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Justificativas acatadas quanto às seguintes constatações da Nota de Auditoria nº 19/2017:

3.1; 3.3; 3.5; 3.6; 3.7; 4.2; 4.5; 4.7; 4.9; 4.10.

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 22/2017

Senhora Gestora, 

Em  cumprimento  ao  Plano  Anual  de  Auditoria  Interna  (PAINT)  2017,

referente ao exercício de 2016 (Setembro a Dezembro) e exercício 2017 (Janeiro a Agosto),

objetivando o acompanhamento preventivo dos atos e fatos de gestão ocorridos durante o

exercício analisado, apresentamos o  Relatório de Auditoria referente ao acompanhamento

das  ações  previstas  no PAINT 2017,  realizadas  pelo campus  Cáceres,  conforme descritas

abaixo:

2.2. Acompanhamento da regularidade contábil.

3.1. Diárias, passagens e ajuda de custos.

3.2. Acompanhamento dos registros contábeis.

3.3.Retenção e recolhimento de Tributos.

3.4.Acompanhamento da Receita.

3.5. Concessão de bolsas financeiras aos servidores.

3.6. Assistência ao educando.
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4.1. Análise nos processos licitatórios em todas as modalidades.

6.1. Constatação financeira dos materiais de almoxarifado apresentados no

inventário anual de almoxarifado da unidade.

6.2.  Constatação  física/financeira  dos  bens  patrimoniais  apresentados  no

inventário anual de bens da unidade.

6.3. Análise nos sistemas e procedimentos de conservação e utilização da

frota de veículos e a utilização e controle do consumo de combustíveis.

7.1. Acompanhamento da execução dos projetos pedagógicos de cada curso

do IFMT e padronização das matrizes curriculares, aprovadas pelo Conselho Superior.

7.2.  Acompanhamento  dos  estudos  sobre  evasão  escolar  no  âmbito  do

IFMT.

7.3. Avaliação do acompanhamento de egressos nos campi do IFMT.

I – ESCOPO DO TRABALHO

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

ao Serviço Público Federal. 

Foram analisados os processos relacionados no Anexo I, de acordo com os

percentuais de amostras contidas na Matriz de Risco desta Auditoria Interna. Os processos

foram  selecionados  por  meio  de  amostra  aleatória,  sendo  que  aqueles  já  analisados  em

trabalhos de auditoria anteriores foram, para fins de elaboração da presente Nota de Auditoria,

examinados a partir do ponto de encerramento da análise anterior. 

Salienta-se que a análise relatada restringe-se exclusivamente aos aspectos

de formalização legal  dos procedimentos,  excluídos,  portanto aqueles  de natureza  técnica,

inclusive  quanto  ao  detalhamento  do  objeto  do  certame,  suas  características,  requisitos  e

especificações. Sobre tais dados, partiremos da premissa de que a autoridade competente se

municiou  dos  conhecimentos  específicos  imprescindíveis  para  a  sua  adequação  às

necessidades da Administração.
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Foi  verificado  inventário  anual  do  estoque  e  do  patrimônio, projetos

pedagógicos  dos cursos  Informática  (Técnico  Integrado)  e  Biocombustíveis  (Tecnologia),

relatórios de consumo de combustível, bem como o uso do SUAP – módulos almoxarifado,

patrimônio e frotas; além da consulta ao SIAFIWeb, Tesouro Gerencial, Comprasnet, SICAF,

SCDP, SPIUNET, SIMEC e Q-Acadêmico. Foi realizada reunião com a Diretora Geral do

campus, Diretor de Administração e Planejamento, servidores do Departamento de Ensino,

Pesquisa e Extensão, do Departamento de Administração e Planejamento,  da Coordenação

Geral de Gestão de Pessoas, do Gabinete do Diretor Geral, além de verificação de itens de

setores  de  almoxarifado  e  patrimônio,  registro  escolar,  gestão  de  pessoas,  bem  como

entrevistas  com  funcionários  terceirizados,  Diretor  de  Ensino,  Comissão  de  Ações  de

Permanência e Êxito do campus, reunião com a equipe responsável pela atualização do Plano

Permanente de Providências da Auditoria Interna, além de visitas aos laboratórios constantes

dos  PPCs  e  entrevistas  com  os  alunos  dos  cursos  Informática  (Técnico  Integrado)  e

Biocombustíveis (Tecnologia), visita ao almoxarifado e patrimônio. Foram analisados, para

fins  de  verificação  das  ações  de  permanência  (evasão),  todos  os  cursos  de  nível  médio

integrado, subsequentes, Proeja e tecnologia em andamento no campus Cáceres, com exceção

dos cursos  ofertados  por  meio  da  Educação a  Distância  e  programas  de governo UAB e

Profuncionário.  As  consultas  ao  Q-Acadêmico  foram  realizadas  no  período  de  18/09  a

13/10/2017.

II – RESULTADO DOS EXAMES

Após  análise  dos  processos,  foi  elaborada  a  Nota  de  Auditoria  nº  19/2017,

encaminhada  à  unidade  auditada,  que  apresentou  manifestação  via  google  docs  até  dia

13/10/2017.  Após  análise  das  manifestações  pelos  Auditores  Internos,  foi  elaborado  este

Relatório de Auditoria com as constatações que foram mantidas, conforme segue.

1 - CONTROLE DE GESTÃO

Área não prevista na análise do campus no PAINT 2017.
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GESTÃO DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES DO IFMT 

Área não prevista na análise do campus no PAINT 2017.

2 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

REGULARIDADE CONTÁBIL

Não houve constatação.

Rol de Responsáveis: 

Não houve constatação.

Limite de dispensa de licitação

Constatação 2.1.  Extrapolação do limite de dispensa, em desacordo com o artigo 24, II da

Lei 8.666/93.

Nota 

Empenho

Natureza
Despesa
Detalhad
a

Descrição Natureza de
Despesa Detalhada 

Núm. Processo Valor

2017NE800012 33903006
ALIMENTOS PARA

ANIMAIS 23191001947201790
4.000,0

0

2017NE800102 33903006 23191014912201711
3.960,0

0

2017NE800146 33903006 23191022521201770 400,00

2017NE800011 33903917 MANUT. E CONSERV.
DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS

23191001947201790 100,00

2017NE800023 33903917 23191005632201711 500,00

2017NE800141 33903917 23191021928201780
7.399,9

6

2017NE800145 33903917 23191022521201770 400,00

2016NE800108 33903017 MATERIAL DE
PROCESSAMENTO DE

23191020332201681 7.882,2
0
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DADOS
2016NE800126 33903017 23191022397201661

1.603,0
0

2016NE800001 33903024
MATERIAL P/

MANUT.DE BENS
IMOVEIS/INSTALACOE

S

23191000387201675
1.107,3

0

2016NE800059 33903024 23191009359201613
3.765,0

0

2016NE800062 33903024 23191010371201671
1.803,4

5

2016NE800095 33903024 23191018434201637
5.589,9

1

2016NE800111 33903024 23191020336201660
7.863,0

0

2016NE800130 33903024 23191025141201614
1.705,1

3

2016NE800154 33903024 23191031957201679 800,00

Manifestação  da  Unidade:  “1  - Processos:  23191.001947.2017-90,

23191.014912.2017-11 e 23191.022521.2017-70 (ALIMENTOS P/ ANIMAIS). Por um lapso

na emissão da  nota de empenho 2017NE800012, foi utilizado o ND/sub-item 339030-06,

sendo que o correto seria a ND/sub-item 339030-31, pois trata-se de insumo agrícola (Uréia

Pecuária)  para  uso  de  adubo  de  solo,  conforme  pode  ser  constatado  no  orçamento  da

empresa  (fls.  04).  Desta  forma,  não  haveria  a  extrapolação  de  limite  na  ND/Sub-item

339030-06; 

2  -  Processos:  23191.001947.2017-90,  23191.005632.2017-11,

-23191.021928.2017-80 e 23191.022521.2017-70 (MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E

EQUIPAMENTOS). Por um lapso houve a extrapolação de limite de pequeno valor de R$

399,96 (trezentos noventa e nove reais e noventa e seis centavos). Estamos adotando medidas

desde o início de 2017 para sanar esta constatação, por meio de planilha de Controle no

Google-Drive  compartilhada  com  os  servidores  da  Coordenação  Geral  de  Compras  e

Logística - CGCL, com objetivo de lançar nesta planilha todas as aquisições por ND/Sub-

item, evitando a extrapolação de limite.
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3 - Processos: 23191.020332.2016-81, 23191.022397.2016-61 (MATERIAL

DE  PROCESSAMENTO  DE  DADOS).  Nos  processos  futuros  serão  sanadas  estas

constatações, considerando que em 2017 estamos fazendo gestão de controle para que não

haja a extrapolação de limites.

4  -  Processos:  23191.000387.2016-75,  23191.009353.2016-13,

23191.010371.2016-71,  23191.018434.2016-37,  23191.020336.2016-60,

23191.025141.2016-14 e 23191.031957.2016-79 (MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS

IMÓVEIS  E  INSTALAÇÕES).  Nos  processos  futuros  serão  sanadas  estas  constatações,

considerando  que  em  2017  estamos  fazendo  gestão  de  controle  para  que  não  haja  a

extrapolação de limites.

Podemos observar que em 2017 comparando com o ano de 2016 a Gestão

de Controle  de  extrapolação  de  limite  obteve  resultado mais  positivo,  considerando  que

somente houve extrapolação de R$ 399,96 (trezentos noventa e nove reais e noventa e seis

centavos), conforme apontado no item 2.”

Causa: Processo inadequado quanto à contratação de bens e serviços.

Análise da AUDIN: Os casos de dispensa de licitação em função do valor

do objeto licitado, previstos à primeira vista nos incisos I e II do art. 24 da Lei n. 8.666/93,

encerram previsão  taxativa,  sem nenhum conteúdo  variável  ou  passível  de  interpretação,

precedendo,  portanto,  a  edição  de  ato  tipicamente  vinculado.  Apesar  de   justificar  a

extrapolação  do  limite,  a  unidade  gestora  deverá  adotar  medidas  de  planejamento  e

prorrogação tempestiva de contratos vincendos. Com isso, fica mantida a constatação para

processos  futuros,  pois  quem  ordenar  despesa  pública  sem  a  observância  do  prévio

procedimento licitatório, quando este for exigível, poderá ser responsabilizado civil, penal e

administrativamente, sem prejuízo da multa pecuniária a que se referem os artigos 71, inciso

VIII, da Constituição Federal
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Recomendação: Efetuar o planejamento prévio das despesas do Campus,

utilizando-se de dispensa para os casos excepcionais e permitidos.

Segregação de funções

Não houve constatação.

3 - GESTÃO FINANCEIRA

DIÁRIAS, PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO

Não houve constatação.

REGISTROS CONTÁBEIS

Contas Contábeis 

Não houve constatação.

RETENÇÃO E  RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS

Constatação 3.1.  Realização de despesas indevidas (multas, atualização de valores e juros)

contrariando o art. 4° da Lei 4.320/64, art. 15 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF e

Acórdão TCU 7506/2010 - Segunda Câmara:

Documento  GPS - Valor INSS

 GPS  -  Valor
ATM/Multa/Juro
s  GPS - Valor Total

158334264142016GP800003 159,36  43,99 203,35

158334264142017GP800058             190,90 108,10 299,00

158334264142017GP800059 194,40 106,60 301,00

158334264142017GP800057 200,00 116,82 316,82

158334264142017GP800019 291,40  69,96 361,36

158334264142017GP800020 453,17 149,22 602,39

158334264142017GP800021 493,20 167,63 660,83
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158334264142017GP800022            1.040,11 330,96           1.371,07

Manifestação da Unidade: “A necessidade do recolhimento das GPS com

atraso  se  deu  após  a  apresentação  das  informações  na  Gefip/Sefip,  tendo  em  vista  a

identificação de diferenças entre o recolhimento já realizado e o efetivo valor devido, de

forma a cumprir com a legislação em vigor. A apresentação da Gefip/Sefip em atraso se deu

devido à necessidade de adaptação às mudanças no sistema da CEF que passou a exigir

“Token” do responsável pelo IFMT, ou seja, do Magnífico Reitor e não somente do Diretor

do Campus. É oportuno informar que tal demanda está sanada, entretanto há dificuldades

devido não termos a presença do Reitor no Campus sempre que necessário”.

Causa: Processo inadequado quanto a recolhimento de tributos.

Análise da AUDIN: Segundo o art. 4º da Lei 4.320/64 “a Lei de Orçamento

compreenderá  todas  as  despesas  próprias  dos  órgãos  do  Governo  e  da  administração

centralizada,  ou  que,  por  intermédio  deles  se  devam  realizar”.  As  despesas  relativas  a

encargos (multas, juros, atualização de valores, outros) pelo atraso no pagamento de faturas

gera  para  a  administração  despesas  consideradas  ilegítimas  e,  portanto,  passíveis  de

ressarcimento, demonstrando a falta de planejamento no controle de pagamento dos serviços

considerados  contínuos  e  ininterruptos,  cujo  pagamento  em dia  poderia  ter  sido  feito,  se

medidas de controle fossem tomadas a fim de evitar essa ocorrência. O Campus deverá fazer

constar as justificativas do atraso decorrentes de fatores alheios à vontade dos gestores nos

correspondentes  processos  de  despesa,  e  ainda  adotar  medidas  para  o  saneamento  da

impropriedade/irregularidade, bem como adotar práticas responsáveis de consumo para dar

atendimento a Portaria MPOG 23/2015.

Recomendação: Controlar  os  pagamentos  das  despesas,  de  forma

tempestiva, evitando a incidência de encargos financeiros (multas, juros ou outros);
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RECEITA PRÓPRIA DO CAMPUS

Não houve constatação.

CONCESSÃO DE BOLSA FINANCEIRA AOS SERVIDORES

Constatação 3.2.  Fragilidades na concessão de auxílio financeiro (Taxa de bancada), em

desacordo à Resolução CONSUP n. 11/2015 e Edital PROPES n. 033/2016:

Processo Descrição

23191.025858.2016-58 Taxa  de  Bancada  –  Edital  033/2016  a  servidores  do
campus Cáceres:

➢ Ausência de relatórios parcial, final e de prestação

de  contas,  conforme  previsto  no  inciso  XVII,

artigo 50 e seus incisos do Edital 033/2016;

➢ A docente  G. A. e S. CPF:***.411.564-** não foi

classificada na seleção realizada através do Edital

033/2016, conforme consulta a PROPES, e mesmo

assim foi beneficiada com taxa de bancada;

➢ Ausência  de  Listagem  de  inscritos  no  processo

seletivo;

➢ Ausência  de  listagem  oficial  assinada  pelo

responsável  pela  publicação  do  resultado  do

Processo seletivo;

Manifestação da Unidade: “1 - Conforme Art. 50 § 5° do Edital 033/2016,

vejamos:

“§  5º  Os relatórios,  após  analisados pelo  Dirigente de Pesquisa do

Campus, se deferidos, serão encaminhados à PROPES para análise

final.”
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Desta feita, não foi anexado o Relatório Parcial e Final em virtude de que

compete a PROPES/IFMT o recebimento da Prestação de Contas para análise final.

2 - A docente G.  A. e S. CPF:***.411.564-**, participou da seleção do

Edital  033/2016  da  PROPES/IFMT,  conforme  pode  ser  consultado  nos  Arquivos

Relacionados/Nota  Geral  detalhada  através  do  link:

http://propes.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/edital-033-2016-chamada-2016-2017-projetos-de-

pesquisa-bolsas-iniciacao-cientifica/ . A docente não foi classificada no Edital 033/2016, no

entanto com o Afastamento para Programa de Doutorado da Servidora R. S. S. abriu-se 1

(uma) vaga, que foi preenchida pela seguinte classificada, no caso a servidora G.  A. e S.

CPF:***.411.564-**.

3 - O Edital  foi promovido pela PROPES/IFMT e todos as fases podem

serem  consultados  através  do  link:  http://propes.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/edital-033-

2016-chamada-2016-2017-projetos-de-pesquisa-bolsas-iniciacao-cientifica/ , além do mais o

processo de seleção compete a PROPES/IFMT;

4 - O Edital  foi promovido pela PROPES/IFMT e todos as fases podem

serem  consultados  através  do  link:  http://propes.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/edital-033-

2016-chamada-2016-2017-projetos-de-pesquisa-bolsas-iniciacao-cientifica/ , além do mais o

processo de seleção compete a PROPES/IFMT, bem como da publicação do Resultado Final

devidamente assinada pelo Responsável”.

Causa: Processo inadequado quanto ao controle de bolsas (taxas) pesquisas

a servidores.

Análise  da  AUDIN:  Na  seleção  dos  projetos  de  pesquisas  do  Edital

33/2016, o resultado consta a relação dos aprovados e classificados, sendo que no caso da

docente analisada não foi localizado o nome como classificada, dessa forma entende-se que o

projeto apresentado da docente  foi reprovado e por isso não poderia  ter  sido aproveitado

quando  do  surgimento  de  uma  nova  vaga.   Quanto  ao  controle  do  processo  seletivo  e
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execução dos projetos, entendemos que apenas os projetos de pesquisa classificados acima do

quantitativo  de  vagas  concedidas  pela  PROPEs  e  encampadas  com recursos  do  Campus,

precisam  do  acompanhamento  da  execução  do  projeto  constando  nos  processos  a

documentação  como  relatórios  parciais,  finais  e  prestação  de  contas.  Sendo  assim,  a

constatação de ausência de documentação dos projetos analisados ficam prejudicados uma vez

que as vagas pertencem ao controle da PROPES.  

Recomendação  1: Conceder  taxa  de  bancada  apenas  à  servidores  com

projetos  devidamente  aprovados  ou  classificados  nos  resultados  de  processos  seletivos

divulgados.

Recomendação  2: Acompanhar  e  manter  no  campus  as  documentações

(edital, lista de aprovados e classificados, termo de compromisso, relatórios, etc.) dos projetos

encampados com recursos do Campus. 

ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

Não houve constatação.

4 - GESTÃO DE SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS 

PROCESSOS LICITATÓRIOS

Conformidade do planejamento e edital

Constatação 4.1.  Ausência de comprovação da vantajosidade da adesão, contrariando o art.

22, caput, Decreto nº 7.892/13.

Processo n. º Descrição

11

Relatório de Auditoria nº 22/2017

mailto:audin@ifmt.edu.br


   
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - IFMT

AUDITORIA INTERNA
Avenida Senador Filinto Müller, nº 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP 78043-400

Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

23191.036880.2016-23 Adesão  ao  Pregão  nº  02/2016  UG  194036  –

Aquisição de insumos para unidade de ensino.

Não localizamos nos autos do processo, a devida

comprovação de vantagem na adesão ao registro

de preços em questão.

Manifestação da Unidade: “A adesão foi para aquisição de insumos para

atendimento  as  Unidades  de  Ensino  e  Produção  UEP’s.  A  licitação  foi  realizada  pela

FUNAI/MT, ou seja, os preços propostos estão dentro praticado no estado de Mato Grosso.

Considerando a quantidade de itens aderidos há sempre dificuldade de fornecimento dos

orçamentos  por  partes  das  empresas,  bem como a  utilização  de  sistemas  para  cotações

oficiais em virtude de não contemplar todos os itens. Nos processos futuros esta constatação

será sanada.”

Causa: Processo inadequado quanto a contratação de bens ou serviços.

Análise da AUDIN: Conforme estabelece o Art. 22, caput, do Decreto nº

7.892/13, desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante

sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública

federal  que  não  tenha  participado  do  certame  licitatório,  mediante  anuência  do  órgão

gerenciador. Desta forma, o Gestor do Campus ao realizar um procedimento para contratação

de bens ou serviços mediante adesão deverá efetuar  pesquisa de preços a fim de atestar a

compatibilidade dos valores dos materiais a serem adquiridos com os preços praticados no

mercado, para confirmar a vantajosidade obtida com o processo de adesão.

Recomendação: Efetuar pesquisa de mercado, nos processos futuros, para

comprovar a vantajosidade obtida com o processo de adesão.
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Constatação 4.2. Ausência de ampla pesquisa de preços de mercado, contrariando o Art. 15

da Lei n.º8.666.

Processo n. º Descrição

23191.000855.2013-69 Tomada  de  preços  n.º01/2014  -  Serviços  de

engenharia e arquitetura.

Localizamos  nos  autos  do  processo  em  questão,

apenas  duas  pesquisa  de  mercado,  sendo  que  uma

delas  (página  18),  não  apresenta  qualquer  tipo  de

informação/identificação  da  empresa  que  efetuou  o

orçamento,  bem como,  constatamos  uma  diferença

muito grande de valores entre os orçamentos: 

Empresa A valor do orçamento R$ 3.985.540,55

Empresa B valor do orçamento R$296.612,84

Manifestação  da  Unidade:  “Foram  solicitados  vários  orçamentos,  no

entanto  só  foram  anexados  os  orçamentos  ao  processo  das  empresas  que  efetivamente

responderam,  fato  este  que  será  sanado em processos  futuros  quando da solicitação  de

orçamento. O orçamento não consta a informação/identificação da empresa, mas aparece o

nome do arquiteto responsável,  Sr. G. C. G., CPF: ***.612.411-** (fls.  17 do processo),

proprietário  da  empresa:  G.  G.,  inscrita  no  CNPJ:  **.**4.051/0001-**,  com  sede  no

município de Cáceres-MT. Em relação às diferenças de  valores entre as empresas, não há

como  manifestar,  pois  entendemos  que  o  valor  é  de  responsabilidade  da  empresa.

Destacamos que para composição dos custos/estimativo foram levados em conta o de menor

valor unitário para cada item dos respectivos lotes (fls. 20 à 22) Anexo”.

Causa: Processo inadequado quanto à contratação de bens ou serviços.

Análise da AUDIN: No processo licitatório, alguns procedimentos devem

ser observados, dentre eles está o dever de pesquisar os preços correntes no mercado. Essa
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norma encontra  fundamento  na Lei  8.666/93,  em seu artigo  43,  inc.  IV.  Já  nos  casos  de

dispensa de licitação,  deve-se proceder da mesma forma,  em cumprimento ao disposto no

artigo  26,  parágrafo  único,  inc.  III  da  mesma  lei.  Para  que  a  pesquisa  de  preços  seja

comprovada, a orientação é no sentido de que sejam obtidos ao menos 3 (três) orçamentos de

fornecedores distintos. Esse é o entendimento dos órgãos de controle interno e externo, e na

impossibilidade  de  conseguir  estes  03  orçamentos,  o  fato  deve  estar  devida  justificado,

determinação essa também expressa na IN MPOG nº5 art. 2º §5 de 27/06/2014. 

Recomendação: Realizar, nos processos futuros, pesquisa de mercado, com

no mínimo 3 (três) orçamentos, e na impossibilidade deste, justificar o motivo para aquisição

do produto ou serviço em desacordo com o determinado.

Constatação 4.3. Ausência de Parecer Jurídico contrariando o art. 38, parágrafo único da Lei

n.º 8.666.

Processo n. º Descrição

23191.000855.2013-69 Tomada  de  preços  n.º01/2014  -  Serviços  de

engenharia e arquitetura.

Não  foi  localizado  no  processo  em  tela,  o  parecer

jurídico  da  Procuradoria  Federal  Junto  ao  IFMT

referente ao procedimento licitatório  da  Tomada de

Preços  n.º01/2014,  consta  no  processo  um  parecer

referente ao edital e seus anexos do Pregão Eletrônico

n.º03/2013(substituído  pela  TP  n.º01/2014),  como

houve  uma  alteração  na  modalidade  de  licitação

inicialmente escolhida pelo Campus, o Gestor deveria

ter  encaminhado  novamente  o  processo  para  ser

examinado  e  aprovado  pela  Procuradoria  Federal,

considerando  que  se  tratou  de  um  novo  edital  de
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licitação  completamente  diferente  do  inicial  do

processo. 

Manifestação da Unidade: “Por um lapso não foi devolvido para análise

jurídica da nova modalidade de licitação adotada, ou seja, alteração de Pregão Eletrônico

para  Tomada  de  Preços.  Destacamos  que  para  este  processo  em questão  não  há  como

reverter esta situação, uma vez que o contrato encontra-se encerrado. Aos procedimentos

futuros será sanado”.

Causa: Processo inadequado quanto à contratação de bens ou serviços. 

Análise da AUDIN:  O parecer jurídico é uma  forma de assegurar que o

órgão de assessoramento jurídico da Entidade verifique a conformidade legal dos documentos

elaborados pela Administração Pública, evitando irregularidades que possam comprometer a

viabilidade dos instrumentos por ela firmados, conforme estabelece o art. 38, parágrafo único

da Lei  n.º8.666,  as  minutas  de editais  de  licitação,  bem como as  dos  contratos,  acordos,

convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica

da Administração. A reincidência dessa constatação acarretará apuração de responsabilidade

do Gestor.

Recomendação: Submeter os procedimentos futuros (minutas de editais de

licitação,  bem  como  as  dos  contratos,  acordos,  convênios,  e  seus  aditivos)  à  apreciação

jurídica, em consonância com o disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93.

Contratos, execução e fiscalização
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Constatação 4.4.  Ausência de comprovante de depósito em conta vinculada, contrariando o

art. 19-A, I e art.36, §7°, IN 06/2013.

Processo Descrição
➢ 23191.001139.2013-07 Contratação  de  serviços  de  limpeza,  conservação,  e

higienização  com  fornecimento  de  materiais  e

equipamento  conforme  Contrato  nº  01/2014,  termo

aditivo n° 02/2017. 

Manifestação da Unidade: “No caso  do  contrato  em  questão,

Contrato nº 01/2014, consideramos três  fatores  importantes  sobre  a  conta  vinculada  que

dificultou e desestimulou  a  sua  operacionalização.  O  primeiro  fator  está  

relacionado aos serviços prestados pela agência do B. do B. de  Cáceres,  os

funcionários da agência demonstraram falta de conhecimento no processo de abertura do ID

(depósito identificado) para  o  contrato  e  operacionalizar  a  conta  garantia  pois

tiveram muita dificuldade e o processo foi  lento.  Este fato nos causou insegurança

para administrar os recursos da empresa e garantir que os seus compromissos financeiros

para com os seus empregados fossem cumpridos  tempestivamente  e  dentro  da

normalidade. O segundo fator trata-se da empresa executar o contrato com eficiência

e responsabilidade desde o início da sua vigência. O terceiro fator está  relacionado

ao número reduzido de servidores que atuam na gestão dos contratos para administrar a

conta vinculada, que demanda muita responsabilidade”.

Causa: Processo inadequado quanto a contratação de serviço continuado. 

Análise  da  AUDIN:  A  conta  vinculada  deve  ser  providenciada  e

administrada  pelo  IFMT como  mais  uma  ferramenta  para  evitar  futura  responsabilização

solidária por descumprimento de obrigações trabalhistas dos funcionários terceirizados nos

termos da Súmula nº 331 do TST. Essa exigência deverá ser prevista em Edital e no contrato.

As dificuldades enfrentadas pelo Gestor quanto a criação e controle da conta vinculada devem

ser  discutidas junto à Pró-reitoria de Administração em busca de soluções.
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Recomendação: Providenciar  abertura  de  conta  vinculada,  realizar  os

depósitos conforme previsões contratuais, e anexar os comprovantes no processo.

Constatação  4.5.  Ausência  dos  relatórios  de  acompanhamento  do  fiscal  do  contrato,  em

desacordo com o artigo 46, da IN 05/2017 MPOG.

Processo Descrição
➢ 23191.001319.2014-61 Contratação de serviços  de  natureza  contínua,  de apoio

administrativo,  para  os  setores;  campo:  agricultura,

suinocultura,  bovinocultura,  agricultura,  prédio  central,

transporte,  alimentação,  nutrição  e  cantina,  conforme

Contrato nº 02/2016, termo aditivo n° 01/2017. 

Manifestação da Unidade: “Os relatórios referente ao artigo 46 da IN

05/2017 estão no processo nº 23191.001319.2014/61 nas seguintes fls:

1. Da competência 05/2016 a 07/2017 constam nas fls. 27.245 a 27.282 do

processo nº 23191.001319.2014/61.

Está ausente no processo o relatório das competências 08/2017 e 09/2017

que estão sendo providenciados”.

Causa: Processo inadequado quanto a contratação de serviço continuado. 

Análise  da AUDIN:  De acordo  com o art.  67  §1º  da  Lei  8.666/93  em

conformidade com a IN 05/2017, o gestor de contrato deve anotar todas ocorrências, falhas ou

defeitos apresentados, verificadas e sempre que possível buscar resolvê-las a fim de zelar pela

correta  execução  do  contrato.  Devem  constar  as  informações  sobre  a  conferência  das

regularidades trabalhistas e previdenciárias, bem como a efetiva execução do serviço, antes de

cada ateste de nota fiscal.

Recomendação: Adotar  checklist  de  documentação,  procedimentos

necessários em processos licitatórios e relatórios padronizados de fiscalização.
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Constatação 4.6. Ausência de publicações no site institucional do campus como: contratos e

licitações, horário de aulas, PTDs, identificação dos cursos, PPCs, quem é quem no campus,

dados de cada diretoria/chefia, telefones/ramais, licença médicas nos boletins de serviço.

Manifestação da Unidade: “Conforme exposto na reunião com a AUDIN e

Direção Geral, a equipe da Coordenação de Gestão e Tecnologia da Informação - CGTI fará

o assessoramento junto às Coordenações e Diretorias para que seja garantido a publicidade

dos documentos oficiais conforme apontado nesta constatação”.

Causa: Processo inadequado de transparência de informações.      

Análise da AUDIN: Como a Lei de Acesso à informação (Lei 12.527/11) já

determina que o Gestor deva ter uma postura de transparência ativa, todas as informações que

puderem ser públicas não precisam que o cidadão solicite formalmente o seu acesso. O Gestor

deve promover  a publicação de atos como contratos,  atas e outros documentos que julgar

público, ainda mais a Instituição possuindo uma ferramenta de tamanho alcance como é o site

institucional.  O Gestor deve dar atenção às publicações e divulgações dos assuntos públicos

de seu campus, em especial os atos de 2017 não localizados por esta Auditoria Interna no site

do campus como contratos, licitações, resultados de projetos de pesquisas/extensão e boletins

de serviços.

Recomendação: Promover, no campus, a publicização e divulgação de atos

públicos, como contratos, licitações, pesquisas, boletins de serviços e outros.

DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Não houve constatação.

CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL

Não houve constatação.
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5 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

Área não prevista na análise do campus no PAINT 2017 – análise será feita em relatórios por

assunto, encaminhados à DSGP.

6 - GESTÃO PATRIMONIAL

ALMOXARIFADO 

Não houve constatação.

PATRIMÔNIO 

Constatação 6.1.  Avaliação dos imóveis de uso especial do campus com prazo de validade

vencido, em desacordo com o artigo 28 da instrução normativa nº 1, de 2 de dezembro de

2014.

Descrição
➢ RIP: 9047 00151.500-0

Manifestação da Unidade: “Aguardando reavaliação por parte da equipe

da Comissão de Engenharia do IFMT, considerando que o campus recebeu a Equipe de

Engenharia da PRODIN/IFMT, tão logo da conclusão dos trabalhos esta Constatação será

sanada”.

Causa: Processo inadequado quanto ao controle de patrimônio.

Análise da AUDIN: A manifestação do Campus não elide a constatação

pois conforme os artigos 94 e 96 da Lei 4320/1964, artigo 2º da Portaria STN/SPU 322/2001

e Orientação Normativa 02/2017, são previstas avaliações periódicas dos imóveis especiais

existentes no órgão público, nesse caso, no âmbito do IFMT.

Recomendação: Atualizar  as  avaliações  dos  imóveis  de uso especial  do

campus.
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CONSERVAÇÃO  E  UTILIZAÇÃO  DE  FROTA  E  UTILIZAÇÃO  E

CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS

Constatação 6.2. Utilização parcial do sistema SUAP/módulo FROTA, em desacordo com a

portaria 864/2015/IFMT, conforme relatório do consumo estimado por viatura do período de

01/04/2017 a 30/04/2017, constatamos o lançamento somente da quilometragem dos veículos,

faltando  as  informações  do  consumo  de  combustível  de  cada  veículo,  conforme  quadro

abaixo:

Manifestação  da  Unidade:  “A  Solicitação  de  Auditoria  nº  20/2017

requisitou o controle  de abastecimento  dos veículos  oficiais  do IFMT - Campus Cáceres

Prof.º O. B., referentes aos meses de setembro de 2016 e abril de 2017. Estas informações

foram devidamente prestadas, além dos relatórios, também foram enviados os cupons ficais

dos abastecimentos realizados no período.
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O  Campus  possui  contrato  com  a  EMPRESA  DE  TECNOLOGIA  E

ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS H. S.A., CNPJ nº **.***.307/0001-**, com o objeto

"contratação de serviço especializado de gerenciamento, implantação e operação de sistema

informatizado/integrado  com  fornecimento/utilização  de  cartão  magnético  ou  micro

processado, utilizado na operação de fornecimento de combustíveis (diesel comum e gasolina

comum), com rede credenciada para todo o Brasil destinados à cobertura da frota do IFMT -

Campus Cáceres Prof. O. B.". 

O controle de abastecimento realizado por meio do sistema fornecido pela

referida empresa é  mais amplo e eficiente  que o SUAP, já  que possui  informações  mais

completas e simultaneamente interligadas aos postos credenciados. 

Os campi do IFMT anualmente contratam empresas para o fornecimento e

gerenciamento de combustíveis para os veículos oficiais. Esses contratos  sempre fornecem

um sistema para controle dos abastecimentos.  Com base no princípio da eficiência,  seria

interessante  que  a  Diretoria  de  Gestão  de  Tecnologia  da  Informação   verificasse  a

possibilidade  de  interligar  o  SUAP aos  sistemas  contratados.  Caso  não  seja  possível,  o

Campus Cáceres se compromete a inserir as informações dos abastecimentos dos veículos

oficiais no módulo Frota do SUAP”.

Causa: Sistema informatizado subutilizado da área de transporte.

Análise da AUDIN:  A resposta  encaminhada pelo  Campus,  não elide  a

constatação, tendo em vista a obrigatoriedade de utilização do sistema, prevista na  Portaria

n.º864/2015/IFMT, bem como as boas práticas de controle interno. 

Recomendação:  Efetivar  o  devido  controle  do  consumo  estimado  por

veículos do Campus por meio do SUAP - Módulo FROTA.

7 - GESTÃO ACADÊMICA

EXECUÇÃO DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS DE CURSOS
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Constatação 7.1.  Utilização de planilha de horário de aula divergente do padrão orientado

pela PROEN, conforme Memorando n 039/PROEN/2014.

Manifestação da Unidade: “Assim que recebemos a Nota de Auditoria 19-

2017, entramos em contato com PROEN, via email, para nos encaminhar o Memorando n

039/PROEN/2014 para os devidos ajustes, pois os membros da Gestão assumiram este ano e

não há registros nos arquivos, entretanto, não obtivemos respostas até o presente momento.

Esclarecemos ainda que, para otimizar o trabalho, há vários anos esta Unidade utiliza o

software  Urânia  para  configuração  da  planilha  de  aulas  semanais  e  seus  respectivos

ensalamentos”.

Causa: Processo inadequado quanto à transparência das informações.

Análise  da  AUDIN:  A  planilha  de  horário  de  aula  divulgado  no  site

institucional  do campus,  devem conter todas as informações necessárias para o aluno. No

modelo elaborado pela PROEN constam orientações sobre informações como:local da aula,

nome do docente, nome das disciplinas, horário da aula, etc. Sendo assim, o campus precisa

complementar as informações divulgadas no site, garantindo o acesso público às informações.

Recomendação: Adequar o quadro de horário de aulas divulgado no site

institucional.

  

Constatação 7.2.  Fragilidade na identificação dos cursos existentes atualmente no campus,

comparando a lista fornecida pelo campus, relação da PROEN, PDI e Q-acadêmico.

Curso Forma PDI PROEN Campus Qacad

FIC EM BOVINOCULTURA DE LEITE 10312064 FIC Não Não Sim Sim

TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SIS INT 
AO NM

Integrado Não Sim Não Sim

MEDICINA VETERINÁRIA Bacharelado Sim Não Não Não

TÉCNICO EM REDES DE COMPUTADORES Subsequente Sim Não Não Não
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TÉCNICO EM AGROINDUSTRIA Subsequente Sim Não Não Não

TÉCNICO EM COZINHA  PROEJA Integrado Sim Não Não Não

TÉCNICO EM INFRAESTRUTURA ESCOLAR ETEC
2017

Subsequente Não Não Não Sim

PESCADORES ARTESANAIS DE ÁGUA DOCE 
(NAPAN POCONÉ

NRSGA* Não Não Sim Não

APROVEITAMENTO IND DE PESCADOS 
REGIONAIS E PRODUTOS DE

NRSGA* Não Não Sim Não

EDUCAÇÃO AGRÍCOLA–MESTRADO PARA 
SERVIDORES PELA UERJ (MINTER)

NRSGA* Não Não Sim Não

*Nenhum registro no sistema de gestão acadêmica

Manifestação da Unidade: 

“Quanto ao curso FIC Bovinocultor de Leite, a Resolução nº 01, de 03 de

maio  de  2017,  da  PROEN,  que  considera  a  Resolução  nº  102/2016/CONSUP/IFMT e  o

Parecer nº 32/2017 do Processo 23191.008572.2017-99, aprova o PPC do referido curso.

Este  Curso  está  contemplado  na  REsolução  nº  102/2016/CONSUP  que  autoriza  o

funcionamento dos cursos de Formação Inicial e Continuada - FIC, com duração de até 200

horas, no âmbito do IFMT. 

Quanto ao curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao

Ensino Médio, esclarecemos que, como o curso foi retirado do catálogo do MEC, foi criado o

Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, Resolução nº 043, de 24 de junho

de 2015,  a  fim de atender  a demanda da comunidade em consonância com a legislação

vigente. 

No que  concerne  ao curso Medicina  Veterinária,  apesar  de previsto no

PDI, não foi possível a abertura do referido curso pela falta de recurso financeiro de de

pessoal. 

Com relação ao curso Técnico em Redes de computadores, informamos que

o curso  era  ofertado período noturno,  contudo,  a  dificuldade  de transporte  e  segurança

devido à localização geográfica do campus e quadro de pessoal insuficiente,  o curso foi

fechado. 

23

Relatório de Auditoria nº 22/2017

mailto:audin@ifmt.edu.br


   
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - IFMT

AUDITORIA INTERNA
Avenida Senador Filinto Müller, nº 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP 78043-400

Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

O curso Técnico em Agroindústria não apresentou demanda suficiente para

abertura de novas turmas. 

O Curso  Técnico  em Cozinha  -  PROEJA está  em tramitação  inicial,  a

Diretora do Ensino Médio, Profa. M. A., bem como a senhora N. M. de O., têm nos orientado

na correção do PPC para aprovação no CONSUP, com previsão de início em 2018. 

Técnico em Infraestrutura Escolar é um curso profuncionário, portanto, é

de responsabilidade da PROEN. O campus apenas matricula os alunos. 

O curso “Pescadores artesanais de água doce” foi realizado pelo NAPAN

(Núcleo de Poconé) e somente lançado no SISTEC pelo Campus Cáceres. 

O curso  “  Aproveitamento  Industrial  de  pescados  regionais  e  produtos

de…” foi um curso na modalidade FIC, realizado em parceria com a Prefeitura Municipal de

Cáceres e apenas lançado no SISTEC. 

O  curso   “Educação  agrícola  -  mestrado  para  servidores  pela  UERJ

(MINTER) foi encaminhado na planilha do Campus para auditoria erroneamente”.

Causa: Fragilidade na Gestão Acadêmica 

Análise da AUDIN: Nos planejamentos de criações de cursos do IFMT há

sempre a necessidade prévia de um estudo de viabilidade para criação e manutenção de cursos

no Estado de Mato Grosso, e que o plano de gestão do Instituto deve refletir os anseios da

comunidade,  estando as ações em consonância com os diversos setores do IFMT. Quando

proposto o PDI, a PROEN e os campi devem trabalhar em conjunto para a implantação e

execução das suas estratégias e metas previstas.

Recomendação  1:  Promover,  em  conjunto  com  todos  os  segmentos  da

Instituição  e  comunidade  externa,  estudos  realistas  e  executáveis,  visando  construir  um

Planejamento  de  Desenvolvimento  Institucional  para  os  próximos  anos  que  atenda  as

demandas e anseios da sociedade.
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Recomendação 2:  Executar  o PDI, nos termos aprovados pelo Conselho

Superior e registrados no Ministério da Educação.

Recomendação  3:  Providenciar,  junto  ao  Conselho  Superior/IFMT,   a

regularização  da  situação  dos  cursos  que  sofreram  (ou  virem  a  sofrer)  descontinuidade,

decidindo pela extinção ou retomando a oferta de vagas.

 

EVASÃO ESCOLAR

Constatação 7.3. Fragilidades no lançamento de informações no sistema de gestão acadêmica

do IFMT (Q-Acadêmico).

Descrição

a) Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio Registrado no Sistema
Acadêmico com o código 032427. Os estudantes do ano de 2005/1  sem registro
de  prosseguimento  dos  estudos  permanecendo  no  sistema  com  o  status de
matriculado até a presente data. 

b)  Curso  Técnico  em  Informática  Integrado  ao  Ensino  Médio,  ingressantes  em
2014/1-  Estudantes  com  situação  “Em  Aberto”  no  SGA  no  período  Letivo
2017/1. 

c) Curso de tecnologia em Biocombustível  turma de acesso em 2016  está lançado
no Sistema Acadêmico como período Letivo 2016/3, dificultando a localização,
uma vez que no IFMT os períodos letivos são divididos em um ou dois períodos
em sequência.

d) Estudante J. S. de O. matriculada como ingressante no período letivo 2014/2

matrícula 08-00098.TCBIO, não foi localizada nos períodos subsequentes.

 e)  Estudante  M.  R.  de  O.  ingressante  do  período letivo  2012/1   matrícula  08-

00159.TCBIO  do curso  de Tecnologia em Biocombustíveis teve sua matrícula

cancelada  em 2012/2 e no período seguinte   matriculou-se novamente,  tendo

formado em 11/06/2016.
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f) Curso de Tecnologia em Biocombustíveis com estudantes existentes na situação

de matrícula nesse curso, porém com situação de períodos sem registros acadêmicos

até  a  presente  data,  conforme  consulta  aos  ingressos  no  QAcadêmico  em

26/09/2017:  2010/1 (10 alunos sem registros),  2011/1 (19 alunos sem registros),

2012/1  (04  alunos  sem  registros),  2013/1(14  alunos  sem  registros),  2014/1  (32

alunos sem registros),   2014/2 (01 aluno sem registro) e 2015/1 (19 alunos sem

registros). 

g) Curso de Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio - EJA (Inativo)

com estudantes  existentes  na  situação  de  matrícula  nesse  curso,  porém com

situação de períodos sem registros acadêmicos até  a presente data,  conforme

consulta aos ingressos no QAcadêmico em 26/09/2017:  2006/1 (20 alunos sem

registros), 2007/1 (16 alunos sem registros), 2008/1 (02 alunos sem registros). 

Manifestação da Unidade: 

“a)   O sistema Giz  começou  a  ser  usado,  efetivamente,  somente  em 2008.  De
acordo com o Secretaria de Registros Escolares, Os dados foram importados do
sistema GIZ e devido não haver notas lançadas no sistema antigo, e ainda na
impossibilidade  de  regularizar  a  situação  dos  mesmos,  foi  registrado  a
“evasão” para os alunos, na tentativa de solucionar a inconsistência. 

b)  De  acordo  com  a  Secretaria  de  Registros  Escolares  o  problema  já  foi
solucionado. 

c) Trata-se da solução encontrada para contornar um problema de migração de
dados (de Webgiz para Q-Acadêmico) não solucionado pela empresa Qualidata
em  tempo  hábil,  tratando-se  apenas  de  um  registro  de  nomenclatura  do
semestre  para uma turma específica  da instituição,  pois  a  data do semestre
correspondia exatamente à data do semestre vigente no calendário escolar do
campus, semestre 2016/2.

Ressalta-se que esse “artificio” no sistema foi informado e apresentado

pela própria  Qualidata  para contornar o problema de matrícula  existente,  advindo da

importação dos dados do sistema WebGiz migrados para o QAcadêmico.
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Ressalta-se ainda que o semestre nomeado 2016/3 seguiu o calendário

escolar, não trazendo prejuízo algum para a instituição e para os alunos, uma vez que foi

sanado o problema da matrícula.

Ressalta-se  ainda  que  os  problemas  já  foram  solucionados  e  que  os

semestres encontram-se regulares conforme calendário acadêmico.

d) O sistema QAcadêmico foi implantado somente no período 2015/1. Foi aberto

um chamado 9202, através do GLPI, para solução do problema: “Solicitamos a

exclusão da matrícula da aluna, J. S. de O. 08-00098.TCBIO.  Essa aluna nunca

teve matrícula no Curso de Tecnologia em Biocombustíveis.  Dados importados

erroneamente do sistema GIZ.” 

 e) Assim que foi detectada a matrícula irregular no 2 º semestre, a SRE entrou em

contato com o aluno para regularização. Portanto,  a matrícula teve que ser

refeita no primeiro semestre, visto que o aluno tinha reprovado, visto que esse

era o procedimento preconizado pelo PPC da época. 

f) De acordo com resposta da Secretaria de Registros Escolares (SRE), as atas de

resultados  dos  referidos  períodos não apresentaram inconsistências,  portanto,  o

Setor  gostaria  de  saber  em  quais  campos  foram  verificadas  inconsistência  de

registros. 

g) De acordo com resposta da Secretaria de Registros Escolares (SRE), as atas de

resultados dos referidos períodos não apresentaram inconsistências, portanto, o

Setor gostaria de saber em quais campos foram verificadas inconsistência de

registros”. 

Causa: Processo inadequado quanto a controle acadêmico.

Análise da AUDIN:  O Sistema de gestão acadêmico se justifica por sua

utilização como ferramenta facilitadora do trabalho da instituição e instrumento que armazene

dados fidedignos para tomada de decisão da Gestão. Nesse sentido, os dados precisam ser
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ajustados conforme a realidade e situação de cada estudante, devendo permanecer no sistema

na condição de matriculado apenas os que estão em cursos. Nas demais situações deve ser

registrado  o  status  real  do  aluno  (aprovado,  reprovado,  cancelado,

evadido,desistente,transferido) conforme for a situação. Nos casos indicados nos itens “f e g”

os estudantes, apesar de concluído a etapa de integralização do curso, permanecem com aa

matrículas  (em  abeto,  ou  sem  registro  de  situação)  e  necessitam  serem  regularizados,  a

exemplo dos alunos abaixo:CAcilda

Recomendação:  Ajustar  e  manter atualizados  os  dados  dos  alunos  no

Sistema de Gestão Acadêmico

Constatação 7.4. Quantidade de ingressos constante no sistema Q-Acadêmico divergente da 

quantidade de vagas prevista no PDI 2014-2018 e PPC, conforme quadro abaixo:

CURSO FORMA 2015 2016 2017

PDI PPC QAca
d

PDI PPC QAca
d

PDI PPC QAca
d

Técnico em agropecuária integrado 
ao  AGRO

INTEGRADO 70 70 128 70 70 117 70 70 117

Bacharelado em engenharia florestal 
(40)

BACHARELAD
O

40 40 53 40 40 01 40 40 39

Tecnologia em biocombustível (40) TECNOLOGIA 40 40 39 40 40 15 40 40 11

Agropecuária subsequente TAGP Subsequente 40 40 86 40 40 21 40 40 75

Manifestação da Unidade: 

“Técnico  em  Agropecuária  Integrado  ao  E.M.  (2015,  2016  e  2017):  o

quantitativo  de  vagas  foi  alterado  em razão  da  carga  horária  semanal  dos  professores

atender  a  demanda  do  Curso  Técnico  em Agropecuária  Integrado  ao  Ensino  Médio  na

Região de Cáceres  – MT. Neste  sentido,  foram ofertadas 3 turmas com 35 alunos cada,

totalizando 105 vagas. Quanto ao excedente registrado, este é proveniente da reprovação dos

alunos do ano anterior. 
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Bacharelado em Engenharia Florestal: Para 2015, o excedente registrado

é proveniente da reprovação dos alunos do ano anterior.  Com relação ao ano 2016, em

função do ajuste do calendário de greve no sistema de registro, os alunos foram matriculados

no período 2016/3, já justificado previamente. Em 2017, compareceram apenas 39 alunos

para efetivação da matrícula. 

Tecnologia  em  Biocombustíveis  (2015,  2016,  2017):  o  curso  tem

apresentado baixa demanda na comunidade. 

Técnico em Agropecuária subsequente: Nos anos de 2015 e 2017, houve

grande procura e foram abertas duas turmas anuais, uma em cada semestre letivo. Em 2016,

o curso apresentou baixa demanda”.

Causa: Processo inadequado quanto à gestão acadêmica.

Análise da AUDIN: O Plano de Desenvolvimento Institucional do IFMT

tem o princípio de definir metas a serem operacionalizadas ao longo dos 05 anos seguintes da

Instituição,  sendo  que  o  não  atingimento  dessas  metas  demonstra  uma  fragilidade  no

planejamento pelos Gestores. As metas de uma Instituição devem ser definidas com base no

conhecimento da necessidade do mercado de trabalho e da capacidade do campus. Isso tudo

soma-se ainda a subutilização do sistema acadêmico para registros e acompanhamentos de

alunos em todos os cursos da Instituição. O Gestor, junto com a comunidade, deve atualizar

seu planejamento de quantitativo de ingressos, de acordo com a realidade contextual nacional

e  de  mercado  avaliada  para  a  elaboração  do  PDI.  Cabe  destacar  que  os  PPCs  (Projeto

Pedagógico  de  Curso)  existentes  antes  da  aprovação  do  PDI  deveriam  ter  sido

reformulado/ajustado para atender as previsões planejadas. Nos casos analisados, os cursos

citados deveriam estar previstos no PDI e executada de acordo com esse PDI.

Nos planejamentos de criações de cursos do IFMT há sempre a necessidade

prévia de um estudo de viabilidade para criação e manutenção de cursos no Estado de Mato

Grosso, e que o plano de gestão do Instituto deve refletir os anseios da comunidade, estando

as  ações  em consonância  com os  diversos  setores  do  IFMT.  Quando  proposto  o  PDI,  a
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PROEN e os campi devem trabalhar em conjunto para a implantação e execução das suas

estratégias e metas previstas.  Nos casos de cursos em que não serão mais ofertadas vagas,

estes devem ser submetidos previamente a apreciação do Conselho Superior para emissão de

resolução que caracterizará a “extinção”.

Recomendação 1: Executar o PPC e o quantitativo de ingresso dos cursos

analisados,  e que estão sendo ofertados,  conforme definido no Plano de Desenvolvimento

Institucional do IFMT (2014-2018), referente ao campus.

Recomendação  2:  Providenciar  oficialização  da  extinção  dos  cursos

analisados,  e  que  não  são  mais  ofertados,  referente  ao  campus,  conforme  previsto  na

Organização Didática do IFMT.

 

Constatação 7.5. Fragilidade no lançamento de informações no sistema de gestão acadêmica
do  IFMT  (Q-Acadêmico),  conforme  quadro  abaixo.  O  lançamento  de  informações
insuficientes  sobre as  turmas  e alunos do campus  impede o acompanhamento  gerencial  e
apoio  à  tomada  de  decisão,  o  acompanhamento  dos  alunos  beneficiários  da  Assistência
Estudantil e também impossibilitou a comparação dos dados lançados no Q-Acadêmico com
os dados referentes à Taxa de Evasão do campus que constam do Relatório Anual Estatístico
do IFMT 2016 (item 9), disponível em http://ifmt.edu.br/media/filer_public/03/35/0335f5d6-
85ba-416d-a37e-9e05254cf7b7/relatorio_v1.pdf . 

Curso Forma Início Turmas
registradas

no Q-
Acadêmico
(período de

ingresso)

Tempo
mínimo de

integralizaçã
o

Períodos
letivos da

turma com
registro de
matrículas

no Q-
Acadêmico

Técnico Em Informática Integrado Ao Nm 032427 
2005-1 (Inativo)

Integrado 2005/1
2005/1  - 1º

Tecnologia Em Biocombustível (40) TECNOLOG
IA

2014/2
2014/2  6 sem 1º

Manifestação da Unidade: 

“No que concerne a fragilidade dos dados constantes no QAcadêmico e que foram 
migrados do Sistema Giz, solicitaremos apoio técnico-pedagógico da reitoria a fim de 
compreender os apontamentos, bem como fazer as correções necessárias”.

30

Relatório de Auditoria nº 22/2017

mailto:audin@ifmt.edu.br
http://ifmt.edu.br/media/filer_public/03/35/0335f5d6-85ba-416d-a37e-9e05254cf7b7/relatorio_v1.pdf
http://ifmt.edu.br/media/filer_public/03/35/0335f5d6-85ba-416d-a37e-9e05254cf7b7/relatorio_v1.pdf


   
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - IFMT

AUDITORIA INTERNA
Avenida Senador Filinto Müller, nº 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP 78043-400

Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Causa: Processo inadequado quanto a controle acadêmico.

Análise da AUDIN:  O Sistema de Gestão Acadêmica  se justifica  como

instrumento  imprescindível  para  manter  de  forma  fidedigna,  padronizada  e  atualizada  os

registros de todos os alunos do campus, desde seus ingressos, devem ser de fácil acesso para

consulta  do IFMT e prestar informações,  quando solicitadas,  aos alunos ou ex-alunos.  Os

dirigentes  de  ensino dos  campi  devem adotar  procedimentos  padrões,  quanto  a  forma  de

inserção, matrícula, rematrícula, lançamento de notas e fechamentos dos períodos no sistema

acadêmico. Quanto aos  alunos matriculados  sem registro no Sistema de gestão,  os campi

devem observar  as  orientações  emitidas  pela  Pró-reitoria  de ensino,  mantendo um efetivo

controle  dos  documentos  e  dados  desses  alunos.  Nos  cursos  e  períodos  de  ingressos

analisados (Informática e Biocombustíveis) existem estudantes com registros de resultado em

apenas um período, sem demonstração de conclusão do curso. 

Recomendação: Providenciar atualização dos dados dos alunos do campus

no sistema acadêmico do IFMT.

Constatação 7.6. Fragilidade de informações sobre conclusão de cursos do campus Cáceres

nos relatórios do Q-Acadêmico, conforme consulta a Registro escolar > Relatórios de alunos

> Conclusão do curso. Em verificação na planilha constante do campo mencionado, observou-

se que em todos os cursos constam poucos estudantes com registros de concluintes (por curso

e período) no Sistema de Gestão Acadêmico.

Manifestação da Unidade: 

“No que concerne a fragilidade dos dados constantes no QAcadêmico e que foram 
migrados do Sistema Giz, solicitaremos apoio técnico-pedagógico da reitoria a fim de 
compreender os apontamentos, bem como fazer as correções necessárias”.
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Causa: Processo inadequado quanto à gestão acadêmica

Análise da AUDIN:  O sistema de gestão acadêmica é o instrumento que

propicia o acompanhamento das informações referentes às atividades de ensino, pesquisa e

extensão.  Os custos  decorrentes  de  sua  implantação  só  se justificam pela  necessidade  de

instrumentalizar um meio adequado para o efetivo lançamento, acompanhamento e controle

das informações relativas à área fim, a fim de subsidiar a tomada de decisão dos gestores. A

implantação  do  sistema  deve  ser  seguida  pela  sua  completa  implementação,  com  o

lançamento de dados corretos de todos os cursos, turmas, disciplinas e alunos, de forma que

as informações constantes do sistema sejam fidedignas e confiáveis e possam, assim, embasar

as  decisões  do  gestor.  Nos  casos  analisados  foi  constatado  a  existência  de  estudantes

aprovados em todos os períodos sem o devido registro de conclusão no sistema a exemplo de:

T. M. DA C.

Recomendação: Concluir a implementação do sistema de gestão acadêmica

do IFMT no campus,  com o lançamento  de todos os  dados e  informações  referentes  aos

cursos, turmas, disciplinas e alunos do campus, bem como manter atualizado esse sistema.

Constatação 7.7. Evasão nos períodos letivos iniciais dos cursos superior a 30% em relação 

ao período de ingresso. A análise da evasão escolar foi prejudicada em razão da fragilidade 

dos dados lançados no sistema Q-Acadêmico, conforme relatado acima:

Curso
 

Forma
 

 Turma de
Ingresso

 

Matrículas 
 

1º 2º 3º

Técnico Em Informática Integrado Ao Nm 
032422 Eja-2006-1
 
 

Integrado
 
 

2006/1 31 8 10

2007/1 32 9 8

2008/1 46 26 20

Técnico em Informática CAS-24v Cod 
032424 2006-1(Inativo)

 
 Integrado

2006/1 30 24 19
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 2007/1 36 15 11

Técnico Em Informática Integrado Ao Nm 
Nm 2014-1 - Info

INTEGRADO 2014/1 40 32 25

Tecnologia Em Biocombustível (40)
 
 
 
 
 
 

TECNOLOGIA
  

2010/1 37 33 29

2011/1 42 33 24

2012/1 43 22 22

2013/1 43 26 22

2014/1 47 22 16

2014/2 1 - -

2015/1 39 36 17

Manifestação da Unidade: 

“No que concerne a fragilidade dos dados constantes no QAcadêmico e que foram 
migrados do Sistema Giz, solicitaremos apoio técnico-pedagógico da reitoria a fim de 
compreender os apontamentos, bem como fazer as correções necessárias”.

Causa: Fragilidade na Gestão acadêmica.         

Análise da AUDIN:  O sistema de gestão acadêmica é o instrumento que

propicia o acompanhamento das informações referentes às atividades de ensino, pesquisa e

extensão.  Os custos  decorrentes  de  sua implantação  só se  justificam pela  necessidade  de

instrumentalizar um meio adequado para o efetivo lançamento, acompanhamento e controle

das informações relativas à área fim, a fim de subsidiar a tomada de decisão dos gestores. A

implantação  do  sistema  deve  ser  seguida  pela  sua  completa  implementação,  com  o

lançamento de dados corretos de todos os cursos, turmas, disciplinas e alunos, de forma que

as informações constantes do sistema sejam fidedignas e confiáveis e possam, assim, embasar

as  decisões  do  gestor.  As  informações  adequadas  sobre  alunos  concluintes  também

contribuem para tomada de decisões referente ao acompanhamento das ações de permanência

e êxito.

Recomendação 1: Concluir a implantação e implementação do Sistema de

Gestão Acadêmico no campus. 

33

Relatório de Auditoria nº 22/2017

mailto:audin@ifmt.edu.br


   
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - IFMT

AUDITORIA INTERNA
Avenida Senador Filinto Müller, nº 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP 78043-400

Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Recomendação  2:  Manter  atualizados  os  dados  dos  alunos  no  sistema

acadêmico do IFMT.

 

Constatação 7.8.  Fragilidades no acompanhamento das ações de permanência e êxito dos

estudantes pela comissão:

Descrição
1- Ausência de acompanhamento da evolução de indicadores de permanência e êxito dos

estudantes do campus;
2-  Ausência  de  análise  do  quantitativo  de  alunos  evadidos  beneficiários  de  assistência

estudantil, em relação aos que não receberam bolsas;
3- Sistec sem acesso, para consulta, aos membros da comissão de permanência e êxito dos

estudantes;

Manifestação da Unidade: 

“Item  1:  Comissão:  Enquanto  comissão  ainda  estamos  estruturando  o

trabalho a ser feito até o ano de 2024. Para isso a partir da Comissão Central composta na

Reitoria, os trabalhos estão sendo encaminhados e realizados conforme o cronograma de

ação.

A evasão escolar, sempre foi alvo de observação, estudo e intervenção no

Campus Cáceres, a partir dos aspectos de identificação os sujeitos evadidos, do contato com

eles, do levantamento das causas que levam os alunos a desistirem, entre outros. Contudo,

esse trabalho ocorria ao longo do no letivo, com tarefas pontuais, e embora sistematizados

em planilhas, ou tratados a partir do sistema acadêmico, não se formou um banco de dados.

A partir de 2015, essa tarefa vem se intensificando, as informações têm sido tratadas com
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maior lisura no sentido de formar um banco de dados que permitirá a comparação e o

acampamento-base da evolução dos problemas e dos êxito dos estudantes.

O  Plano  Estratégico  de  Ações  (ANEXO)  de  Permanência  e  Êxito  dos

Estudantes do IFMT Campus Cáceres, está em fase de elaboração, cuja versão preliminar foi

encaminhada a Comissão central na reitoria no dia 01/011/17, para análise e sugestões. Na

proposta desse plano estão contidos os dados da evasão escolar, as possíveis causas e os

elementos essenciais ao êxito dos estudantes do Campus Cáceres, por meio dos resultados da

Pesquisa: “Evasão, Permanência e Êxito” aplicada em 2016; as planilhas contendo dados

da evasão e repetência por curso, bem como estratégias de combate a evasão e de fomento a

permanência e êxito. Conforme documentos encaminhados anteriormente. 

Item 2: Comissão: Considerando que todos os estudantes  participam da

Assistência Estudantil seja pela oferta de alimentação escolar, atendimento na enfermaria,

visita técnica com ajuda de custo, entre outros, esse trabalho é feito através de informações

do Q-Acadêmico  e  das  planilhas  enviadas  pelo pesquisador institucional.  Além disso,  os

dados  são  comparados  as  informações  obtidas  pela  Pesquisa:  “Evasão,  Permanência  e

Êxito” aplicada em 2016” e estão sendo planejadas ações visando minimizar a evasão e a

retenção e promover  o  êxito  da  maioria  dos  Estudantes,  conforme versão preliminar  do

Plano Estratégico do Campus Cáceres em anexo. Apenas o comparativo dos evadidos com os

estudantes que recebem bolsa era observado, porém, não era sistematizado, contudo, está no

planejamento das ações de combate a evasão.

Item 3: Comissão: Sempre nos apoiamos nos dados do sistema acadêmico e

plhanilhas enviadas pelo pesquisador institucional, mas fomos informados da necessidade de

acompanhamento dos dados diretos na base de dados do Sistec, na última videoconferência

realizada em 06/09/17, depois desenvolvemos tarefas. Informamos que embora o acesso seja

bastante burocrático, o acesso está sendo providenciado.
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 Opinião:  o  acesso  aos  dados  do  Sistec  deveria  ser  publicizado  sem

burocracia de nível de acesso, autorizações, ser em informações de consulta pública, tal qual

o Diário Oficial da União e o Portal da Transparência”.

Causa: Processo inadequado quanto à gestão acadêmica.

Análise da AUDIN: Os indicadores de permanência e êxito de estudantes

do campus têm a finalidade de estabelecer parâmetros para o Gestor tomar as decisões quanto

a execução dos cursos e modalidades ofertadas. A comissão de acompanhamento das ações de

permanência e êxito,  devidamente estruturada,  deve propor ações no campus, promovendo

ainda o acompanhamento das suas execuções e dos seus indicadores. A Instituição de Ensino

quando decide criar um curso deve planejar além das ações para criação, as de permanência e

acompanhamento  de  egressos.  Sendo  assim,  a  constatação  será  mantida  para

acompanhamento das ações de permanência e êxito de alunos no campus.

Recomendação 1: Estruturar e dar suporte à comissão de acompanhamento

das ações de permanência e êxito de estudantes do campus, para planejarem e executarem tais

ações.

Recomendação  2:  Acompanhar,  pela  comissão  permanente,  as  ações  e

indicadores de permanência e êxito de estudantes do campus.

EGRESSOS 

Constatação 7.9. Fragilidade no acompanhamento de egressos do campus em relação a:

Descrição

a) ausência de utilização do resultado dos dados levantados sobre os egressos no que se

refere a retroalimentação curricular. 

b) ausência de levantamento sobre a percepção dos estudantes sobre a utilidade do curso na

perspectiva da inserção no mundo do trabalho e na melhoria da qualidade de vida  dos

egressos, conforme prevê a proposição introdutória do relatório. 
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Manifestação  da  Unidade:  “a)  A  ausência  da  utilização  dos  dados

levantados sobre egressos se refere pelo fato de que os dados eram apenas armazenados

fisicamente,  dificultando a tabulação dos mesmos. A coleta de dados era feita através do

preenchimento  manual  de  um  questionário  nos  encontros  de  egressos  realizados  pelo

campus. Contudo, para facilitar o manuseio e a sistematização dos dados, visto que a forma

de  coleta  não  era  eficiente,  foi  criado  um  link  de  acesso

(https://goo.gl/forms/2zcb5iwut4ArP1C23), onde hospeda um cadastro de egressos na forma

eletrônica, disponibilizado recentemente na página oficial do campus. Tal cadastro, já está

sendo utilizado como forma de inscrição para o próximo encontro de egressos, que será

realizado no dia 11/11/2017 nas dependências do IFMT – Campus Cáceres. Com essa nova

ferramenta eletrônica, a reatroalimentação curricular ficará mais eficaz. b) Diante dos fatos,

com  o  uso  do  questionário  eletrônico,  pretende-se  alcançar  o  máximo  de  respostas  e

consequentemente realizar um levantamento da avaliação da formação e a  empregabilidade

dos egressos do IFMT – Campus Cáceres, no qual contribuirá para o processo contínuo de

avaliação, diretrizes dos cursos e para avaliação institucional”.

Causa: Processo inadequado quanto a gestão acadêmica.

Análise  da  AUDIN:  O  acompanhamento  de  egressos  tem  múltiplos

objetivos e um significado único: a potencialização das atividades acadêmicas no sentido da

melhoria  da qualidade do ensino e o atendimento aos compromissos  com a sociedade.  O

acompanhamento de egressos deve possibilitar não apenas o acompanhamento da trajetória

profissional dos estudantes, de modo a identificar o conhecimento de suas dificuldades na

integração  com  o  mundo  do  trabalho,  mas,  também  obter  dos  ex-alunos  um  processo

constante  de  avaliação  sobre  o  curso  realizado  visando  garantir  que  este  acompanhe  a

introdução de novos recursos tecnológicos e as demandas de atualização dos profissionais,

dos conteúdos trabalhados dos cursos como forma a aprimorar sua qualidade. Por outro lado,

para o estudante a reaproximação  com a estrutura da instituição permite a potencialização das

atividades profissionais, tanto através da manutenção de  bancos de currículos a disposição
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das  empresas  e  empregadores,  quanto  pela  oportunidade  de  se  engajar  em  atividades

acadêmicas que lhes possibilitam  atualizar seus conhecimentos profissionais . Trazer os ex-

alunos para dentro da instituição é criar um vínculo de parceria e cumplicidade no sentido do

desenvolvimento de uma boa formação profissional é, com certeza, uma ação que ajuda no

cumprimento dos compromissos institucionais de atualização dos cursos e que tem nos ex-

alunos um aliado de fundamental importância.

Recomendação 1:  Implementar, com apoio da Pró-reitoria de Extensão, o

acompanhamento sistemático de egressos no campus.

Recomendação  2:  Apropriar-se  do  resultado  do  acompanhamento  de

egressos na retroalimentação curricular dos cursos ofertados pelo campus.

III – CONCLUSÃO

Considerando as verificações realizadas, somos de opinião que a Unidade

Gestora  deve  adotar  medidas  corretivas  com  vistas  a  elidir  os  pontos  ressalvados  nas

constatações acima registradas dos processos analisados, e também para saneamento de todas

as  inconsistências  similares  nos  processos  futuros,  assumindo  os  riscos  pela  não

implementação das recomendações emitidas neste relatório.

As constatações que se referirem a prestações de serviços ou aquisições que

tenham  outros  campi  como  participantes,  estes  devem  ser  comunicados  para  sanear  as

inconsistências em seus campi.

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.
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Equipe Auditoria Interna (AUDIN):

Nome Cargo Assinatura

Renata  Bueno

Contrera

Auditora Chefe Substituta

Augusto  César

Lira de Amorim

Auditor

Cacilda Guarim Téc.  Assuntos

Educacionais

Deuzimar  Lira

de Matos

Assistente Administração

Márcio  Menezes

Roza

Auditor

Tatiane  Aguiar

de Oliveira

Auditora
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ANEXO I

PROCESSOS ANALISADOS - 2016

Item
Mod

Licitação
Número do Processo

(TESOURO GERENCIAL)
CNPJ Favorecido

Valor Liquidado
(Tesouro Gerencial)

1 8 23191.025858.2016-58 ***334 R$20.315,67
2 8 23191.034434/2016-84 ***5135109 R$314,00
3 8 -8 **8334 R$32.626,30
4 12 67270000259201536 ***03386000*** R$41.640,00
5 12 08754000038201647 ***2535000*** R$15.570,00

PROCESSOS ANALISADOS - 2017

Item
Mod

Licitação
Número do Processo

(TESOURO GERENCIAL)
CNPJ Favorecido

Valor Liquidado
(Tesouro Gerencial)

1 8 23191.021558.2017-81 ***8992103 R$125,88
2 8 23191.002286.2017-10 ***18055149 R$1.662,14
3 8 23191.026855.2017-12 **8334 R$716,85
4 12 23191001319201461 ***10117000*** R$671.663,33
5 6 23191010011201750 ***2766000*** R$7.102,20
6 12 23191009469201685 ***6839000*** R$72.988,52
7 6 23191022521201770 ***91806000*** R$2.069,80
8 3 23191000855201369 ***83066000*** R$100.000,00
9 12 23191001139201307 ***32146000*** R$415.555,72
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