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RELATÓRIO DE AUDITORIA  Nº 07/2015  

 I – ESCOPO DO TRABALHO 

Este trabalho foi realizado de acordo com as Normas de Auditoria 

aplicáveis ao Serviço Público Federal.  

Foram analisadas as informações referentes as previsões legais do 

PRONATEC, a estrutura legal, organizacional, a oferta de cursos e a execução 

orçamentária, financeira e patrimonial do programa no âmbito do IFMT, de acordo com 

o definido no PAINT/2014 desta Auditoria Interna. 

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

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

natureza técnica e suas características, requisitos e especificações. Sobre tais dados, 

partiremos da premissa de que a unidade responsável pela gestão do programa no IFMT 

se municiou dos conhecimentos específicos e formação imprescindíveis para a 

condução do programa. 

                      Cabe destacar que o Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego – PRONATEC, tem previsão e regulamentação nas seguintes 

legislações: 



• Lei nº 9.394/1996 – LDB – Art. 61; 

• Lei nº 12.513, de 26 de Outubro de 2011 - Institui o Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec); altera as Leis nº 7. 998, de 11 

de janeiro de 1990, que regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono 

Salarial e institui o XXXXX (XXX), nº 8.212, de 24 de julho de 1991, que 

dispõe sobre a organização da Seguridade Social e institui Plano de Custeio, nº 

10.260, de 12 de julho de 2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao 

Estudante do Ensino Superior, e nº 11.129, de 30 de junho de 2005, que institui 

o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem);  e dá  outras 

providências. 

• Lei nº 12.816, de 5 de junho de 2013 - Altera as Leis nº 12.513, de 26 de 

outubro de 2011, para ampliar o rol de beneficiários e ofertantes da Bolsa 

Formação  Estudante,  no  âmbito  do  Programa Nacional  de  Acesso  ao  

Ensino  Técnico  e  Emprego  PRONATEC; 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 

para estabelecer que as bolsas recebidas pelos servidores das redes públicas de 

educação profissional, científica e tecnológica, no âmbito do Pronatec, não 

caracterizam contraprestação  de  serviços  nem  vantagem  para  o doador, para 

efeito do imposto sobre a renda; 8.212, de 24 de julho de 1991, para alterar as 

condições de incidência da contribuição previdenciária sobre planos 

educacionais e bolsas de estudo;  e 6.687,   de 17 de setembro de 1979, para 

permitir que a XXXXX ofereça bolsas de estudo e pesquisa; dispõe sobre o 

apoio da União às redes públicas de educação básica na aquisição de veículos 

para o transporte escolar; e permite que os entes federados usem o registro de 

preços para a aquisição de bens e contratação  de  serviços  em  ações  e  

projetos educacionais. 

• Decreto nº 7.589, de 26 de outubro de 2014 – Institui a XXXXX. 

• Decreto Nº 6.170/07 – Vigência (Vide Portaria Interministerial nº 507, de 2011) 

Dispõe sobre as normas relativas às transferências de recursos da União 

mediante convênios e contratos de repasse, e dá outras providências. 

• Portaria nº 114, de 7 de fevereiro de 2014 - Altera a Portaria MEC nº 168, de 7 

de março de 2013, que dispõe sobre a oferta da Bolsa Formação no âmbito do 

Programa  Nacional  de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec. 

• Portaria nº 20, de 27 de junho de 2013 - Aprovar, na forma do Anexo desta 

Portaria, a Tabela de Mapeamento de cursos técnicos para oferta na forma 



subsequente pela Bolsa-Formação Estudante, no âmbito do Programa Nacional 

de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec. 

• Portaria nº 161, de 6 de março de 2013 - Dispõe sobre o Fundo de 

Financiamento Estudantil, na modalidade de educação profissional e 

tecnológica. 

• Portaria nº 168, de 7 de março de 2013 - Dispõe sobre a oferta da Bolsa-

Formação no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego - Pronatec,  de que trata a  Lei nº  12.513, de 26 de outubro de 2011, e 

dá outras providências. 

• Portaria nº 1.007, de 9 de outubro de 2013 - Altera a Portaria MEC nº 168, de 07 

de março de 2013, que dispõe sobre a oferta  da Bolsa-Formação no âmbito do 

Programa  Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). 

• Portaria SETEC/MEC n° 01, de 29 de janeiro de 2014 - Altera a Portaria 

SETEC/MEC nº 20, de 27 de junho de 2013, que aprova a Tabela de 

Mapeamento de cursos técnicos para oferta no âmbito do Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). 

• Portaria nº 870, de 16 de julho de 2008 - Aprovar, em extrato, o Catálogo 

Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio, elaborado pela Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação.  

• Resolução nº 4, de 6 de junho de 2012  - Resolução inclui na nova versão do 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio, com a finalidade de 

orientar a oferta de cursos técnicos de nível médio nas redes públicas e privadas 

de Educação Profissional e Tecnológica, 44 (quarenta e quatro) novos cursos, 

conforme tabela constante em anexo. 

• Resolução CD/FNDE nº 3 de 16 de março de 2012 - Altera a Resolução 

CD/FNDE nº 61, de 11 de novembro de 2011. 

•  Resolução CD/FNDE nº 62 de 11 de novembro de 2011 - Estabelece critérios e 

procedimentos para a descentralização de créditos orçamentários às instituições 

da rede federal de educação profissional, científica e tecnológica visando a 

oferta de bolsas formação no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego – Pronatec. 

• Resolução CD/FNDE nº 4 de 16 de março de 2012 - Altera a Resolução 

CD/FNDE nº 62,de 11 de novembro de 2011.  

• Resolução nº 6, de 12 de  



• março de 2012 - Altera a Resolução CD/FNDE nº 04, de 16 de março de 2012, 

que estabelece critérios e procedimentos para a descentralização de créditos 

orçamentários às Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica, visando à oferta de Bolsa Formação no âmbito do 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec. 

• Resolução nº 30 de 05 de julho de 2013 - Estabelece procedimentos para o 

pagamento  da Bolsa Formação Estudante às mantenedoras de instituições  

privadas de ensino superior e de educação  profissional  técnica  de  nível  

médio,  ofertada na forma subsequente, no âmbito do Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). 

• Resolução nº 39 de 10 de outubro de 2013 - Altera a Resolução CD/FNDE nº 8, 

de 20 de março de 2013, que estabelece procedimentos para a transferência de 

recursos financeiros ao Distrito Federal, a estados e municípios, por intermédio 

dos órgãos gestores da educação profissional e tecnológica, visando à oferta de  

Bolsa Formação  no  âmbito  do  Programa Nacional  de  Acesso  ao  Ensino  

Técnico  e Emprego  (Pronatec),  bem  como  para  a execução e a prestação de 

contas desses recursos, a partir de 2013. 

• Resolução nº 50 de 11 de dezembro de 2013 - Altera os arts. 2º, 3º, 5º e 6º da  

Resolução CD/FNDE nº 30, de 5 de julho de 2013, que estabelece  

procedimentos  para  o  pagamento  da Bolsa Formação Estudante a 

mantenedoras de instituições  privadas de ensino superior e de educação 

profissional técnica de  nível  médio,  ofertada na forma subsequente, no âmbito 

do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).  

• Parecer CNE/CEB nº 11/2008 - Proposta de instituição do Catálogo Nacional de 

Cursos Técnicos de Nível Médio. 

• Resolução Nº 6, 10/04/12 - Estabelece orientações e diretrizes para o apoio 

financeiro às instituições participantes da XXXXX, vinculada à Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação. 

• Resolução Nº 18, 16 de junho de 2010 - Altera a Resolução CD/FNDE nº 36, de 

13 de julho de 2009,  que  estabelece  orientações  e  diretrizes para  concessão  e  

pagamento  de bolsas  de  estudo  e pesquisa  no  âmbito  do  Sistema  Escola  

Aberta  do Brasil (Programa e-Tec Brasil). 

 



• No âmbito do IFMT, o PRONATEC tem sua execução a cargo da Pró Reitoria 

de Extensão, cujas competências enquanto Órgão Executivo estão previstas no 

do mesmo regimento do IFMT. 

•  Para implementar o Programa PRONATEC, conforme definido pela Lei nº 

12.513/11, o IFMT obedece as orientações da Resolução/CD/FNDE nº 4, de 16 

de março de 2012, principalmente no que se refere à criação de cursos e repasses 

orçamentário.  

  Os cargos definidos para atuação no Programa Pronatec estão definidos 

pela Resolução/CD/FNDE nº 4, de 16 de março de 2012 que são: I  -  coordenador-

geral da Bolsa-Formação; II  -  coordenador adjunto; III - supervisor de curso; IV 

– professor;  V – apoio às atividades acadêmicas e administrativas; VI – 

orientador. 

  O pagamento das bolsas de estudo e de pesquisa, citadas, está definido 

pela Resolução/CD/FNDE nº 4, de 16 de março de 2012, conforme definido na Lei 

12.513, de 26/10/11/06. 

  Para realização dos exames de auditoria, foram, por esta AUDIN, 

solicitadas  através da Requisição de Documento nº 72/2014, informações à Pró Reitoria 

de Extensão – PROEX que foram respondidas através do MEMORANDO nº 424/2014 

– PRONATEC/PROEX/IFMT. 

 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

Constatação 1.1: Extrapolação do limite de carga horária de atividades no 

PRONATEC por servidores, especialmente docentes, conforme estabelecido pela 

Resolução CD/FNDE Nº 4, de 16 de março de 2012, Art. 14, IV  que estabelece: “IV - 

na função de professor da Bolsa-Formação, o servidor ativo da carreira do Ensino Básico, 

Técnico e Tecnológico (EBTT) só poderá atuar e receber bolsa no limite da mesma carga 

horária regular em que desempenha em sala de aula na instituição”; c/c Art. 9º, § 1º da Lei  

nº 12.513/11, conforme quadros abaixo:  

Campus: Barra do Garças-Mulheres Mil 

Item Servidor C/h Pronatec C/h Sala de 

Aula semanal 

Dfça 

7 X. X. X. 24 13 11 



11 X. X. X. X. 32 16 16 

Planilha 2 

1 X. X. X. X. 20 14** 06 

2 X. X. X. X. 20 04 16 

3 X. X. X. 15 13 02 

11 X. X. 15 12 03 

12 X. X. 15 10 05 

14 X. X. 15 14 01 

Fonte:Planilha campus x PTD 

** acumula 18 apoio e 08 extensão 

Campus: Cáceres-Mulheres Mil 

Item Servidor C/h Pronatec C/h Sala de 

Aula semanal 

Dfça 

3,8 e 9 X. X. X. de X. 84 15 69 

10 X. X. X. 20 0* 20 

11 e 12 X. X. X. dos X. 52 11 41 

14 X. X. do X. 32 25 07 

17 e 18 X. X. 100 17 83 

Planilha 2 

3 X. X. X. 20 16 04 

8 X. X. X. X. 30 0* 30 

9 X. X. X. 110 0* 110 

10 X. X. X. X. 30 10 20 

11 X. X. X. da X. 50 0* 50 

12 X. X. X. 90 0* 50 

14 X. X. X. 50 0** 50 

15 X. X. X. 60 17,5 42,5 

16 X. X. X. 138 0* 138 

17 • dos X. 110 12 98 

18 X. X. X. 110 0* 110 

19 X. X. X. 120 06 114 



20 X. X. X. 90 14,55 75,45 

21 X. X. X. X. X. 170 17 153 

22 X. X. X. dos X. 120 22,25 97,75 

23 X. X. de X. 52 16,3 35,70 

24 X. X. de X. X. 40 23 17 

25 X. X. X. da X. 

X. 

80 04 76 

Fonte:Planilha campus x PTD 

* não consta carga horária no PTD 

** acumula 18 apoio e 08 extensão 

 

Campus: Confresa-Mulheres Mil 

Item Servidor C/h Pronatec C/h Sala de 

Aula semanal 

Dfça 

2 X. X. do X. X. 10 08 02 

6 X. X. X.  10 09 01 

Fonte:Planilha campus x PTD 

 

Campus: Cuiabá-Mulheres Mil 

Item Servidor C/h Pronatec C/h Sala de 

Aula semanal 

Dfça 

7 X. X. dos X. 15 13 02 

12 X. X. X. 15  14** 01 

13 X. X. X. 15 0* 15 

Fonte:Planilha campus x PTD 

* não consta carga horária no PTD 

** acumula 39hs / apoio, 12 pesquisa, 21 extensão e 20 gestão. 

 

Campus: Juína-Mulheres Mil 

Item Servidor C/h Pronatec C/h Sala de 

Aula semanal 

Dfça 

2 X. X. X. 20 12 08 

5 X. X. 20  05 15 



Fonte:Planilha campus x PTD 

 

Campus: Pontes e Lacerda-Mulheres Mil 

Item Servidor C/h Pronatec C/h Sala de 

Aula semanal 

Dfça 

2 X. de X. X. 15 14 01 

8 X. X. X. 30 0* 30 

9 X. X. X. 20 10 10 

10 X. X. X. da X. 40 12 28 

11 X. X. X. 70 13 57 

12 X. X. da X. 40 13 27 

13 X. X. X. 20 10 10 

14 X. X. X. 20 14 06 

15 X. X. X. X. 20 0* 20 

16 X. X. X. 40 11*** 29 

17 X. X. de X. 20 16 04 

18 X. da X. X. 40 0* 40 

     

Fonte:Planilha campus x PTD 

* não consta carga horária no PTD 

*** substituto 

 

Campus: São Vicente-Mulheres Mil 

Item Servidor C/h Pronatec C/h Sala de 

Aula semanal 

Dfça 

2 X. X. X. 20 12 08 

4 X. X. X. 16 09 07 

5 X. X. X. 18 0* 18 

Fonte:Planilha campus x PTD 

* não consta carga horária no PTD 

 

Campus: Sorriso-Mulheres Mil 

Item Servidor C/h Pronatec C/h Sala de Dfça 



Aula semanal 

2 X. X. 16 08 08 

5 X. X. X. 20 12** 08 

10 X. X. X. X. 20 08 12 

11 X. X. 20 18 02 

12 X. X. X. 20 09 11 

13 X. de X. X. 20 08 12 

14 X. X. X. 20 04** 16 

Fonte:Planilha campus x PTD 

** acumula 03hs / pesq., 21 gestão  

   ** acumula 06hs / apoio, 08 pesq. e  22 gestão  

 

 Campus: Várzea Grande-Mulheres Mil 

Item Servidor C/h Pronatec C/h Sala de 

Aula semanal 

Dfça 

2 • X. X. 20 12 08 

Fonte:Planilha campus x PTD 

 

Campus: Rondonópolis-Mulheres Mil 

Item Servidor C/h Pronatec C/h Sala de 

Aula semanal 

Dfça 

1 X. X. X. 0* -*  

2 X. X. de X. 0* -*  

6 X. de X. X. X. 0* -*  

7 X. X. X. 0* -*  

8 X. X. da X. 20 -* 20 

11 X. X. de X. X. 20 -* 20 

Fonte:Planilha campus x PTD 

0* Não definida carga horária  

-* Não consta do PTD 

 

           Manifestação da Unidade: “Embora as regulamentações vigentes 

oriundas da Gestão do Ministério da Educação através da Resolução/CD/FNDE n.º 



04/2012, bem como, a Resolução Consup/IFMT n.º 44/2012 que internamente regula o 

funcionamento e atividades dos servidores no Pronatec, além dos dispositivos 

constantes nos Editais refrente a limitação de carga horária, como preenchimento de 

termo de compromisso, com a devida anuência da gestão do campus. Assim, verifica-se 

na análise da Audin a infingência de dispositivos estabelecidos nos referidos 

normativos, a partir do cruzamento de dados da carga horária dos bolsistas do 

Pronatec com o Plano de Trabalho docente. Para equacionar a questão solicitamos aos 

campi providências para resolução das constatações, com o envio do 

Memorandos/PRONATEC/PROEX /2015 n.ºs 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 

83” 

Análise da AUDIN: A manifestação da unidade não elide a questão, 

pois demonstra a ausência de controles, planejamento e monitoramento da Pró-Reitoria 

de Extensão e Coordenação Geral do PRONATEC sobre a execução do programa nos 

campi do IFMT, em desacordo ao art. 2, da Resolução n° 44/2014/CONSUP/IFMT   : 

“Art. 2° - As ações de gestão relacionadas às atividades de extensão 

da Bolsa Formação oriundas do Pronatec são reguladas por esta 

resolução e envolvem os seguintes agentes: 

I – Pró-Reitoria de Extensão – responsável pela articulação interna e 

externa, gestão, coordenação, orientação, planejamento das atividades 

de seleção, capacitação, cadastramento, acompanhamento e 

certificação dos bolsistas, execução da Bolsa Formação do Pronatec e 

acompanhamento da aplicação financeira dos recursos liberados para 

o  desenvolvimento  das  ações  do  Pronatec ,  em  conjunto  com  as 

coordenações de extensão dos campi e demais Pró-Reitorias e 

coordenações ligadas ao processo de execução do Pronatec, no âmbito 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato 

Grosso; 

Parágrafo único: A Pró-Reitoria de Extensão do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, terá a 

responsabilidade de articular todas as atividades de extensão da Bolsa 

Formação do Pronatec com as comunidades internas do Instituto e 

com a sociedade, visando a integração das ações.” 

 

Recomendação 1: A Pró-Reitoria de Extensão  Coordenação Geral do 

PRONATEC  deve exercer de forma efetiva a articulação interna e externa, gestão, 

coordenação, orientação,  planejamento  das  atividades  de  seleção,  capacitação, 



cadastramento,  acompanhamento  e  certificação  dos  bolsistas,  execução  da  Bolsa Formação  

do  Pronatec  e  acompanhamento  da  aplicação  financeira  dos  recursos liberados  para  o  

desenvolvimento  das  ações  do  Pronatec. 

Recomendação 2: Controlar e monitorar possível extrapolação do 

limite de carga horária de atividades no PRONATEC por servidores, especialmente 

docentes, conforme estabelecido pela Resolução CD/FNDE Nº 4, de 16 de março de 

2012, Art. 14, IV . 

Recomendação 3: Determinar a  redução de carga horária com 

possível extrapolação do limite de atividades no PRONATEC por servidores, 

especialmente docentes, conforme estabelecido pela Resolução CD/FNDE Nº 4, de 16 

de março de 2012, Art. 14, IV . 

 

 

Constatação 1.2: Acúmulo de bolsa por um mesmo servidor, contrariando o 

estabelecido pela Resolução CD/FNDE Nº 4, de 16 de março de 2012, Art. 14, § 5º que 

estabelece: “§ 5º É vedado o acúmulo, por um mesmo profissional, de bolsas de diferentes 

atribuições previstas no art. 12, excetuando-se a de professor, sendo de 20 horas semanais a 

carga horária máxima em atividades vinculadas à Bolsa-Formação; conforme quadros 

abaixo:  

Campus: Cáceres-Mulheres Mil 

Item Servidor Cargo C/h 

Pronatec 

C/h Sala de 

Aula 

semanal 

Dfça 

3 X. X. X. de X. Orientador 20 15 05 

8 X. X. X. de X. Professor 32 15 17 

9 X. X. X. de X. Professor 32 15 17 

17 X. X.  Professor 20 17 03 

18 X. X. Professor 80 17 63 

Fonte:Planilha campus x PTD 

      Manifestação da Unidade: “Embora as regulamentações 

vigentes oriundas da Gestão do Ministério da Educação através da 

Resolução/CD/FNDE n.º 04/2012, bem como, a Resolução Consup/IFMT n.º 44/2012 

que internamente regula o funcionamento e atividades dos servidores no Pronatec, 

além dos dispositivos constantes nos Editais. Assim, verifica-se na análise da Audin a 

infingência de dispositivos estabelecidos nos referidos normativos, a partir do 



cruzamento de dados da carga horária dos bolsistas do Pronatec. Para equacionar a 

questão solicitamos ao campus Cáceres providências para resolução das constatações, 

com o envio do Memorandos/PRONATEC/PROEX  n.º 82/2015.” 

Análise da AUDIN: A manifestação da unidade não elide a questão, 

pois demonstra a ausência de controles, planejamento e monitoramento da Pró-Reitoria 

de Extensão e Coordenação Geral do PRONATEC sobre a execução do programa nos 

campi do IFMT, em desacordo ao art. 2, da Resolução n° 44/2014/CONSUP/IFMT: 

“Art. 2° - As ações de gestão relacionadas às atividades de extensão 

da Bolsa Formação oriundas do Pronatec são reguladas por esta 

resolução e envolvem os seguintes agentes: 

I – Pró-Reitoria de Extensão – responsável pela articulação interna e 

externa, gestão, coordenação, orientação, planejamento das  atividades  

de  seleção,  capacitação, cadastramento,  acompanhamento  e  

certificação  dos  bolsistas,  execução  da  Bolsa Formação  do  

Pronatec  e  acompanhamento  da  aplicação  financeira  dos  recursos 

liberados  para  o  desenvolvimento  das  ações  do  Pronatec ,  em  

conjunto  com  as coordenações de extensão dos campi e demais Pró-

Reitorias e coordenações ligadas ao processo de execução do 

Pronatec, no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Mato Grosso; 

Parágrafo único: A Pró-Reitoria de Extensão do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, terá a 

responsabilidade de articular todas as atividades de extensão da Bolsa 

Formação do Pronatec com as comunidades internas do Instituto e 

com a sociedade, visando a integração das ações.” 

 

Recomendação 1: A Pró-Reitoria de Extensão  Coordenação Geral do 

PRONATEC  deve exercer de forma efetiva a articulação interna e externa, gestão, 

coordenação, orientação,  planejamento  das  atividades  de  seleção,  capacitação, 

cadastramento,  acompanhamento  e  certificação  dos  bolsistas,  execução  da  Bolsa Formação  

do  Pronatec  e  acompanhamento  da  aplicação  financeira  dos  recursos liberados  para  o  

desenvolvimento  das  ações  do  Pronatec. 

Recomendação 2: Controlar e monitorar possível extrapolação do 

limite de carga horária de atividades no PRONATEC por servidores, especialmente 



docentes, conforme estabelecido pela Resolução CD/FNDE Nº 4, de 16 de março de 

2012, Art. 13, I, “a-i”, II, “a-n”.   

Recomendação 3: Determinar a  redução de carga horária com 

possível extrapolação do limite de atividades no PRONATEC por servidores, 

especialmente docentes, conforme estabelecido pela Resolução CD/FNDE Nº 4, de 16 

de março de 2012, Art. 13, I, “a-i”, II, “a-n”.   

 

Constatação 1.3: Pela análise dos quadros acima, verifica-se que servidores com pouca 

ou nenhuma carga horária em sala de aula, desempenham atividades de docência no 

PRONATEC em detrimento das atividades institucionais, sem manifestação da 

coordenador-geral e do coordenador-adjunto, conforme o estabelecido pela Resolução 

CD/FNDE Nº 4, de 16 de março de 2012, Art. 13, I, “a-i”, II, “a-n”.   

      Manifestação da Unidade: “Embora as regulamentações 

vigentes oriundas da Gestão do Ministério da Educação através da 

Resolução/CD/FNDE n.º 04/2012, bem como, a Resolução Consup/IFMT n.º 44/2012 

que internamente regula o funcionamento e atividades dos servidores no Pronatec, 

além dos dispositivos constantes nos Editais. Assim, verifica-se na análise da Audin a 

infingência de dispositivos estabelecidos nos referidos normativos, a partir do 

cruzamento de dados da carga horária dos bolsistas do Pronatec. Para equacionar a 

questão solicitamos ao campus Cáceres  providências para resolução das constatações, 

com o envio do Memorandos/PRONATEC/PROEX  n.º 82/2015.” 

Análise da AUDIN: A manifestação da unidade não elide a questão, 

pois demonstra a ausência de controles, planejamento e monitoramento da Pró-Reitoria 

de Extensão e Coordenação Geral do PRONATEC sobre a execução do programa nos 

campi do IFMT, em desacordo ao art. 2, da Resolução n° 44/2014/CONSUP/IFMT   : 

“Art. 2° - As ações de gestão relacionadas às atividades de extensão 

da Bolsa Formação oriundas do Pronatec são reguladas por esta 

resolução e envolvem os seguintes agentes: 

I – Pró-Reitoria de Extensão – responsável pela articulação interna e 

externa, gestão, coordenação, orientação, planejamento das atividades  

de  seleção,  capacitação, cadastramento,  acompanhamento  e  

certificação  dos  bolsistas,  execução  da  Bolsa Formação  do  

Pronatec  e  acompanhamento  da  aplicação  financeira  dos  recursos 

liberados  para  o  desenvolvimento  das  ações  do  Pronatec ,  em  

conjunto  com  as coordenações de extensão dos campi e demais Pró-

Reitorias e coordenações ligadas ao processo de execução do 



Pronatec, no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Mato Grosso; 

Parágrafo único: A Pró-Reitoria de Extensão do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, terá a 

responsabilidade de articular todas as atividades de extensão da Bolsa 

Formação do Pronatec com as comunidades internas do Instituto e 

com a sociedade, visando a integração das ações.” 

 

Recomendação 1: A Pró-Reitoria de Extensão  Coordenação Geral do 

PRONATEC  deve exercer de forma efetiva a articulação interna e externa, gestão, 

coordenação, orientação,  planejamento  das  atividades  de  seleção,  capacitação, 

cadastramento,  acompanhamento  e  certificação  dos  bolsistas,  execução  da  Bolsa Formação  

do  Pronatec  e  acompanhamento  da  aplicação  financeira  dos  recursos liberados  para  o  

desenvolvimento  das  ações  do  Pronatec. 

Recomendação 2: Controlar e monitorar possível extrapolação do 

limite de carga horária de atividades no PRONATEC por servidores, especialmente 

docentes, conforme estabelecido pela Resolução CD/FNDE Nº 4, de 16 de março de 

2012, Art. 13, I, “a-i”, II, “a-n”.   

Recomendação 3: Determinar a  redução de carga horária com 

possível extrapolação do limite de atividades no PRONATEC por servidores, 

especialmente docentes, conforme estabelecido pela Resolução CD/FNDE Nº 4, de 16 

de março de 2012, Art. 13, I, “a-i”, II, “a-n”.   

 

• Cópia da proposta Orçamentária e/ou Termos de Cooperação de dotação 

Orçamentária para o Pronatec para os exercícios de 2013 e 2014; 

Constatação 1.4: De acordo com o solicitado, foram disponibilizadas cópias dos Termo 

de Cooperação nº 15770/2012 e 17873/2013 de cujas análises constata-se baixa 

efetividade na execução dos recursos descentralizados: 

Nº Termo 

Coop. 

Vlr Recebido Vlr Utilizado Vlr 

Devolvido 

% Devol. 

15770/2012 4.896.000,00 2.170.935,16 2.725.064,84 44,34 

17873/2013 12.513301,66 5.163.677,74 7.349.623,92 58,73 

Manifestação da Unidade: “Em atenção a execução orçamentária, informamos 

que a execução tem ocorrido de forma descentralizada, onde os recursos orçamentários 

do programa após liberados ao IFMT, foram devidamente descentralizados para cada 



um dos campi pactuantes de cursos, a exemplo no decorrer do ano de 2012, alguns 

campi alegaram que não houveram tempo hábil para execução, visto que, no segundo 

semestre 2012 ocorreram greves em todos os campi provocando grande atraso nas 

execuções. Por outro lado, o exercício 2013, no mês de outubro o MEC, indevidamente 

recolheu o recursos do bolsa formação de toda a rede federal, provocando 

instabilidade e insegurança quanto a continuidade dos cursos à epoca. Com o 

recolhimento os recursos somente foram extornados os recursos para a rede federal 

nos dias finais do exercício 2013,  provocando transtornos em relação ao cumprimento 

das metas orçamentárias." 

Análise da AUDIN: A manifestação da unidade não elide a questão, 

pois demonstra a ausência de controles, planejamento e monitoramento da Pró-Reitoria 

de Extensão e Coordenação Geral do PRONATEC  sobre a execução do programa nos 

campi do IFMT, em desacordo ao art. 2, da Resolução n° 44/2014/CONSUP/IFMT   : 

“Art. 2° - As ações de gestão relacionadas às atividades de extensão 

da Bolsa Formação oriundas do Pronatec são reguladas por esta 

resolução e envolvem os seguintes agentes: 

I – Pró-Reitoria de Extensão – responsável pela articulação interna e 

externa, gestão, coordenação, orientação, planejamento das  atividades  

de  seleção,  capacitação, cadastramento,  acompanhamento  e  

certificação  dos  bolsistas,  execução  da  Bolsa Formação  do  

Pronatec  e  acompanhamento  da  aplicação  financeira  dos  recursos 

liberados  para  o  desenvolvimento  das  ações  do  Pronatec ,  em  

conjunto  com  as coordenações de extensão dos campi e demais Pró-

Reitorias e coordenações ligadas ao processo de execução do 

Pronatec, no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Mato Grosso; 

Parágrafo único: A Pró-Reitoria de Extensão do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, terá a 

responsabilidade de articular todas as atividades de extensão da Bolsa 

Formação do Pronatec com as comunidades internas do Instituto e 

com a sociedade, visando a integração das ações.” 

 

Recomendação 1: A Pró-Reitoria de Extensão e a Coordenação Geral 

do PRONATEC  devem exercer de forma efetiva a articulação interna e externa, gestão, 

coordenação, orientação,  planejamento  das  atividades  de  seleção,  capacitação, 

cadastramento,  acompanhamento  e  certificação  dos  bolsistas,  execução  da  Bolsa Formação  



do  Pronatec  e  acompanhamento  da  aplicação  financeira  dos  recursos liberados  para  o  

desenvolvimento  das  ações  do  Pronatec. 

Recomendação 2: Controlar e monitorar possível pactuação de cursos 

acima da demanda local, bem como acima da capacidade de execução dos campi. 

 

 

B - CAUSAS DE IMPROPRIEDADES/IRREGULARIDADES 

Causa 1: Fragilidade no planejamento das ações do PRONATEC. 

Causa 2: Fragilidade na gestão, fiscalização e das ações do PRONATEC. 

Causa 3: Fragilidade no controle da execução orçamentária e financeira do 

PRONATEC. 

 

III – Conclusão 

 

Recomendamos adotar providências necessárias, para saneamento de todas as 

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

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

recomendações emitidas neste relatório. 

Informamos que as providências tomadas pelo Gestor, em relação às 

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

exercício por esta Auditoria Interna do IFMT, através do plano permanente de 

providências. 

Cuiabá, 27 de maio de 2015. 

 

Equipe AUDIN: 

Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo Nobre Auditor Chefe  

 

Marcus Vinicius Taques 

Arruda 

Auditor  

 


