensino e 18 horas/aula à 

disposição do departamento, conforme Art. 40 da 

Resolução 046/2013. Informo também que a 

realização de outras atividades de ensino, pesquisa, 

extensão e administrativa, devesse ao fato de estar 

cursando o Programa de Doutorado em Física 

Ambiental na UFMT, que teve inicio em 2014/1, 

conforme histórico escolar, em anexo.” 

4 XXXXX “Conforme PITD de 2014/1, em anexo neste 

documento, segue todas as atividades nas quais 

estive no semestre citado. Aproveito, para descrever 

as mesmas e suas respectivas cargas horárias 

abaixo: 

·         Atividades de Ensino= 16 horas 

·         Atividades de Apoio = 16 horas 



·         Atividades de Manutenção do Ensino = 4 

horas 

·         Atividades Administrativas = 4 horas 

Total da Carga horária = 40 horas” 

5 XXXXX “Anexou o PDT, página 54.!” 

6 XXXXX “Com referência ao Plano Docente de Trabalho 

Individual (PDT) do professor XXXXX no período 

2014/1. Tenho a informar que inicialmente, durante 

a distribuição de encargo didático, foi-lhe atribuído 

a disciplina “Sistemas Operacionais” para a turma 

de Técnico em Montagem e Manutenção de 

Computadores. No início do semestre, quando o 

PDT foi elaborado, a chefia d DAÍ redistribuiu essa 

disciplina para um professor XXXXX reassumiu a 

turma, mas o seu PDT não foi alterado. Segue em 

anexo o novo Plano corrigido.” 

 

Análise  da AUDIN: Conforme o Regulamento Interno das atividades docentes 

– Resolução 46/2013, todos os docentes deverão entregar o Plano de Trabalho Docente 

– PTD demonstrando os encargos didáticos relativos a sua carga horária de trabalho 

semanal.   Entretanto verificou-se que alguns docentes não demonstraram as suas 

atividades referentes ao seu regime de trabalho.  Após a manifestação do Gestor de 

Ensino, foram acatadas as justificativas, exceto os docentes abaixo: 

 

Docente Análise 

XXXXX Não houve manifestação quanto a situação do docente. 

XXXXX Apesar da manifestação do Gestor que a docente estava em licença médica, 

verificou-se no SIAPE que o período da licença era de fevereiro a abril/2014, 

não sendo motivo para a não demonstração das atividades que desenvolveu 

no semestre letivo 2014/21. 

XXXXX O Gestor manifestou que houve notificação ao docente para e entregar o 

PTD corrigido, porém até a data da manifestação não havia entregado. 

XXXXX Não houve manifestação quanto a situação do docente. 

XXXXX O Gestor manifestou que houve notificação ao docente para entregar o PTD 

corrigido, porém até a data da manifestação não havia entregado. 

XXXXX Não houve manifestação quanto a situação do docente. 

XXXXX Não houve manifestação quanto a situação do docente. 

XXXXX O Gestor manifestou que houve notificação ao docente para entregar o PTD 

corrigido, porém até a data da manifestação não havia entregues. 

XXXXX Não houve manifestação quanto a situação do docente. 



XXXXX Não houve manifestação quanto a situação do docente. 

XXXXX O Gestor manifestou que houve notificação ao docente para entregar o PTD 

corrigido, porém até a data da manifestação não havia entregado. 

XXXXX Não houve manifestação quanto a situação do docente. 

XXXXX Não houve manifestação quanto a situação do docente. 

XXXXX Não houve manifestação quanto a situação do docente. 

XXXXX Não houve manifestação quanto a situação do docente. 

XXXXX Não houve manifestação quanto a situação do docente. 

 

Recomendação 1.  Orientar às Diretorias de Ensino de cada campus para 

controlar a entrega dos PTDs devidamente preenchidos de todos os servidores ativos. 

 

 

Constatação 8. Inexistência no PTD de regência de aulas ao docente, conforme 

Anexo VI, no quantitativo abaixo: 

 

Campus Docente efetivo 

CBA 04 

 

Manifestação da Unidade:  Campus de Cuiabá- Cel. Octayde Jorge da Silva 

justificou: 

 

DEPARTAMENTO DE ÁREA DE ELETROELETRÔNICA 

Ressaltamos que a Resolução Nº 046/2013 que trata do “REGULAMENTO DAS 

ATIVIDADES DOCENTES NO IFMT” e, neste caso, da regência de aulas é assunto 

corrente no DAEE. 

Destacamos que o Prof. XXXXX mencionado no Memorando 004/DE/2015 não é 

lotado no DAEE. 

DEPARTAMENTO DE ÁREA DE SERVIÇO 

Docentes efetivo Justificativa 

XXXXX A professora encontrava de Licença capacitação. 

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 

Nº DOCENTE JUSTIFICATIVA 

1 XXXXX Anexou o PDT, página 54. 

 



Análise da AUDIN: Conforme o Regulamento Interno das atividades 

docentes – Resolução 46/2013, todos os docentes deverão entregar o Plano de Trabalho 

Docente – PTD demonstrando os encargos didáticos relativos a sua carga horária de 

trabalho semanal.   Entretanto verificou-se que alguns docentes não demonstraram as 

suas atividades em sala de aula referentes ao seu regime de trabalho.  Após a 

manifestação do Gestor de Ensino, foram acatadas as justificativas, exceto os docentes 

abaixo: 

 

Docente Análise 

XXXXX Apesar da justificativa de que a servidora estava  em 

licença capacitação e ainda auxiliando atividades da 

coordenação e de que irá solicitar aposentadoria, a 

entrega do PTD é obrigatória para todos os docentes 

ativos. 

XXXXX A constatação ficou prejudicada uma vez que foi 

informado o departamento de lotação errado do 

docente, não ocorrendo o direito à manifestação sobre a 

situação desse servidor. 

 

Recomendação 1.  Orientar às Diretorias de Ensino de cada campus para 

controlar a entrega dos PTDs devidamente preenchidos de todos os servidores ativos. 

 

 

 

 

 

B -CAUSAS DE IMPROPRIEDADES/IRREGULARIDADES 

 

Causas 1: Fragilidade na padronização de horários de aulas dos campi, bem 

como no controle dos encargos didáticos dos docentes efetivos. 

Causa 2: Fragilidade na orientação do preenchimento do Plano de Trabalho dos 

Docentes de responsabilidade da PROEN/IFMT e dos Departamentos de Ensino do 

Campi. 

Causas 3: Fragilidade na distribuição e controle de encargos didáticos aos 

docentes de acordo com os regimes de trabalho. 

                                

                               III – Conclusão 

     Recomendamos adotar providências necessárias, para saneamento de todas as 

inconsistências relatadas nos processos em andamento e nos processos futuros, e não 



apenas nos processos analisados, assumindo os riscos pela não implementação das 

recomendações emitidas neste relatório. 

Informamos que as providências tomadas 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. 

 

Cuiabá, 05 de junho de 2015. 

Equipe AUDIN: 

Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo Nobre Auditor Chefe 

 

Edilene Sakuno Maeda Coordenadora de 

Auditoria na Área de 

Gestão de Pessoas. 

 

 

 

 

 

 

Relação nominal dos docentes por campus 

ANEXO I 

DOCENTES EFETIVOS COM MENOS DE 8(OITO) HORAS DOS CAMPI. 

Campus Cuiabá 

(X.X.X)  

***.416.802-** 

(X.X.X) XXXXX 

***.894.027-** 

(X.X.X) XXXXX 

 ***.631.851-** 

(X.X.X.X) XXXXX 

 ***.570.291-** 

(X.X.X.X) XXXXX  

***.302.241-** 

(X.X.X) XXXXX 

 ***.520.606-** 

(X.X.X.X.X) XXXXX 

 ***.146.181-** 

(X.X.X.X) XXXXX  

***.980.811-** 

(X.X.X) XXXXX 

***.831.961-** 

(X.X.X.X) XXXXX  

***.204.482-** 

(X.X.X) XXXXX  

***.760.531-** 

(X.X.X.X.X) XXXXX  

***.992.931-** 

(X.X.X) XXXXX (X.X.X) XXXXX 



***.204.851-** ***.021.602-** 

(X.X.X.X.X) XXXXX  

***.855.101-** 

(X.X.X.X.X)  

***.562.817-** 

(X.X.X.X)  

***.894.731-** 

(X.X.X) XXXXX 

***.769.151-** 

(X.X.X.X) XXXXX  
***.488.121-** 

(X.X.X) XXXXX 

***.646.100-** 

(X.X.X) XXXXX 

***.508.729-** 

(X.X.X) XXXXX 

 ***.217.131-** 

(X.X.X.X) XXXXX  

***.785.521-** 

(X.X.X.X) XXXXX 

 ***.338.401-** 

(X.X.X) XXXXX 

***.862.006-** 

(X.X.X) XXXXX 

***.928.731-** 

(X.X.X.X) XXXXX  

***.525.692-** 

 

 

 

ANEXO II 

QUANTIDADE DE HORAS AULAS EM SALA DE AULA  NO PTD x QUADRO 

DE HORARIO DE AULA DOS CAMPI. 

Campus Cuiabá 

Docentes efetivos Qtde de horas aulas em sala 

de aula no PTD 

Qtde de horas aulas em 

sala de aula no quadro de 

horário de aula 

(X.X.X.X) XXXXX 

***.048.911-** 

17 0 

(X.X.X) XXXXX 

***.856.328-** 

6,8 0 

(X.X.X) XXXXX 

***.591.281-** 

14 0 

(X.X.X) XXXXX 

***.805.331-** 

13,6 0 

(X.X.X.X) XXXXX 

 ***.180.621-** 

14 0 

(X.X.X) XXXXX 

***.899.901-** 

6,8 0 

(X.X.X) XXXXX 

***.056.531-** 

13 0 

(X.X) XXXXX 13 0 



***.392.068-** 

(X.X) XXXXX 

***.222.889-** 

13 0 

(X.X.X) XXXXX 

***.692.351-** 

13 0 

(X.X.X) XXXXX 

***.012.031-** 

14 0 

(X.X.X) XXXXX 

***.398.358-** 

18 0 

(X.X.X) XXXXX 

***.184.397-** 

11 0 

(X.X.X) XXXXX 

***.825.001-** 

10 0 

(X.X.X.X) XXXXX 

***.693.791-** 

8 0 

(X.X.X.X) XXXXX 

***.068.797-** 

21 2 

(X.X.X.X) XXXXX 

***.666.401-** 

14 2 

(X.X.X.X) XXXXX 

***.369.061-** 

8 3 

(X.X.X.X.X) XXXXX 

***.562.817-** 

5 4 

(X.X.X) XXXXX 

***.217.131-** 

4 5 

(X.X.X) XXXXX 

***.703.261-** 

13 6 

(.X.X) XXXXX 

***.552.271-** 

10 8 

(X.X.X.X) XXXXX 

***.986.051-** 

12 8 

(X.X.X.X) XXXXX 

***.033.531-** 

10 8 

(X.X.X.X) XXXXX 

***.637.881-** 

13 8 

(X.X.X) XXXXX 

***.488.001-** 

11 8 

(X.X.X.X) XXXXX 

***.057.749-** 

17 9 



(X.X.X) XXXXX 

***.503.188-** 

13 10 

(X.X.X) XXXXX 

***.743.126-** 

12 10 

(X.X.X) XXXXX 

***.715.671-** 

16 10 

(X.X.X.X.X) XXXXX 

***.307.681-** 

13 11 

(X.X.X) XXXXX 

***.129.291-** 

16 13 

(X.X) XXXXX 

***.158.671-** 

32 13 

(X.X.X) XXXXX 

***.972.551-** 

12 14 

(X.X.X) XXXXX 

***.596.591-** 

15 14 

(X.X.X) XXXXX 

***.509.008-** 

16 14 

(X.X.X) XXXXX 

***.772.719-** 

16 14 

(X.X.X.X) XXXXX 

***.601.611-** 

16 15 

(X.X.X) XXXXX 

***.168.046-** 

22 15 

(X.X.X) XXXXX 

***.618.701-** 

18 16 

(X.X.X.X) XXXXX 

***.478.061-** 

18 16 

(X.X.X) XXXXX 

***.947.131-** 

19 17 

(X.X.X) XXXXX 

***.356.701-** 

12 14 

(X.X.X) XXXXX 

***.165.478-** 

17 18 

(X.X.X) XXXXX 

***.041.211-** 

16 18 

(X.X.X) XXXXX 

***.835.611-** 

16 20 

(X.X.X) XXXXX 

***.720.509-** 

22 19 



(X.X.X) XXXXX 

***.732.451-** 

6 17 

 

ANEXO III 

PLANO DE TRABALHO DOS DOCENTES EFETIVOS 

NÃO LOCALIZADOS DOS CAMPI (PTD). 

Campus Cuiabá 

(X.X.X.X) XXXXX 

***.095.481-** 

(.X.X.X) XXXXX 

***.472.278-** 

(X.X.X) XXXXX 

***.581.426-** 

(X.X.X) XXXXX (X.X.X) XXXXX 

***.228.688-** 

(X.X.X) XXXXX 

***.447.941-** 

(X.X.X) XXXXX 

***.631.851-** 

(X.X.X) XXXXX 

***.894.027-** 

(X.X.X) XXXXX 

(X.X.X.X) XXXXX (X.X.X.X) XXXXX 

***.570.291-** 

(X.X) XXXXX 

***.006.511-** 

(X.X.X.X.X) XXXXX 

***.146.181-** 

(X.X.X) XXXXX (X.X.X.X) XXXXX 

***.519.731-** 

(X.X.X) XXXXX (X.X.X.X) XXXXX 

***.980.811-** 

(X.X.X) XXXXX 

***.455.811-** 

(X.X.X) XXXXX (X.X.X.X) XXXXX (X.X.X) XXXXX 

***.493.301-** 

(X.X.X) XXXXX 

***.204.851-** 

(X.X.X.X.X) XXXXX (X.X.X) XXXXX 

***.095.941-** 

(X.X.X.X) XXXXX 

***.894.731-** 

(X.X.X) XXXXX (X.X.X) XXXXX 

***.160.931-** 

(X.X.X) XXXXX 

***.508.729-** 

(X.X.X) XXXXX 

***.646.100-** 

(X.X.X) XXXXX 

***.398.216-** 

(X.X.X) XXXXX 

***.862.006-** 

(X.X.X) XXXXX (X.X.X) XXXXX 

 

ANEXO IV 

CARGA HORÁRIA DO PTD 

INFERIOR A 40HORAS DOS CAMPI. 

Campus Docente efetivo Qtde de horas totais no 

PTD 

CBA (X.X.X) XXXXX 

***.805.331-** 

36,2 

(X.X.X) XXXXX  

***.056.531-** 

32 

(X.X.X) XXXXX 30 



***.012.031-** 

(X.X.X) XXXXX 

***.825.001-** 

26 

(X.X.X.X) XXXXX  

***.666.401-** 

14 

(X.X.X.X) XXXXX  

***.630.171-** 

20 

(X.X.X.X) XXXXX 35 

(X.X.X.X) XXXXX 

***.794.938-** 

33 

(X.X.X) XXXXX 

***.743.126-** 

20 

(X.X.X) XXXXX 

***.417.211-** 

18 

(X.X.X) XXXXX  

***.998.991-** 

31 

(X.X) XXXXX 

***.464.841-** 

30 

(X.X.X.X) XXXXX  

***.393.211-** 

39 

(X.X.X.X.) XXXXX  

***.674.151-** 

20 

(X.X.X) XXXXX 

***.078.937-** 

29 

(X.X.X) XXXXX 

***.826.581-** 

20 

(X.X.X) XXXXX  

***.859.361-** 

12 

(X.X.X) XXXXX  

***.283.701-** 

20 

(X.X.X) XXXXX 

***.653.268-** 

36 

(X.X.X.X) XXXXX 

***.492.781-** 

15 

(X.X.X) XXXXX  

***.168.046-** 

38 

(X.X.X) XXXXX 

***.503.731-** 

29 

(X.X.X.X) XXXXX  21 



***.424.231-** 

(X.X.X) XXXXX  

***.299.296-** 

36 

(X.X.X) XXXXX 

***.591.981-** 

31 

(X.X.X) XXXXX 

***.099.531-** 

34 

(X.X.X) XXXXX  

***.618.701-** 

28 

(X.X) XXXXX  

***.178.011-** 

21 

(X.X.X.X) XXXXX 

***.702.781-** 

20 

(X.X.X) XXXXX 

***.463.041-** 

34 

(X.X.X.X) XXXXX 

***.125.198-** 

18 

(X.X.X) XXXXX 

***.041.211-** 

39 

(X.X.X) XXXXX  

***.732.451-** 

20 

 

ANEXO V 

Quantidade de horas, menor que 22h/semanais 

e sem nenhuma outra atividade constante do PTD 

Campus Docente efetivo 

CBA (X.X.X.X) XXXXX 

***.666.401-** 

 

ANEXO VI 

Inexistência no PTD de regência de aulas ao docente 

Campus Docente efetivo 

CBA (X.X.X.X.X) XXXXX 

***.855.101-** 

(X.X.X) XXXXX 

***.341.501-** 

(X.X.X.X) XXXXX 

***.125.198-** 



(X.X.X.X) XXXXX 

***.492.781-** 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidade Auditada: 
Reitoria - PROEN - Pro-Reitoria de Ensino. 

Nome do Gestor: 
XXXXX 

Cargo: 
Pró-Reitor de Ensino 

Ordem de Serviço: 05/2014 Nota de Auditoria: 

31/2014 

Assuntos auditados: Auditoria sobre a legalidade, legitimidade, economicidade e 

 conformidade das atividades docentes do IFMT. 

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

Observação: 

Justificativas acatadas: 

Campus Barra do Garças: 
Constatação 1: XXXXX e XXXXX. 

Constatação 2: XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX. 

Constatação  6: XXXXX e XXXXX. 

Constatação7: XXXXX. 

 

 

    RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 06/2015-3 

 

Campus Barra do Garças 

 

 

Senhores Gestores, 

 

                  Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 

referente ao exercício de 2014, apresentamos o Relatório de Auditoria referente ao 

acompanhamento das atividades docentes no semestre letivo 2014/1 cuja execução foi 

realizada pelos campi sob a supervisão da Pró-reitoria de Ensino do IFMT. 



 

I – ESCOPO DO TRABALHO 

 

a) Este trabalho foi realizado de acordo com as Normas de Auditoria aplicáveis 

ao Serviço Público Federal. 

b) Foram analisados os docentes relacionados no anexo I ao VI. 

c)  As atividades foram analisadas com base na regulamentação do IFMT, 

resolução CONSUP 46/2013.  Sendo assim, o resultado da análise desta Auditoria 

Interna servirá como subsídios orientativos para as diretoria de ensino de cada campus e 

para a Pró-reitoria de Ensino na elaboração do planejamento  de trabalho e horários de 

aula dos docentes. 

d) Foram analisados o cadastro e as ocorrências (afastamentos, licenças, etc.) 

existentes no SIAPE e realizada consulta à Pró-reitoria de pesquisa (pesquisas existentes 

de cada docente), e em seguida efetuado cruzamento com os horários de aulas 

fornecidos pela Diretoria de Ensino de cada campus.  Também foram verificadas as 

participações dos docentes em cargos de direção (CD) e funções gratificadas (FG). 

e) A consulta no SIAPE quanto ao cadastro e ocorrências dos docentes refere-se 

ao período de fevereiro a agosto/2014. 

f)  A Auditoria Interna requisitou a assessoria de um profissional técnico 

especializado para o desenvolvimento desse trabalho, sendo indicada a técnica em 

assuntos educacionais – Sra. XXXXX, para colaborar com uma análise pedagógica das 

informações coletadas. 

g) A Amostragem refere-se a todos os docentes efetivos dos campi e ao primeiro 

semestre letivo do ano de 2014. 

h) Os trabalhos de auditoria nos procedimentos supracitados foram 

desenvolvidos no período de novembro/2014 a maio/2015. 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

 

                       Após análise do cadastro e ocorrências registrados no SIAPE, 

consulta à Pró-reitoria de Pesquisa e consulta aos horários de aulas nos campi, para 

verificação de conformidade do artigo 57  da Lei 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação), tendo como base a proposta de regulamentação das atividades docentes no 

IFMT , Resolução CONSUP nº046/2013, quanto às atividades docentes, foi elaborada a 

Nota de Auditoria nº 31/2014, encaminhada à Unidade auditada (PROEN e Campi), que 

enviou Manifestação por meio de Memorando nº 99/2015/PROEN  de 09/03/2015, 

 Memo nº080/2015/PROEN de 23/02/2015, Memo nº081/2015/PROEN de 23/02/2015, 

Memo nº042/2015/PROEN de 29/01/2015, Memo nº102/2015/PROEN de 12/03/2015, 

Memo nº028/2015/PROEN de 26/01/2015, Processo nº23194.002977.2015-21 de 

06/02/2015, Processo nº23188.003632.2015-74 de 12/02/2015. Após análise das 



manifestações pela Auditoria Interna, foi elaborado este Relatório de Auditoria com a 

seguinte constatação.     

 

A – CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

Constatação 2.  Divergência na quantidade de aulas dos docentes efetivos entre 

o Plano de Trabalho Docente e o quadro de horário de aulas divulgado aos alunos, 

conforme Anexo II. 

 

Manifestação da Unidade: “Estas divergências observadas entre os Planos de 

Trabalho Docente (PTD) e o quadro de horário divulgado aos alunos se justificam no 

fato de que a elaboração do PTD, assim como do horário de aulas, é devida logo ao 

início do período letivo mas ao longo deste ocorrem fatores (exemplo: exoneração, 

redução se carga horária motivada pela designação a cargo de confiança, afastamento 

por motivo de capacitação e ou de tratamento de saúde,etc.) que levam à realização de 

ajustes na distribuição didática e, consequentemente, nos horários de aulas. No 

entanto, estas modificações não foram apresentadas no PTD, visto que o referido 

documento é elaborado pelo docente e apresentado AP Departamento de Ensino para a 

devida aprovação e arquivamento. 

As situações específicas de professores que apresentam quantidade de aulas em 

quadro de horário zeradas são justificadas no quadro abaixo: 

 

Docente Análise 

XXXXX Licença Acompanhamento do Cônjuge Portaria nº 

1.630 de 19/12/2011. 

XXXXX Licença Capacitação : de 25/01/2013 a 24/12/2013. 

Portaria nº 142 de 01/02/2013. 

XXXXX Licença Saúde - a partir de junho de 2013. 

XXXXX Licença Capacitação : de 04/03/2013 a 03/03/2015. 

Portaria nº407 de 12/03/2013 e nº513 de 24/03/2014. 

XXXXX Licença Capacitação; de 05/03/2014 a 05/03/2016. 

Portaria nº 364 de 27/02/2014. 

XXXXX Redistribuição para o IFGoiano em 15/04/2014. 

Portaria do MEC nº de 01/02/2013. 

XXXXX Licença Maternidade: de 24/06/2014 a 20/12/2014. 

XXXXX Licença Capacitação: de 28/02/2014 a 15/02/2014. 

Portaria nº1551 de 13/09/2013 



XXXXX Licença Capacitação: de 01/06/2014 a 01/06/2017. 

Portaria nº1066 de 23/06/2014 

XXXXX Remoção interna: do Campus Cel Octayde Jorge da 

Silva para o Campus Barra Do Garças em 03 de julho 

de 2014. 

Portaria nº1163 de 03/07/2014.” 

 

Análise da AUDIN: Conforme o Regulamento Interno das atividades docentes 

– Resolução 46/2013, todos os docentes deverão entregar o Plano de Trabalho Docente 

– PTD dos encargos didáticos atribuídos à ele, em especial das horas semanais em sala 

de aula.  Cabe ressaltar, que o PTD deve ser entregue no início no período letivo e a 

cada alteração de seus encargos didáticos, é de responsabilidade do docente atualizar 

seu PTD e apresentar ao Diretor de Ensino do campus.     Entretanto verificou-se que as 

informações prestadas no PTD não coincidem com o horário de aula divulgado aos 

alunos.  Após a manifestação do Gestor de Ensino, foram acatadas as justificativas 

quanto a divergência entre o PTD e o quadro de horário de aula, exceto os docentes 

abaixo que manifestaram e foram analisados por Campus: 

 

Docente Análise 

XXXXX A justificativa de que o servidor se encontrava em 

licença maternidade, não elide a constatação uma vez 

que o período anterior à data da licença, a docente 

estaria com atividades didáticas normais. Além 

disso, o PTD e a distribuição da carga horaria do 

docente é elaborado semestralmente e apresentado 

pelo docente em até quinze dias após a tomada de 

ciência dos componentes curriculares que irá 

ministrar no semestre subsequente, sendo que as 

alterações ocorridas ao longo do período, o PTD 

deverá ser alterado e atualizada para nova analise e 

aprovação do colegiado do Departamento ou órgão 

semelhante. Art.8 ao art.16, da Resolução CONSUP 

Nº46/2013. 

XXXXX A justificativa de que o servidor se encontrava em 

licença capacitação, não elide a constatação uma vez 

que o período anterior à data da licença, o docente 

estaria com atividades didáticas normais. Além 

disso, o PTD e a distribuição da carga horaria do 

docente é elaborado semestralmente e apresentado 

pelo docente em até quinze dias após a tomada de 

ciência dos componentes curriculares que irá 

ministrar no semestre subsequente, sendo que as 

alterações ocorridas ao longo do período, o PTD 

deverá ser alterado e atualizada para nova analise e 

aprovação do Colegiado do Departamento ou Órgão 

semelhante. Art.8 ao art.16, da Resolução CONSUP 



Nº46/2013 

XXXXX  A justificativa de que o servidor se encontrava em 

fase de remoção interna, não elide a constatação uma 

vez que o período anterior à data da remoção, o 

docente estaria com atividades didáticas normais no 

Campus em que era lotado. Além disso, o PTD e a 

distribuição da carga horaria do docente é elaborado 

semestralmente e apresentado pelo docente em até 

quinze dias após a tomada de ciência dos 

componentes curriculares que irá ministrar no 

semestre subsequente. Art.8 ao art.16, da Resolução 

CONSUP Nº46/2013. 

 

Recomendação 1: Melhorar, junto ao departamento de ensino do campus Barra 

o Garças, o controle e acompanhamento na distribuição de encargos didáticos dos 

docentes lotados nesse departamento. 

 

 

Constatação 5.  Não foi localizado o Plano de trabalho docente (PTD) dos 

professores constantes no anexo III, de acordo com o quantitativo abaixo: 

Campus Docente efetivo 

JNA 13 

CNP 09 

CFS 11 

PLC 12 

BAG 09 

PVL 03 

BLV 04 

SVC 15 

CBA 33 

CAS 03 

RTR 03 

 

Manifestação da Unidade: “O Plano de Trabalho Docente (PTD) dos 

professores do campus Barra do Garças, citados no Anexo III, acompanha em anexo 

este documento.   

 



Análise da AUDIN: Conforme o Regulamento Interno das atividades docentes 

– Resolução 46/2013, todos os docentes deverão entregar o Plano de Trabalho Docente 

– PTD dos encargos didáticos atribuídos à eles.   Cabe ressaltar, que o PTD deve ser 

entregue no início de cada período letivo e a cada alteração de seus encargos didáticos, é 

de responsabilidade do docente atualizar seu PTD e apresentar ao Diretor de Ensino do 

campus.        Entretanto verificou-se que alguns docentes não entregaram o PTD à 

Diretoria de Ensino do campus, descumprindo o que determina a normativa interna. 

 Após a manifestação do Gestor de Ensino, foram acatadas as justificativas, exceto os 

docentes abaixo: 

 

Docente Análise 

XXXXX; 

XXXXX; 

XXXXX; 

XXXXX; 

XXXXX; 

XXXXX; 

XXXXX; 

XXXXX; 

XXXXX. 

A manifestação da unidade não elide a 

constatação devido ao escopo do trabalho de 

auditoria serem referente ao primeiro semestre 

letivo do ano de 2014. (Nota de Auditoria 

nº031/2014). Os PTD’s anexados na 

manifestação da unidade se referem ao 

segundo semestre do período letivo de 2014, 

conforme observado na homologação dos 

responsáveis por cada departamento.  Além 

disso, enfatizamos que o PTD e a distribuição 

da carga horaria do docente é elaborado 

semestralmente e apresentado pelo docente em 

até quinze dias após a tomada de ciência dos 

componentes curriculares que irão ministrar no 

semestre subsequente, sendo que as alterações 

ocorridas ao longo do período, deverão ser 

alterado e atualizada para nova analise e 

aprovação do colegiado do Departamento.( 

art.8 ao art.16, do regulamento das atividades 

dos docentes do IFMT). 

 

Recomendação 1: Controle e acompanhamento do PTD, assim como a carga 

horária dos docentes no departamento em que o mesmo se encontra em atividades 

didáticas, conforme a regulamentação do IFMT. 

 

 

 

Constatação 6.  Plano de trabalho docente (PTD) consta carga horária inferior a 

40h/semanais, conforme Anexo IV: 

 

Manifestação da Unidade: “As justificativas desta constatação são 

apresentadas no quadro a abaixo:” 

Docente Justificativa 

XXXXX “Consta no PDT desta professora 40h/semanais 

(PDT em anexo).” 



XXXXX “Consta no PDT deste professor 40h/semanais 

(PDT em anexo).” 

XXXXX “Consta no PDT desta professora 40h/semanais 

(PDT em anexo)”. 

XXXXX “Consta no PDT desta professora 40h/semanais 

(PDT em anexo).” 

 

Análise da AUDIN: 

Docente Análise 

XXXXX; 

XXXXX; 

XXXXX; 

XXXXX. 

Não constam nos anexos enviados na 

manifestação da unidade os PTD’s dos docentes 

justificando as atividades de 40h/semanais. 

Mantém-se a constatação uma vez não 

comprovaram sua justificava. 

 

Recomendação1:  Aconselhamos que orientem aos docentes sobre as atividades 

a serem preenchidas no PTD em consonância com o quadro de  horários de aulas dos 

professores de cada departamento, assim como adequá-las conforme  o regulamento do 

IFMT (Resolução CONSUP/IFMT Nº46/2013). 

 

 

B -CAUSAS DE IMPROPRIEDADES/IRREGULARIDADES 

 

Causas 1: Fragilidade na padronização de horários de aulas dos campi, bem 

como no controle dos encargos didáticos dos docentes efetivos. 

Causa 2: Fragilidade na orientação do preenchimento do Plano de Trabalho dos 

Docentes de responsabilidade da PROEN/IFMT e dos Departamentos de Ensino do 

Campi. 

Causas 3: Fragilidade na distribuição e controle de encargos didáticos aos 

docentes de acordo com os regimes de trabalho. 

                                

III – Conclusão 

     Recomendamos adotar providências necessárias, para saneamento de todas as 

inconsistências relatadas nos processos em andamento e nos processos futuros, e não 

apenas nos processos analisados, assumindo os riscos pela não implementação das 

recomendações emitidas neste relatório. 



Informamos que as providências tomadas 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. 

 

Cuiabá, 21 de janeiro de 2015. 

Equipe AUDIN: 

 

Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo Nobre Auditor Chefe 

 

Edilene Sakuno Maeda Coordenadora de 

Auditoria na Área de 

Gestão de Pessoas. 

 

 

Relação nominal dos docentes por campus 

ANEXO I 

DOCENTES EFETIVOS COM MENOS DE 8(OITO) HORAS DOS CAMPI. 

 

Campus Barra do Garças 

(X.X.X.X) XXXXX ***.275.441-** 

(X.X.X.X) XXXXX ***.182.551-** 

 

ANEXO II 

QUANTIDADE DE HORAS AULAS EM SALA DE AULA  NO PTD x QUADRO 

DE HORARIO DE AULA DOS CAMPI. 

 

Campus Barra do Garça 

Docentes efetivos Qtde de horas aulas em 

sala de aula no PTD 

Qtde de horas aulas em sala de 

aula no quadro de horário de aula 

(X.X.X.X.X) XXXXX 

***.746.751-** 

8 0 

(X.X.X) XXXXX  

***.784.291-** 

12 0 

(X.X) XXXXX  17 0 



***.347.836-** 

(X.X.X) XXXXX  

***.950.611-** 

10 0 

(X.X.X) XXXXX  

***.771.185-** 

6,8 0 

(X.X.X) XXXXX  

***.963.116-** 

16 0 

(X.X.X.X) XXXXX 

***.182.551-** 

4 0 

(X.X) XXXXX 

 ***.271.329-** 

5 0 

(X.X.X.X) XXXXX 

***.845.641-** 

14 0 

(X.X.X.X) XXXXX 

***.333.101-** 

14 0 

(X.X.X) XXXXX 

***.024.671-** 

12 8 

(X.X.X) XXXXX  

***.216.858-** 

14 8 

((X.X.X) XXXXX  

***.401.861-** 

13,6 8 

(X.X.X.X) XXXXX 

***.242.891-** 

10 9 

(X.X.X.X) XXXXX 

 ***.907.481-** 

12 10 

(X.X.X) XXXXX  

***.327.031-** 

4 10 

(X.X.X.X) XXXXX 

***.404.291-** 

16 10 

(X.X.X.X) XXXXX 

***.650.527-** 

21 12 

(X.X.X) XXXXX 

***.906.181-** 

14 12 

(X.X.X) XXXXX 

 ***.766.789-** 

13 12 

(X.X) XXXXX 

 ***.405.351-** 

6 13 

(X.X.X) XXXXX 

***.700.241-** 

12 15 



(X.X.X) XXXXX 

***.903.798-** 

13 15 

(X.X.X) XXXXX 

***.270.241-** 

12 16 

(X.X.X.X) XXXXX 

***.403.461-** 

8 18 

 

ANEXO III 

PLANO DE TRABALHO DOS DOCENTES EFETIVOS 

NÃO LOCALIZADOS DOS CAMPI (PTD). 

 

Campus Barra do Garças 

(X.X.X.X) XXXXX 
***.275.441-** 

(X.X) XXXXX 
***.773.429-** 

(X.X) XXXXX 
***.814.961-** 

(X.X) XXXXX 
***.259.250-** 

(X.X.X) XXXXX 
***.050.050-** 

(X.X.X) XXXXX 
***.796.441-** 

(X.X.X.X) XXXXX 
***.845.906-** 

(X.X.X.X) XXXXX 
***.644.098-** 

(X.X.X) XXXXX 
***.706.339-** 

- 

 

ANEXO IV 

CARGA HORÁRIA DO PTD 

INFERIOR A 40HORAS DOS CAMPI. 

Campus Docente efetivo Qtde de horas totais no PTD 

BAG (X.X.X.X.X) XXXXX 
***.746.751-** 

8 

(X.X) XXXXX 
***.271.329-** 

20 

(X.X.X) XXXXX 
***.401.861-** 

35,2 

(X.X.X.X) XXXXX 
***.404.291-** 

29 

(X.X.X) XXXXX 
***.700.241-** 

20 

(X.X.X.X) XXXXX 
***.598.531-** 

21 

 

ANEXO V 

Quantidade de horas, menor que 22h/semanais 



e sem nenhuma outra atividade constante do PTD 

Campus Docente efetivo 

BAG (X.X.X.X.X) XXXXX 
***.746.751-** 

 

 

 

 

 

 

 

Unidade Auditada: 
Reitoria - PROEN - Pro-Reitoria de Ensino. 

Nome do Gestor: 
XXXXX 

Cargo: 
Pró-Reitor de Ensino 

Ordem de Serviço: 

05/2014 
Nota de Auditoria: 

31/2014 

Assuntos auditados: Auditoria sobre a legalidade, legitimidade, economicidade e 

 conformidade das atividades docentes do IFMT. 

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

Observação: 

Justificativas acatadas: 

Campus Sorriso: 
Constatação 1:  XXXXX.     

Constatação 6: XXXXX e XXXXX 

 

 

    RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 06/2015-4 

Campus Sorriso 

 

Senhores Gestores, 

                   

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

exercício de 2014, apresentamos o Relatório de Auditoria referente ao acompanhamento 

das atividades docentes no semestre letivo 2014/1 cuja execução foi realizada pelos 

campi sob a supervisão da Pró-reitoria de Ensino do IFMT. 

 

 



I – ESCOPO DO TRABALHO 

 

a) Este trabalho foi realizado de acordo com as Normas de Auditoria aplicáveis 

ao Serviço Público Federal. 

b) Foram analisados os docentes relacionados no anexo I ao VI. 

c)  As atividades foram analisadas com base na regulamentação do IFMT, 

resolução CONSUP 46/2013.  Sendo assim, o resultado da análise desta Auditoria 

Interna servirá como subsídios orientativos para as diretoria de ensino de cada campus e 

para a Pró-reitoria de Ensino na elaboração do planejamento  de trabalho e horários de 

aula dos docentes. 

d) Foram analisados o cadastro e as ocorrências (afastamentos, licenças, etc.) 

existentes no SIAPE e realizada consulta à Pró-reitoria de pesquisa (pesquisas existentes 

de cada docente), e em seguida efetuado cruzamento com os horários de aulas 

fornecidos pela Diretoria de Ensino de cada campus.  Também foram verificadas as 

participações dos docentes em cargos de direção (CD) e funções gratificadas (FG). 

e) A consulta no SIAPE quanto ao cadastro e ocorrências dos docentes refere-se 

ao período de fevereiro a agosto/2014. 

f)  A Auditoria Interna requisitou a assessoria de um profissional técnico 

especializado para o desenvolvimento desse trabalho, sendo indicada a técnica em 

assuntos educacionais – Sra. XXXXX, para colaborar com uma análise pedagógica das 

informações coletadas. 

g) A Amostragem refere-se a todos os docentes efetivos dos campi e ao primeiro 

semestre letivo do ano de 2014. 

h) Os trabalhos de auditoria nos procedimentos supracitados foram 

desenvolvidos no período de novembro/2014 a maio/2015. 

 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

                

Após análise do cadastro e ocorrências registrados no SIAPE, consulta à Pró-

reitoria de Pesquisa e consulta aos horários de aulas nos campi, para verificação de 

conformidade do artigo 57  da Lei 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), 

tendo como base a proposta de regulamentação das atividades docentes no IFMT , 

Resolução CONSUP nº046/2013, quanto às atividades docentes, foi elaborada a Nota de 

Auditoria nº 31/2014, encaminhada à Unidade auditada (PROEN e Campi), que enviou 

Manifestação por meio de Memorando nº 99/2015/PROEN  de 09/03/2015,  Memo 

nº080/2015/PROEN de 23/02/2015, Memo nº081/2015/PROEN de 23/02/2015, Memo 

nº042/2015/PROEN de 29/01/2015, Memo nº102/2015/PROEN de 12/03/2015, Memo 

nº028/2015/PROEN de 26/01/2015, Processo nº23194.002977.2015-21 de 06/02/2015, 

Processo nº23188.003632.2015-74 de 12/02/2015. Após análise das manifestações pela 

Auditoria Interna, foi elaborado este Relatório de Auditoria com a seguinte constatação. 

    



 

A – CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Constatação 2.  Divergência na quantidade de aulas dos docentes efetivos entre 

o Plano de Trabalho Docente e o quadro de horário de aulas divulgado aos alunos, 

conforme Anexo II. 

 

Manifestação da Unidade: 

Nº Docentes 

Efetivos 

Manifestação da Unidade 

1 XXXXX “Informamos que houve um equívoco no lançamento das aulas na 

planilha individual do professor, encaminhamos a correção com 

nove aulas semanais, conforme Plano de Atividades Docente. 

2 XXXXX Encaminhamos a grade com o horário de aula com as devidas 

correções. 

3 XXXXX Encaminhamos, em anexo, a grade com o horário de aula 

individual do professor, com as devidas correções.” 

 

Análise da AUDIN: Conforme o Regulamento Interno das atividades docentes 

– Resolução 46/2013, todos os docentes deverão entregar o Plano de Trabalho Docente 

– PTD dos encargos didáticos atribuídos à ele, em especial das horas semanais em sala 

de aula.  Cabe ressaltar, que o PTD deve ser entregue no início no período letivo e a 

cada alteração de seus encargos didáticos, é de responsabilidade do docente atualizar 

seu PTD e apresentar ao Diretor de Ensino do campus.     Entretanto verificou-se que as 

informações prestadas no PTD não coincidem com o horário de aula divulgado aos 

alunos.  Após a manifestação do Gestor de Ensino, foram acatadas as justificativas 

quanto a divergência entre o PTD e o quadro de horário de aula, exceto os docentes 

abaixo que manifestaram e foram analisados por Campus: 

 

Conforme o Regulamento Interno das atividades docentes, Resolução CONSUP 

Nº46/2013. 

Docente Análise 

XXXXX; 

XXXXX; 

XXXXX. 

Não elide a constatação. Conforme descriminado no escopo do trabalho de 

auditoria os docentes citados são referente ao primeiro semestre letivo do 

ano de 2014. (Nota de Auditoria nº031/2014). Os PTD’s anexados aos 

documentos se referem ao 2º semestre do período letivo de 2014, conforme 

documento apresentado pelo departamento.  Além disso, a de se enfatizar 

que o PTD e a distribuição da carga horaria do docente é elaborado 

semestralmente e apresentado pelo docente em até quinze dias após a 

tomada de ciência dos componentes curriculares que irá ministrar no 

semestre subsequente, sendo que as alterações ocorridas ao longo do 

período, o PTD deverá ser alterado e atualizada para nova analise e 

aprovação do colegiado do Departamento ou órgão 

semelhante. Art.8 ao art.16, do regulamento das atividades dos docentes do 



IFMT. 

 

Recomendação 1.: Controle e acompanhamento do PTD, assim como a carga 

horária dos docentes no departamento em que o mesmo se encontra em atividades 

didáticas, conforme a regulamentação do IFMT. 

 

 

Constatação 6.  Plano de trabalho docente (PTD) consta carga horária inferior a 

40h/semanais, conforme Anexo IV: 

 

Manifestação da Unidade: 

Nº Docentes Efetivos Manifestação da Unidade 

3 XXXXX “Informamos que a carga horária da 

professora é inferior a 40 horas, pois o 

restante da carga horária e destinado à 

capacitação para o mestrado, conforme 

encaminhamos em anexo a documentação 

comprobatória. Importante ressaltar as 

demais atividades da professora em 

orientação ao aluno, participação como 

membro da implantação fazenda 

experimental, colegiado do curso, elaboração 

de materiais didáticos, planejamento das 

aulas, participação na Comissão para 

estudos e implantação de Cursos com Proeja 

– Meio Ambiente. Com a demanda de novos 

cursos para início de 2015, a carga horária 

do professor será aumentada 

proporcionalmente para 08 aulas semanais 

(1º Semestre).” 

 

Análise  da AUDIN: Conforme o Regulamento Interno das atividades docentes 

– Resolução 46/2013, todos os docentes deverão entregar o Plano de Trabalho Docente 

– PTD demonstrando os encargos didáticos relativos a sua carga horária de trabalho 

semanal.   Entretanto verificou-se que alguns docentes não demonstraram as suas 

atividades referentes ao seu regime de trabalho.  Após a manifestação do Gestor de 

Ensino, foram acatadas as justificativas, exceto os docentes abaixo: 

 

Item Docente Análise 

3 XXXXX Conforme manifestação e documentos 

anexados a manifestação da unidade, a mesma 

não elide a constatação que foi realizada no 1º 

semestre de 2014. Além disso, a unidade 

anexou documentos que declara a autorização 

da liberação da docente para cursar em regime 

de estudo, o mestrado na UFMT, no dia 



18/07/2014, pelo Diretor Geral do Campus. 

Não foi identificado no SIAPE o cadastro de 

afastamento da docente no sistema, não 

atendendo, tal declaração  de liberação da 

docente a regulamentação de afastamento de 

servidores em atividades de capacitação do 

IFMT (§1º, art.6º, da Resolução 

CONSUP/IFMT nº45/2013). 

Observasse, que o PTD anexado a manifestação 

referente ao 2º semestre de 2014, foi reprovado 

pelo Colegiado no dia 20/08/2014 não 

apresentado a docente as correções indicadas 

pelo Colegiado do Departamento. 

Devido a irregularidade apresentada na 

manifestação a constatação referente a docente 

será acompanhada até a sua devida 

regularização. 

 

Recomendação 1: Aconselhamos que solicitem aos docentes regularizem os 

PTD e consonância com os horários de aulas dos professores, assim como adequá-las 

conforme  o regulamento do IFMT. 

 

Recomendação 2: Aconselhamos que regularizem o docente que possui 

permissão para mestrado na UFMT, que no caso de capacitação sem afastamento será 

permitida para o caso de atividades que possam ser executadas pelo servidor, sem 

prejuízo do cumprimento das atribuições próprias da sua função, podendo ser 

autorizada com ou sem horário especial. 

 

B -CAUSAS DE IMPROPRIEDADES/IRREGULARIDADES 

 

Causas 1: Fragilidade na padronização de horários de aulas dos campi, bem 

como no controle dos encargos didáticos dos docentes efetivos. 

Causa 2: Fragilidade na orientação do preenchimento do Plano de Trabalho dos 

Docentes de responsabilidade da PROEN/IFMT e dos Departamentos de Ensino do 

Campi. 

Causas 3: Fragilidade na distribuição e controle de encargos didáticos aos 

docentes de acordo com os regimes de trabalho. 

                               III – Conclusão 

     Recomendamos adotar providências necessárias, para saneamento de todas as 

inconsistências relatadas nos processos em andamento e nos processos futuros, e não 

apenas nos processos analisados, assumindo os riscos pela não implementação das 

recomendações emitidas neste relatório. 



Informamos que as providências tomadas 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. 

 

 

 

 

 

 

Cuiabá, 21 de janeiro de 2015. 

Equipe AUDIN: 

 

Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo Nobre Auditor Chefe 

 

Edilene Sakuno Maeda Coordenadora de 

Auditoria na Área de 

Gestão de Pessoas. 

 

 

 

 

Relação nominal dos docentes por campus 

 

ANEXO I 

DOCENTES EFETIVOS COM MENOS DE 8(OITO) HORAS DOS CAMPI. 

Campus Sorriso 

(X.X.X) XXXXX ***.358.661-** 

 

ANEXO II 

QUANTIDADE DE HORAS AULAS EM SALA DE AULA  NO PTD x QUADRO 

DE HORARIO DE AULA DOS CAMPI. 

Campus Sorriso 

Docentes efetivos Qtde de horas aulas em 

sala de aula no PTD 

Qtde de horas aulas em sala de aula 

no quadro de horário de aula 



(X.X.X) XXXXX  

***.807.916-** 
9 10 

(X.X.X) XXXXX 
***.032.419-** 

12 5 

(X.X.X) XXXXX*** 

.088.037-** 
10 8 

 

 

ANEXO IV 

CARGA HORÁRIA DO PTD 

INFERIOR A 40HORAS DOS CAMPI. 

Campus Docente efetivo Qtde de horas totais no PTD 

SRS (X.X.X) XXXXX 
***.763.946-** 

34 

(X.X.) XXXXX 
***.544.901-** 

27 

(X.X.X.X) XXXXX 
***.166.591-** 

27,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Unidade Auditada: 
Reitoria - PROEN - Pro-Reitoria de Ensino. 

Nome do Gestor: 
XXXXX 

Cargo: 
Pró-Reitor de Ensino 

Ordem de Serviço: 

05/2014 
Nota de Auditoria: 

31/2014 

Assuntos auditados: Auditoria sobre a legalidade, legitimidade, economicidade e 

 conformidade das atividades docentes do IFMT. 

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

Observação: 

Justificativas acatadas: 

Campus Confresa: 
Constatação 1: XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, 

XXXXX, XXXXX e XXXXX. 

Constatação 2: XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, 

XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, 

XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX. 

Constatação 6: XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX. 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 06/2015-5 

Campus Confresa 

 

 

Senhores Gestores, 

 

                  Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 

referente ao exercício de 2014, apresentamos o Relatório de Auditoria referente ao 

acompanhamento das atividades docentes no semestre letivo 2014/1 cuja execução foi 

realizada pelos campi sob a supervisão da Pró-reitoria de Ensino do IFMT. 

 



 

 

I – ESCOPO DO TRABALHO 

 

a) Este trabalho foi realizado de acordo com as Normas de Auditoria aplicáveis 

ao Serviço Público Federal. 

b) Foram analisados os docentes relacionados no anexo I ao VI. 

c)  As atividades foram analisadas com base na regulamentação do IFMT, 

resolução CONSUP 46/2013.  Sendo assim, o resultado da análise desta Auditoria 

Interna servirá como subsídios orientativos para as diretoria de ensino de cada campus e 

para a Pró-reitoria de Ensino na elaboração do planejamento  de trabalho e horários de 

aula dos docentes. 

d) Foram analisados o cadastro e as ocorrências (afastamentos, licenças, etc.) 

existentes no SIAPE e realizada consulta à Pró-reitoria de pesquisa (pesquisas existentes 

de cada docente), e em seguida efetuado cruzamento com os horários de aulas 

fornecidos pela Diretoria de Ensino de cada campus.  Também foram verificadas as 

participações dos docentes em cargos de direção (CD) e funções gratificadas (FG). 

e) A consulta no SIAPE quanto ao cadastro e ocorrências dos docentes refere-se 

ao período de fevereiro a agosto/2014. 

f)  A Auditoria Interna requisitou a assessoria de um profissional técnico 

especializado para o desenvolvimento desse trabalho, sendo indicada a técnica em 

assuntos educacionais – Sra. XXXXX, para colaborar com uma análise pedagógica das 

informações coletadas. 

g) A Amostragem refere-se a todos os docentes efetivos dos campi e ao primeiro 

semestre letivo do ano de 2014. 

h) Os trabalhos de auditoria nos procedimentos supracitados foram 

desenvolvidos no período de novembro/2014 a maio/2015. 

 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

                        

Após análise do cadastro e ocorrências registrados no SIAPE, consulta à Pró-

reitoria de Pesquisa e consulta aos horários de aulas nos campi, para verificação de 

conformidade do artigo 57  da Lei 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), 

tendo como base a proposta de regulamentação das atividades docentes no IFMT , 

Resolução CONSUP nº046/2013, quanto às atividades docentes, foi elaborada a Nota de 

Auditoria nº 31/2014, encaminhada à Unidade auditada (PROEN e Campi), que enviou 

Manifestação por meio de Memorando nº 99/2015/PROEN  de 09/03/2015,  Memo 

nº080/2015/PROEN de 23/02/2015, Memo nº081/2015/PROEN de 23/02/2015, Memo 

nº042/2015/PROEN de 29/01/2015, Memo nº102/2015/PROEN de 12/03/2015, Memo 

nº028/2015/PROEN de 26/01/2015, Processo nº23194.002977.2015-21 de 06/02/2015, 



Processo nº23188.003632.2015-74 de 12/02/2015. Após análise das manifestações pela 

Auditoria Interna, foi elaborado este Relatório de Auditoria com a seguinte constatação. 

    

 

 

A – CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

Constatação 1.  Docentes efetivos com carga horária menor que 08 horas/aulas 

em sala de aula ou sem nenhuma carga horária em sala de aula (conforme Horário de 

aula).   Esses docentes não constam no SIAPE com cargos de direção/chefia, 

afastamentos ou licenças no período letivo analisado, constantes no Anexo I, de acordo 

com o quantitativo abaixo: 

Campus 

(percentual em relação ao total) 

Docentes efetivos com menos de 

08 horas/aulas 

Cuiabá (15,04%) 27 

Barra do Garças (5,13%) 2 

Cáceres (6,67%) 3 

Campo Novo do Parecis (5,56%) 3 

Confresa (18,97%) 12 

Juína (16,66%) 5 

Sorriso (3,45%) 1 

Pontes e Lacerda (6%) 3 

São Vicente (10,97%) 9 

Primavera do Leste (22,22%) 2 

Reitoria (16,67%) 3 

 

Manifestação da Unidade: 

Nº Docentes 

Efetivos 

Manifestação da Unidade 

3 XXXXX “Esteve de Licença maternidade e Férias, somente 

retornando ao campus em 09/09/2014. Não assumiu 

atividades docentes no I Semestre. As aulas atribuídas a 

docente foram ministradas neste semestre por outros 

professores, não elaborou PTD”. 

5 XXXXX “O PTD do professor não foi aprovado no prazo 



estabelecido. O professor assumiu os seguintes encargos 

didático: 

1.      Sensoriamento Remoto – 03 aulas 

2.      Fruticultura e Sistemas Agrosilvopastoris – 03 aulas 

3.      Silvicultura – 03 aulas 

4.      Geoprocessamento – 04 aulas” 

10 XXXXX “Professor de música, conforme o dispositivo no artigo 26, 

§ 6º da Lei 9394/96, a música é conteúdo obrigatório, mas 

não exclusivo componente curricular. O professor de música 

além de trabalhar com a música com os discentes como um 

dos conteúdos das artes desenvolve projetos de extensão, 

conforme consta no PTD do professor.” 

 

Análise  da AUDIN: Conforme o Regulamento Interno das atividades docentes 

–  art. 35  da Resolução 46/2013,  todos os docentes deverão assumir no mínimo 

08h/semanais em sala de aula, com isenção apenas o reitor, pró-reitores e diretores 

gerais.   Cabe ainda, ressaltar que a Instituição de Ensino promove concurso público 

para os cargos de docentes de ensino básico, técnico e tecnológico, exigindo graduação 

em determinada área.   Portanto, o docente concursado é habilitado a ministrar aulas em 

disciplinas na sua área de graduação, não podendo o docente alegar que tem habilidade 

apenas em uma disciplina específica.  Após a manifestação do Gestor de Ensino, foram 

acatadas as justificativas quanto a carga horária baixa dos docentes, exceto os docentes 

abaixo que manifestaram e foram analisados por Campus: 

 

Docentes Análise 

XXXXX A justificativa não elide a constatação do servidor, 

conforme consulta ao SIAPE não consta nenhum registro 

de licença maternidade e férias que confirme a 

manifestação da unidade. Além disso, a unidade não 

comprovou a substituição das aulas, ministrada por outros 

professores. 

Conforme relação de docentes com atividades de 

extensão no IFMT, registrada na PROEX/IFMT, o 

docente estava com atividades de execução de  projeto 

de extensão, no periodo de jan. a ago. de 2014, fato este 

que não exime o docente da entrega do PTD, assim 

como do cumprimento  dos art.28 a 32, da Resolução 

CONSUP nº46/2013. 

XXXXX A justificativa não elide a constatação do servidor,  o 

PTD não foi aprovado pelo Colegiado de Departamento 

ou Órgão Semelhante, porém deveria ter sido retificado 

conforme descrito na justificativa que o docente assumiu 

13 hs de encargos didáticos no período, art.8 a 16 da 

resolução CONSUP nº46/2013.Além do mais, o docente 

esteve com atividades de execução de projeto de 

extensão em jan. a ago de 2014, registrada na 



PROEX/IFMT, fato este que não exime também o 

docente de apresentar o PTD a ser aprovado pelo 

colegiado; art. 28 a 32, da Resolução CONSUP 

nº46/2013. 

XXXXX A justificativa não elide a constatação do servidor 

conforme demonstrado no PTD do docente: 

·       O servidor não exerce atividades em sala  em 

desacordo com  inciso II, art.19 da Resolução CONSUP 

nº46/2013, as atividades em sala de aula para docente com 

regime de 40 horas com Dedicação Exclusiva deverá ser 

cumprida a carga horária mínima de 8 horas-aulas 

semanais. 

·       O servidor exerce atividades de extensão, com carga-

horária de 24horas, conforme PTD, sendo que somente 

um projeto de 6horas esta registrado na PROEX/IFMT, o 

restante dos projetos, em desacordo com art.28 a 32 da 

Resolução CONSUP nº46/2013. 

 

Recomendação 1: Observar a regulamentação vigente quanto a distribuição 

mínima de 08h/aulas semanais aos docentes do IFMT, com isenção apenas dos previstos 

na normativa. 

 

Recomendação 2: Apresentar o PTD explicitando as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão e gestão institucional, quando for o caso, estabelecendo o período 

estimado de duração de cada uma delas e a distribuição da carga horaria entre as 

diversas atividades. 

 

Recomendação 3: Observar os docentes que tem atividades em pesquisa e 

 extensão estão se provendo de bolsa e deixando de exercer as atividades mínimas em 

carga horária de 8 horas para professores de dedicação exclusiva, em regência de aula, 

conforme o Regulamento do IFMT. 

 

Recomendação 4: Observar se estão cumprindo com o Regulamento do IFMT 

das atividades de pesquisa e extensão, quanto a atualizações de currículo na Plantaforma 

 Lattes do CNPq, assim como, registrar os projetos de pesquisa ou extensão nas 

respectivas Pró-reitorias. 

 

 

Constatação 5.  Não foi localizado o Plano de trabalho docente (PTD) dos 

professores constantes no anexo III, de acordo com o quantitativo abaixo: 

 

Campus Docente efetivo 

JNA 13 

CNP 09 

CFS 11 



PLC 12 

BAG 09 

PVL 03 

BLV 04 

SVC 15 

CBA 33 

CAS 03 

RTR 03 

 

Manifestação da Unidade: 

Nº Docentes Efetivos Manifestação da Unidade 

3 XXXXX “Esteve de Licença maternidade e 

férias, somente retornando ao campus 

em 09/09/2014.” 

5 XXXXX “O PTD do professor não foi 

apresentado e aprovado no prazo 

estabelecido.” 

 

Análise da AUDIN: Conforme o Regulamento Interno das atividades 

docentes – Resolução 46/2013, todos os docentes deverão entregar o Plano de Trabalho 

Docente – PTD dos encargos didáticos atribuídos à eles.   Cabe ressaltar, que o PTD 

deve ser entregue no início de cada período letivo e a cada alteração de seus encargos 

didáticos, é de responsabilidade do docente atualizar seu PTD e apresentar ao Diretor de 

Ensino do campus.        Entretanto verificou-se que alguns docentes não 

entregaram o PTD à Diretoria de Ensino do campus, descumprindo o que determina a 

normativa interna.  Após a manifestação do Gestor de Ensino, foram acatadas as 

justificativas, exceto os docentes abaixo: 

 

DOCENTES ANÁLISE 

XXXXX A manifestação da unidade não confere com os 

registros do SIAPE. 

XXXXX A não aprovação do PTD, não impede que o 

docente o altere ao longo do período que deverá 

ser analisada e aprovada pelo Colegiado do 

Departamento ou Órgão semelhante.             

(art.16 da Resolução CONSUP nº46/2013). 

 



Recomendação 1.  Orientar às Diretorias de Ensino de cada campus para exigir 

os PTDs de todos os servidores ativos – segmento docente no início de cada semestre 

letivo, bem como as atualizações devidas a cada alteração dos encargos didáticos. 

 

Recomendação 2.  Providenciar controle de acompanhamento da situação 

docente, junto ao Setor de Ensino do campus, em observância ao art.39 da Resolução 

CONSUP nº46/2013,  bem como  computar na avaliação de desempenho docente, a não 

entrega dos PTDs. 

 

 

Constatação 6.  Plano de trabalho docente (PTD) consta carga horária inferior a 

40h/semanais, conforme Anexo IV: 

 

Manifestação da Unidade: 

Nº Docentes Efetivos Manifestação da Unidade 

1 XXXXX “Conforme resolução CONSUP/IFMT nº 046, a 

Direção Geral designou para o professor 

participação na organização dos eventos do 

campus, bem como nas atividades de apoio ao 

ensino para complementar a sua carga horária.” 

2 XXXXX “Conforme resolução CONSUP/IFMT nº 046, a 

Direção Geral designou que o professor 

desenvolvesse o projeto: Contextualização, 

apreciar e fazer arte no Campus Confresa, bem 

como sua participação em comissões de apoio a 

gestão para complementar a sua carga horária.” 

3 XXXXX Conforme resolução CONSUP/IFMT nº 046, a 

Direção Geral designou que o professor assumiu 

a Coordenação da Tecnologia da Informação 

para complementar a sua carga horária. 

6 XXXXX A Direção Geral designará atividades para o 

preenchimento da carga horária. 

9 XXXXX A direção Geral designará atividades para o 

preenchimento da carga horária. 

 

Análise  da AUDIN: Conforme o Regulamento Interno das atividades docentes 

– Resolução 46/2013, todos os docentes deverão entregar o Plano de Trabalho Docente 

– PTD demonstrando os encargos didáticos relativos a sua carga horária de trabalho 

semanal.   Entretanto verificou-se que alguns docentes não demonstraram as suas 

atividades referentes ao seu regime de trabalho.  Após a manifestação do Gestor de 

Ensino, foram acatadas as justificativas, exceto os docentes abaixo: 

Considerando o art. 3º da Resolução CONSUP/IFMT nº046/2013: 

Nº Docentes Efetivos Análise 



1 XXXXX A unidade não comprovou, conforme 

 manifestação, a designação do professor para 

outras atividades que complementam a carga 

horária do docente. A constatação será 

acompanhada até a regularização da carga horária 

do docente. 

2 XXXXX A unidade não comprovou, conforme 

 manifestação, a designação do professor para 

outras atividades que complementam a carga 

horária do docente. A constatação será 

acompanhada até a regularização da carga horária 

do docente. 

3 XXXXX O docente foi designado a assumir a Coordenação 

da Tecnologia da Informação, porém o docente 

fica vinculado ao art.36 do regulamento do IFMT, 

na qual não eximi o docente de ministrar no 

mínimo, 08(oito) e no máximo12(doze) horas 

aulas, conforme a necessidade do IFMT. Porém o 

docente podendo ser dispensado por documento 

oficial total ou parcial, do Diretor- Geral do 

Campus ou pelo Reitor, que no caso, não foi 

comprovado pela unidade, permanecendo a 

constatação que será acompanhada até sua 

regularização. 

6 XXXXX A unidade não comprovou, conforme 

manifestação, a designação do professor para 

outras atividades que complementam a carga 

horária do docente. A constatação será 

acompanhada até a regularização da carga horária 

do docente. 

9 XXXXX A unidade não comprovou, conforme 

manifestação, a designação do professor para 

outras atividades que complementam a carga 

horária do docente. A constatação será 

acompanhada até a regularização da carga horária 

do docente. 

 

Recomendação1: : Aconselhamos que orientem aos docentes sobre as 

atividades a serem preenchidas no PTD em consonância com o quadro de  horários de 

aulas dos professores de cada departamento, assim como adequá-las conforme  o 

regulamento do IFMT (Resolução CONSUP/IFMT Nº46/2013). 

 

Recomendação 2: Nos casos que surjam dúvidas ou questionamentos no 

processo de implantação do regulamento de atividades docentes no IFMT, remeter ao 

Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura, de acordo com a IN IFMT 

nº03/2013. 



 

 

 

B -CAUSAS DE IMPROPRIEDADES/IRREGULARIDADES 

 

Causas 1: Fragilidade na padronização de horários de aulas dos campi, bem 

como no controle dos encargos didáticos dos docentes efetivos. 

Causa 2: Fragilidade na orientação do preenchimento do Plano de Trabalho dos 

Docentes de responsabilidade da PROEN/IFMT e dos Departamentos de Ensino do 

Campi. 

Causas 3: Fragilidade na distribuição e controle de encargos didáticos aos 

docentes de acordo com os regimes de trabalho. 

                               III – Conclusão 

     Recomendamos adotar providências necessárias, para saneamento de todas as 

inconsistências relatadas nos processos em andamento e nos processos futuros, e não 

apenas nos processos analisados, assumindo os riscos pela não implementação das 

recomendações emitidas neste relatório. 

Informamos que as providências tomadas 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. 

 

Cuiabá, 21 de janeiro de 2015. 

Equipe AUDIN: 

 

Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo Nobre Auditor Chefe 

 

Edilene Sakuno Maeda Coordenadora de 

Auditoria na Área de 

Gestão de Pessoas. 

 

 

 

 

 



 

 

Relação nominal dos docentes por campus 

ANEXO I 

DOCENTES EFETIVOS COM MENOS DE 8(OITO) HORAS DOS CAMPI. 

Campus Confresa 

(X.X.X) XXXXX 

***.720.991-** 

(X.X.X) XXXXX 

***.340.238-** 

(X.X.X) XXXXX 

***.486.096-** 

(X.X.X) XXXXX 

***.098.811-** 

(X.X.X.X.X) XXXXX  

***.932.141-** 

(X.X.X) XXXXX 

***.970.611-** 

(X.X) XXXXX 

***.286.471-** 

(X.X.X) XXXXX 

***.359.771-** 

(X.X.X) XXXXX 

***.485.811-** 

(X.X) XXXXX 

***.874.348-** 

(X.X.X) XXXXX  

***.671.441-** 

(X.X.X) XXXXX 

***.992.551-** 

 

ANEXO II 

QUANTIDADE DE HORAS AULAS EM SALA DE AULA  NO PTD x QUADRO 

DE HORARIO DE AULA DOS CAMPI. 

Campus Confresa 

Docentes efetivos Qtde de horas aulas em 

sala de aula no PTD 

Qtde de horas aulas em sala de 

aula no quadro de horário de aula 

(X.X.X.X) XXXXX  

***.127.031-** 

17 0 

(X.X.X) XXXXX  

***.180.091-** 

12 0 

(X.X.X) XXXXX 

***.349.601-** 

2 0 

(X.X.X) XXXXX  

***.916.000-** 

12 9 

(X.X.X) XXXXX  

***.161.731-** 

7 9 

(X.X.X.X.X) XXXXX 

***.463.871-** 

20 10 



(X.X.X) XXXXX  

***.801.468-** 

18 12 

(X.X.X) XXXXX  

***.874.348-** 

15 12 

(X.X.X.X.X) XXXXX 

***.738.341-** 

11 12 

(X.X.X) XXXXX 

***.202.861-** 

14 12 

(X.X.X) XXXXX 

***.224.239-** 

9 12 

(X.X.X.X) XXXXX 

***.683.474-** 

11 13 

(X.X.X) XXXXX 

***.274.822-** 

9 12 

(X.X.X) XXXXX 

***.772.441-** 

12 13 

(X.X.X) XXXXX 

***.980.091-** 

16 15 

(X.X.X) XXXXX 

***.200.800-** 

12 15 

(X.X.X) XXXXX 

***.720.711-** 

12 15 

(X.X.X) XXXXX 

***.953.766-** 

15 16 

 

ANEXO III 

PLANO DE TRABALHO DOS DOCENTES EFETIVOS 

NÃO LOCALIZADOS DOS CAMPI (PTD). 

Campus Confresa 

(X.X.X) XXXXX 

***.720.991-** 

(X.X.X) XXXXX 

***.340.238-** 

(X.X.X) XXXXX 

***.486.096-** 

(X.X.X) XXXXX 

(X.X.X) XXXXX 

***.286.471-** 

(X.X.X) XXXXX 

***.970.611-** 

(X.X.X.X.X) XXXXX 

***.932.141-** 

(X.X.X) XXXXX 

***.359.771-** 

(X.X.X.X) XXXXX 

***.625.211-** 

(X.X) XXXXX 

***.874.348-** 



(X.X.X) XXXXX 

***.992.551-** - 

 

ANEXO IV 

CARGA HORÁRIA DO PTD INFERIOR A 40HORAS DOS CAMPI. 

  Campus Docente efeitvo Qtde de horas totais no  

PTD 

CFS (X.X.X) XXXXX  

***.485.811-** 

37 

(X.X.X) XXXXX 

***.671.441-** 

23,63 

(X.X.X) XXXXX 

***.316.021-** 

19 

(X.X.X.X) XXXXX  

***.431.368-** 

39,98 

(X.X.X) XXXXX 

***.040.156-** 

28 

(X.X.X.X) XXXXX  

***.683.474-** 

18 

(X.X.X) XXXXX 

***.129.671-** 

27 

    (X.X.X.X) XXXXX 

***.159.321-** 

30,65 

(X.X.X) XXXXX 

***.980.091-** 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Unidade Auditada: 
Reitoria - PROEN - Pro-Reitoria de Ensino. 

Nome do Gestor: 
XXXXX 

Cargo: 
Pró-Reitor de Ensino 

Ordem de Serviço: 

05/2014 
Nota de Auditoria: 

31/2014 

Assuntos auditados: Auditoria sobre a legalidade, legitimidade, economicidade e 

 conformidade das atividades docentes do IFMT. 

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

Observação: 

Justificativas acatadas: 

Campus São Vicente: 
Constatação 1: XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, 

XXXXX, XXXXX. 

Constatação2: XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, 

XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX , 

XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX. 

Constatação 5: XXXXX, XXXXX, XXXXX. 

 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 06/2015-6 

Campus São Vicente 

 

 

Senhores Gestores, 

 

                  Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 

referente ao exercício de 2014, apresentamos o Relatório de Auditoria referente ao 

acompanhamento das atividades docentes no semestre letivo 2014/1 cuja execução foi 

realizada pelos campi sob a supervisão da Pró-reitoria de Ensino do IFMT. 

 

 

 



I – ESCOPO DO TRABALHO 
 

 

a) Este trabalho foi realizado de acordo com as Normas de Auditoria aplicáveis 

ao Serviço Público Federal. 

b) Foram analisados os docentes relacionados no anexo I ao VI. 

c)  As atividades foram analisadas com base na regulamentação do IFMT, 

resolução CONSUP 46/2013.  Sendo assim, o resultado da análise desta Auditoria 

Interna servirá como subsídios orientativos para as diretoria de ensino de cada campus e 

para a Pró-reitoria de Ensino na elaboração do planejamento  de trabalho e horários de 

aula dos docentes. 

d) Foram analisados o cadastro e as ocorrências (afastamentos, licenças, etc.) 

existentes no SIAPE e realizada consulta à Pró-reitoria de pesquisa (pesquisas existentes 

de cada docente), e em seguida efetuado cruzamento com os horários de aulas 

fornecidos pela Diretoria de Ensino de cada campus.  Também foram verificadas as 

participações dos docentes em cargos de direção (CD) e funções gratificadas (FG). 

e) A consulta no SIAPE quanto ao cadastro e ocorrências dos docentes refere-se 

ao período de fevereiro a agosto/2014. 

f)  A Auditoria Interna requisitou a assessoria de um profissional técnico 

especializado para o desenvolvimento desse trabalho, sendo indicada a técnica em 

assuntos educacionais – Sra. XXXXX, para colaborar com uma análise pedagógica das 

informações coletadas. 

g) A Amostragem refere-se a todos os docentes efetivos dos campi e ao primeiro 

semestre letivo do ano de 2014. 

h) Os trabalhos de auditoria nos procedimentos supracitados foram 

desenvolvidos no período de novembro/2014 a maio/2015. 

 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

                        

Após análise do cadastro e ocorrências registrados no SIAPE, consulta à Pró-

reitoria de Pesquisa e consulta aos horários de aulas nos campi, para verificação de 

conformidade do artigo 57  da Lei 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), 

tendo como base a proposta de regulamentação das atividades docentes no IFMT , 

Resolução CONSUP nº046/2013, quanto às atividades docentes, foi elaborada a Nota de 

Auditoria nº 31/2014, encaminhada à Unidade auditada (PROEN e Campi), que enviou 

Manifestação por meio de Memorando nº 99/2015/PROEN  de 09/03/2015,  Memo 

nº080/2015/PROEN de 23/02/2015, Memo nº081/2015/PROEN de 23/02/2015, Memo 

nº042/2015/PROEN de 29/01/2015, Memo nº102/2015/PROEN de 12/03/2015, Memo 

nº028/2015/PROEN de 26/01/2015, Processo nº23194.002977.2015-21 de 06/02/2015, 

Processo nº23188.003632.2015-74 de 12/02/2015. Após análise das manifestações pela 



Auditoria Interna, foi elaborado este Relatório de Auditoria com a seguinte constatação. 

    

 

 

A – CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

    

Constatação 2.  Divergência na quantidade de aulas dos docentes efetivos entre 

o Plano de Trabalho Docente e o quadro de horário de aulas divulgado aos alunos, 

conforme Anexo II. 

  

 Manifestação da Unidade: “O quadro horário com as disciplinas é 

organizado pelas chefia de Departamento do Ensino Médio e Técnico e Departamento 

de Graduação e Pós-graduação, em consonância com a Diretoria de Ensino.A fim de 

responder a demanda da constatação, segue em anexo II, a atribuição de aulas dos 

professores citados no anexo II da nota 31 da auditoria: quantidade de horas-aulas em 

sala de aula no PTD X Quadro de horário de aula dos Campi. Segue também em anexo 

os horários das aulas apresentados nos murais do Campus para ratificar as 

informações contidas no Anexo II.” 

 

Análise da AUDIN: Conforme o Regulamento Interno das atividades docentes 

– Resolução 46/2013, todos os docentes deverão entregar o Plano de Trabalho Docente 

– PTD dos encargos didáticos atribuídos à ele, em especial das horas semanais em sala 

de aula.  Cabe ressaltar, que o PTD deve ser entregue no início no período letivo e a 

cada alteração de seus encargos didáticos, é de responsabilidade do docente atualizar 

seu PTD e apresentar ao Diretor de Ensino do campus.     Entretanto verificou-se que as 

informações prestadas no PTD não coincidem com o horário de aula divulgado aos 

alunos.  Após a manifestação do Gestor de Ensino, foram acatadas as justificativas 

quanto a divergência entre o PTD e o quadro de horário de aula, exceto os docentes 

abaixo que manifestaram e foram analisados por Campus: 

 

Os docentes abaixo, ainda mantém a constatação: 

Docentes Análise 

XXXXX, 

XXXXX, 

XXXXX, 

XXXXX, 

XXXXX, 

XXXXX, 

XXXXX, 

XXXXX, 

XXXXX, 

XXXXX. 

Após comparativo do quadro de horário 

do docente, anexado a justificativa da 

unidade, com seu PTD, permaneceram a 

divergência de horários. 

 

Recomendação 1.: Controle e acompanhamento do PTD, assim como a carga 

horária dos docentes no departamento em que o mesmo se encontra em atividades 

didáticas, conforme a regulamentação do IFMT. 

 

Recomendação 2: Controle e acompanhamento do quadro de horários dos 

docentes no departamento em que o mesmo se encontra em atividades didáticas. 



 

Recomendação 3: Controle e Gestão nas rotinas e procedimentos do 

departamento. 

 

 

Constatação 5.  Não foi localizado o Plano de trabalho docente (PTD) dos 

professores constantes no anexo III, de acordo com o quantitativo abaixo: 

 

Campus Docente efetivo 

JNA 13 

CNP 09 

CFS 11 

PLC 12 

BAG 09 

PVL 03 

BLV 04 

SVC 15 

CBA 33 

CAS 03 

RTR 03 

 

Manifestação da Unidade: “Não foi localizado o pano de Trabalho Docente 

(PTD) dos professores constantes no anexo III, de acordo com o quantitativo 

mencionado na noite: SVC – 15 docentes. 

A Diretoria de Ensino convocou os professores para entregar os Planos de 

Trabalho Docente no período de 26 a 30 de maio de 2014. Entretanto, alguns não 

responderam à convocação da Diretoria de Ensino. 

A ausência de três planos é justificada visto que os docentes estavam em licença 

no período da solicitação: XXXXX, em licença capacitação, XXXXX, em licença 

capacitação e, XXXXX, em licença saúde. 

Em outro momento, os docentes citados entregaram o Plano de Trabalho 

Docente, conforme segue em anexo III: 

XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX e XXXXX. 

Os outros docentes seguem sem entregar o PTD: XXXXX, XXXXX e XXXXX.” 

 

Análise da AUDIN: Conforme o Regulamento Interno das atividades docentes – 

Resolução 46/2013, todos os docentes deverão entregar o Plano de Trabalho Docente – 

PTD dos encargos didáticos atribuídos à eles.   Cabe ressaltar, que o PTD deve ser 

entregue no início de cada período letivo e a cada alteração de seus encargos didáticos, é 

de responsabilidade do docente atualizar seu PTD e apresentar ao Diretor de Ensino do 



campus.        Entretanto verificou-se que alguns docentes não entregaram o PTD à 

Diretoria de Ensino do campus, descumprindo o que determina a normativa interna. 

 Após a manifestação do Gestor de Ensino, foram acatadas as justificativas, exceto os 

docentes abaixo: 

 

Docente Análise 

XXXXX, 

XXXXX, 

XXXXX, 

XXXXX, 

XXXXX, 

XXXXX, 

XXXXX. 

Em análise aos PTD’s anexados na 

manifestação da unidade, observasse que os 

mesmos não passam pela analise e aprovação 

do colegiado do departamento ou órgão 

semelhante, assim como da sua publicação no 

Campus de lotação do docente (art. 12 ao 16, 

da Resolução CONSUP nº46/2013). 

XXXXX, 

XXXXX, 

XXXXX. 

Não entregaram o PTD. 

Recomendação 1.  Orientar às Diretorias de Ensino de cada campus para exigir 

os PTDs de todos os servidores ativos – segmento docente no início de cada semestre 

letivo, bem como as atualizações devidas a cada alteração dos encargos didáticos. 

 

Recomendação 2.  Providenciar controle de acompanhamento da situação 

docente, junto ao Setor de Ensino do campus, em observância ao art.39 da Resolução 

CONSUP nº46/2013,  bem como  computar na avaliação de desempenho docente, a não 

entrega dos PTDs dos seguintes docentes. 

 

 

Constatação 6.  Plano de trabalho docente (PTD) consta carga horária inferior a 

40h/semanais, conforme Anexo IV: 

 

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação da unidade. 

 

Análise da AUDIN: 

Docente Análise 

XXXXX, 

XXXXX. 

Não houve manifestação quanto a situação do docente. 

 

Recomendação1: Aconselhamos que orientem aos docentes sobre as atividades 

a serem preenchidas no PTD em consonância com o quadro de  horários de aulas dos 

professores de cada departamento, assim como adequá-las conforme  o regulamento do 

IFMT (Resolução CONSUP/IFMT Nº46/2013). 

 

Recomendação 2: Nos casos que surjam dúvidas ou questionamentos no 

processo de implantação do regulamento de atividades docentes no IFMT, remeter ao 



Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura, de acordo com a IN IFMT 

nº03/2013. 

 

 

B -CAUSAS DE IMPROPRIEDADES/IRREGULARIDADES 

Causas 1: Fragilidade na padronização de horários de aulas dos campi, bem 

como no controle dos encargos didáticos dos docentes efetivos. 

Causa 2: Fragilidade na orientação do preenchimento do Plano de Trabalho dos 

Docentes de responsabilidade da PROEN/IFMT e dos Departamentos de Ensino do 

Campi. 

Causas 3: Fragilidade na distribuição e controle de encargos didáticos aos 

docentes de acordo com os regimes de trabalho. 

                               III – Conclusão 

     Recomendamos adotar providências necessárias, para saneamento de todas as 

inconsistências relatadas nos processos em andamento e nos processos futuros, e não 

apenas nos processos analisados, assumindo os riscos pela não implementação das 

recomendações emitidas neste relatório. 

Informamos que as providências tomadas 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. 

 

Cuiabá, 21 de janeiro de 2015. 

Equipe AUDIN: 

 

Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo Nobre Auditor Chefe 

 

Edilene Sakuno Maeda Coordenadora de 

Auditoria na Área de 

Gestão de Pessoas. 

 

 

 

Relação nominal dos docentes por campus 

ANEXO I 

DOCENTES EFETIVOS COM MENOS DE 8(OITO) HORAS DOS CAMPI. 



Campus São Vicente 

(X.X.X) XXXXX  

***.753.386-** 

(X.X.X.X.X) XXXXX  

***.494.870-** 

(X.X.X) XXXXX 

***.361.442-** 

(X.X.X) XXXXX 

***.474.236-** 

(X.X.X.X) XXXXX 

***.459.976-** 

(X.X.X) XXXXX 

***.130.381-** 

(X.X.X) XXXXX  

***.032.532-** 

(X.X.X) XXXXX 

***.912.541-** 

(X.X.X) XXXXX 

***.290.751-** 

- 

 

ANEXO II 

QUANTIDADE DE HORAS AULAS EM SALA DE AULA  NO PTD x QUADRO 

DE HORARIO DE AULA DOS CAMPI. 

Campus São Vicente 

Docentes efetivos Qtde de horas aulas em sala 

de aula no PTD 

Qtde de horas aulas em sala 

de aula no quadro de horário 

de aula 

(X.X.X.X) XXXXX 

***.459.976-** 

6 0 

(X.X.X.X) XXXXX 

***.454.711.-** 

12 0 

(X.X.X.X) XXXXX 

***.547.077-** 

10 0 

(X.X) XXXXX 

***.384.481-** 

10 0 

(X.X.X) XXXXX 

***.517.521-** 

14 0 

(X.X.X) XXXXX 

***.130.381-** 

6 3 

(X.X.X) XXXXX 

***.924.198-** 

12 6 

(X.X.X.X) XXXXX 

 ***.242.501-** 

11 6 

(X.X.X.X) XXXXX 

***.149.411-** 

11 6 

(X.X.X) XXXXX 

***.504.971-** 

15 8 



(X.X.X) XXXXX 

***.457.861-** 

10 0 

(X.X.X) XXXXX 

***.472.643-** 

11 8 

(X.X.X.X) XXXXX 

***.821.841-** 

6 10 

(X.X.X) XXXXX 

***.446.491-** 

6 10 

(X.X.X.X) XXXXX 

***.540.351-** 

10 11 

(X.X.X.X) XXXXX 

***.433.761-** 

10 12 

(X.X.X) XXXXX 

***.681.521-** 

8 12 

(X.X.X) XXXXX 

***.909.531-** 

6 12 

(X.X.X.X) XXXXX 

***.116.021-** 

11 12 

(X.X.X.X) XXXXX 

***.497.101-** 

11 12 

(X.X) XXXXX 

***.759.209-** 

9 12 

(X.X.X) XXXXX 

***.188.381-** 

12 15 

(X.X.X) XXXXX 16 15 

(X.X.X) XXXXX 

***.182.521-** 

13 16 

(X.X.X) XXXXX 

***.567.741-** 

20 16 

(X.X.X) XXXXX 

***.942.451-** 

8 18 

(X.X.X) XXXXX 

***.399.851-** 

16 18 

(X.X.X) XXXXX 

***.601.524-** 

14 20 

(X.X.X.X) XXXXX 

***.029.161-** 

13 38 

 

ANEXO IV 

CARGA HORÁRIA DO PTD INFERIOR A 40HORAS DOS CAMPI. 



  Campus Docente efetivo Qtde de horas totais no  

PTD 

SVC (X.X.X) XXXXX 

***.555.266-** 

39 

     (X.X.X.X) XXXXX 

***.433.761-** 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidade Auditada: 
Reitoria - PROEN - Pro-Reitoria de Ensino. 

Nome do Gestor: 
XXXXX 

Cargo: 
Pró-Reitor de Ensino 

Ordem de Serviço: 

05/2014 
Nota de Auditoria: 

31/2014 

Assuntos auditados: Auditoria sobre a legalidade, legitimidade, economicidade e 

 conformidade das atividades docentes do IFMT. 

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

Observação: 

Justificativas acatadas: 

Campus Cáceres: 
Constatação 1: XXXXX, XXXXX. 



Constatação 2: XXXXX e XXXXX. 

Constatação 5: XXXXX, XXXXX. 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 06/2015-7 

Campus Cáceres 

 

 

Senhores Gestores, 

 

 

                  Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 

referente ao exercício de 2014, apresentamos o Relatório de Auditoria referente ao 

acompanhamento das atividades docentes no semestre letivo 2014/1 cuja execução foi 

realizada pelos campi sob a supervisão da Pró-reitoria de Ensino do IFMT. 

   

 

I – ESCOPO DO TRABALHO 
 

 

a) Este trabalho foi realizado de acordo com as Normas de Auditoria aplicáveis 

ao Serviço Público Federal. 

b) Foram analisados os docentes relacionados no anexo I ao VI. 

c)  As atividades foram analisadas com base na regulamentação do IFMT, 

resolução CONSUP 46/2013.  Sendo assim, o resultado da análise desta Auditoria 

Interna servirá como subsídios orientativos para as diretoria de ensino de cada campus e 

para a Pró-reitoria de Ensino na elaboração do planejamento  de trabalho e horários de 

aula dos docentes. 

d) Foram analisados o cadastro e as ocorrências (afastamentos, licenças, etc.) 

existentes no SIAPE e realizada consulta à Pró-reitoria de pesquisa (pesquisas existentes 

de cada docente), e em seguida efetuado cruzamento com os horários de aulas 

fornecidos pela Diretoria de Ensino de cada campus.  Também foram verificadas as 

participações dos docentes em cargos de direção (CD) e funções gratificadas (FG). 

e) A consulta no SIAPE quanto ao cadastro e ocorrências dos docentes refere-se 

ao período de fevereiro a agosto/2014. 

f)  A Auditoria Interna requisitou a assessoria de um profissional técnico 

especializado para o desenvolvimento desse trabalho, sendo indicada a técnica em 

assuntos educacionais – Sra. XXXXX, para colaborar com uma análise pedagógica das 

informações coletadas. 



g) A Amostragem refere-se a todos os docentes efetivos dos campi e ao primeiro 

semestre letivo do ano de 2014. 

h) Os trabalhos de auditoria nos procedimentos supracitados foram 

desenvolvidos no período de novembro/2014 a maio/2015. 

 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

                        

Após análise do cadastro e ocorrências registrados no SIAPE, consulta à Pró-

reitoria de Pesquisa e consulta aos horários de aulas nos campi, para verificação de 

conformidade do artigo 57  da Lei 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), 

tendo como base a proposta de regulamentação das atividades docentes no IFMT , 

Resolução CONSUP nº046/2013, quanto às atividades docentes, foi elaborada a Nota de 

Auditoria nº 31/2014, encaminhada à Unidade auditada (PROEN e Campi), que enviou 

Manifestação por meio de Memorando nº 99/2015/PROEN  de 09/03/2015,  Memo 

nº080/2015/PROEN de 23/02/2015, Memo nº081/2015/PROEN de 23/02/2015, Memo 

nº042/2015/PROEN de 29/01/2015, Memo nº102/2015/PROEN de 12/03/2015, Memo 

nº028/2015/PROEN de 26/01/2015, Processo nº23194.002977.2015-21 de 06/02/2015, 

Processo nº23188.003632.2015-74 de 12/02/2015. Após análise das manifestações pela 

Auditoria Interna, foi elaborado este Relatório de Auditoria com a seguinte constatação. 

    

 

 

A – CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

Constatação 1.  Docentes efetivos com carga horária menor que 08 horas/aulas 

em sala de aula ou sem nenhuma carga horária em sala de aula (conforme Horário de 

aula).   Esses docentes não constam no SIAPE com cargos de direção/chefia, 

afastamentos ou licenças no período letivo analisado, constantes no Anexo I, de acordo 

com o quantitativo abaixo: 

 

Campus 

(percentual em relação ao total) 

Docentes efetivos com menos de 

08 horas/aulas 

Cuiabá (15,04%) 27 

Barra do Garças (5,13%) 2 

Cáceres (6,67%) 3 

Campo Novo do Parecis (5,56%) 3 

Confresa (18,97%) 12 

Juína (16,66%) 5 



Sorriso (3,45%) 1 

Pontes e Lacerda (6%) 3 

São Vicente (10,97%) 9 

Primavera do Leste (22,22%) 2 

Reitoria (16,67%) 3 

 

Manifestação da Unidade: 
“1. Quando a constatação de três docentes efetivos com menos de 08 (oito) horas/aulas 

esta Coordenação certifica que, em referido período, (...) o docente Salmo César da 

Silva em gozo de licença para atividade política – artigo 86 da Lei 8112/90.” 

 

Análise  da AUDIN: Conforme o Regulamento Interno das atividades docentes 

–  art. 35  da Resolução 46/2013,  todos os docentes deverão assumir no mínimo 

08h/semanais em sala de aula, com isenção apenas o reitor, pró-reitores e diretores 

gerais.   Cabe ainda, ressaltar que a Instituição de Ensino promove concurso público 

para os cargos de docentes de ensino básico, técnico e tecnológico, exigindo graduação 

em determinada área.   Portanto, o docente concursado é habilitado a ministrar aulas em 

disciplinas na sua área de graduação, não podendo o docente alegar que tem habilidade 

apenas em uma disciplina específica.  Após a manifestação do Gestor de Ensino, foram 

acatadas as justificativas quanto a carga horária baixa dos docentes, exceto os docentes 

abaixo que manifestaram e foram analisados por Campus: 

 

Docente Análise 

XXXXX A justificativa da Unidade não elide a constatação, pois no 

período analisado das atividades docentes foi do 

1ºsemestre/2014. O docente entrou com processo, conforme o 

SUAP para afastamento em atividades políticas em 

22/07/2014. Fato este que não justifica a ausência do PTD das 

atividades em docente realiza em seu Regime de Trabalho, 

em conformidade com o regulamento do IFMT (Resolução 

CONSUP 46/2013). 

 

Recomendação 1. Observar a regulamentação vigente quanto a distribuição 

mínima de 08h/aulas semanais aos docentes do IFMT, com isenção apenas dos previstos 

na normativa. 

 

Recomendação 2. Atribuir encargos didáticos mínimo de 08h/semanais em sala 

de aula aos docentes que estiverem em licença médica menor do que o período letivo 

escolar. 

Recomendação 3. Atribuir encargos didáticos mínimo de 08h/semanais em sala 

de aula aos docentes que possuírem cargos de direção (CD) ou função gratificada (FG), 

com exceção dos previstos no regulamento interno. 

 



Recomendação 4. Orientar aos docentes sobre a entrega do PTD, sendo que os 

omissos estão sujeitos a penalização conforme a  Regulamentação do IFMT (Resolução 

CONSUP nº46/2013). 

 

 

Constatação 2.  Divergência na quantidade de aulas dos docentes efetivos entre 

o Plano de Trabalho Docente e o quadro de horário de aulas divulgado aos alunos, 

conforme Anexo II. 

 

Manifestação da Unidade: “1.1. A auditoria interna requisitou informações 

quanto às divergências existentes entre o Plano de Trabalho e o quadro de horário. A 

Coordenação informa que há um erro na formulação do software usado para o 

preenchimento do Plano de Trabalho Docente no Campus, pois no primeiro quadro no 

item regência – aulas acrescentou na somatória o item 1.3 o que não corresponde com 

o objetivo desde sendo destinado a regência de aulas propriamente. 

1.1.2 No mês de setembro/2014 a atualização do quadro de horário das aulas não foi 

procedida sendo necessários os seguintes apontamentos: 

- Os docentes XXXXX e XXXXX retornaram da Licença qualificação em nível de 

doutorado no mês de setembro o que gerou alteração no horário sendo que o primeiro 

docente assumiu a disciplina de Geografia e o segundo as disciplinas de Classificação 

e Conservação do solo (anteriormente ministrada pelo professor XXXXX) e Culturas 

anuais e perenes. 

- Não houve atualização, também, das aulas da disciplina de Construções e 

Instalações Rurais ministradas anteriormente pela professora XXXXX e transferidas 

para o professor XXXXX. 

- A professora XXXXX registrou por equivoco no seu Plano de Trabalho Docente 

duas vezes a turma de Engenharia Florestal. 

1.3 Outro ponto de divergência referente ao quantitativo da carga horária semanal 

registrada pelos docentes: XXXXX, XXXXX XXXXX e XXXXX. Esclarece que após a 

implantação da Organização Didática do IFMT a qual determina 50 (cinquenta) 

minutos para cada aula fez-se necessário realizar adequações no quantitativo de aulas 

semanais pois é inviável tal quantitativo ser um número decimal. Desta feita, foram 

realizados arredondamentos (superiores e inferiores) para que obtivéssemos um 

número de aulas interino. Salientando que os Coordenadores dos Cursos estão 

supervisionando tais alterações para que não haja qualquer prejuízo pedagógico no 

que tange ao cumprimento de carga horária.” 

 

Análise da AUDIN: Conforme o Regulamento Interno das atividades docentes 

– Resolução 46/2013, todos os docentes deverão entregar o Plano de Trabalho Docente 

– PTD dos encargos didáticos atribuídos à ele, em especial das horas semanais em sala 

de aula.  Cabe ressaltar, que o PTD deve ser entregue no início no período letivo e a 

cada alteração de seus encargos didáticos, é de responsabilidade do docente atualizar 

seu PTD e apresentar ao Diretor de Ensino do campus.     Entretanto verificou-se que as 

informações prestadas no PTD não coincidem com o horário de aula divulgado aos 

alunos.  Após a manifestação do Gestor de Ensino, foram acatadas as justificativas 

quanto a divergência entre o PTD e o quadro de horário de aula, exceto os docentes 

abaixo que manifestaram e foram analisados por Campus: 

 



Recomendação 1. Melhorar, junto ao departamento de ensino do campus 

Cáceres, o controle e acompanhamento na distribuição de encargos didáticos dos 

docentes lotados nesse departamento. 

 

 

Constatação 6.  Plano de trabalho docente (PTD) consta carga horária inferior a 

40h/semanais, conforme Anexo IV: 

 

Manifestação da Unidade: “1.4. Quanto aos docentes com carga horária no 

PTD menor que 40 (quarenta) horas semanais, CGE pontua que o preenchimento do 

presente plano se deu no decorrer do primeiro semestre letivo. Pontua, ainda, que este 

estava em fase de implantação sendo necessário ser refeito varias vezes dificultando, 

em tempo hábil, a análise e, posterior, providências de seus resultados e/ou 

apontamentos pela Direção de Ensino, Coordenadores de Cursos. No entanto, é 

indiscutível que todos os docentes cumprirem sua jornada de trabalho de 40 (quarenta) 

horas semanais conforme registros realizados nas Folhas-Ponto arquivadas na 

Coordenação Geral de Gestão de Pessoas do Campus.” 

 

Análise  da AUDIN: Conforme o Regulamento Interno das atividades docentes 

– Resolução 46/2013, todos os docentes deverão entregar o Plano de Trabalho Docente 

– PTD demonstrando os encargos didáticos relativos a sua carga horária de trabalho 

semanal.   Entretanto verificou-se que alguns docentes não demonstraram as suas 

atividades referentes ao seu regime de trabalho.   Apesar da unidade alegar as 

dificuldades de implantação encontradas  no PTD em que todos os docentes cumpriram 

a carga horária semanal, não foi comprovada na manifestação  o cumprimento das 

mesma. Mantendo assim, a constatação até a sua devida regularização. 

 

Recomendação1:  Aconselhamos que orientem aos docentes sobre as atividades 

a serem preenchidas no PTD em consonância com o quadro de  horários de aulas dos 

professores de cada departamento, assim como adequá-las conforme  o regulamento do 

IFMT (Resolução CONSUP/IFMT Nº46/2013). 

 

Recomendação 2: Nos casos que surjam dúvidas ou questionamentos no 

processo de implantação do regulamento de atividades docentes no IFMT, remeter ao 

Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura, de acordo com a IN IFMT 

nº03/2013. 

 

B -CAUSAS DE IMPROPRIEDADES/IRREGULARIDADES 

 

Causas 1: Fragilidade na padronização de horários de aulas dos campi, bem 

como no controle dos encargos didáticos dos docentes efetivos. 

Causa 2: Fragilidade na orientação do preenchimento do Plano de Trabalho dos 

Docentes de responsabilidade da PROEN/IFMT e dos Departamentos de Ensino do 

Campi. 

Causas 3: Fragilidade na distribuição e controle de encargos didáticos aos 

docentes de acordo com os regimes de trabalho. 



                               III – Conclusão 

     Recomendamos adotar providências necessárias, para saneamento de todas as 

inconsistências relatadas nos processos em andamento e nos processos futuros, e não 

apenas nos processos analisados, assumindo os riscos pela não implementação das 

recomendações emitidas neste relatório. 

Informamos que as providências tomadas 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. 

 

Cuiabá, 21 de janeiro de 2015. 

Equipe AUDIN: 

 

Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo Nobre Auditor Chefe 

 

Edilene Sakuno Maeda Coordenadora de 

Auditoria na Área de 

Gestão de Pessoas. 

 

                          

       

 

 

Relação nominal dos docentes por campus 

ANEXO I 

DOCENTES EFETIVOS COM MENOS DE 8(OITO) HORAS DOS CAMPI. 

 

Campus Cáceres 

(X.X.X) XXXXX ***.161.211-** 

(X.X.X) XXXXX ***.736.226-** 

(X.X.X) XXXXX ***.260.201-** 

 

ANEXO II 

QUANTIDADE DE HORAS AULAS EM SALA DE AULA  NO PTD x QUADRO 

DE HORARIO DE AULA DOS CAMPI. 



 

Campus Cáceres 

Docentes efetivos Qtde de horas aulas em sala 

de aula no PTD 

Qtde de horas aulas em sala 

de aula no quadro de horário 

de aula 

(X.X) XXXXX 

***.971.301-** 

25,7 0 

(X.X.X) XXXXX 

***.893.521-** 

8 0 

(X.X.X) XXXXX 

***.073.542-** 

0 4 

(X.X.X) XXXXX 

***.141.541-** 

15 8 

(X.X.X) XXXXX 

***.772.038-** 

12 10 

(X.X.X) XXXXX 

***.612.511-** 

14,55 9 

(X.X.X.X) XXXXX 

***.455.066-** 

23 9 

(X.X.X) XXXXX 

***.062.568-** 

12,1 9 

(X.X.X.X.X) XXXXX 

***.869.146-** 

17 9 

(X.X.X) XXXXX 

***.257.401-** 

16 10 

(X.X.X) XXXXX 

***.101.267-** 

22 10 

(X.X.X) XXXXX 

***.754.501-** 

16,3 10 

(X.X.X.X) XXXXX 

***.030.920-** 

14 10 

(X.X.X.X) XXXXX 

***.258.291-** 

28 10 

(X.X.X.X) XXXXX 

***.138.171-** 

12,5 11 

(X.X.X.X) XXXXX 

***.885.807-** 

22,25 11 

(X.X) XXXXX 

***.301.106-** 

20 12 



(X.X.X.X) XXXXX 

***.234.861-** 

15 12 

(X.X.X.X) XXXXX 

***.517.931-** 

18 12 

(X.X) XXXXX 9 12 

(X.X.X.X) XXXXX 

***.463.271-** 

19 11 

(X.X.X) XXXXX 13,45 12 

(X.X.X) XXXXX 

***.520.080-** 

16 13 

(X.X.X) XXXXX 

***.384.898-** 

20 13 

(X.X.X) XXXXX 

***.760.371-** 

18 14 

(X.X.X) XXXXX 

***.728.048-** 

16 14 

(X.X.X) XXXXX 

***.725.091-** 

21 15 

(X.X.X.X) XXXXX 16,18 15 

(X.X) XXXXX 

***.729.588-** 

14,05 15 

(X.X.X) XXXXX 

***.596.518-** 

19 17 

(X.X.X) XXXXX 

***.344.071-** 

21 15 

(X.X.X) XXXXX 

***.780.966-** 

17,5 15 

 

ANEXO III 

PLANO DE TRABALHO DOS DOCENTES EFETIVOS 

NÃO LOCALIZADOS DOS CAMPI (PTD). 

Campus Cáceres 

(X.X.X) XXXXX 

***.161.211-** 

(X.X.X) XXXXX 

***.260.201-** 

(X.X.X) XXXXX 

***.340.309-** 

 



 

ANEXO IV 

CARGA HORÁRIA DO PTD 

INFERIOR A 40HORAS DOS CAMPI. 

 

Campus Docente efeitvo Qtde de horas totais no  

PTD 

CAS (X.X.X) XXXXX  

***.893.521-** 

39,56 

(X.X.X) XXXXX 

***.772.038-** 

35,2 

(X.X.X) XXXXX  

***.612.511-** 

24,56 

     (X.X.X) XXXXX 

***.455.066-** 

37,38 

(X.X.X) XXXXX 

***.257.401-** 

37,2 

(X.X.X.) XXXXX 

***.026.421-** 

39,11 

(X.X.X.X) XXXXX  

***.138.171-** 

39,92 

     (X.X.X.X) XXXXX 

***.885.807-** 

36,48 

     (X.X.X.X) XXXXX 

***.234.861-** 

39,48 

(X.X.X.X) XXXXX 

***.517.931-** 

34,09 

    (X.X.X.X) XXXXX 

***.463.271-** 

39 

(X.X.X) XXXXX 39,38 

(X.X.X) XXXXX  

***.520.080-** 

34,66 

(X.X.X) XXXXX 

***.760.371-** 

39,48 

(X.X.X) XXXXX 

***.728.048-** 

34,48 

(X.X.X) XXXXX 

***.725.091-** 

35,3 

  (X.X.X) XXXXX 

***.409.388-** 

36,12 



   (X.X.X) XXXXX 

***.596.518-** 

34,94 

(X.X.X) XXXXX 

***.780.966-** 

39,8 

(X.X.X) XXXXX 

***.411.564-** 

34,26 

 (X.X.X.X) XXXXX 

***.095.441-** 

39,58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Unidade Auditada: 
Reitoria - PROEN - Pró-reitora de Ensino. 

Nome do Gestor: 
XXXXX 

Cargo: 
Pró-Reitor de Ensino 

Ordem de Serviço: 

05/2014 
Nota de Auditoria: 

31/2014 

Assuntos auditados: Auditoria sobre a legalidade, legitimidade, economicidade e 

 conformidade das atividades docentes do IFMT. 

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

Observação: 

Justificativas acatadas: 

Campus Cuiabá – Bela Vista: 
Constatação 2: XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, 

XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX. 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 06/2015-8 

 

Campus Cuiabá – Bela Vista 

 

 

Senhores Gestores, 

 

                  Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 

referente ao exercício de 2014, apresentamos o Relatório de Auditoria referente ao 

acompanhamento das atividades docentes no semestre letivo 2014/1 cuja execução foi 

realizada pelos campi sob a supervisão da Pró-reitoria de Ensino do IFMT. 

 

 

I – ESCOPO DO TRABALHO 

 

a) Este trabalho foi realizado de acordo com as Normas de Auditoria aplicáveis 

ao Serviço Público Federal. 

b) Foram analisados os docentes relacionados no anexo I ao VI. 



c)  As atividades foram analisadas com base na regulamentação do IFMT, 

resolução CONSUP 46/2013.  Sendo assim, o resultado da análise desta Auditoria 

Interna servirá como subsídios orientativos para as diretoria de ensino de cada campus e 

para a Pró-reitoria de Ensino na elaboração do planejamento  de trabalho e horários de 

aula dos docentes. 

d) Foram analisados o cadastro e as ocorrências (afastamentos, licenças, etc.) 

existentes no SIAPE e realizada consulta à Pró-reitoria de pesquisa (pesquisas existentes 

de cada docente), e em seguida efetuado cruzamento com os horários de aulas 

fornecidos pela Diretoria de Ensino de cada campus.  Também foram verificadas as 

participações dos docentes em cargos de direção (CD) e funções gratificadas (FG). 

e) A consulta no SIAPE quanto ao cadastro e ocorrências dos docentes refere-se 

ao período de fevereiro a agosto/2014. 

f)  A Auditoria Interna requisitou a assessoria de um profissional técnico 

especializado para o desenvolvimento desse trabalho, sendo indicada a técnica em 

assuntos educacionais – Sra. XXXXX, para colaborar com uma análise pedagógica das 

informações coletadas. 

g) A Amostragem refere-se a todos os docentes efetivos dos campi e ao primeiro 

semestre letivo do ano de 2014. 

h) Os trabalhos de auditoria nos procedimentos supracitados foram 

desenvolvidos no período de novembro/2014 a maio/2015. 

 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

                       

Após análise do cadastro e ocorrências registrados no SIAPE, consulta à Pró-

reitoria de Pesquisa e consulta aos horários de aulas nos campi, para verificação de 

conformidade do artigo 57  da Lei 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), 

tendo como base a proposta de regulamentação das atividades docentes no IFMT , 

Resolução CONSUP nº046/2013, quanto às atividades docentes, foi elaborada a Nota de 

Auditoria nº 31/2014, encaminhada à Unidade auditada (PROEN e Campi), que enviou 

Manifestação por meio de Memorando nº 99/2015/PROEN  de 09/03/2015,  Memo 

nº080/2015/PROEN de 23/02/2015, Memo nº081/2015/PROEN de 23/02/2015, Memo 

nº042/2015/PROEN de 29/01/2015, Memo nº102/2015/PROEN de 12/03/2015, Memo 

nº028/2015/PROEN de 26/01/2015, Processo nº23194.002977.2015-21 de 06/02/2015, 

Processo nº23188.003632.2015-74 de 12/02/2015. Após análise das manifestações pela 

Auditoria Interna, foi elaborado este Relatório de Auditoria com a seguinte constatação. 

    

 

 

 

 

 



A – CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

Constatação 2.  Divergência na quantidade de aulas dos docentes efetivos entre 

o Plano de Trabalho Docente e o quadro de horário de aulas divulgado aos alunos, 

conforme Anexo II. 

 

Manifestação da Unidade: “O Campus acata a constatação. Foi Identificada 

inconsistência no sistema acadêmico, em ração da falta de atualização dos registros 

acadêmicos referentes aos encargos didáticos docentes com os Planos de Trabalho 

Docente e a ausência de lançamentos dos afastamentos para capacitação. 

Para solucionar a situação de fragilidade identificada em períodos futuros a gestão 

implantará rotina de procedimentos de atualização imediata a ocorrências dos fatos 

que interfiram na alteração dos registros do sistema acadêmico. 

Aproveitamos para encaminhar anexo: portarias de afastamento de docentes no 

período letivo 2014 e quadro de horário por curso.” 

 

Análise da AUDIN: Conforme o Regulamento Interno das atividades docentes 

– Resolução 46/2013, todos os docentes deverão entregar o Plano de Trabalho Docente 

– PTD dos encargos didáticos atribuídos à ele, em especial das horas semanais em sala 

de aula.  Cabe ressaltar, que o PTD deve ser entregue no início no período letivo e a 

cada alteração de seus encargos didáticos, é de responsabilidade do docente atualizar 

seu PTD e apresentar ao Diretor de Ensino do campus.     Entretanto verificou-se que as 

informações prestadas no PTD não coincidem com o horário de aula divulgado aos 

alunos.  Após a manifestação do Gestor de Ensino, foram acatadas as justificativas 

quanto a divergência entre o PTD e o quadro de horário de aula, exceto os docentes 

abaixo que manifestaram e foram analisados por Campus: 

 

       Os docentes abaixo, ainda mantém a constatação: 

 

Docente Análise 

XXXXX Portaria n1.1130, de 30 de junho de 2015, 

afasta o servidor no período de 01.08.2014 a 

031.01.2015, não elide a justificativa da 

unidade de afastamento comparando com o 

período analisado, 1º período de 2014. 

XXXXX, 

XXXXX, 

XXXXX, 

XXXXX, 

XXXXX, 

XXXXX, 

XXXXX, 

XXXXX, 

XXXXX, 

XXXXX, 

XXXXX, 

XXXXX. 

Após comparativo do quadro de horário do 

docente, anexado a justificativa da unidade, 

com seu PTD, permanece a divergência de 

horários. 



 

Recomendação 1.: Controle e acompanhamento do PTD, assim como a carga 

horária dos docentes no departamento em que o mesmo se encontra em atividades 

didáticas, conforme a regulamentação do IFMT. 

 

Recomendação 2: Controle e acompanhamento do quadro de horários dos 

docentes no departamento em que o mesmo se encontra em atividades didáticas. 

 

 

Constatação 5.  Não foi localizado o Plano de trabalho docente (PTD) dos 

professores constantes no anexo III, de acordo com o quantitativo abaixo: 

 

Campus Docente efetivo 

JNA 13 

CNP 09 

CFS 11 

PLC 12 

BAG 09 

PVL 03 

BLV 04 

SVC 15 

CBA 33 

CAS 03 

RTR 03 

 

Manifestação da Unidade: “Os professores elencados no ANEXO III de fato 

não entregaram o PTD. O campus informou a PROEN , através do memorando nº 

206/2014 que os docentes em questão encontravam-se afastados para capacitação 

(cópia anexa).” 

 

Análise da AUDIN: Conforme o Regulamento Interno das atividades docentes – 

Resolução 46/2013, todos os docentes deverão entregar o Plano de Trabalho Docente – 

PTD dos encargos didáticos atribuídos à eles.   Cabe ressaltar, que o PTD deve ser 

entregue no início de cada período letivo e a cada alteração de seus encargos didáticos, é 

de responsabilidade do docente atualizar seu PTD e apresentar ao Diretor de Ensino do 

campus.        Entretanto verificou-se que alguns docentes não entregaram o PTD à 

Diretoria de Ensino do campus, descumprindo o que determina a normativa interna. 

 Após a manifestação do Gestor de Ensino, foram acatadas as justificativas, exceto os 

docentes abaixo: 

 



Docentes Análise 

XXXXX, 

XXXXX, 

XXXXX, 

XXXXX. 

Não foi localizado nos anexos do Memo 

206/2014 os docentes na qual alegam 

afastados para capacitação. 

 

Recomendação 1.  Orientar às Diretorias de Ensino de cada campus para exigir 

os PTDs de todos os servidores ativos – segmento docente no início de cada semestre 

letivo, bem como as atualizações devidas a cada alteração dos encargos didáticos. 

 

Recomendação 2.  Providenciar controle de acompanhamento da situação 

docente, junto ao Setor de Ensino do campus, em observância ao art.39 da Resolução 

CONSUP nº46/2013,  bem como  computar na avaliação de desempenho docente, a não 

entrega dos PTDs. 

 

 

Constatação 6.  Plano de trabalho docente (PTD) consta carga horária inferior a 

40h/semanais, conforme Anexo IV: 

 

Manifestação da unidade: “O campus acata a constatação. Porém foram 

preenchidos pelos docentes e homologados pelo Colegiado de Departamento. Cabe-nos 

ressaltar que os referidos PTDs foram preenchidos conforme formulário anexo À 

resolução 046/2013 CONSUP onde a carga horária para as atividades ali propostas 

deixam dúvidas com relação ao preenchimento. Isso posto, alguns docentes tiveram 

dificuldades em preenchê-las. Foi um lapso operacional de preenchimentos dos PTDs 

para os próximos períodos, a gestão regulamentou a distribuição dos encargos 

didáticos conforme portaria nº 72, de 16 de dezembro de 2014 (disponível no link: 

http://blv.ifmt.edu.br/post/1000057/)  e formulário anexo, de forma que o seu 

preenchimento tornará a distribuição da carga horária mais clara e transparente 

evitando eventuais erros dúvidas.” 

 

Análise da AUDIN: Posta as dificuldades no preenchimento do formulário 

pelos docentes do campus é fato em relação a Resolução CONSUP 046/2013. Devido a 

várias dúvidas ocorridas,  a gestão regulamentou a distribuição dos encargos didáticos, 

por meio de portaria,  para proporcionar aos docentes uma forma mais clara ao 

preenchimento da distribuição da carga horária no PTD. Entretanto, com a nova 

regulamentação do campus existe a necessidade de manter a constatação para 

acompanhamento do resultado do acréscimo da regulamentação do campus  em relação 

a Resolução CONSUP 46.2013. 

 

Recomendação 1: Aconselhamos que os campus do IFMT que relatam a mesma 

dificuldades ou dúvidas ao  preenchimento do PTD, conforme a Resolução CONSUP 

46/2013, adotem  mesma prática realizada pelo Campus Bela Vista. 

 

Recomendação 2: Nos casos que surjam dúvidas ou questionamentos no 

processo de implantação do regulamento de atividades docentes no IFMT, remeter ao 

Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura, de acordo com a IN IFMT 

nº03/2013. 



 

B -CAUSAS DE IMPROPRIEDADES/IRREGULARIDADES 

 

Causas 1: Fragilidade na padronização de horários de aulas dos campi, bem 

como no controle dos encargos didáticos dos docentes efetivos. 

Causa 2: Fragilidade na orientação do preenchimento do Plano de Trabalho dos 

Docentes de responsabilidade da PROEN/IFMT e dos Departamentos de Ensino do 

Campi. 

Causas 3: Fragilidade na distribuição e controle de encargos didáticos aos 

docentes de acordo com os regimes de trabalho. 

                               III – Conclusão 

     Recomendamos adotar providências necessárias, para saneamento de todas as 

inconsistências relatadas nos processos em andamento e nos processos futuros, e não 

apenas nos processos analisados, assumindo os riscos pela não implementação das 

recomendações emitidas neste relatório. 

Informamos que as providências tomadas 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. 

 

Cuiabá, 21 de janeiro de 2015. 

Equipe AUDIN: 

 

Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo Nobre Auditor Chefe 

 

Edilene Sakuno Maeda Coordenadora de 

Auditoria na Área de 

Gestão de Pessoas. 

 

 

 

 

 

 



Relação nominal dos docentes por campus 

 

ANEXO II 

QUANTIDADE DE HORAS AULAS EM SALA DE AULA  NO PTD x QUADRO 

DE HORARIO DE AULA DOS CAMPI. 

Campus Bela Vista 

Docentes efetivos Qtde de horas aulas em sala 

de aula no PTD 

Qtde de horas aulas em 

sala de aula no quadro de 

horário de aula 

(X.X.X.X) XXXXX 

***.371.841-** 

18 0 

(X.X.X.X.X) XXXXX 

***.205.181-** 

8 0 

(X.X.X) XXXXX  

***.018.081-** 

14 0 

(X.X.X) XXXXX  

***.062.751-** 

14 0 

(X.X.X)  XXXXX  

***.943.491-** 

20 0 

(X.X.X) XXXXX  

***.739.541-** 

10 0 

(X.X.X.X.X) XXXXX 

 ***.079.631-** 

20 0 

(X.X) XXXXX 

***.364.931-** 

12 0 

(X.X.X) XXXXX 

***.985.121-** 

16 0 

(X.X.X) XXXXX  

***.256.826-** 

15 2 

(X.X.X.X) XXXXX 

 ***.816.901-** 

16 4 

(X.X) XXXXX 

***.910.901-** 

12 4 

(X.X.X.X) XXXXX 
***.162.172-** 

21 4 

(X.X.X.X) XXXXX 

***.918.517-** 

8 6 

(X.X) XXXXX 

***.311.661-** 

8 6 



(X.X.X) XXXXX 
***.278.041-** 

8 7 

(X.X.X) XXXXX  

***.726.198-** 
18 8 

(X.X.X.X) XXXXX 
***.597.171-** 

8 12 

(X.X.X) XXXXX  

***.665.791-** 
17 12 

(X.X) XXXXX 
***.807.688-** 

20 13 

(X.X) XXXXX 
***.181.271-** 

14 13 

(X.X) XXXXX 
***.183.780-** 

18 14 

(X.X) XXXXX 
***.951.651-** 

16 14 

(X.X.) XXXXX 
***.113.961-** 

14 15 

(X.X.X.X) XXXXX 
***.215.881-** 

17 15 

(X.X.X.X.X) XXXXX 

***.213.778-** 
16 15 

(X.X.X) XXXXX  

***.631.701-** 
18 16 

(X.X.X) XXXXX  

***.623.360-** 
19 17 

(X.X.X) XXXXX  

***.755.651-** 
13 10 

(X.X.X.X.X) XXXXX 
***.198.964-** 

16 22 

(X.X.X) XXXXX 
***.569.501-** 

16 14 

 

ANEXO III 

PLANO DE TRABALHO DOS DOCENTES EFETIVOS 

NÃO LOCALIZADOS DOS CAMPI (PTD). 

Campus Bela Vista 

(X.X.X.X) XXXXX 

(X.X.X) XXXXX ***.122.601-** 

(X.X) XXXXX 
***.415.248-** 



(X.X.X.X) XXXXX 

 

ANEXO IV 

CARGA HORÁRIA DO PTD INFERIOR A 40HORAS DOS CAMPI.  

Campus Docente efetivo Qtde de horas totais no PTD 

BLV (X.X.X) XXXXX 
***.256.826-** 

27 

(X.X.X.X) XXXXX 
***.459.271-** 

35 

(X.X) XXXXX 
***.181.271-** 

25,2 

(X.X.X.X) XXXXX 
***.442.769-** 

24,8 

(X.X.X) XXXXX 
***.711.471-** 

34 

(X.X.X) XXXXX 
***.108.031-** 

28,2 

(X.X.X) XXXXX 
***.951.121-** 

28,8 

(X.X.X) XXXXX 
***.631.701-** 

38,8 

(X.X.X) XXXXX 34,2 

(X.X.X) XXXXX  

***.861.979-** 

35 

(X.X.X) XXXXX  

***.755.651-** 

23,4 

(X.X.X.X.X) XXXXX  

***.198.964-** 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Unidade Auditada: 
Reitoria - PROEN - Pro-Reitoria de Ensino. 

Nome do Gestor: 
XXXXX 

Cargo: 
Pró-Reitor de Ensino 

Ordem de Serviço: 

05/2014 
Nota de Auditoria: 

31/2014 

Assuntos auditados: Auditoria sobre a legalidade, legitimidade, economicidade e 

 conformidade das atividades docentes do IFMT. 

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

Observação: Campus Rondonópolis não encaminhou  PTD e horário de aulas dos 

docentes do campus. 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 06/2015-9 

           Campus Rondonópolis 

 

Senhores Gestores, 

 

                  Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 

referente ao exercício de 2014, apresentamos o Relatório de Auditoria referente ao 

acompanhamento das atividades docentes no semestre letivo 2014/1 cuja execução foi 

realizada pelos campi sob a supervisão da Pró-reitoria de Ensino do IFMT. 

 

 

I – ESCOPO DO TRABALHO 

 

a) Este trabalho foi realizado de acordo com as Normas de Auditoria aplicáveis 

ao Serviço Público Federal. 

b) Foram analisados os docentes relacionados no anexo I ao VI. 

c)  As atividades foram analisadas com base na regulamentação do IFMT, 

resolução CONSUP 46/2013.  Sendo assim, o resultado da análise desta Auditoria 

Interna servirá como subsídios orientativos para as diretoria de ensino de cada campus e 

para a Pró-reitoria de Ensino na elaboração do planejamento  de trabalho e horários de 

aula dos docentes. 

d) Foram analisados o cadastro e as ocorrências (afastamentos, licenças, etc.) 

existentes no SIAPE e realizada consulta à Pró-reitoria de pesquisa (pesquisas existentes 

de cada docente), e em seguida efetuado cruzamento com os horários de aulas 



fornecidos pela Diretoria de Ensino de cada campus.  Também foram verificadas as 

participações dos docentes em cargos de direção (CD) e funções gratificadas (FG). 

e) A consulta no SIAPE quanto ao cadastro e ocorrências dos docentes refere-se 

ao período de fevereiro a agosto/2014. 

f)  A Auditoria Interna requisitou a assessoria de um profissional técnico 

especializado para o desenvolvimento desse trabalho, sendo indicada a técnica em 

assuntos educacionais – Sra. XXXXX, para colaborar com uma análise pedagógica das 

informações coletadas. 

g) A Amostragem refere-se a todos os docentes efetivos dos campi e ao primeiro 

semestre letivo do ano de 2014. 

h) Os trabalhos de auditoria nos procedimentos supracitados foram 

desenvolvidos no período de novembro/2014 a maio/2015. 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

 

                       Após análise do cadastro e ocorrências registrados no SIAPE, 

consulta à Pró-reitoria de Pesquisa e consulta aos horários de aulas nos campi, para 

verificação de conformidade do artigo 57  da Lei 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação), tendo como base a proposta de regulamentação das atividades docentes no 

IFMT , Resolução CONSUP nº046/2013, quanto às atividades docentes, foi elaborada a 

Nota de Auditoria nº 31/2014, encaminhada à Unidade auditada (PROEN e Campi), que 

enviou Manifestação por meio de Memorando nº 99/2015/PROEN  de 09/03/2015, 

 Memo nº080/2015/PROEN de 23/02/2015, Memo nº081/2015/PROEN de 23/02/2015, 

Memo nº042/2015/PROEN de 29/01/2015, Memo nº102/2015/PROEN de 12/03/2015, 

Memo nº028/2015/PROEN de 26/01/2015, Processo nº23194.002977.2015-21 de 

06/02/2015, Processo nº23188.003632.2015-74 de 12/02/2015. Após análise das 

manifestações pela Auditoria Interna, foi elaborado este Relatório de Auditoria com a 

seguinte constatação.     

 

 

A – CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

Constatação  3.  Ausência de Plano de trabalho docente no campus 

Rondonópolis.  Esse campus não enviou os PTDs de seus professores. 

 

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação. 

Análise da AUDIN: Conforme o Regulamento Interno das atividades docentes 

– Resolução 46/2013, todos os docentes deverão entregar o Plano de Trabalho Docente 

– PTD dos encargos didáticos atribuídos à eles.   Cabe ressaltar, que o PTD deve ser 

entregue no início de cada período letivo e a cada alteração de seus encargos didáticos, é 

de responsabilidade do docente atualizar seu PTD e apresentar ao Diretor de Ensino do 



campus.     Entretanto verificou-se que o campus Rondonópolis não enviou os seus 

PTDS à AUDIN, demonstrando não ter adotado esse instrumento legal para controle 

dos encargos didáticos, descumprindo o que determina a normativa interna.   O gestor 

de ensino do campus é responsável pelo controle e acompanhamento dos encargos 

didáticos registrados nos PTDs, sendo que a reincidência desta constatação acarretará 

em apuração de responsabilidade. 

Recomendação 1. Exigir dos docentes do campus Rondonópolis a apresentação 

do Plano de Trabalho Docente no início de cada período letivo, bem como as 

atualizações dos mesmos a cada alteração dos encargos didáticos. 

 

Constatação  4.  Ausência do Horário de aula dos cursos do campus 

Rondonópolis. Esse campus não enviou o Horário de aula do semestre letivo 2014/1. 

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação. 

Análise da AUDIN: Conforme o Regulamento Interno das atividades docentes 

– Resolução 46/2013, todos os docentes deverão entregar o Plano de Trabalho Docente 

– PTD dos encargos didáticos atribuídos à eles.   Cabe ressaltar, que o PTD deve ser 

entregue no início de cada período letivo e a cada alteração de seus encargos didáticos, é 

de responsabilidade do docente atualizar seu PTD e apresentar ao Diretor de Ensino do 

campus.     Entretanto verificou-se que o campus Rondonópolis não enviou os seus 

PTDS à AUDIN, demonstrando não ter adotado esse instrumento legal para controle 

dos encargos didáticos, descumprindo o que determina a normativa interna.   O gestor 

de ensino do campus é responsável pelo controle e acompanhamento dos encargos 

didáticos registrados nos PTDs, sendo que a reincidência desta constatação acarretará 

em apuração de responsabilidade. 

Recomendação 1. Exigir dos docentes do campus Rondonópolis a apresentação 

do Plano de Trabalho Docente no início de cada período letivo, bem como as 

atualizações dos mesmos a cada alteração dos encargos didáticos. 

 

B -CAUSAS DE IMPROPRIEDADES/IRREGULARIDADES 

 

Causas 1: Fragilidade na padronização de horários de aulas dos campi, bem 

como no controle dos encargos didáticos dos docentes efetivos. 

Causa 2: Fragilidade na orientação do preenchimento do Plano de Trabalho dos 

Docentes de responsabilidade da PROEN/IFMT e dos Departamentos de Ensino do 

Campi. 

Causas 3: Fragilidade na distribuição e controle de encargos didáticos aos 

docentes de acordo com os regimes de trabalho. 

                               III – Conclusão 

     Recomendamos adotar providências necessárias, para saneamento de todas as 

inconsistências relatadas nos processos em andamento e nos processos futuros, e não 

apenas nos processos analisados, assumindo os riscos pela não implementação das 

recomendações emitidas neste relatório. 



Informamos que as providências tomadas 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. 

 

Cuiabá, 21 de janeiro de 2015. 

Equipe AUDIN: 

Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo Nobre Auditor Chefe 

 

Edilene Sakuno 

Maeda 

Coordenadora de Auditoria na 

Área de Gestão de Pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Unidade Auditada: 
Reitoria - PROEN - Pro-Reitoria de Ensino. 

Nome do Gestor: 
XXXXX 

Cargo: 
Pró-Reitor de Ensino 

Ordem de Serviço: 

05/2014 
Nota de Auditoria: 

31/2014 

Assuntos auditados: Auditoria sobre a legalidade, legitimidade, economicidade e 

 conformidade das atividades docentes do IFMT. 

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

Observação:  
 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITÓRIA Nº 06/2015-10 

PROEN/Reitoria/IFMT 

 

Senhores Gestores, 

                 

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

exercício de 2014, apresentamos o Relatório de Auditoria referente ao acompanhamento 

das atividades docentes no semestre letivo 2014/1 cuja execução foi realizada pelos 

campi sob a supervisão da Pró-reitoria de Ensino do IFMT. 

 

 

I – ESCOPO DO TRABALHO 

 

a) Este trabalho foi realizado de acordo com as Normas de Auditoria aplicáveis 

ao Serviço Público Federal. 

b) Foram analisados os docentes relacionados no anexo I ao VI. 

c)  As atividades foram analisadas com base na regulamentação do IFMT, 

resolução CONSUP 46/2013.  Sendo assim, o resultado da análise desta Auditoria 

Interna servirá como subsídios orientativos para as diretoria de ensino de cada campus e 

para a Pró-reitoria de Ensino na elaboração do planejamento  de trabalho e horários de 

aula dos docentes. 

d) Foram analisados o cadastro e as ocorrências (afastamentos, licenças, etc.) 

existentes no SIAPE e realizada consulta à Pró-reitoria de pesquisa (pesquisas existentes 

de cada docente), e em seguida efetuado cruzamento com os horários de aulas 



fornecidos pela Diretoria de Ensino de cada campus.  Também foram verificadas as 

participações dos docentes em cargos de direção (CD) e funções gratificadas (FG). 

e) A consulta no SIAPE quanto ao cadastro e ocorrências dos docentes refere-se 

ao período de fevereiro a agosto/2014. 

f)  A Auditoria Interna requisitou a assessoria de um profissional técnico 

especializado para o desenvolvimento desse trabalho, sendo indicada a técnica em 

assuntos educacionais – Sra. XXXXX, para colaborar com uma análise pedagógica das 

informações coletadas. 

g) A Amostragem refere-se a todos os docentes efetivos dos campi e ao primeiro 

semestre letivo do ano de 2014. 

h) Os trabalhos de auditoria nos procedimentos supracitados foram 

desenvolvidos no período de novembro/2014 a maio/2015. 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

                        

Após análise do cadastro e ocorrências registrados no SIAPE, consulta à Pró-

reitoria de Pesquisa e consulta aos horários de aulas nos campi, para verificação de 

conformidade do artigo 57  da Lei 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), 

tendo como base a proposta de regulamentação das atividades docentes no IFMT , 

Resolução CONSUP nº046/2013, quanto às atividades docentes, foi elaborada a Nota de 

Auditoria nº 31/2014, encaminhada à Unidade auditada (PROEN e Campi), que enviou 

Manifestação por meio de Memorando nº 99/2015/PROEN  de 09/03/2015,  Memo 

nº080/2015/PROEN de 23/02/2015, Memo nº081/2015/PROEN de 23/02/2015, Memo 

nº042/2015/PROEN de 29/01/2015, Memo nº102/2015/PROEN de 12/03/2015, Memo 

nº028/2015/PROEN de 26/01/2015, Processo nº23194.002977.2015-21 de 06/02/2015, 

Processo nº23188.003632.2015-74 de 12/02/2015. Após análise das manifestações pela 

Auditoria Interna, foi elaborado este Relatório de Auditoria com a seguinte constatação. 

    

 

A – CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Constatação 1.  Docentes efetivos com carga horária menor que 08 horas/aulas 

em sala de aula ou sem nenhuma carga horária em sala de aula (conforme Horário de 

aula).   Esses docentes não constam no SIAPE com cargos de direção/chefia, 

afastamentos ou licenças no período letivo analisado, constantes no Anexo I, de acordo 

com o quantitativo abaixo: 

Campus 

(percentual em relação ao total) 

Docentes efetivos com menos de 

08 horas/aulas 

Cuiabá (15,04%) 27 

Barra do Garças (5,13%) 2 



Cáceres (6,67%) 3 

Campo Novo do Parecis (5,56%) 3 

Confresa (18,97%) 12 

Juína (16,66%) 5 

Sorriso (3,45%) 1 

Pontes e Lacerda (6%) 3 

São Vicente (10,97%) 9 

Primavera do Leste (22,22%) 2 

Reitoria (16,67%) 3 

 

Manifestação da Unidade: PROEN/Reitoria IFMT. 

Não houve manifestação da Unidade. 

 

Análise da AUDIN:  O docente, investido em Cargo de Direção ou Função 

Gratificada, deverá apresentar documento da dispensa em ministrar aulas, oficialmente: 

total ou parcial, emitido pelo Diretor-Geral de Campus ou pelo Reitor. Caso ao 

contrário o docente deverá exercer a sua carga horaria mínima em um dos Campi sede 

da Reitoria, na área de sua atuação, em conformidade ao paragrafo único, art.36 do 

Regulamento de atividades docentes do IFMT (Resolução CONSUP/IFMT Nº46/2013). 

 

Recomendação 1: Aconselhamos que  a Unidade observe e regularize as 

situações em que os docentes se encontram em desacordo com o Regulamento de 

atividades docentes do IFMT(Resolução CONSUP/IFMT Nº46/2013). 

         

 

Constatação 5: Não foi localizado o Plano de Trabalho docente (PTD) dos 

professores constantes no anexo III, de acordo com o quantitativo abaixo: 

 

Manifestação da Unidade: “Diante da Constatação nº 5 está Pró-Reitoria 

esclarece que os servidores abaixo relacionados estão designados para atender a 

Reitoria no que se refere a assessoramento, por se tratar se pessoas cujo conhecimento 

especializado possibilitam desenvolver suas atividades em áreas de demandas 

específicas do IFMT, conforme segue:” 

 

Reitoria 

“XXXXX 
Servidor designado como responsável pelos trabalhos de orientação e manutenção 

estrutural de toda a Reitoria e dos Campi.” 

“XXXXX 
Servidora responsável pelo planejamento e execução do processo de capacitação dos 



Gestores do Instituto Federal de Mato Grosso (Reitoria e Campi) atuando também em 

eventos de gestores cuja demanda de atividades requer a presença de representante do 

IFMT.” 

“XXXXX 
Servidora com função gratificada, designada para atuação no Departamento de 

Política de Ingresso atuando nos procedimentos de acesso de estudantes no IFMT.” 

 

Análise da AUDIN: PROEN/Reitoria. 

Enfatizamos que somente os docentes que exercem cargo de Reitor, Pro-reitor 

ou Diretor Geral do Campus estão isentos da entrega do PTD conforme o art.35 do 

regulamento do IFMT. 

Em analise aos anexos apresentado na manifestação da unidade não foi 

localizado nenhum documento oficial, total ou parcial, que dispensa os docentes da 

obrigação de ministrar horas aulas pelo Diretor- Geral de Campus ou pelo Reitor, 

conforme os art.35 e § único, art.36 da Resolução CONSUP nº46/2013. 

Recomendação1: Providenciar a orientação e acompanhamento da 

regularização da situação dos docentes que se encontram em atividades de Gestão 

Institucional em desacordo  com a Resolução CONSUP nº46/2013. 

 

 

Constatação 9.   Ausência de padronização dos dados informados do PTD. A 

inexistência de banco de dados informatizado, disponibilizado no site, para cada campus 

preencher e controlar o PTD, causa falta de controle interno pela PROEN e pelos 

Diretores de Ensino dos Campi. 

 

Manifestação da Unidade: “O Plano de Trabalho de Docente em se tratando 

das temáticas (Ensino, Pesquisa, extensão e Gestão Institucional) tem sua 

padronização macro tratadas de forma genética por se tratar de instrumento normativo 

que deve contemplar todos os campi do IFMT cujas especificidades de atividades são 

diferentes. Assim sendo, este deve servir de parâmetro para que cada Campus, 

considerando os mínimos e máximos estabelecidos no regulamento de encargos 

didáticos aprovados pela RESOLUÇÃO Nº 046. DE 17 DE SETEMBRO DE 2013 e a 

sua realidade local defina o peso de cada atividade específica e faça a conciliação no 

formulário local de Padrão de PTD , anexo definido no referido regulamento. 

A Pró-Reitoria de Ensino vem orientando os Campi no sentido de estabelecer as 

regras específicas que contempla a quantidade de horas/aula de cada atividade 

desenvolvida pelo docente durante o tempo em que ele a estiver exercendo.” 

 

Análise da AUDIN: A inexistência de banco de dados informatizado, 

disponibilizado no site, para cada campus preencher e controlar o PTD, causa falta de 

controle interno pela PROEN e pelos Diretores de Ensino dos Campi.  Durante a análise 

dos PTDs pela Auditoria Interna do IFMT, foi percebido que cada campus adota uma 

forma de preenchimento desse plano trabalho, contabilizando de forma diferenciada as 

horas semanais para sala de aula, pesquisa, extensão, manutenção de ensino, gestão, etc. 

 Verificou-se que não há uma padronização nos cálculos dessas horas semanais 

distribuídas, ocorrendo inclusive disparidade no somatório (Ex. um docente com carga 



horária semanal total de 200h). Faz-se necessário que a Pró-reitoria de Ensino defina e 

oriente na forma de preencher esse plano de trabalho. 

 

Recomendação 1.  Criar banco de dados informatizado para informação, 

 controle e acompanhamento dos encargos didáticos do docente no âmbito do IFMT. 

 

 

Constatação  10. Ausência de plataforma de horário de aula padronizado pra 

cada campus preencher e controlar no site do IFMT, causando ausência de padronização 

dos dados informados. 

 

Manifestação da Unidade: “No que se refere a padronização do Horário de 

aula, após o relatório da AUDIN constando na Nota de Auditoria nº 06/2013 que 

apontou com fragilidade a ausência da referida padronização, esta Pró-Reitoria 

considerando a inexistência de um sistema informatizado que atendesse a demanda de 

todos os campi tomou as seguintes providências: 

1)      Elaborou um formulário padrão (Excel) contemplando a visualização de 

todos os dados necessários para compreensão da rotina de docentes e discentes. 

Depois de elaborado Departamento de Ensino deveria fixá-lo em local destaque 

no campus e inseri-lo no portal do IFMT para que todos pudessem ter 

conhecimento. 

2)      Elaborou um modelo de planilha individual para informação por docente 

para controle interno do campus e para envio aos órgãos de controle. 

3)      Encaminhou a todos os campi através do memo. 039/2014/PROEN de 

06/02/2014 e reiterou no memo. 321/2014/PROEN de 1/08/2014, para 

providencias. 

4)      Vale ressaltar que apesar das orientações, esta Pró-Reitoria de Ensino 

recebeu apenas o Horário de 2014/1, no formulário proposto da Diretoria de 

Ensino do Campus Pontes e Lacerda. 

5)      Em que pese o não atendimento as orientações emanadas da Pró-Reitoria 

pela maioria dos Campi em virtude do entendimento de que os campi exerce sua 

autonomia, esta Pró-Reitoria continua articulando para padronizar as 

informações e neste sentido, por ocasião da elaboração do Termo de Referência 

par implantação do Sistema de Solução de Gestão Acadêmica inseriu nas 

especificações a demanda de inserção dos horários de cada professor no 

referido sistema o que deverá propiciar melhor transparência no processo de 

organização e gestão das atividades acadêmicas.” 

 

Análise da AUDIN: A ausência de plataforma de horário de aula 

padronizado para cada campus preencher e controlar no site do IFMT, causa a ausência 

de padronização dos dados informados.  Durante a comparação entre as horas 

informadas nos PTDs e o quadro de horário de aula divulgado aos alunos, verificou-se 

que cada departamento de ensino cria o seu próprio instrumento de horário de aula, com 

raras exceções.  Isso descaracteriza a atividade como sendo do IFMT, não havendo uma 

identificação do ato administrativo de elaboração do quadro de horário de aulas com a 

Instituição, havendo identificação particular do departamento educacional ou do 

campus.  O formato e lay-out do quadro de horário de aulas deve ser único no IFMT. 

 Cabe ressaltar que essa constatação é reincidente, uma vez que já foi relatada em 

auditoria anterior, conforme Relatório de Auditoria Interna 25/2013.         O Gestor 



manifestou que tem buscado convencer os campi a padronizarem o quadro de horário de 

aula, conforme modelo elaborado pela PROEN, mas ainda não conseguiu êxito em 

todos os campi do IFMT.   É importante reiterar que a Pró-reitoria de Ensino tem a 

atribuição de adotar procedimentos padrões e orientar os campi a acompanharem esses 

procedimentos, já que todos constituem uma única Instituição. 

 

Recomendação 1.  Padronizar o lay out do quadro de horário de aulas no 

âmbito do IFMT. 

 

Recomendação 2.  Emitir portaria da Reitoria, adotando como padrão o 

modelo de quadro de horário de aula elaborado pela PROEN. 

 

B -CAUSAS DE IMPROPRIEDADES/IRREGULARIDADES 

 

Causas 1: Fragilidade na padronização de horários de aulas dos campi, bem 

como no controle dos encargos didáticos dos docentes efetivos. 

Causa 2: Fragilidade na orientação do preenchimento do Plano de Trabalho dos 

Docentes de responsabilidade da PROEN/IFMT e dos Departamentos de Ensino do 

Campi. 

Causas 3: Fragilidade na distribuição e controle de encargos didáticos aos 

docentes de acordo com os regimes de trabalho. 

 

                               III – Conclusão 

     Recomendamos adotar providências necessárias, para saneamento de todas as 

inconsistências relatadas nos processos em andamento e nos processos futuros, e não 

apenas nos processos analisados, assumindo os riscos pela não implementação das 

recomendações emitidas neste relatório. 

Informamos que as providências tomadas 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. 

                                                                 

Cuiabá, 20 de maio de 2015. 

Equipe AUDIN: 

Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo Nobre Auditor Chefe 

 



Edilene Sakuno Maeda Coordenadora de Auditoria 

na Área de Gestão de 

Pessoas. 

 

 

 

 

Relação nominal dos docentes por campus 

ANEXO I 

DOCENTES EFETIVOS COM MENOS DE 8(OITO) HORAS DOS CAMPI. 

Reitoria 

(X.X) XXXXX 
***.278.501-** 

(X.X.X.X) XXXXX 
***.834.911-** 

(X.X.X.X) XXXXX 

***.706.481-** 

 

ANEXO III 

PLANO DE TRABALHO DOS DOCENTES EFETIVOS 

NÃO LOCALIZADOS DOS CAMPI (PTD). 
 

Reitoria 

(X.X) XXXXX 
***.278.501-** 

(X.X.X.X) XXXXX 
***.834.911-** 

(X.X.X.X) XXXXX 
***.706.481-** 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Unidade Auditada: 
Reitoria - PROEN - Pro-Reitoria de Ensino. 

Nome do Gestor: 
XXXXX 

Cargo: 
Pró-Reitor de Ensino 

Ordem de Serviço: 

05/2014 
Nota de Auditoria: 

31/2014 

Assuntos auditados: Auditoria sobre a legalidade, legitimidade, economicidade e 

 conformidade das atividades docentes do IFMT. 

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

Observação:  
 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITÓRIA Nº 06/2015-11 

Campus Juína 

 

Senhores Gestores, 

                 

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

exercício de 2014, apresentamos o Relatório de Auditoria referente ao acompanhamento 

das atividades docentes no semestre letivo 2014/1 cuja execução foi realizada pelos 

campi sob a supervisão da Pró-reitoria de Ensino do IFMT. 

 

 

I – ESCOPO DO TRABALHO 

 

a) Este trabalho foi realizado de acordo com as Normas de Auditoria aplicáveis 

ao Serviço Público Federal. 

b) Foram analisados os docentes relacionados no anexo I ao VI. 

c)  As atividades foram analisadas com base na regulamentação do IFMT, 

resolução CONSUP 46/2013.  Sendo assim, o resultado da análise desta Auditoria 

Interna servirá como subsídios orientativos para as diretoria de ensino de cada campus e 

para a Pró-reitoria de Ensino na elaboração do planejamento  de trabalho e horários de 

aula dos docentes. 

d) Foram analisados o cadastro e as ocorrências (afastamentos, licenças, etc.) 

existentes no SIAPE e realizada consulta à Pró-reitoria de pesquisa (pesquisas existentes 

de cada docente), e em seguida efetuado cruzamento com os horários de aulas 



fornecidos pela Diretoria de Ensino de cada campus.  Também foram verificadas as 

participações dos docentes em cargos de direção (CD) e funções gratificadas (FG). 

e) A consulta no SIAPE quanto ao cadastro e ocorrências dos docentes refere-se 

ao período de fevereiro a agosto/2014. 

f)  A Auditoria Interna requisitou a assessoria de um profissional técnico 

especializado para o desenvolvimento desse trabalho, sendo indicada a técnica em 

assuntos educacionais – Sra. XXXXX, para colaborar com uma análise pedagógica das 

informações coletadas. 

g) A Amostragem refere-se a todos os docentes efetivos dos campi e ao primeiro 

semestre letivo do ano de 2014. 

h) Os trabalhos de auditoria nos procedimentos supracitados foram 

desenvolvidos no período de novembro/2014 a maio/2015. 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

                        

Após análise do cadastro e ocorrências registrados no SIAPE, consulta à Pró-

reitoria de Pesquisa e consulta aos horários de aulas nos campi, para verificação de 

conformidade do artigo 57  da Lei 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), 

tendo como base a proposta de regulamentação das atividades docentes no IFMT , 

Resolução CONSUP nº046/2013, quanto às atividades docentes, foi elaborada a Nota de 

Auditoria nº 31/2014, encaminhada à Unidade auditada (PROEN e Campi), que enviou 

Manifestação por meio de Memorando nº 99/2015/PROEN  de 09/03/2015,  Memo 

nº080/2015/PROEN de 23/02/2015, Memo nº081/2015/PROEN de 23/02/2015, Memo 

nº042/2015/PROEN de 29/01/2015, Memo nº102/2015/PROEN de 12/03/2015, Memo 

nº028/2015/PROEN de 26/01/2015, Processo nº23194.002977.2015-21 de 06/02/2015, 

Processo nº23188.003632.2015-74 de 12/02/2015. Após análise das manifestações pela 

Auditoria Interna, foi elaborado este Relatório de Auditoria com a seguinte constatação. 

    

 

A – CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Constatação 1.  Docentes efetivos com carga horária menor que 08 horas/aulas 

em sala de aula ou sem nenhuma carga horária em sala de aula (conforme Horário de 

aula).   Esses docentes não constam no SIAPE com cargos de direção/chefia, 

afastamentos ou licenças no período letivo analisado, constantes no Anexo I, de acordo 

com o quantitativo abaixo: 

Campus 

(percentual em relação ao total) 

Docentes efetivos com menos de 

08 horas/aulas 

Cuiabá (15,04%) 27 

Barra do Garças (5,13%) 2 



Cáceres (6,67%) 3 

Campo Novo do Parecis (5,56%) 3 

Confresa (18,97%) 12 

Juína (16,66%) 5 

Sorriso (3,45%) 1 

Pontes e Lacerda (6%) 3 

São Vicente (10,97%) 9 

Primavera do Leste (22,22%) 2 

Reitoria (16,67%) 3 

 

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação da Unidade. 

 

Análise da AUDIN:  O docente, investido em Cargo de Direção ou Função 

Gratificada, deverá apresentar documento da dispensa em ministrar aulas, oficialmente: 

total ou parcial, emitido pelo Diretor-Geral de Campus ou pelo Reitor. Caso ao 

contrário o docente deverá exercer a sua carga horaria mínima em um dos Campi sede 

da Reitoria, na área de sua atuação, em conformidade ao paragrafo único, art.36 do 

Regulamento de atividades docentes do IFMT (Resolução CONSUP/IFMT Nº46/2013). 

 

Recomendação 1: Aconselhamos que  a Unidade observe e regularize as 

situações em que os docentes se encontram em desacordo com o Regulamento de 

atividades docentes do IFMT(Resolução CONSUP/IFMT Nº46/2013). 

 

 

Constatação 2.  Divergência na quantidade de aulas dos docentes efetivos entre 

o Plano de Trabalho Docente e o quadro de horário de aulas divulgado aos alunos, 

conforme Anexo II. 

 

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação da Unidade. 

 

Análise da AUDIN: Conforme o Regulamento Interno das atividades docentes 

– Resolução 46/2013, todos os docentes deverão entregar o Plano de Trabalho Docente 

– PTD dos encargos didáticos atribuídos à ele, em especial das horas semanais em sala 

de aula.  Cabe ressaltar, que o PTD deve ser entregue no início no período letivo e a 

cada alteração de seus encargos didáticos, é de responsabilidade do docente atualizar 

seu PTD e apresentar ao Diretor de Ensino do campus.     Entretanto verificou-se que as 

informações prestadas no PTD não coincidem com o horário de aula divulgado aos 

alunos. Não houve manifestação da unidade pelo Gestor, permanecendo a constatação 

até a sua regularização.  
 

Recomendação 1. Orientar às Diretorias de Ensino de cada campus para 

acompanhar os PTDs dos docentes e comparar com o quadro de horário de aula 

divulgado aos alunos. 



 

Recomendação 2. Manter atualizado o quadro de horário de aula divulgado para 

os alunos, e utilizando instrumentos de divulgação como sitio eletrônico e murais para 

dar publicidade as alterações nos horários dos docentes. 

Recomendação 3. Melhorar o controle na distribuição de encargos didáticos dos 

docentes lotados nesse departamento educacional quando são computados horas aulas 

em outros departamentos. 

 

Constatação 5.  Não foi localizado o Plano de trabalho docente (PTD) dos 

professores constantes no anexo III, de acordo com o quantitativo abaixo: 

 

Campus Docente efetivo 

JNA 13 

CNP 09 

CFS 11 

PLC 12 

BAG 09 

PVL 03 

BLV 04 

SVC 15 

CBA 33 

CAS 03 

RTR 03 

 

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação da Unidade. 

 

Análise da AUDIN: Conforme o Regulamento Interno das atividades docentes – 

Resolução 46/2013, todos os docentes deverão entregar o Plano de Trabalho Docente – 

PTD dos encargos didáticos atribuídos à eles.   Cabe ressaltar, que o PTD deve ser 

entregue no início de cada período letivo e a cada alteração de seus encargos didáticos, é 

de responsabilidade do docente atualizar seu PTD e apresentar ao Diretor de Ensino do 

campus.        Entretanto verificou-se que alguns docentes não entregaram o PTD à 

Diretoria de Ensino do campus, descumprindo o que determina a normativa interna. 

 Não houve manifestação da unidade por parte do gestor, permanecendo a constatação 

até sua regularização. 

  

Recomendação 1.  Orientar às Diretorias de Ensino de cada campus para exigir 

os PTDs de todos os servidores ativos – segmento docente no início de cada semestre 

letivo, bem como as atualizações devidas a cada alteração dos encargos didáticos. 

 



Recomendação 2.  Providenciar controle de acompanhamento da situação 

docente, junto ao Setor de Ensino do campus, em observância ao art.39 da Resolução 

CONSUP nº46/2013,  bem como  computar na avaliação de desempenho docente, a não 

entrega dos PTDs. 

 

 

B -CAUSAS DE IMPROPRIEDADES/IRREGULARIDADES 

 

Causas 1: Fragilidade na padronização de horários de aulas dos campi, bem 

como no controle dos encargos didáticos dos docentes efetivos. 

Causa 2: Fragilidade na orientação do preenchimento do Plano de Trabalho dos 

Docentes de responsabilidade da PROEN/IFMT e dos Departamentos de Ensino do 

Campi. 

Causas 3: Fragilidade na distribuição e controle de encargos didáticos aos 

docentes de acordo com os regimes de trabalho. 

 

                               III – Conclusão 

     Recomendamos adotar providências necessárias, para saneamento de todas as 

inconsistências relatadas nos processos em andamento e nos processos futuros, e não 

apenas nos processos analisados, assumindo os riscos pela não implementação das 

recomendações emitidas neste relatório. 

Informamos que as providências tomadas 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. 

                                                                 

Cuiabá, 20 de maio de 2015. 

Equipe AUDIN: 

Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo Nobre Auditor Chefe 

 

Edilene Sakuno Maeda Coordenadora de Auditoria na 

Área de Gestão de Pessoas. 

 

 

 

 



Relação nominal dos docentes por campus 

ANEXO I 

DOCENTES EFETIVOS COM MENOS DE 8(OITO) HORAS DOS CAMPI. 

Campus Juína 

(X.X.X) XXXXX 
***.171.801-** 

(X.X.X) XXXXX 
***.272.301-** 

(X.X.X) XXXXX 
***.474.031-** 

(X.X.X) XXXXX 
***.104.495-** 

(X.X.X) XXXXX 
***.348.886-** 

- 

 

ANEXO II 

QUANTIDADE DE HORAS AULAS EM SALA DE AULA  NO PTD x QUADRO 

DE HORARIO DE AULA DOS CAMPI. 

Campus Juína 

Docentes efetivos Qtde de horas aulas em 

sala de aula no PTD 

Qtde de horas aulas em sala de 

aula no quadro de horário de 

aula 

(X.X.X) XXXXX 
***.857.461-** 

9 7 

(X.X) XXXXX 
***.444.738-** 

5 8 

(X.X) XXXXX 
***.183.601-** 

18 11 

(X.X.X.X) XXXXX 
***.119.031-** 

16 14 

(X.X.X) XXXXX 
***.766.401-** 

19 25 

 

 

ANEXO III 

PLANO DE TRABALHO DOS DOCENTES EFETIVOS 

NÃO LOCALIZADOS DOS CAMPI (PTD). 

Campus Juína 

(X.X.X) XXXXX 
***.171.801-** 

(X.X.X) XXXXX 
***.301.454-** 

(X.X) XXXXX 
***.655.371-** 

(X.X.X) XXXXX 
***.744.841-** 

(X.X.X) XXXXX 
***.224.601-** 

(X.X.X) XXXXX 
***.017.061-** 



(X.X.X) XXXXX 
***.474.031-** 

(X.X.X) XXXXX 
***.348.886-** 

(X.X.X.X) XXXXX 
***.744.291-** 

(X.X.X) XXXXX 
***.272.301-** 

(X.X.X) XXXXX 
***.372.071-** 

(X.X.X) XXXXX 
***.104.495-** 

(X.X.X) XXXXX 
***.609.242-** 

- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Unidade Auditada: 
Reitoria - PROEN - Pro-Reitoria de Ensino. 

Nome do Gestor: 
XXXXX 

Cargo: 
Pró-Reitor de Ensino 

Ordem de Serviço: 

05/2014 
Nota de Auditoria: 

31/2014 

Assuntos auditados: Auditoria sobre a legalidade, legitimidade, economicidade e 

 conformidade das atividades docentes do IFMT. 

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

Observação:  
 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITÓRIA Nº 06/2015-12 

Campus Campo Novo do Parecis 

 

Senhores Gestores, 

                 

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

exercício de 2014, apresentamos o Relatório de Auditoria referente ao acompanhamento 

das atividades docentes no semestre letivo 2014/1 cuja execução foi realizada pelos 

campi sob a supervisão da Pró-reitoria de Ensino do IFMT. 

 

 

I – ESCOPO DO TRABALHO 

 

a) Este trabalho foi realizado de acordo com as Normas de Auditoria aplicáveis 

ao Serviço Público Federal. 

b) Foram analisados os docentes relacionados no anexo I ao VI. 

c)  As atividades foram analisadas com base na regulamentação do IFMT, 

resolução CONSUP 46/2013.  Sendo assim, o resultado da análise desta Auditoria 

Interna servirá como subsídios orientativos para as diretoria de ensino de cada campus e 

para a Pró-reitoria de Ensino na elaboração do planejamento  de trabalho e horários de 

aula dos docentes. 

d) Foram analisados o cadastro e as ocorrências (afastamentos, licenças, etc.) 

existentes no SIAPE e realizada consulta à Pró-reitoria de pesquisa (pesquisas existentes 

de cada docente), e em seguida efetuado cruzamento com os horários de aulas 



fornecidos pela Diretoria de Ensino de cada campus.  Também foram verificadas as 

participações dos docentes em cargos de direção (CD) e funções gratificadas (FG). 

e) A consulta no SIAPE quanto ao cadastro e ocorrências dos docentes refere-se 

ao período de fevereiro a agosto/2014. 

f)  A Auditoria Interna requisitou a assessoria de um profissional técnico 

especializado para o desenvolvimento desse trabalho, sendo indicada a técnica em 

assuntos educacionais – Sra. XXXXX, para colaborar com uma análise pedagógica das 

informações coletadas. 

g) A Amostragem refere-se a todos os docentes efetivos dos campi e ao primeiro 

semestre letivo do ano de 2014. 

h) Os trabalhos de auditoria nos procedimentos supracitados foram 

desenvolvidos no período de novembro/2014 a maio/2015. 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

                        

Após análise do cadastro e ocorrências registrados no SIAPE, consulta à Pró-

reitoria de Pesquisa e consulta aos horários de aulas nos campi, para verificação de 

conformidade do artigo 57  da Lei 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), 

tendo como base a proposta de regulamentação das atividades docentes no IFMT , 

Resolução CONSUP nº046/2013, quanto às atividades docentes, foi elaborada a Nota de 

Auditoria nº 31/2014, encaminhada à Unidade auditada (PROEN e Campi), que enviou 

Manifestação por meio de Memorando nº 99/2015/PROEN  de 09/03/2015,  Memo 

nº080/2015/PROEN de 23/02/2015, Memo nº081/2015/PROEN de 23/02/2015, Memo 

nº042/2015/PROEN de 29/01/2015, Memo nº102/2015/PROEN de 12/03/2015, Memo 

nº028/2015/PROEN de 26/01/2015, Processo nº23194.002977.2015-21 de 06/02/2015, 

Processo nº23188.003632.2015-74 de 12/02/2015. Após análise das manifestações pela 

Auditoria Interna, foi elaborado este Relatório de Auditoria com a seguinte constatação. 

    

 

A – CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Constatação 1.  Docentes efetivos com carga horária menor que 08 horas/aulas 

em sala de aula ou sem nenhuma carga horária em sala de aula (conforme Horário de 

aula).   Esses docentes não constam no SIAPE com cargos de direção/chefia, 

afastamentos ou licenças no período letivo analisado, constantes no Anexo I, de acordo 

com o quantitativo abaixo: 

Campus 

(percentual em relação ao total) 

Docentes efetivos com menos de 

08 horas/aulas 

Cuiabá (15,04%) 27 

Barra do Garças (5,13%) 2 



Cáceres (6,67%) 3 

Campo Novo do Parecis (5,56%) 3 

Confresa (18,97%) 12 

Juína (16,66%) 5 

Sorriso (3,45%) 1 

Pontes e Lacerda (6%) 3 

São Vicente (10,97%) 9 

Primavera do Leste (22,22%) 2 

Reitoria (16,67%) 3 

 

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação da Unidade. 

 

Análise da AUDIN:  O docente, investido em Cargo de Direção ou Função 

Gratificada, deverá apresentar documento da dispensa em ministrar aulas, oficialmente: 

total ou parcial, emitido pelo Diretor-Geral de Campus ou pelo Reitor. Caso ao 

contrário o docente deverá exercer a sua carga horaria mínima em um dos Campi sede 

da Reitoria, na área de sua atuação, em conformidade ao paragrafo único, art.36 do 

Regulamento de atividades docentes do IFMT (Resolução CONSUP/IFMT Nº46/2013). 

 

Recomendação 1: Aconselhamos que  a Unidade observe e regularize as 

situações em que os docentes se encontram em desacordo com o Regulamento de 

atividades docentes do IFMT(Resolução CONSUP/IFMT Nº46/2013). 

 

Constatação 2.  Divergência na quantidade de aulas dos docentes efetivos entre 

o Plano de Trabalho Docente e o quadro de horário de aulas divulgado aos alunos, 

conforme Anexo II. 

 

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação da Unidade. 

 

Análise da AUDIN: Conforme o Regulamento Interno das atividades docentes 

– Resolução 46/2013, todos os docentes deverão entregar o Plano de Trabalho Docente 

– PTD dos encargos didáticos atribuídos à ele, em especial das horas semanais em sala 

de aula.  Cabe ressaltar, que o PTD deve ser entregue no início no período letivo e a 

cada alteração de seus encargos didáticos, é de responsabilidade do docente atualizar 

seu PTD e apresentar ao Diretor de Ensino do campus.     Entretanto verificou-se que as 

informações prestadas no PTD não coincidem com o horário de aula divulgado aos 

alunos. Não houve manifestação da unidade pelo Gestor, permanecendo a constatação 

até a sua regularização.  
 

Recomendação 1. Orientar às Diretorias de Ensino de cada campus para 

acompanhar os PTDs dos docentes e comparar com o quadro de horário de aula 

divulgado aos alunos. 

 



Recomendação 2. Manter atualizado o quadro de horário de aula divulgado para 

os alunos, e utilizando instrumentos de divulgação como sitio eletrônico e murais para 

dar publicidade as alterações nos horários dos docentes. 

Recomendação 3. Melhorar o controle na distribuição de encargos didáticos dos 

docentes lotados nesse departamento educacional quando são computados horas aulas 

em outros departamentos. 

 

Constatação 5.  Não foi localizado o Plano de trabalho docente (PTD) dos 

professores constantes no anexo III, de acordo com o quantitativo abaixo: 

 

Campus Docente efetivo 

JNA 13 

CNP 09 

CFS 11 

PLC 12 

BAG 09 

PVL 03 

BLV 04 

SVC 15 

CBA 33 

CAS 03 

RTR 03 

 

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação da Unidade. 

 

Análise da AUDIN: Conforme o Regulamento Interno das atividades docentes – 

Resolução 46/2013, todos os docentes deverão entregar o Plano de Trabalho Docente – 

PTD dos encargos didáticos atribuídos à eles.   Cabe ressaltar, que o PTD deve ser 

entregue no início de cada período letivo e a cada alteração de seus encargos didáticos, é 

de responsabilidade do docente atualizar seu PTD e apresentar ao Diretor de Ensino do 

campus.        Entretanto verificou-se que alguns docentes não entregaram o PTD à 

Diretoria de Ensino do campus, descumprindo o que determina a normativa interna. 

 Não houve manifestação da unidade por parte do gestor, permanecendo a constatação 

até sua regularização. 

  

Recomendação 1.  Orientar às Diretorias de Ensino de cada campus para exigir 

os PTDs de todos os servidores ativos – segmento docente no início de cada semestre 

letivo, bem como as atualizações devidas a cada alteração dos encargos didáticos. 

 



Recomendação 2.  Providenciar controle de acompanhamento da situação 

docente, junto ao Setor de Ensino do campus, em observância ao art.39 da Resolução 

CONSUP nº46/2013,  bem como  computar na avaliação de desempenho docente, a não 

entrega dos PTDs. 

 

 

B -CAUSAS DE IMPROPRIEDADES/IRREGULARIDADES 

 

Causas 1: Fragilidade na padronização de horários de aulas dos campi, bem 

como no controle dos encargos didáticos dos docentes efetivos. 

Causa 2: Fragilidade na orientação do preenchimento do Plano de Trabalho dos 

Docentes de responsabilidade da PROEN/IFMT e dos Departamentos de Ensino do 

Campi. 

Causas 3: Fragilidade na distribuição e controle de encargos didáticos aos 

docentes de acordo com os regimes de trabalho. 

 

                               III – Conclusão 

     Recomendamos adotar providências necessárias, para saneamento de todas as 

inconsistências relatadas nos processos em andamento e nos processos futuros, e não 

apenas nos processos analisados, assumindo os riscos pela não implementação das 

recomendações emitidas neste relatório. 

Informamos que as providências tomadas 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. 

                                                                 

Cuiabá, 20 de maio de 2015. 

Equipe AUDIN: 

Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo Nobre Auditor Chefe 

 

Edilene Sakuno Maeda Coordenadora de Auditoria na 

Área de Gestão de Pessoas. 

 

 

 



Relação nominal dos docentes por campus 

 

ANEXO I 

DOCENTES EFETIVOS COM MENOS DE 8(OITO) HORAS DOS CAMPI. 

Campus Campo Novo do Parecis 

(X.X.X) XXXXX ***.310.501-** 

(X.X.X) XXXXX ***.964.896-** 

(X.X.X) XXXXX ***.608.381-** 

 

 

ANEXO II 

QUANTIDADE DE HORAS AULAS EM SALA DE AULA  NO PTD x QUADRO 

DE HORARIO DE AULA DOS CAMPI. 

Campus Campo Novo do Parecis 

Docentes efetivos Qtde de horas aulas em 

sala de aula no PTD 

Qtde de horas aulas em sala de aula 

no quadro de horário de aula 

(X.X.X) XXXXX 
***.903.470-** 

10 0 

(X.X.X.X) XXXXX 
***.408.738-** 

10 0 

(X.X.X.X) XXXXX 
***.736.921-** 

14 0 

(X.X.X) XXXXX 
***.648.220-** 

14 0 

(X.X.X.X) XXXXX 
 ***.128.919-** 

17 2 

(X.X.X) XXXXX  

***.873.421-** 
9 2 

(X.X.X) XXXXX  

***.789.008-** 
12 2 

(X.X.X.X) XXXXX 
***.711.821-** 

12 4 

(X.X.X.X) XXXXX  

***.617.478-** 
11 4 

(X.X.X) XXXXX  

***.119.372-** 
12 8 

(X.X.X) XXXXX  

***.987.581-** 
12 6 

(X.X.X.X) XXXXX  20 8 



***.906.981-** 

(X.X.X.X) XXXXX ] 

***.005.441-** 
14 8 

(X.X) XXXXX  

***.551.939-** 
14 8 

(X.X.X) XXXXX  

***.542.039-** 
14 9 

(X.X.X.X) XXXXX  

***.147.691-** 
11 10 

(X.X.X.X) XXXXX  

***.966.191-** 
13 10 

(X.X.X) XXXXX  

***.637.117-** 
16 10 

(X.X) XXXXX  

***.976.331-** 
17 12 

(X.X) XXXXX 

***.141.930-** 
14 12 

(X.X.X) XXXXX  

***.824.831-** 
20 12 

(X.X.X) XXXXX  

***.312.640-** 
19 13 

(X.X.X) XXXXX  

***.178.421-** 
20 13 

(X.X.X) XXXXX  

***.376.987-** 
16 13 

(X.X.X) XXXXX  

***.031.586-** 
20 14 

(X.X.X.X) XXXXX 

***.048.911-** 
20 19 

 
 

ANEXO III 

PLANO DE TRABALHO DOS DOCENTES EFETIVOS 

NÃO LOCALIZADOS DOS CAMPI (PTD). 
 

Campus Campo Novo do Parecis 

(X.X.X) XXXXX 
***.310.501-** 

(X.X.X) XXXXX 

(X.X.X) XXXXX 
***.964.896-** 

(X.X.X.X) XXXXX 
***.156.388-** 

(X.X.X) XXXXX 
***.608.381-** 

(X.X.X) XXXXX 
***.310.946-** 



(X.X.X) XXXXX 
***.037.084-** 

(X.X.X) XXXXX 

(X.X) XXXXX 
***.676.221-** 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


