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Relatório de Auditoria nº 25/2018 

 

Unidade Auditada: Reitoria 

Nome do Gestor: Willian Silva de 

Paula 

Cargo: Reitor 

Ordem de Serviço: 19/2018 

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

 

Justificativa acatada quanto a seguinte constatação da Nota de Auditoria nº 

21/2018: 1.1; 3.1. 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 25/2018 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Senhor Gestor,  

Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2018, 

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 2018, realizadas pela Reitoria, 

conforme descritas abaixo: 

1.25 Acompanhamento da legalidade no relacionamento do IFMT X 

Fundação de apoio; 

3.3 Acompanhamento da similarização das matrizes curriculares dos 

cursos iguais em campi diferentes do IFMT; 

3.4. Avaliação da Prestação de contas dos jogos estudantis etapa 

estadual; 

3.5. Avaliação da prestação de contas do WorkIF; 
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I – ESCOPO DO TRABALHO 

Este trabalho foi realizado de acordo com as Normas de Auditoria 

aplicáveis ao Serviço Público Federal.  

Na análise das ações com interveniência da Fundação de apoio 

Uniselva, foram verificados os seguintes documentos: Convênio n. 004/IFMT/2018 

celebrado entre o IFMT e o IMAmt (Instituto Mato-grossense do Algodão), Processo n.º 

23194.007049/2018-04 (projeto de pesquisa), Termo de Cooperação em rede IFMT e a 

Uniselva.  

Para análise da prestação de contas dos Jogos dos Institutos Federais 

de Mato Grosso - JIFMT foi analisado o Processo n.º 23188.001746/2018-22 (volume I, 

II e III), que trata do detalhamento das despesas na realização do evento, foram 

verificadas as planilhas de pagamentos de diárias aos servidores, aquisição de serviços, 

compras de materiais de consumo, pagamento da ajuda de custo aos discentes 

participantes dos jogos dos Institutos Federais - JIFMT - 2018, projeto de realização dos 

jogos, portarias de comissão examinadora e demais atividades, regulamento Geral e 

regulamento das modalidades desportivas dos V jogos do instituto federal de mato 

grosso 2018 .  

Para análise quanto a similarização dos cursos ofertados nas unidades 

do IFMT foram requisitados à Pró-reitoria de Ensino a listagem dos cursos técnicos e 

superiores presenciais ofertados, sendo realizada comparação entre as disciplinas 

existentes nas  matrizes curriculares dos Projetos Pedagógicos de Cursos, divulgados 

nos sites institucionais de cada campus,  destacando as nomenclaturas e cargas horárias 

distintas entre elas, bem como consultas às resoluções dos conselhos de classes das 

áreas das disciplinas analisadas. Destaca-se aqui que o trabalho da auditoria interna 

restringiu-se aos cursos presenciais, exceto cursos FIC e os cursos da EAD - Ensino à 

distância.  É importante salientar a necessidade de garantir também a análise 
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pedagógica,  pela Pró-reitoria de Ensino do IFMT, das planilhas construídas pela 

Auditoria Interna. 

Ressalta-se que a ação do PAINT2018 sobre acompanhamento da 

similarização das matrizes curriculares dos cursos iguais em campi diferentes do IFMT 

motivou-se por constantes discussões já ocorridas em reuniões do Conselho de 

Dirigentes (como as descritas nas atas de 19/12/2016 e 03/04/2017) e Conselho Superior 

(como descritas nas atas….) do IFMT, bem como em reuniões entre a Pró-reitoria de 

Ensino e esta Auditoria Interna.  Também foi realizado um levantamento por 

amostragem em 2016 quanto a similarização de alguns cursos em campi distintos, sendo 

que o resultado foi enviado à Pró-reitoria de Ensino, através do Memorando n.  90/2016 

- AUDIN/IFMT DE 02/01/2017, sugerindo alterações nas matrizes curriculares para 

garantir a similarização das mesmas.  A proposta de similaridade nas matrizes 

curriculares de cursos iguais em campi distintos no âmbito do IFMT traz maior 

eficiência quando das necessidades de transferências internas, além de maior controle 

no dimensionamento da força de trabalho dos docentes. 

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

aspectos de formalização legal dos procedimentos, excluídos, portanto aqueles de 

natureza técnica e pedagógicas, inclusive quanto ao detalhamento, uniformização e 

padronização dos cursos, projetos e prestação de contas.  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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    II – RESULTADO DOS EXAMES 

1 - GESTÃO DE CONTROLES 

Legalidade no relacionamento do IFMT X Fundação de apoio 

Não houve constatação. 

                  2- GESTÃO DE SUPRIMENTO DE BENS, SERVIÇOS, OBRAS 

Essa área foi analisada em relatórios de auditorias específicos por campus. 

3 - GESTÃO ACADÊMICA 

Prestação de contas dos Jogos do Instituto Federal de Mato Grosso - 

JIFMT 2018 

Não houve constatação. 

 

Similarização das matrizes curriculares dos cursos iguais em campi 

diferentes do IFMT 

Constatação 3.1. Ausência de similarização nos cursos técnicos (nível médio) e 

superiores ofertados pelo IFMT, em campi diferentes, conforme descritos nos anexos I e 

II desta Nota de Auditoria, dificultando a mobilidade dos alunos entre as unidades do 

IFMT, conforme organização didática vigente e §1º e 2º do art. 11 da Resolução 

CONSUP 23/2011.  

Foram comparados cursos iguais em campi diferentes e verificados os seguintes 

apontamentos: 

- Nomenclaturas diferentes de disciplinas similares; 

- Disciplinas diferentes para o mesmo curso; 

- Carga horária diferente para disciplinas similares; 

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 

 

 

5 

Relatório de Auditoria nº 25/2018 

- Disciplinas obrigatórias iguais às disciplinas optativas no mesmo curso; 

- Carga horária diferente para disciplina igual; 

Manifestação da Unidade: “Consoante com a pesquisa realizada 

pela Auditoria interna e considerando que tal estudo já foi iniciado pela Pró-Reitoria 

de Ensino, envolvendo o Colégio de Diretores de Ensino ou cargo similar, em conjunto 

com as Diretorias de Ensino de Graduação, Diretoria de Ensino Técnico e 

Departamento de Educação à distância, e considerando ainda, que tal estudo não havia 

registro dentro do IFMT (PROEN ou Campi), considerando que o Plano Nacional de 

Educação em sua Meta 12 e Estratégia 12, aponta a obrigatoriedade de consolidar a 

Mobilidade Acadêmica nacional e internacional, considerando o financiamento da 

infraestrutura e de pessoal nos campi, considerando a Diretrizes Norteadoras para o 

Ensino Integrado aprovada pelo CONIF em 2018, considerando que o IFMT tem até 

2019 para aprovar suas diretrizes de ensino integrado, considerando o funcionamento 

dos cursos e considerando o excesso de carga horária dos cursos sem financiamento, a 

Pró-Reitoria de Ensino Cria um GT cujo cronograma aponta para encerramento em 

junho de 2019, onde seu objetivo é estudar as possibilidade de similarização, criar 

propostas de currículos de referência por eixos, criar normativa de revisão de PPCs, 

propor similarização de currículos em cursos iguais, respeitando a contextualização 

local e regional”. 

Causa: Fragilidade no Controle Interno da gestão acadêmica. 

Análise da AUDIN: A similarização de cursos favorece o cidadão 

quanto a escolha da sua carreira profissional, uma vez que a mobilidade acadêmica 

permite transferir de uma unidade para outra, na mesma ou diferente Instituição, sem ser 

prejudicado quanto aos créditos já cumpridos.  No caso específico do IFMT, a existência 

de 19 campi em todo o  Estado de Mato Grosso deve ser um facilitador para aqueles que 

precisam mudar de domicílio dentro do Estado e não tenham suas vidas acadêmicas 

prejudicadas.  A Pró-reitoria de ensino deve agilizar esse processo de similarização dos 
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cursos, propondo matrizes curriculares de cursos, promovendo a reunião de 

coordenadores de cursos, e abrindo prazo para sugestões dos docentes. Com o intuito de 

apenas contribuir com a discussão da similarização, esta AUDIN realizou uma análise 

de matrizes curriculares de alguns cursos iguais ofertados em campi distintos e construiu 

as matrizes curriculares similares, relacionadas no Anexo IV, reiterando que essas 

sugestões necessitam de um olhar pedagógico.  Considerando a manifestação do gestor, 

esta constatação fica mantida até a consolidação desse trabalho de similarização dos 

cursos ofertados pelo IFMT. 

Recomendação: Realizar a similarização dos cursos ofertados pelo 

IFMT em seus diversos campi. 

 

Constatação 3.2. Existência de cursos, similares entre campi, em pleno funcionamento 

e sem Projetos Pedagógicos aprovados, em descumprimento aos art. 9º e 11 da 

Organização Didática e art. 14 da Resolução CONSUP 023/2011, do IFMT. 

Campi Curso 

Barra do Garças Superior de Tecnologia em Gestão Pública 

Cuiabá Técnico em Eletrotécnica - Subsequente 

Cuiabá Técnico em Gestão com habilitação em 

Secretariado - Integrado (consta apenas matriz 

curricular da antiga autarquia) 

Cuiabá Técnico em Secretariado - Subsequente 

Manifestação da Unidade:  

“O Curso de Gestão Pública de Barra do Garça, encontra-se com 

PPC para aprovação do CONSEPE, feito que não ocorreu, pois com a definição que 

todos os projetos de cursos deveriam passar por aquele colegiado, o Conselho Superior 

suspendeu a distribuição de PPCs e assim, suspendendo sua aprovação no CONSUP. 
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Os Cursos citados em referência ao campus Cuiabá, já constava em 

análise, desde 2017. 

Vale ressaltar que os Cursos citados do Campus Cuiabá estavam em 

resoluções do antigo CEFET, e que não foram entregues a Pró-Reitoria, só após 2017 

foi solicitado ao Campus resolução e PPC. Fica estipulado junho de 2019 para ser 

apresentado resolução”. 

Causa: Fragilidade no Controle Interno da gestão acadêmica. 

Análise da AUDIN: O projeto pedagógico do curso orientado pelo 

Resolução nº 6, de 20 de setembro de 2012, que define as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, fundamentado na Lei 

9394/96 estabelece em seu artigo 20 a estrutura mínima obrigatória para elaboração dos 

projetos pedagógicos, além do que  é uma exigência do Ministério da Educação, que o 

curso esteja cadastrado no SISTEC, assim como os cursos superiores que devem estar 

cadastrados no e-MEC visando  centralizar informações que facilite ao  credenciamento 

e recredenciamento das instituições de ensino para que possam ofertar o ensino superior 

com cursos devidamente reconhecidos. Neste sentido é essencial  que os projetos sejam 

construídos e aprovados antes de serem ofertados pelo campus.  Sendo assim, a 

identificação de cursos ofertados sem tais projetos gera insegurança quanto a gestão 

acadêmica e potencializa erros nas cargas horárias e disciplinas ministradas.  Cabe 

destacar que a Gestão Acadêmica deve melhorar seus controles internos para evitar 

ofertas de cursos sem aprovar previamente os projetos pedagógicos. 

Recomendação: Providenciar os projetos pedagógicos, devidamente 

aprovados pelo CONSUP, dos cursos citados na constatação. 

Constatação 3.3. Existência de cursos com nomenclaturas diferentes mas com matrizes 

curriculares similares, não adotando uma boa prática no IFMT. 

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 

 

 

8 

Relatório de Auditoria nº 25/2018 

Curso Campi 

Bacharelado em Engenharia Agronômica Sorriso 

Bacharelado em Agronomia Cuiabá, Campo Novo do Parecis, 

Confresa e São Vicente (Campo verde) 

 

Licenciatura em Ciências da Natureza São Vicente e Rondonópolis 

Licenciatura em Biologia Confresa 

Licenciatura Plena em Ciências 

Biológicas 

Juína e Diamantino 

Licenciatura em Ciências da Natureza 

com Habilitação em Biologia 

São Vicente e Guarantã do Norte 

 

Licenciatura em Física  Confresa 

Licenciatura plena em Física Pontes e Lacerda 

Manifestação da Unidade: “O GT de similarização fará proposição 

de similarização de nomes para análise do CONSEPE e determinação de catálogo de 

nomes de cursos por eixo ou área de conhecimento”. 

Causa: Fragilidade no Controle Interno da gestão acadêmica. 

Análise da AUDIN: O processo de similarização deve perpassar 

também pela nomenclatura dos cursos e disciplinas, facilitando ao aluno a compreensão 

das matrizes curriculares de forma geral.  Considerando a manifestação do gestor, esta 

constatação fica mantida até a consolidação desse trabalho de similarização dos cursos 

ofertados pelo IFMT. 
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Recomendação: Realizar a similarização dos cursos ofertados pelo 

IFMT em seus diversos campi, inclusive quanto às nomenclaturas dos mesmos e de suas 

disciplinas. 

 

Constatação 3.4. Ausência de similarização das disciplinas de formação profissional 

entre os cursos iguais de modalidades diferentes, demonstrada no Anexo III. 

Campi Curso Modalidade 

Campo Novo do 

Parecis 

Técnico em Agropecuária Integrado 

Cáceres Subsequente 

Pontes e Lacerda Técnico em Administração Integrado 

Pontes e Lacerda 

(Jauru) 

Subsequente 

Pontes e Lacerda 

(Araputanga) 

Subsequente 

Cuiabá Técnica em Secretariado Integrado 

Subsequente 

Pontes e Lacerda Técnico em Secretariado Integrado  

Subsequente 

Primavera do Leste Técnica em Eletrotécnica Integrado 

Subsequente 

Sinop Técnico em Eletromecânica Integrado 
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Subsequente 

Primavera do Leste Técnico em Eletromecânica Integrado 

Subsequente 

Rondonópolis Técnico em Química Integrado  

Subsequente 

Bela Vista Técnico em Química Integrado  

Subsequente 

Lucas do Rio Verde Técnico em Biotecnologia Integrado 

Subsequente 

Manifestação da Unidade: “O GT de similarização fará proposição 

de similarização de nomes de disciplinas, em conjunto com os coordenadores de Cursos 

Técnicos para análise do CONSEPE e determinação de catálogo de nomes de cursos 

por eixo”. 

Causa: Fragilidade no Controle Interno da gestão acadêmica. 

Análise da AUDIN: O processo de similarização deve perpassar 

também pelas modalidades de ensino dos cursos iguais, facilitando ao aluno a 

compreensão das matrizes curriculares de forma geral.  Considerando a manifestação do 

gestor, esta constatação fica mantida até a consolidação desse trabalho de similarização 

dos cursos ofertados pelo IFMT. 

Recomendação: Realizar a similarização dos cursos ofertados pelo 

IFMT em seus diversos campi, inclusive quanto às modalidades de ensino dos cursos 

ofertados.  
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Constatação 3.5. Fragilidades no controle de cursos técnicos (nível médio) ofertados 

pelo IFMT, sendo atribuição da Pró-reitoria de Ensino.   

Cursos informados na listagem da PROEN que não estão sendo ofertados pelos 

campi 

Campus Curso 

Juína Técnico em Administração - Proeja 

Campo Novo do Parecis Técnico em Alimentos - Integrado 

Confresa Técnico em Alimentos - Integrado* 

Pontes e Lacerda Técnico em Secretariado - Integrado* 

Pontes e Lacerda Técnico em Química - Integrado* 

Cuiabá Técnico Subsequente em Manutenção e Suprimentos 

de Informática* 

* cursos informados pela PROEN como extintos, porém não foram localizadas resoluções do Conselho Superior 

do IFMT desses atos. 

Manifestação da Unidade: “A Fragilidade do controle está sendo 

minimizada, uma vez que desde a criação do IFMT, as Diretorias de Ensino Técnico 

anteriores, não planejavam suas ações de controle e tampouco publicaram algum 

instrumento de normalização de abertura, encerramento ou atendimento específico de 

alteração de funcionamento de curso técnico, ficando as unidades sem referência. 

Em 2018 a Diretoria de Ensino Técnico iniciou estudo para 

acompanhar as atividades de Cursos existentes e extintos, ficando o controle futuro 

mais seguro e assertivo.  Até maio de 2019 tal apontamento estará sanado. 

Destaco que os Cursos Técnico em administração - Proeja do 

Campus Juína, Técnico em Alimentos - Integrado do Campus CAmpo Novo do Parecis 
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e Técnico Subsequente em Manutenção e Suprimentos de Informática do Campus 

Cuiabá não foram informado pela Proen na planilha enviada a Auditoria. 

O curso integrado Técnico em Alimentos do campus Confresa, segue 

esclarecimentos com as  resoluções do Conselho Superior do IFMT. Resolução nº 004, 

de 29 de janeiro de 2010 - Aprovar, ad referendum, a criação e o Projeto Pedagógico 

do Curso Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino Médio, eixo Tecnológico 

Produção Alimentícia, a ser realizado no IFMT - Campus Confresa, e autorizar seu 

funcionamento. Resolução nº 052, de 20 de dezembro de 2010 - Aprovar a resolução ad 

referendum nº 004/2010 do Consup, que aprovou a criação e o Projeto Pedagógico do 

Curso Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino Médio, eixo tecnológico Produção 

Alimentícia, do IFMT - campus Confresa, e autorizou seu funcionamento. resolução nº 

082, de 21 de novembro de 2014. Aprovar a extinção do curso Técnico em 

Alimentos/Proeja, do IFMT - Campus Confresa. 

O curso integrado Técnico em Secretariado do Campus Pontes e 

Lacerda, segue esclarecimentos: Não foi localizado nos arquivos da Proen Resolução 

de funcionamento, solicitamos ao Campus o PPC, ao qual cita a Resolução nº 003 de 

04 de outubro de 2005 que aprova o funcionamento do curso.  

O curso integrado Técnico em Química foi utilizado PPC do CEFET 

Campus Cuiabá, consta na Proen a matriz utilizada no curso e o PPC não se encontra 

nos arquivos. O encerramento do curso foi oficializada através dos seguintes 

documentos: a) Memorando nº 018/2015/DG/IFMT-PL (20/03/2015), que solicitou 

orientações sobre o encerramento do curso a Proen. b) Memorando nº 152/2015/Proen 

(01/04/2015), com orientações da Proen sobre os procedimentos para encerramento do 

curso. c) Ata de reunião realizada com os servidores do Campus em 06/05/2015, 

conforme orientações da Proen, para deliberar sobre o encerramento do curso. d) 

Memorando nº 028/2015/DG/IFMT-PL (14/05/2015), que autorizou a SGDE do 

Campus a encerrar o curso”. 
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Causa: Fragilidade no Controle Interno da gestão acadêmica. 

Análise da AUDIN: O controle interno dos cursos existentes e 

ofertados, deve ser feito pelo setor acadêmico, buscando equalizar as diferenças entre os 

diversos PPCs nos campi e garantindo a sua oferta enquanto não houver nova resolução 

para sua extinção.  Reiteramos que os cursos analisados foram retirados da relação de 

cursos enviada pela PROEN, por e-mail, no dia 11/10/2018, e foram considerados todos 

os cursos, inclusive os que possuíam observação de “extinto”.  Considerando a 

manifestação do gestor, esta constatação fica mantida até a regularização dos cursos 

“extintos” pelo dirigentes no campus do IFMT. 

Recomendação: Regularizar, junto ao Conselho Superior do IFMT, a 

situação de “extinção” dos cursos existentes sem oferta de novas vagas, bem como 

adequar o monitoramento nos campi, para evitar manutenção de cursos sem oferta de 

vagas.  

 

Constatação 3.6. Divergência entre a carga horária total aprovada (em Resolução do 

Conselho Superior), a carga horária total descrita no PPC e o somatório das disciplinas e 

atividades complementares constantes dos PPC analisados. 

Campi Curso CH na 

Matriz 

Curricular 

CH na 

Resolução 

CH 

somada no 

PPC 

Campo Novo 

do Parecis 

Bacharelado em 

Agronomia 

4607 4607 4590 

Confresa Bacharelado em 

Agronomia 

4069 4035 4069 

São Vicente 

(PPC2012) 

Licenciatura em 

Ciências da Natureza 

3160 3160 3192  

Rondonópolis Licenciatura em 3200 3200 3132  
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Ciências da Natureza 

Juína Licenciatura em 

Matemática 

3048 3520 3054 

Cuiabá Bacharelado em 

Engenharia de 

Controle e 

Automação 

4320 

 

4330 

 

4230 

  

 

Bela Vista Tecnologia em 

Gestão Ambiental 

2160 2159 2160 

Campo Novo 

do Parecis 

Técnico em 

Agropecuária - 

Integrado 

4278 4176 4278 

Confresa 3794 3614 3794 

Sorriso Técnico em 

Alimentos - Integrado 

3706 3912 3706 

Alta Floresta Técnico em 

Administração - 

Integrado 

3366 3486 3486 

Diamantino 3468 3774 3774 

Pontes e 

Lacerda 

Técnico em 

Secretariado - 

Subsequente 

990 N/L* 1350 

Cuiabá 990 N/L* 1350 

Barra do 

Garças 

Técnico em Controle 

Ambiental - 

Integrado 

3887 3887 3495 

Bela Vista Técnico em Meio 

Ambiente - Integrado 

3864 3864 3689 

Juína 3980 3980 3840 

Cuiabá Técnico em 

Edificações - 

Integrado 

3384 3672 3792 
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Pontes e 

Lacerda 

Técnico em 

Manutenção e 

Suporte de 

informática - 

Integrado 

3177 3337 3177 

Rondonópolis Técnico em 

Manutenção e 

Suporte de 

Informática - 

Subsequente 

1239 1240 1264 

Várzea 

Grande 

Técnico em Logística 

- Integrado 

3390 3390 3220 

*Não localizada a Resolução. 

Manifestação da Unidade: “Estudo de regularização já iniciado, 

desde 2018, prazo para encerramento maio de 2019. 

Em relação aos Cursos de Graduação: 

Bacharelado em Agronomia (Confresa) - Informamos que em março 

de 2018 encaminhamos ao CONSUP solicitação de Retificação da Resolução que 

aprovou o PPC, quanto à carga horária e número de vagas. Dessa forma, a Resolução 

Nº 07, de 25 de Julho de 2018 é a vigente, onde a Carga Horária correta é 4.069h (Ver 

Processo 23193.000669.2018-14, arquivado na PROEN). 

Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação (Cuiabá - 

Octayde Jorge)  - A Resolução CONSUP vigente é a Nº 037, de 08 de novembro de 

2011, com carga horária total de 4.430 horas. Não constatamos divergências na Matriz 

Curricular e nem na somatória da mesma no PPC, de acordo com os documentos 

arquivados na PROEN. 

Bacharelado em Agronomia (Campo Novo do Parecis) - A 

Resolução CONSUP vigente é a Nº 130, de 14 de dezembro de 2009, com carga horária 

total de 4.607 horas. Entretanto, observamos que há uma divergência de cálculo no 4º 
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semestre. Encaminharemos chamada ao campus, com cópia para a AUDIN, até 

18/01/2019, para providências. 

Licenciatura em Matemática (Juína) - Os dados apresentados acima 

referem-se a Resolução CONSUP Nº 002, de 10 de maio de 2011. Entretanto a 

Resolução vigente é a Nº 061, de 29 de novembro de 2013, onde a carga horária total é 

de 3.048 horas. Observamos que há uma diferença (à mais) de 06 horas entre a 

Resolução e a soma do PPC. A Diretoria de Graduação já vêm fazendo chamamento 

para que os cursos de licenciatura se adequem à Resolução CNE/MEC N° 2/2015. 

Encaminharemos nova chamada ao campus, com cópia para a AUDIN, até 18/01/2019. 

Licenciatura em Ciências da Natureza (Rondonópolis) -  A 

Resolução CONSUP vigente é de nº 081, de 30 de setembro de 2015, cuja carga 

horária é 3.200 horas. Não constatamos divergências na Matriz Curricular e nem na 

somatória da mesma no PPC, de acordo com os documentos arquivados na PROEN. 

Licenciatura em Ciências da Natureza (São Vicente/Jaciara) - A 

Resolução CONSUP vigente é de nº 08, de 16 de outubro de 2009, cuja carga horária é 

3.160 horas. Não constatamos divergências na Matriz Curricular e nem na somatória 

da mesma no PPC, de acordo com os documentos arquivados na PROEN. Informamos 

ainda que este curso entrará em processo de extinção. 

Tecnologia em Gestão Ambiental (Bela Vista) - Este curso funciona 

com a Resolução do Conselho Diretor do CEFET Nº 005, de 12 de março de 2007, cuja 

carga horária total é de 2.159. Entretanto, há uma diferença (à mais) de 01 hora. A 

Diretoria de Graduação já vêm fazendo chamamento para que o campus faça a 

reformulação de seus cursos de graduação desde 2014. Encaminharemos nova 

chamada ao campus, com cópia para a AUDIN, até 18/01/2019”. 

 

Causa: Fragilidade no Controle Interno da gestão acadêmica. 
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Análise da AUDIN: A carga horária do curso deve coincidir tanto no 

registro da matriz curricular, quanto do projeto pedagógico, sendo observado falhas 

nesses somatórios nas matrizes divulgadas no site institucional. O somatório de carga 

horária deve estar alinhado entre matriz curricular X PPC X contabilização dos  dados. 

Em relação às cargas horárias dos cursos de Engenharia de Automação e Controle 

(Cuiabá e, Ciências da Natureza (Rondonópolis e São Vicente) houve um equívoco 

desta AUDIN na contabilização das cargas horárias de disciplina e na comparação com 

a resolução dos projetos pedagógicos, estando correta a carga horária das resoluções 

com os outros 02 parâmetros comparados.  

São Vicente 

(PPC2012) 

Licenciatura em 

Ciências da Natureza 

3160 3160 3160  

Rondonópolis Licenciatura em 

Ciências da Natureza 

3200 3200 3200  

 

Cuiabá Bacharelado em 

Engenharia de Controle 

e Automação 

4430 

 

4430 

 

4430 

  

 

 

Considerando a manifestação do gestor, esta constatação fica mantida 

até a consolidação desse trabalho de similarização dos cursos ofertados pelo IFMT. 

Recomendação: Corrigir desvios, de carga horária total,  informados 

nos registros do PPC, Matriz Curricular e somatório de cada curso na planilha.  

 

Constatação 3.7. Ausência de oferta da disciplina “LIBRAS” em curso do IFMT, em 

descumprimento ao §2º do  art. 3º do Decreto 5.626/2005. 

Campi Curso 
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Campo Novo do Parecis Tecnologia em Agroindústria 

Guarantã do Norte 

Manifestação da Unidade:  

“O PPC vigente do Campus Campo Novo do Parecis é de 2009 e 

atualmente encontra-se em processo de reformulação e já contempla a disciplina de 

LIBRAS.  

O PPC vigente do campus Guarantã do Norte é de 2017 e contempla 

a disciplina optativa de LIBRAS, com carga horária total de 34 horas, que poderá ser 

ofertada no 4º semestre do curso (ver folhas 366/pg. 37 do PPC arquivado na PROEN). 

Entretanto, observamos que o PPC publicado no site, não conferia com o aprovado. 

Solicitamos correção ao campus e o mesmo já procedeu a atualização do site”. 

Causa: Fragilidade no Controle Interno da gestão acadêmica. 

Análise da AUDIN: O estudo de LIBRAS como disciplina curricular 

nos cursos técnicos contribui com a inclusão dos deficientes auditivos na sociedade, 

interagindo e exercendo seu direito de cidadania. Considerando a manifestação do 

gestor, esta constatação fica mantida até a aprovação, no CONSUP/IFMT, do PPC do 

campus Campo Novo do Parecis. 

Recomendação: Aprovar, pelo CONSUP, Projeto Pedagógico do 

curso Técnico em Agroindústria do campus Campo Novo do Parecis, devidamente 

reformulado, bem como enviar cópia da resolução (e seus anexos) para compor os 

papéis de trabalho desta AUDIN. 

 

Prestação de contas do WorkIF 2018 

Constatação 3.8.  Ausência dos comprovantes de participação no evento.  

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 

 

 

19 

Relatório de Auditoria nº 25/2018 

Campi Descrição 

Barra do Garças 

Cáceres 

Campo Novo do Parecis 

Lucas do Rio Verde 

Primavera do Leste 

Sorriso 

Prestação de contas do WorkIF/2018 - Não 

localizamos nos arquivos digitais disponibilizados 

para análise, os comprovantes de participação  

(Certificados) dos discentes no evento.   

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação. 

Causa: Controle interno insuficiente quanto a gastos com WorkIF. 

Análise da AUDIN: Conforme estabelece o Parágrafo único do art. 

70 da Constituição da República Federativa do Brasil, toda pessoa pessoa física ou 

jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre 

dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome 

desta, assuma obrigações de natureza pecuniária, tem o dever de prestar contas, desta 

forma, assim, em razão do recebimento de recursos públicos por parte dos discentes 

participantes do WorkIF/2018, cabe aos gestores responsáveis pela prestação de contas 

do evento, apresentar os comprovantes (Certificados) de participação dos alunos no 

WorkIF.      

Recomendação: Apresentar, em formato digital ou informar link de 

acesso, os certificados de participação dos discentes dos Campi Barra do Garças, 

Cáceres, Campo Novo do Parecis, Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste e Sorriso, 

no WorkIF/2018, ou caso não tenha havido participação providenciar devolução da 

ajuda de custo paga. 

 

Constatação 3.9. Ausência do processo de seleção ou chamada pública para concessão 

de taxa de bancada para apresentação artística/cultural no V WorkIF, em desacordo com 

a  Resolução/CONSUP n.º11/2015 e  Resolução/CONSUP n.º35/2013.  
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Processo Descrição 

 

 

23188.004912.2018-42 

Pagamento de taxa de bancada para apresentação 

artística/cultural no WorkIF/2018. 

Não localizamos junto ao processo em tela, o edital 

ou chamada pública que selecionou os projetos para 

apresentações artísticas durante a realização do 

WorkIF/2018.  

Manifestação da Unidade:  

“Para um melhor esclarecimento desta constatação, se faz necessário 

diferenciar “bolsa” de “taxa de bancada”: 

Bolsa: É uma remuneração paga a título de ajuda de custo, pelo 

trabalho realizado nos programas e projetos da Extensão. O pagamento é depositado 

em conta-corrente do bolsista. A bolsa de Extensão pode ser paga a estudantes, 

servidores ou integrantes da comunidade externa ao IFMT, conforme Portaria nº 

58/2014. Tem o objetivo de apoiar as ações do Plano Anual de Extensão do IFMT e 

podem ser concedidas nos termos dos editais e regulamento vigente. Não é necessário 

prestar contas quanto a utilização das bolsas. 

Taxa de Bancada: É um recurso destinado especificamente para 

atender aos gastos da realização / desenvolvimento da ação  de extensão. A previsão e 

utilização da Taxa de Bancada segue os mesmos regramentos do orçamento do IFMT. 

A prestação de contas da taxa de bancada é obrigatória. 

Essas definições já estão disponiveis no site da Proex 

http://proex.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/duvidas-frequentes-projetos-extensao/ e farão 

parte do “novo” PVPE, recém reformulado. 

Destacamos ainda que as Resolução/CONSUP n.º 11/2015 e  

Resolução/CONSUP n.º 35/2013 exige a utilização de edital ou chamada pública 

mailto:audin@ifmt.edu.br
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apenas para seleção de projetos para concessão de bolsas, contudo não há tal 

exigência para o fornecimento de Taxa de Bancada. No processo 23188.004912.2018-

42 foi pago apenas benefícios na forma de taxa de bancada e não na forma de bolsa, 

devendo  os beneficiários prestarem conta da utilização dos recursos. 

Aproveitamos o ensejo para informar também, que estamos buscando 

constantemente adotar boas práticas de gestão, por isso, já inserimos no “novo” PVPE 

artigos que assegurem que todos os benefícios (Bolsa e Taxa de Bancada) a serem 

fornecidos, deverão ser regulado por edital e/ou por chamada pública”.  

Causa: Controle interno insuficiente quanto a gastos com WorkIF. 

Análise da AUDIN: Apesar do gestor manifestar que “as 

Resolução/CONSUP n.º 11/2015 e  Resolução/CONSUP n.º 35/2013 exige a utilização 

de edital ou chamada pública apenas para seleção de projetos para concessão de 

bolsas, contudo não há tal exigência para o fornecimento de Taxa de Bancada”, 

verifica-se no artigo 1º da Resolução 11/2015 que  a concessão de bolsas e recursos 

financeiros são para “projetos e publicações de materiais, impresso ou digital, para 

pesquisadores, extensionistas, estudantes e colaboradores externos”, e ainda que no §5º 

do artigo 7º diz que “Caso o beneficiário opte por receber os benefícios descritos nos 

incisos IV e V, deverá manifestar-se formalmente ao IFMT, na ocasião da apresentação 

do projeto”.  Na prestação de contas do WORKIF foi observado que as taxas de 

bancadas para apresentações artísticas/culturais foram concedidas sem apresentação de 

projetos, conforme Memorando n.º159/2018 - PROEX/IFMT, cada Diretor Geral 

indicou a apresentação prioritária de seu campus para recebimento do apoio financeiro 

no valor de R$1.000,00 (mil reais).  Cabe ressaltar também que os §4º do artigo 7º 

reforça a necessidade de um projeto quando diz “...recursos descritos nos incisos IV e V 

deverão ser aplicados, exclusivamente, em despesas de custeio ou de capital 

relacionadas ao projeto de pesquisa e/ou de extensão”.   E quanto a necessidade de 
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edital, podemos entender que o §4º complementa o §3º que diz “Os benefícios descritos 

nos Incisos II e III serão concedidos a Estudantes selecionados por coordenadores de 

projetos aprovados em Editais do IFMT”. Nesse sentido, entende-se que todos os 

benefícios descritos no artigo 7º necessitam de um projeto que deve, obrigatoriamente, 

ser aprovado através de editais de seleção.  Considerando o exposto, verifica-se que a 

resolução vigente apesar de não ser específica sobre conceder taxas de bancadas através 

de editais de seleção, não permite essa concessão sem constar de um projeto de pesquisa 

ou extensão. E está claro na Resolução CONSUP n.º11/2015 que os projetos são 

aprovados através de editais de seleção. Dessa forma, reiteramos que incentivos 

financeiros do IFMT somente podem ser concedidos a alunos e servidores, de maneira 

democrática, através de editais seletivos amplamente divulgados. A reincidência dessa 

falha acarretará apuração de responsabilidade. 

Salienta-se que na documentação e arquivos digitais disponibilizados 

para análise  referentes a prestação de contas do WorkIF/2018, não constava a prestação 

de contas das apresentações artísticas/culturais por cada um dos beneficiados com a taxa 

de bancada, conforme exigido no art. 28 da Resolução CONSUP n.º11/2015. 

Recomendação 1: Atualizar normativa interna quanto a concessão de 

incentivos financeiros a servidores e alunos, deixando clara e objetiva a restrição dessas 

concessões apenas por processos seletivos, através de editais.  

Recomendação 2: Apresentar relatório de prestação de contas, de 

cada beneficiário, das apresentações artísticas e culturais, conforme tabela em anexo ao 

Memorando n.º159/2018 - PROEX/IFMT. 

 

Constatação 3.10. Ausência de planejamento na contratação dos serviços de apoio e 

organização de eventos e serviços correlatos para o V WorkIF, contrariando a Instrução 

Normativa MPDG n.º 01/2018 (alterada pela Resolução MPDG n.º 09/2018). 
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Processo Descrição 

 

 

23188.003595.2018-47 

Pregão eletrônico n.º 09/2018 e Dispensa de licitação 

n.º 48/2018 - Contratação dos serviços de apoio e 

organização de eventos e serviços correlatos para o V 

WorkIF. 

O evento foi realizado nos dias 27, 28 e 29 de 

novembro de 2018. 

Conforme documentação anexada no processo em 

questão, verificamos a emissão da Portaria n.º 304 de 

14 de fevereiro de 2018 que designou servidores para 

comporem a Comissão Organizadora do V WorkIF,   

revogada posteriormente pela Portaria n.º 1.712 de 02 

de agosto de 2018. A abertura do processo objetivando 

a contratação dos serviços necessários para a 

realização do evento foi protocolado em 01/08/2018.  

No entanto, o Pregão Eletrônico nº 09/2018 somente 

foi realizado em 08/11/2018, ou seja, muito próximo a 

data da realização do evento, porém, diante de 

denúncia formalizada junto a Ouvidoria do IFMT,  o 

Pregão Eletrônico nº 09/2018 foi declarado nulo em 

16/11/2018 (DOU n.º220 pg 64 seção 3). Frente a 

necessidade na contratação dos serviços, conforme 

Memorando n.º091/2018 PROPES/RTR/IFMT ( pg. 

668) e Parecer Técnico da contratação direta 

emergencial n.º02/2018 - Despacho n.º378/2018 - 

PROAD, foi realizado Dispensa de Licitação 

n.º48/2018 para contratação emergencial dos serviços. 
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Assim, de acordo com os fatos descritos acima, 

constatamos falhas no planejamento e execução dos 

procedimentos licitatórios tela. 

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação. 

Causa: Processo inadequado quanto ao planejamento dos 

procedimentos licitatórios. 

Análise da AUDIN: O planejamento das contratações públicas destina-

se a viabilizar a seleção da alternativa de contratação mais vantajosa para a instituição 

pública, bem como mapear as demandas e os processos licitatórios a serem realizados ao 

longo do exercício financeiro do IFMT. Importante ressaltar que, para a instauração do 

procedimento licitatório, bem como para a realização da licitação, deve-se levar em conta 

os prazos de realização de cada etapa. Para se lograr êxito nas aquisições e contratações, 

é crucial a realização do planejamento, tanto no que diz respeito ao objeto a ser adquirido 

ou contratado, com a definição de especificações que realmente venham a atender o 

interesse da administração, quanto aos prazos a serem observados, para que tais 

resultados sejam obtidos dentro de tempo hábil.  

Conforme estabelece o Art. 11. da  Instrução Normativa MPDG n.º 

01/2018, durante o período de 1º de janeiro a 15 de abril do ano de elaboração do Plano 

Anual de Contratações, o setor de licitações deverá analisar as demandas encaminhadas 

pelos setores requisitantes e, se de acordo, enviá-las para aprovação da autoridade 

máxima do órgão ou entidade ao qual se vincule ou a quem esta delegar. 

Desta forma, o processo licitatório para o próximo WORKIF deve ser 

precedido de minucioso e prévio planejamento, realizado em harmonia com o 

planejamento estratégico da instituição.  Considerando que o Workif vem sendo realizado 

a cada 02 anos, sugere-se que o planejamento para a  licitação inicie ainda em 2019 para 
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o WorkIF de Novembro/2020. 

Recomendação: Demonstrar constituição da comissão organizadora do 

próximo WorkIF/2020 ainda em 2019, bem como as demandas dos campi para a 

licitação. 

 

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 aos cursos ofertados nos campi, estes 

devem ser comunicados para sanear tais inconsistências. 

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, 13 de fevereiro de 2019. 

 

Equipe Auditoria Interna (AUDIN): 

Nome Cargo Assinatura 

Edson 

Jerônimo 

Auditor Chefe 
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Nobre 

Augusto César 

Lira de 

Amorim 

Auditor 
 

Cacilda Guarim Téc. Assuntos Educacionais 
Substituta eventual 

Deuzimar Lira 

de Matos 

Assistente Administração 
 

Flávio Luiz 

Lara 

Auditor 
 

Márcio 

Menezes Roza 

Auditor 
 

Tatiane Aguiar 

de Oliveira 

Coordenadora de Auditoria 

na Área de Obras e 

Suprimento de Bens e 

Serviços. 
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