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Unidade Auditada: Campus Cuiabá 

 

Nome do Gestor: Nelson Yoshio Ito Suzuki  

 

Cargo: Diretor Geral 

Ordem de Serviço: 15/2016 

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

controle, informação e comunicação, monitoramento. 

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

Observação: Não se aplica. 

Justificativas acatadas quanto às seguintes constatações da Nota de Auditoria n.º 

20/2016: 3.3; 3.4 (quanto ao curso de Telecomunicações); 3.6; 4.2. 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 24/2016 

 

Senhor Gestor,  

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

exercício 2016, apresentamos a Nota de Auditoria referente à análise de controles internos do 

campus Cuiabá do IFMT, conforme ação 1.17 prevista no PAINT 2016: 

Ação 1.17. Acompanhamento dos controles internos dos campi do IFMT no 

exercício 2016 (avaliação de controle interno). 
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I – ESCOPO DO TRABALHO 

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

Serviço Público Federal.  

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

controles internos do campus.  

Controles internos é o conjunto de atividades, planos, métodos, indicadores e 

procedimentos interligados, utilizado com vistas a assegurar a conformidade dos atos de gestão e 

a concorrer para que os objetivos e metas estabelecidos para as unidades jurisdicionadas sejam 

alcançados (IN TCU nº 63/2010). 

A avaliação de controle interno visa a avaliar o grau em que o controle interno 

de organizações, programas e atividades governamentais assegura, de forma razoável, que, na 

consecução de suas missões, objetivos e metas, os princípios constitucionais da administração 

pública sejam obedecidos; as operações sejam executadas com eficiência, eficácia e efetividade, 

de maneira ordenada, ética e econômica e em conformidade com as leis e os regulamentos 

aplicáveis; as informações e os registros produzidos sejam íntegros, confiáveis e estejam 

disponíveis para apoiar o processo decisório e para o cumprimento das obrigações de prestar 

contas; e os recursos, bens e ativos públicos sejam protegidos de maneira adequada contra 

desperdício, perda, mau uso, dano, utilização não autorizada ou apropriação indevida. (Acórdão 

nº 411/2013 – TCU – Plenário) 

A avaliação do grau de maturidade dos controles internos do campus foi 

realizada em nível de entidade - quando os objetivos de auditoria são voltados para a avaliação 

global do sistema de controle interno da organização ou de partes dela (unidades de negócio, 

secretarias, departamentos, áreas etc.) com o propósito de verificar se está adequadamente 

concebido e se funciona de maneira eficaz. Em outras palavras, significa diagnosticar a presença 
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e o funcionamento de todos os componentes e elementos da estrutura de controle interno, 

utilizada como referência a metodologia do Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission - COSO: Internal Control - Integrated Framework (Controle Interno - 

Estrutura Integrada). Nesse sentido, foram analisados os seguintes componentes do controle 

interno do campus: ambiente de controle, avaliação de risco, atividades de controle, informação e 

comunicação, monitoramento. 

Ambiente de controle consiste no conjunto de normas, processos e estruturas da 

organização. Avaliação de riscos é o processo de identificação e avaliação da probabilidade e do 

impacto dos riscos à realização dos objetivos. Atividades de controle são as políticas, ações e 

procedimentos que auxiliam o cumprimento das diretrizes que visam mitigar os riscos. 

Informação e comunicação consiste no processo contínuo de compartilhamento das informações 

necessárias, apoiando assim a execução das atividades e a realização dos objetivos da 

organização. Por fim, o monitoramento, que aqui se refere à avaliação e atualização contínua do 

funcionamento dos componentes do controle interno. 

Foram aplicadas as seguintes técnicas de auditoria: exame documental, 

questionário e observação direta. 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

Após análise dos documentos e informações encaminhados pelo campus em 

resposta à Solicitação de Auditoria nº 15/2016, consultas ao site oficial do campus, reunião com 

a equipe do campus (Diretor Geral e equipes do Departamento de Administração e Planejamento 

e do Departamento de Ensino), aplicação de questionários a servidores do campus e realização 

de verificação in loco, foi elaborada a Nota de Auditoria nº 20/2016, encaminhada à unidade 
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auditada, que apresentou manifestação via Google Docs em 12/08/2016. Após análise das 

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

constatações que foram mantidas, conforme segue. 

 

1 - AMBIENTE DE CONTROLE 

Constatação 1.1. Inadequação do Regimento Interno do campus em relação à estrutura 

administrativa atual. 

Manifestação da Unidade:  “O Campus não dispõe de Regimento Interno 

Aprovado, pois segundo a Reitoria é necessário primeiramente a aprovação do Regimento Geral 

do IFMT, tendo sido inclusive assunto em diversas reuniões do CODIR, obtendo sempre como 

resposta da Presidência do CODIR que os campus devem aguardar a apreciação e aprovação, 

pelo CONSUP, do Regimento Geral, o que ainda não ocorreu. Desde 2013, Memorando GD nº 

351/2013 anexo, encontra-se na Reitoria proposta de Regimento Interno encaminhada pelo 

Campus Cuiabá "Octayde Jorge da Silva", contudo ainda não foi avaliado. Recentemente a 

Reitoria informou aos campus que iniciaria reformulação do Regimento Geral e os Regimentos 

Internos deveriam aguardar a aprovação do Regimento Geral para rediscussão e 

encaminhamento a Reitoria. Atualmente o Campus Cuiabá "Octayde Jorge da Silva" tem 

orientado sua estrutura administrativa segundo a alínea II do Artigo 9º do documento 

“Referencial Para a Construção do Regimento Interno do Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge 

da Silva” encaminhado a Reitoria em 2013. Anexo a pasta compartilhada.” 

Análise da AUDIN: De acordo com o art. 120 do Regimento Geral do IFMT, 

cada campus terá próprio regimento interno, aprovados pelo CONSUP.    Apesar do IFMT ainda 

está reformulando seu regimento geral, o campus deve elaborar sua minuta de regimento interno 



 
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 n. 24/2016  

 

com sua estrutura organizacional, competências e normas de funcionamento que atualmente estão 

praticando.  Essa minuta deverá ser seguida até a apreciação do Regimento Geral pelo CONSUP. 

Recomendação: Elaborar minuta de regimento interno do campus contendo no 

mínimo a composição, organização, competência e  normas de funcionamento. 

 

Constatação 1.2. Ausência de formalização de um planejamento interno periódico (anual) de 

capacitação aos servidores lotados no campus, que inclua orientações para novos servidores, 

oportunidade de formação contínua para todos os servidores e treinamento prévio para servidores 

que utilizam sistemas de informação. 

Manifestação da Unidade: "Considerando a constatação 1.2 do presente 

relatório, informamos que utilizaremos o plano anual de capacitação DSGP para solicitar 

reserva financeira no planejamento deste campus para o ano de 2017 a fim de atender aos 

anseios e necessidades de capacitação deste campus e posteriormente iremos elaborar o nosso 

plano anual de capacitação contendo os apontamentos de acordo como o planejamento 

financeiro aprovado." 

Análise da AUDIN: As iniciativas do campus são relevantes, especialmente a 

consolidação do histórico de capacitações já realizadas, que pode trazer maior efetividade aos 

recursos já investidos, uma vez que permitirá o mapeamento e a gestão do conhecimento já 

existente entre os servidores em exercício no campus, além de contribuir com o planejamento 

das capacitações futuras. As iniciativas elencadas pelo campus devem ter como finalidade, entre 

outras, fornecer subsídios para a elaboração de um planejamento interno de capacitação. O plano 

de capacitação é competência da DSGP, conforme art. 84, VIII do Regimento Geral do IFMT, 

porém cada campus deve levantar ao final de cada exercício a necessidade de capacitação de 

seus servidores para o exercício seguinte e informar à DSGP para inclusão no plano de 
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capacitação. No exercício seguinte, caso haja impossibilidade da DSGP em promover as 

capacitações necessárias aos servidores do campus, o Diretor Geral deve estimular a participação 

dos servidores para  capacitação externa ou mesmo ofertar treinamento no próprio campus. 

Recomendação: Elaborar planejamento interno anual de capacitação aos 

servidores lotados no campus, bem como promover a sua realização através da DSGP ou por 

iniciativa do próprio campus. 

 

Constatação 1.3. Fragilidade no dimensionamento de pessoal nas área de pesquisa, ensino, 

extensão e administração do campus, acarretando dificuldades na adequada execução das 

atividades. 

Manifestação da Unidade:  “Ocorre que nos últimos anos o Campus Cuiabá 

vem perdendo vagas de servidores que se aposentam, não sendo possível atender o 

dimensionamento ideal, por necessidades administrativas temos distribuído dentro do possível o 

quantitativo existente no campus. Contudo estamos cientes de não ser suficiente para o 

atendimento." 

Análise da AUDIN: A realização das atividades do campus depende, entre 

outros fatores, da adequada estrutura do quadro de pessoal,  para que seja possível oferecer um 

serviço público eficiente e de qualidade aos seus usuários. Há que se ponderar, também, outros 

fatores, como a otimização adequada do fluxo de trabalho, a realização de avaliação dos 

servidores de forma eficiente, a desburocratização, análise de perfil dos servidores para adequada 

lotação nos setores, entre outros. Resolvidas essas questões, é necessário realizar o estudo do 

dimensionamento entre de pessoal necessário para a adequada prestação dos serviços e, caso 

constatado que há subdimensionamento, cabe ao Gestor, junto com a Reitoria, buscar soluções 

para os problemas de dimensionamento de pessoal nesse e em outros campi do IFMT. 
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Recomendação 1: Efetuar estudo de dimensionamento de pessoal por setor 

administrativo para avaliar a real necessidade de servidores. 

Recomendação 2: Lotar mais servidores técnicos administrativos nos setores 

do campus, caso seja levantada tal necessidade após o estudo de dimensionamento de pessoal. 

 

2 - AVALIAÇÃO DE RISCO 

Constatação 2.1. Ausência de gestão e avaliação de riscos adotada pelo campus a fim de 

diagnosticar os riscos (origem interna e externa) e definição de riscos operacionais, de 

informações e de conformidade. 

Manifestação da Unidade:  “Está em fase de implementação, visto que há 

necessidade da aprovação do regimento interno.” 

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

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

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

2014-2018 e em consulta aos documentos, planos de ação enviados, observou-se que os 

objetivos estratégicos e as metas estão bem definidos, porém constata-se que não há identificação 

clara dos processos críticos, além de não haver um diagnóstico dos riscos em todas áreas do 

campus, que permitam detectar a probabilidade de ocorrência dos riscos e a consequente adoção 

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

de gerenciamento de riscos impede a formação de uma base para o desenvolvimento de 

estratégias para tratamento dos riscos identificados (resposta a risco), de maneira a diminuir a 

probabilidade de sua ocorrência e/ou a magnitude de suas consequências. 

Recomendação 1: Instituir política corporativa de gestão de riscos. 
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Recomendação 2: Instituir a delegação clara e formal da responsabilidade pelo 

gerenciamento de riscos aos gestores no campus. 

Recomendação 3: Instituir a capacitação regular de gestores para lidar com as 

atividades de identificação, avaliação e tratamento de riscos. 

Recomendação 4: Manter servidores informados dos objetivos e prioridades 

da organização e de suas unidades, assim como dos riscos enfrentados, a fim de orientá-los e 

estimulá-los a encaminhar assuntos relacionados a risco às instâncias decisórias adequadas. 

Recomendação 5: Adotar procedimentos de identificação de riscos e estruturar 

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

 

Constatação 2.2. Ausência de estabelecimento de metas, de indicadores próprios e de relatório 

periódico de desempenho das atividades dos setores estratégicos do campus, para fins de análise 

e mensuração dos resultados em relação às metas. 

Manifestação da Unidade:  “As metas estão em consonância com o PDI e as 

ações do Campus são balizadas para atendimento das mesmas.” 

Análise da AUDIN: Não foram identificadas metas e objetivos, nem a 

identificação e mensuração dos processos e pontos críticos das atividades no campus e o 

estabelecimento de indicadores próprios e de relatórios de desempenho. Não há um adequado 

monitoramento das metas e indicadores e nem definição clara dos pontos críticos que impactam 

os objetivos estabelecidos. O controle gerencial é uma importante ferramenta que visa levar a 

organização a atingir seus objetivos institucionais. Um controle gerencial eficaz tem por 

objetivos: a) produzir informações que possibilitem aos gestores a tomada de decisões, para que a 

organização atinja os seus objetivos; b) avaliar o desempenho da organização na execução das 
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suas atividades meio e fim, tomando como parâmetros os conceitos de economicidade, eficiência, 

eficácia e efetividade, tendo em vista os seus objetivos; c) avaliar o desempenho dos setores 

administrativos tendo em vista as suas finalidades organizacionais; d) avaliar a execução das 

ações planejadas e programadas para o período. A qualidade dos bens e serviços públicos deve 

ser mensurável para que haja melhoria contínua das atividades. Esta melhoria se dá por meio da 

gestão estratégica, que se serve do monitoramento e da avaliação dos serviços prestados a fim de 

realizar ajustes necessários ao atingimento dos objetivos previamente estabelecidos. A 

elaboração de relatórios de desempenho das atividades é vital às organizações porque atuam 

como instrumento de planejamento, gerenciamento e controle do gestor público, sinaliza 

possíveis desvios de rota nos planos traçados, e pode, ainda, atuar com caráter preventivo, 

contribuindo para a redução de gastos, melhoria na eficiência dos processos de trabalho, e 

norteando, em uma ótica maior, a realização da missão institucional. 

Recomendação 1: Estabelecer formalmente as rotinas, metas e objetivos a fim 

de identificar/mensurar os processos/pontos críticos da sua atividade, auxiliando na tomada de 

decisão. 

Recomendação 2: Estabelecer indicadores próprios de desempenho e elaborar 

periodicamente relatórios de desempenho das atividades do campus, a fim de subsidiar o 

acompanhamento das atividades desempenhadas. 

Recomendação 3: Implantar ferramenta de pesquisa de satisfação dos usuários 

em relação aos serviços prestados pelo campus. 

 



 
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  
 

                                                           

10 
Relatório de Auditoria n. 24/2016  

 

3 - ATIVIDADES DE CONTROLE 

Constatação 3.1. Fragilidade na elaboração de normativos estabelecendo procedimentos, prazos, 

fluxogramas e instruções operacionais padronizados para as principais atividades do campus 

(check-list, manuais, orientações normativas, orientações técnicas, Nota Técnica, etc). 

Descrição 

Não foram encaminhados normativos/ instruções/ listas de verificação (check-lists)/ 

orientações de rotinas/ procedimentos (práticas operacionais) e fluxograma  sobre as atividades 

do Coordenação de Gestão de Pessoas do campus. 

Não foram encaminhados normativos/ instruções/ listas de verificação (check-lists)/ 

orientações de rotinas/ procedimentos (práticas operacionais) e fluxograma  sobre as atividades 

do Departamento de Administração e Planejamento. 

Não foram encaminhados normativos/ instruções/ listas de verificação (check-lists)/ 

orientações de rotinas/ procedimentos (práticas operacionais) e fluxograma sobre as atividades 

do Departamento de Ensino, tais como sobre concessão de bolsas diversas da assistência 

estudantil; sobre pesquisa e execução das atividades de extensão; sobre elaboração. 

Não foram encaminhados normativos/ instruções/ listas de verificação (check-lists)/ 

orientações de rotinas/ procedimentos (práticas operacionais) e fluxograma  sobre as atividades 

do Coordenação de Pesquisa do campus. 

Não foram encaminhados normativos/ instruções/ listas de verificação (check-lists)/ 

orientações de rotinas/ procedimentos (práticas operacionais) e fluxograma  sobre as atividades 

do Coordenação de Extensão do campus. 

Não foram encaminhados normativos/ instruções/ listas de verificação (check-lists)/ 

orientações de rotinas/ procedimentos (práticas operacionais) e fluxograma  sobre as atividades 

de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade do campus. 

Manifestação da Unidade:  "Será constituída imediatamente comissão com a 

atribuição específica de estudar, analisar e sanar as fragilidades identificadas.“ 
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Análise da AUDIN: Com o intuito de evitar ou reduzir as falhas nos 

procedimentos das diversas atividades do campus, faz-se necessário a existência de normativos e 

manuais padrões para consulta dos servidores lotados no campus. O Gestor do campus pode, 

internamente ou em conjunto com os demais Gestores de campi e a Reitoria do IFMT, produzir 

esses documentos de uso interno para atuarem de forma igualitária dentro da mesma Instituição. 

No entanto não podem deixar de elaborar essas peças tão importante para o eficiente trabalho do 

dia-a-dia do servidor. A utilização de manuais e checklists agiliza a análise de processos e a 

realização dos trabalhos, permitindo que o servidor tenha maior qualidade de vida e possa, 

também, dedicar mais tempo na realização de atividades que demandam maior trabalho.  

Recomendação: Produzir normativos, manuais e checklists suficientes para a 

boa execução dos serviços públicos, especialmente na área de Gestão de Pessoas e Ensino. 

 

Constatação 3.2. Ausência de manifestação prévia da PROEN nas solicitações de contratações 

de professores substitutos para o campus. 

Manifestação da Unidade: “O Campus Cuiabá "Octayde Jorge da Silva" 

segue o Manual de Procedimentos da Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas, e neste não 

consta na linha de tramitação de contratação de professores substitutos a necessidade de 

manifestação da Pró-Reitoria de Ensino.   O Campus Cuiabá "Octayde Jorge da Silva" 

encaminha todos os processos a Reitoria para deferimento, entendemos que caso entenda 

necessário a Reitoria é quem caberia encaminhar a PROEN para manifestação .”  

Análise da AUDIN: O controle na distribuição de aulas aos docentes efetivos e 

na contratação de professores substitutos cabe ao Gestor do campus, entretanto a decisão de 

contratar é do Reitor.    É papel da Pró-reitoria de Ensino ajudar o Reitor na decisão de contratar 

esses profissionais, e para isso ela necessita ter informações gerenciais de todos os docentes do 

IFMT, por campus. Atualmente não há esse controle, o que precisa ser discutido entre a Diretoria 
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Sistêmica de Gestão de Pessoas e a Pró-reitoria de Ensino. Ao setor de ensino do campus cabe 

fornecer informações sobre a situação de seus docentes. 

Recomendação 1: Encaminhar à PROEN, periodicamente, e de forma ativa as 

informações sobre encargos didáticos de cada docente do campus, para o devido gerenciamento. 

Recomendação 2: Controlar a distribuição dos encargos didáticos dos 

docentes efetivos e requisitar professores substitutos como último recurso. 

 

Constatação 3.3. Ausência de reformulação do PPC - ensino médio Telecomunicações e ensino 

superior em Geoprocessamento, em observâncias as Resoluções  CONSUP n. 23 e 24/2011. 

Manifestação da Unidade: "O curso de Geoprocessamento encontra-se em 

reformulação desde 2014, Portaria anexo, atualmente em fase de análise e correção PROEN - 

Comissão de Reformulação.  O Curso de Telecomunicações está em fase de extinção, ainda em 

2016 será encaminhado ao CONSUP a solicitação de autorização para extinção."  

Análise da AUDIN: Manifestação acatada quanto ao curso de 

Telecomunicações. Quanto ao curso de Geoprocessamento, manteremos a constatação até a 

finalização da reformulação. 

Recomendação 1: Providenciar a reformulação do PPC de Geoprocessamento, 

em consonância com a Resolução CONSUP n. 24/2011. 

 

 

Constatação 3.4. Ausência de separação dos resíduos recicláveis descartados e sua destinação a 

associações e cooperativas de catadores, conforme Decreto 5940/2006. 

Manifestação da Unidade:  “A comissão permanente de sustentabilidade 

(portaria nº234 de 27/06/2016) está na fase de implementação das políticas.” 
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Análise da AUDIN: As ações de sustentabilidade ambiental prevista no Plano 

de Gestão de Logística Sustentável devem ser implantadas, cabendo ao campus realizar a 

separação dos resíduos recicláveis e buscar alternativas que permitam sua destinação a 

associações e cooperativas de catadores, conforme previsto no Decreto 5940/2006. 

Recomendação: Realizar a separação de resíduos recicláveis e a sua 

destinação a associações e cooperativas de catadores. 

 

4 - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Constatação 4.1.  Ausência de publicação/divulgação de informações no site institucional do 

campus: 

➢ Informações sobre o setor administrativo do Campus Cuiabá "Octayde Jorge da Silva", 

contendo: registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros; 

registros das despesas; informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive 

os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados; dados 

gerais para acompanhamento de programas, ações, projetos e obras; 

➢ Informações sobre o setor de pesquisa do campus. 

Manifestação da Unidade:  “Os departamentos estão providenciando as 

adequações do site para implementação destas publicações. ” 

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.  Apesar do quantitativo reduzido de servidores no campus, o Gestor deve dar 

atenção às publicações e divulgações dos assuntos públicos de seu campus. 
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Recomendação: Promover, no campus, a publicização e divulgação de atos 

públicos, como contratos e atas de registro de preços. 

 

Constatação 4.2. Ausência de divulgação dos Planos de Trabalho Docente, em desacordo com o 

art. 15 da Resolução CONSUP nº 46/2013 (Regulamento das atividades docentes no IFMT).  

Manifestação da Unidade: "Ainda no segundo semestre será 

operacionalizada a disponibilização em link específico do site do Campus Cuiabá "Octayde 

Jorge da Silva" 

Análise da AUDIN: A Resolução 46/2013 prevê a publicação dos Planos de 

Trabalho Docentes (PTDs). A publicação tem por fim dar publicidade e transparência à 

distribuição e cumprimento dos encargos didáticos pelo docente.  

Recomendação 1: Providenciar a publicação dos Planos de Trabalho Docente 

existentes no campus, ainda que não contenham a homologação dos colegiados em razão de sua 

inexistência. 

Recomendação 2: Providenciar a instalação dos colegiados de curso. 

Recomendação 3: Providenciar a avaliação dos PTDs pelos colegiados de 

departamento ou órgão semelhante. 

 

5 - MONITORAMENTO 

Constatação 5.1. Fragilidade no monitoramento dos Planos de Trabalho Docente, em desacordo 

com a Resolução CONSUP nº 46/2013 (Regulamento das atividades docentes no IFMT). 

Manifestação da Unidade: "A quantidade de servidores do Campus Cuiabá 

"Octayde Jorge da Silva" é muito inferior as necessidades de atendimento aos três turnos de 
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funcionamento do Campus. Inviabilizando inclusive o acompanhamento da execução das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão relacionadas no Plano de Trabalho Docente.“ 

Análise da AUDIN: O artigo 37 do Regimento Geral do IFMT preceitua que a 

PROEN é o órgão que planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as atividades 

pedagógicas e políticas de ensino em diferentes modalidades.  Os campi acompanham 

diretamente a execução dos Planos de Trabalho Docente (PTDs) e deve realizar, em conjunto 

com a PROEN, o monitoramento da efetiva realização dessas atividades. Tal monitoramento tem 

como objetivo auxiliar na tomada de decisões, identificar ou recusar demanda de abertura de 

vagas para concursos e processos seletivos (evitando assim o subdimensionamento e o 

superdimensionamento de vagas), e ainda detectar fragilidades e identificar as ações necessárias 

para resoluções dos problemas. Durante visita ao campus foi constatado o quadro de pessoal 

reduzido no setor de ensino, o que interfere na eficiência da execução de suas atividades, porém 

apesar dessa situação o Gestor deve garantir a realização de todas as atividades competentes de 

cada setor. 

Recomendação: Aprimorar, junto com a PROEN, ações referentes ao 

monitoramento e avaliação periódica dos encargos didáticos dos docentes do IFMT. 

 

Constatação 5.2.  Ausência de monitoramento constante do sistema de controle interno do 

campus para avaliação de sua validade e qualidade ao longo do tempo. 

Manifestação da Unidade:  "O Campus Cuiabá "Octayde Jorge da Silva" 

buscará ampliar o monitoramento tornando constante ao longo do primeiro semestre de 2017.“ 

Análise da AUDIN:  O Gestor do campus é responsável pela criação dos 

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

internos eficientes e devidamente monitorados o Gestor conseguirá executar satisfatoriamente 

todas as atribuições vinculadas às suas competências. 
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Recomendação: Monitorar e atualizar, regularmente, os controles internos 

existentes no campus. 

 

Constatação 5.3.  Ausência de avaliação da satisfação dos usuários pelos serviços prestados no 

campus com critérios objetivos. 

Manifestação da Unidade: “Em 2016 a Reitoria aprovou o Projeto de 

Avaliação Institucional e foi composta a Comissão Própria de Avaliação do Campus, devendo 

ocorrer a avaliação ainda no segundo semestre de 2016.”  

Análise da AUDIN: Os serviços públicos devem ser avaliados pelos usuários 

visando constantes aprimoramentos.  Sendo que, uma das formas de se avaliar a qualidade dos 

serviços públicos prestados é a pesquisa de satisfação dos usuários (professores, alunos, técnicos 

administrativos, entes conveniados, etc.).   Dessa forma, cabe ao campus, com o apoio da 

PRODIN e CPA, promover essa pesquisa regularmente. 

Recomendação   1: Implantar a pesquisa de satisfação dos usuários em relação 

aos serviços prestados. 

Recomendação 2: Avaliar o resultado da pesquisa de satisfação, propondo 

melhorias na qualidade dos serviços (quando couber). 

 

III - CAUSAS DE IMPROPRIEDADES / IRREGULARIDADES 
Causa 1: Fragilidade no estabelecimento de rotinas, procedimentos e manuais 

referentes às ações do campus. 

Causa 2: Ausência de gerenciamento de riscos do campus. 

Causa 3: Fragilidade na divulgação das informações e ações originadas no 

campus. 
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Causa 4: Ausência de  planejamento tático e operacional. 

Causa 5: Ausência de monitoramento dos controles internos do campus. 

 

IV- NÍVEL DE MATURIDADE DOS CONTROLES INTERNOS 

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

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

568/2014 - Plenário), realizando uma avaliação parcial no Campus Cuiabá, sendo que ao final 

do exercício 2016 será emitida o resultado final sobre os campi no  IFMT. 

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

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

  

Unidade Jurisdicionada: Campus Cuiabá 

Componente do COSO Pontuação Grau de Maturidade 

Ambiente de controle Nota: 69% Intermediário 

Avaliação de risco Nota: 49% Intermediário 

Atividades de controle Nota: 60%  Intermediário 

Informação e comunicação Nota: 79% Aprimorado 

Monitoramento Nota: 45% Intermediário 

Avaliação geral do campus Nota: 60% Intermediário 
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Legenda: 

Nível   
Pontuação                                          Definição 

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

controles internos não disponíveis, ausência de 

comunicação sobre os controles. 

Básico   
20,1%  a  40% 

Controles internos tratados informalmente, ainda não há 

treinamentos e    comunicação sobre controles. 

Intermediário   
40,1%  a  70% 

Há princípios e padrões documentados, e treinamento 

básico sobre controles internos.             

Aprimorado     
70,1%a 90% 

Controles internos obedecem aos princípios 

estabelecidos, é supervisionado  e regularmente 

aprimorado. 

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

controles internos estão integrados aos processos de 

gestão da organização. 

 

IV – CONCLUSÃO 

Recomendamos adotar providências necessárias, para saneamento de todas as 

inconsistências relatadas nos procedimentos analisados pela auditoria interna, assumindo os 

riscos pelo não aprimoramento dos controles internos do IFMT. 

Informamos que as providências adotadas pelo Gestor, em relação às 

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

por esta Auditoria Interna do IFMT, através do plano permanente de providências. 

 

 Cuiabá, 14 de setembro de 2016. 
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Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo 

Nobre 

Auditor Chefe  

Renata Bueno 

Contrera 

Coordenadora de Auditoria 

na Área de Obras e 

Suprimento de Bens e 

Serviços 

 

 


