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Unidade Auditada: Reitoria/ PROPES 

 

Nome do Gestor: XXXXX 

 

Cargo: Reitor 

Ordem de Serviço: 06/2015 

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: 

Justificativas acatadas quanto às seguintes constatações da Nota de 

Auditoria nº. 09: 5.1; 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 17/2015 

 

Senhor Gestor,  

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

exercício 2015, apresentamos a Nota de Auditoria referente à análise de controles internos das 

Pró-Reitorias, Diretorias Sistêmicas, Assessorias e Gabinete da Reitoria.   No PAINT 2015 

estão previstas três das ações sobre avaliação de controles internos do IFMT, conforme 

descrição abaixo, sendo as demais inseridas como demanda especial: 

1.11. Formalização de procedimentos; 

1.17. Acompanhamento das ações e regulamentações de TI no IFMT; 

1.18 Acompanhamento das ações de sustentabilidade aplicadas no IFMT, no 

exercício 2015; 

 

I – ESCOPO DO TRABALHO 
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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 aos 

controles internos da Pró-Reitoria auditada.  

Foram analisados os cinco componentes do controle interno: ambiente de 

controle, avaliação de risco, procedimentos de controle, informação e comunicação, 

monitoramento. 

Foram aplicadas as seguintes técnicas de auditoria: exame documental, 

entrevista, questionário e observação direta. 

Durante a avaliação dos controles internos na PROPES foram verificadas 

como boas práticas: criação de manuais (como propriedade intelectual, NIT, etc.), 

orientações normativas sobre submissão/avaliação de projetos/ prestação de contas, 

criação de fluxograma de processos de patentes e de transferência de tecnologias, 

disseminação da cultura da pesquisa no IFMT (participação de eventos internos e 

externos, aplicação dos recursos para a pesquisa), processo seletivo informatizado de 

projetos de pesquisa, elaboração de fluxogramas das atividades, criação de banco de 

dados relativos às atividades da Diretoria de Pós Graduação, organização das pastas 

relativas aos servidores afastados para Pós-Graduação, divulgação de planilha de 

acompanhamento de servidores afastados na página oficial da Diretoria de Pós 

Graduação. 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

 

Após consultas ao Regimento Geral do IFMT e normativas internas da 

PROPES, aplicações de questionários,  reunião e entrevistas com a equipe da PROPES, foi 

elaborada a Nota de Auditoria nº 14/2015, encaminhada à unidade auditada, que apresentou 

manifestação e comprovantes via google drive.  Após análise das manifestações pelos 



 
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  
 

Relatório de Auditoria n. 17/2015  

Auditores Internos, foi elaborado este Relatório de Auditoria com as constatações que foram 

mantidas, conforme segue: 

 

1 - AMBIENTE DE CONTROLE 

Constatação 1.1. Deficiência na definição de competências e responsabilidades previstas no 

Regimento Geral do IFMT. Algumas atribuições e competências do Pró-reitor, Diretor de 

Pesquisa e Diretor de Pós-graduação, que estão sendo realizadas no setor, não estão previstas 

no regimento, bem como a supervisão das atividades executadas. 

Manifestação da Unidade:  “Está sendo formalizada a definição das 

atribuições”. Essa questão será solucionada com a elaboração do Manual de Atribuições pra 

Pró-reitor, Diretores e Coordenadores. conclusão em 30/08/15”. 

Análise da AUDIN: Toda e qualquer Instituição pública ou privada tem a 

obrigatoriedade de possuir uma estrutura organizacional formalizada e condizente com a 

realidade de cada um de seus setores. Essa estrutura  possibilita a compreensão objetiva dos 

servidores e usuários quanto às atribuições, competências e responsabilidades. No IFMT a 

estrutura organizacional está definida em seu Regimento Geral (Resolução n. 05/2012), 

entretanto não condiz com a realidade e necessidade do seu funcionamento.  Pela natureza e 

tamanho da PROPES há necessidade de lotar outros servidores para executarem as atividades 

inerentes às Diretorias e Coordenações, permitindo que os Diretores e Coordenadores 

efetivamente realizem atividades de gerenciamento e supervisão das atividades. Apesar da 

iniciativa do gestor em iniciar a elaboração de um manual de atribuições da pró-reitoria, é 

importante a alteração no regimento geral. Não constam do Regimento Geral como atribuições 

da Diretoria de Pós-Graduação algumas das atividades que atualmente estão sendo realizadas 

pelo setor:  

a. análise dos pedidos de pagamento de retribuição por titulação e 

incentivo à qualificação; 

b. captação de convênios e elaboração de editais para oferta de cursos de 

pós-graduação para capacitação dos servidores do IFMT: consta do 

artigo 84, VIII do Regimento Geral que compete à Diretoria Sistêmica 
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de Gestão de Pessoas propor, planejar, articular, implementar e 

gerenciar programas e projetos voltados para o desenvolvimento e a 

capacitação de servidores do IFMT, articulados e integrados com a 

gestão de desempenho e a obtenção da eficácia dos processos de 

trabalho, visando a consecução dos objetivos institucionais. O artigo 85 

do Regimento especifica, ainda, que compete ao Departamento de 

Desenvolvimento de Gestão de Pessoas: III. acompanhar as atividades 

relativas a treinamento e capacitação dos servidores do Instituto, bem 

como gerenciar, supervisionar e executar o plano anual de capacitação 

dos servidores do IFMT; IV. propor convênios e parcerias visando a 

capacitação dos servidores do IFMT; V. gerenciar e executar o 

levantamento de necessidades de capacitação dos servidores do IFMT. 

À Pró-Reitoria cabe a execução das políticas de Pós-Graduação 

definidas pelo CONSUP.    

c. Acompanhamento dos servidores afastados para participação em cursos 

de pós-graduação: a previsão da atribuição consta do artigo 16 do 

Resolução CONSUP/IFMT nº 20/2015 (RASAC), mas não consta do 

Regimento Geral. 

Recomendação : Revisar o Art. 56 a 58 da Resolução n. 05/2012 quanto as 

atribuições regimentais da Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação. 

 

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

capacitação aos servidores lotados na Pró-Reitoria. 

Manifestação da Unidade: “O planejamento passará ser elaborado a 

partir deste ano. Este ano será elaborado o planejamento para 2016” . 

Análise da AUDIN: O plano de capacitação é competência da DSGP, 

conforme art. 84, VIII do Regimento Geral do IFMT, porém cada ambiente organizacional 

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 capacitação. No exercício 
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seguinte, caso haja omissão ou impossiblidade da DSGP em promover as capacitações 

necessárias aos servidores da PROPES, esta deve estimular e encaminhar os servidores para  

capacitação externa.  

Recomendação 1: Elaborar planejamento interno anual de capacitação aos 

servidores lotados na PROPES, bem como promover a sua realização através da DSGP ou em 

cursos externos. 

 

Constatação 1.3. Quadro de pessoal insuficiente para realização de todas as atribuições das 

Diretorias Pesquisa e de Pós-Graduação.  

Manifestação da Unidade:  “Estamos aguardando a a posse de um 

tecnólogo em administração pública, em janeiro volta uma pedagoga em licença para 

capacitação, estamos aguardando  quatro novos  estagiários para a estruturação do NIT, 

pelo programa de indução dos NIT’s pela SETEC, sendo duas contratações, contra-partida 

do IFMT.  Será estudada a possibilidade de contratação de mais um funcionário para a 

Diretoria de Pós-graduação. 

Análise da AUDIN: A Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação possui duas 

diretorias (Diretoria de Pesquisa e Diretoria de Pós-Graduação). É responsável pela gestão de 

um dos principais objetivos dos Instituto Federal, que é realizar pesquisas aplicadas, 

estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus 

benefícios à comunidade, conforme preceitua o artigo 7º, III, da Lei 11.892/2008, bem como 

análise dos pedidos de pagamento de retribuição por titulação e incentivo à qualificação, além 

da realização de cursos de pós-graduação, incluindo suporte aos campi em que são ofertados e 

acompanhamento dos servidores afastados para realização de cursos de pós-graduação. 

Tratam-se de atribuições que demandam a execução de uma ampla gama de atividades, sendo 

necessário um quadro com número suficiente de recursos humanos, adequadamente 

organizados em um organograma eficiente, com um plano de capacitação inicial e continuada 

para todos os servidores, além de melhorias nos controles internos, com a atribuição clara de 
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atribuições e adoção de rotinas estabelecidas e amplamente divulgadas (manuais, checklists, 

fluxogramas, controles informatizados adequados etc).  

Recomendação 1: Organizar a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação com o 

suporte necessário de recursos humanos para realização de suas atividades. 

Recomendação 2: Organizar a Diretoria de Pós-Graduação com o suporte 

necessário de recursos humanos para realização de suas atividades. 

Recomendação 3: Organizar o Núcleo de Inovação Tecnológica com o 

suporte necessário de recursos humanos para realização de suas atividades. 

 

Constatação 1.4. Insuficiência de recursos tecnológicos para realização das atividades da 

Diretoria de Pós-Graduação com eficiência.  

Manifestação da Unidade: “A PROPES está solicitando a aquisição de 

software que possibilita o acompanhamento da produção científica dos servidores pela 

extração seletiva de informações do currículo lattes. Pelo crescimento das atividades de 

pesquisa e inovação no IFMT tornou-se inviável a realização dos controles de forma 

manual”.   

Análise da AUDIN: A Diretoria não possui sistema informatizado que 

integre as informações necessárias para a eficiência das atividades do setor. Os servidores 

criaram um banco de dados, que, todavia, não emite avisos automáticos ao expirar o prazo de 

entrega de relatório de servidor afastado e possui limitações em razão das atividades que 

desenvolvem dependerem de informações e atribuições de outros setores, como por exemplo 

Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas  e Pró-Reitoria de Ensino. A adoção de recursos 

tecnológicos que integrem tais informações contribuiria para a maior efetividade das ações da 

Diretoria, otimizando atividades dos servidores e impressão de documentos. 

Recomendação: Organizar a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação com o 

suporte necessário de recursos humanos, materiais e tecnológicos para realização de suas 

atividades. 
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Constatação 1.5. Estrutura organizacional atual da PROPES não é apropriada para o pleno 

funcionamento de todas as suas atribuições, necessitando estudo aprimorado da Gestão, 

especialmente em relação aos setores de pós-graduação, do NIT e para apoio aos campi. 

Manifestação da Unidade:  “A Diretoria de Pós-Graduação (DPG) 

apresenta estrutura organizacional deficiente, o que vem prejudicando alguns aspectos das 

ações da DPG. Os aspectos mais prejudicados que são controle de ações e acompanhamento 

de indicadores, prejudicam a tomada de decisão em tempo hábil, além de tornar precário os 

dados de prestações de contas. 

A DPG atua em duas áreas bastantes distintas: Cursos de pós-graduação ministrados pelo 

IFMT e desenvolvimento de pessoal (Capacitação) em nível de Pós-Graduação. 

Os cursos de pós-graduação ministrados nos Campi não recebem o adequado 

acompanhamento ou supervisão no Campus em que funciona, devido a estrutura da Diretoria 

de ensino ser voltada para os cursos de graduação, educação básica e profissionalizante. A 

coordenação e o colegiado de curso atende ainda que precariamente algumas necessidades 

de gestão para os cursos de Stricto sensu, mas os cursos de Lato sensu, não apresentam 

minimas estrutura de acompanhamento e supervisão nos campí. Estas deficiências poderiam 

serem minimizadas por uma Coordenação com estrutura de apoio específica para os cursos 

de Pós-graduação. 

A área de desenvolvimento de pessoal, também não apresenta estrutura para desempenhar 

satisfatoriamente a demanda. Nesta área seria desejável o controle das atividades de 

capacitação dos servidores em afastamento. O regulamento determina que cada servidor 

encaminhe relatórios periódicos durante as capacitações com afastamento, mas a DPG não 

apresenta pessoal suficiente para análise destes relatórios. Os Relatórios não analisados 
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cumpre uma obrigação burocrática, mas reduz a sua importância por não ter a suas 

informações sendo utilizadas nas tomadas de decisões.   

O IFMT tem convênios com diversa instituições com objetivo de oferecer capacitação para os 

servidores. Na PROPES não há pessoal suficiente para atuar na busca ou prospecção de 

novos convênios e controle dos termos realizados”. 

Análise da AUDIN: A Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação possui duas 

diretorias (Diretoria de Pesquisa e Diretoria de Pós-Graduação). É responsável pela gestão de 

um dos principais objetivos do Instituto Federal, que é realizar pesquisas aplicadas, 

estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus 

benefícios à comunidade, conforme preceitua o artigo 7º, III, da Lei 11.892/2008, bem como 

análise dos pedidos de pagamento de retribuição por titulação e incentivo à qualificação, além 

da realização de cursos de pós-graduação, incluindo suporte aos campi em que são ofertados e 

acompanhamento dos servidores afastados para realização de cursos de pós-graduação. 

Tratam-se de atribuições que demandam a execução de uma ampla gama de atividades, sendo 

necessário um quadro com número suficiente de recursos humanos, adequadamente 

organizados em um organograma eficiente, com um plano de capacitação inicial e continuada 

para todos os servidores, além de melhorias nos controles internos, atribuição clara de 

atribuições e adoção de rotinas estabelecidas e amplamente divulgadas (manuais, checklists, 

fluxogramas, controles informatizados adequados etc).  

Recomendação: Alterar o regimento geral do IFMT quanto ao 

organograma, competência e estrutura das áreas da PROPES. 

 

Constatação 1.6. Ausência de sistema informatizado próprio de controle e acompanhamento 

das pesquisas dos cursos de pós-graduação, iniciação cientifica e inovação tecnológica, bem 

como de seus resultados.   

Manifestação da Unidade:  “Ver a manifestação no Item 1.4”. 
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Análise da AUDIN: Todas as atividades  desenvolvidas na PROPES 

necessitam de um controle mais adequado, e a adoção de um sistema informatizado 

contribuiria com o controle efetivo de todas as pesquisas realizadas, otimizando a lotação de 

servidores e a quantidade de documentações impressas.  

Recomendação: Implantar sistema informatizado próprio de controle e 

acompanhamento das pesquisas ligadas à iniciação cientifica e inovação tecnológica, bem 

como de seus resultados.  

 

Constatação 1.7. Ausência de controle sistemático dos afastamentos de servidores ocorridos 

durante a participação em cursos de pós-graduação. 

Manifestação da Unidade:  “Ver manifestação no Item 1.5” 

Análise da AUDIN: A Diretoria de Pós-graduação é responsável, dentre 

outras atribuições, pelo acompanhamento do desempenho dos servidores afastados para 

participação em cursos de pós-graduação, conforme artigo 16 do Resolução CONSUP/IFMT 

nº 20/2015 (RASAC). O afastamento do servidor para participação em curso de pós-

graduação produz impactos relevantes na instituição: 

a. impacto orçamentário e financeiro: em razão da manutenção do 

pagamento da remuneração do servidor enquanto se encontra afastado; 

quando se trata de professor, também há o custo de contratação de 

professor substituto; além dos custos referentes à manutenção do 

programa de pós-graduação, quando se tratar de curso ofertado pelo 

IFMT, em parceria ou exclusivamente. 

b. impacto na organização das atividades do setor em que o servidor se 

encontra lotado a fim de manter a qualidade da prestação do serviço. 

Assim, o controle dos afastamentos de servidores ocorridos durante a 

participação em cursos de pós-graduação deve ser realizado sistematicamente e de forma 

efetiva.   
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Recomendação: Implementar controle sistemático e efetivo dos 

afastamentos de servidores ocorridos durante a participação em cursos de pós-graduação 

 

2 - AVALIAÇÃO DE RISCO 

Constatação 2.1. Ausência de gestão e avaliação de riscos adotada pela Pró-Reitoria. 

Manifestação da Unidade: “ Será realizada uma analise para identificação 

dos de riscos na Propes, para que possamos implementar  planos de respostas para 

monitoramento e controle dos mesmos”.  

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 do Plano de Desenvolvimento 

Institucional 2014-2018 e em reunião com os gestores da unidade, observou-se que os 

objetivos estratégicos e as metas para a gestão institucional estão bem definidos, porém 

constata-se que não há identificação clara dos processos críticos, além de não haver um 

diagnóstico dos riscos nas áreas de licitação, contabilidade, patrimônio e almoxarifado, 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 (reposta 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, com 

ampla divulgação a todos do IFMT. 

Recomendação 2: Obter o envolvimento ativo da alta administração com a 

institucionalização da gestão de riscos. 

Recomendação 3: Instituir a delegação clara e formal da responsabilidade 

pelo gerenciamento de riscos aos gestores. 
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Recomendação 4: Instituir a capacitação regular de gestores para lidar com 

riscos; 

Recomendação 5: Aprimorar a designação e a capacitação de servidores 

para as atividades de identificação, avaliação e tratamento de riscos. 

Recomendação 6: Manter servidores informados dos objetivos e 

prioridades da organziação e de suas unidades, assim como dos riscos enfrentados. 

Recomendação 7: Orientar e estimular os servidores a encaminhar assuntos 

relacionados a risco às instâncias decisórias adequada. 

Recomendação 8: Aprimorar a etapa de identificação de riscos e estruturar 

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

 

Constatação 2.2. Ausência de indicadores próprios de desempenho das pesquisas, dos cursos 

de pós-graduação e das produções intelectuais, e de elaboração de relatório periódico de 

desempenho das atividades da PROPES para análise e mensuração dos resultados em relação 

às metas. 

Manifestação da Unidade: “Os Indicadores da Pesquisa, da Inovação 

Tecnológica e da Pós Gradução estão em fase final de elaboração.  Serão aplicados a partir 

das ações desenvolvidas no segundo semestre/2015”. 

Análise da AUDIN: 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 

definição e utilização de indicadores de desempenho permite que as organizações  

demonstrem o resultado dos esforços do órgão, e ainda atue de forma preventiva, contribuindo 

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

uma ótica maior, a realização da missão institucional.   Como o Gestor manifestou que tais 
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indicadores estão em fase de elaboração, manteremos a constatação até a sua aplicação e a 

devida análise dos resultados desses indicadores pela PROPES. 

Recomendação: Aplicar  indicadores de desempenho próprios do IFMT nas 

análises dos serviços públicos prestados pela PROPES. 

 

Constatação 2.3: Fragilidade no controle de inadimplência dos docentes na prestação de 

contas das bolsas e apoio financeiro de pesquisas no âmbito do IFMT, visando regularizar as 

pendências existentes e a doação/ incorporação de bens permanentes adquiridos. 

Manifestação da Unidade:  “A PROPES, através da Diretoria de Pesquisa, 

notificou todos os pesquisadores inadimplentes. Parte destes atenderam a notificação e 

resolveram as pendências, seja de relatórios técnicos, seja de prestação de contas. Outros 

não atenderam à notificação. A PROPES adotará outras providências/medidas buscando 

regularizar a situação.    Quanto a incorporação de bens permanentes, até a presente data os 

Editais não contemplavam  tal aquisição, portanto, não  se aplicava. A partir dos editais 

2015, foi permitido que parte do auxilio financeiro ao pesquisador fosse utilizado para 

aquisição de bens permanentes. Elaborou-se um Manual de Orientação que está sendo 

distribuido ao Dirigentes de Pesquisa e disponibilizado no site da PROPES. Estas 

incorporações só irão ocorrer ao final dos editais em andamento (Edital 006/2015 e 

046/2015)”. 

Análise da AUDIN: De acordo com a resolução  CONSUP nº 51 de 

28/09/2012 em seu artigo 11, estabelece que: “Um pesquisador não poderá concorrer a novo 

edital de Auxilio Financeiro a Pesquisador quando ainda estiver participando de outro edital 

em vigência e/ou não tiver prestado contas de auxílios anteriores”. A definição do artigo já 

é clara quanto a importância de um controle efetivo das bolsas concedidas aos pesquisadores. 

Esse controle deve ser claro, e sua cobrança deve ser regular e documental, a fim de que fique 

comprovado a ciência do inadimplente, e que o mesmo não possa justificar desconhecimento. 

Principalmente o campus deve ser informado sobre essa vedação na norma, já que o 
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coordenador do setor de pesquisa é o que tem mais contato com o pesquisador, porém, isso 

não abstem a PROPES como conforme regulamento interno tem como uma de suas 

atribuições em seu artigo 62: “A Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação manterá o registro de 

informações necessárias ao suporte, acompanhamento e divulgação de programas, de linhas 

e de projetos de pesquisa desenvolvidos no Instituto”, a informar/ cobrar e manter uma linha 

eficiente de comprovação da utilização do recurso posto a disposição.  

Recomendação   1: Notificar, formalmente, o pesquisador inadimplente 

para prestar contas ou ressarcir valores recebidos. 

Recomendação 2: Evitar aprovação de projetos de pesquisas dos 

pesquisadores inadimplentes. 

 

Constatação 2.4: Ausência de mecanismos de controle para evitar  ou detectar fraudes/plágios das 

pesquisas desenvolvidas  no âmbito do IFMT. 

Manifestação da Unidade:  “A detecção de plágios em projetos de pesquisa 

só é possível de ser realizada através de programas computacionais que para sua utilização, 

requerem aquisição de  licença. A PROPES não incluiu em seu orçamento anual recurso para 

tal aquisição. Estaremos incluindo no orçamento do próximo ano”.      

Análise da AUDIN: Conforme Resolução Consup 11/2015 em seu art. 37: 

“A constatação de plágio ou fraude nos projetos submetidos ou nos relatórios apresentados 

ensejarão a devolução de recursos e a abertura de processo administrativo disciplinar, com 

perspectiva à aplicação das penalidades previstas em Lei”, diante disso deve ser feita uma 

pesquisa com a finalidade de inibir esses atos por parte do pesquisador. Apesar da ausência de 

um sistema informatizado que contenha uma ferramenta a fim de identificar esse tipo de ação, 

é fundamental a criação de mecanismos para o controle dessas pesquisas. 

Recomendação: Buscar ferramentas de controle para evitar fraudes/plágio 

das pesquisas desenvolvidas no IFMT. 
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3 - ATIVIDADES DE CONTROLE 

Constatação 3.1. Ausência de monitoramento periódico, quanto ao pagamento das bolsas de 

incentivo a iniciação de pesquisa tanto para discente quanto o auxilio financeiro para 

docentes, por campus. 

Manifestação da Unidade:  “A partir de 2015 a Coordenação de Iniciação 

Científica tem exigido, para fins de autorização de pagamento da bolsa, o Relatório de 

Atividades mensais do discente bolsista. Este relatório é assinado pelo bolsista e pelo 

orientador do projeto  é entregue ao Dirigente de Pesquisa, que após amalizá-lo, autoriza o 

pagamento da bolsa. Este é um procedimento que será utilizado para todos os projetos da 

PROPES”.   

Análise da AUDIN: Conforme artigo 58 inciso VII do Regulamento Interno 

do IFMT compete a PROPES: “Acompanhar o trâmite de processos internos relacionados às 

atividades de Pesquisa;”. Foi observado que não existe por parte da PROPES um 

acompanhamento/monitoramento das pesquisas e dos pagamentos de bolsas e auxílios 

financeiros para os beneficiados, ficando isso como responsabilidade exclusiva da 

coordenação do campus. É importante que a PROPES gerencie as coordenações de pesquisas 

dos campi, para melhor efetividade dos procedimentos durante a execução dos projetos 

aprovados  (pagamentos a efetuar, parcelas pagas, situação da pesquisa). 

Recomendação: Gerenciar as ações desempenhadas pelas coordenações de 

pesquisas dos campi. 

 

Constatação 3.2. Ausência de sistematização das orientações e padronizações das atividades 

de pesquisa e de pós-graduação, desenvolvidas nos campi. 

Manifestação da Unidade: “ O sistematização e padronização das 

atividades de pesquisa e de pós-graduação estão sendo implementadas gradativamente.”  
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Análise da AUDIN:  A PROPES se situa no nível estratégico do IFMT e 

seu principal papel é balizar a tomada de decisão dos gestores, por meio da coleta e 

monitoramento de dados, informações e indicadores de todos os campi, estabelecendo padrões 

e orientações, promovendo o planejamento e a integração de todos os campi do IFMT. Ao 

realizar tais atividades, a Pró-Reitoria orienta suas atividades, proporcionando-lhes que 

consigam executar adequadamente suas atividades e atingir suas metas, na medida em que 

define parâmetros, cria controles internos e monitora metas e indicadores, garantindo assim o 

cumprimento dos princípios constitucionais pelos Gestores. Podemos citar a Diretoria de Pós-

Graduação, que possui um manual de procedimentos, porém ele não contempla todas as 

atividades que são realizadas pelo setor atualmente, nem todas as atividades a ela atribuídas 

pelo Regimento Geral.  

Recomendação 1: Incrementar na Pró-Reitoria de Pesquisa a sistematização 

das orientações e padronizações das atividades de pesquisa e de pós-graduação, desenvolvidas 

nos campi do IFMT. 

Recomendação 2: Orientar banca examinadora dos processos seletivos dos 

projetos de pesquisa, a avaliar o cronograma dos projetos apresentados, visando corrigir 

discrepâncias temporais durante a execução dos projetos.  

 

Constatação 3.3. Ausência de sistematização das apropriações dos resultados das pesquisas 

desenvolvidas no âmbito do IFMT. 

Manifestação da Unidade:  “A PROPES está adotando as medidas para 

solucionar o problema. A partir dos relatórios que serão entregues dos editais que estão  

encerrando em julho/2015 está sendo solicitado o resumo em mídia eletrônica, CD, do 

projeto realizado. Até então os relatórios eram entregues em papel, o que dificultava a 

divulgação. Está sendo criado na página da PROPES um link denominado “Projetos 

Concluídos” onde irá constar: o nome do pesquisador, o campus. o endereço eletrônico e 

telefone do pesquisador, o título do projeto e o Resumo do Projeto realizado. Isto ficará 

disponível para toda a comunidade, através do site do IFMT.   Tal procedimento será uma 
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medida paliativa, já que com a compra de um sistema de gerenciamento isto poderá ser 

melhorado de foram significativa, pois poderá ser disponibilizado para a sociedade, a busca 

através de várias entradas tais como: busca por pesquisador, busca por projetos de um 

determinado campus, busca por projetos de um determinado edital e/ou programa; busca dos 

projetos de uma determinada áreas, etc”. 

Análise da AUDIN: Por meio dos Núcleos de Inovação Tecnológica – NITs 

que se fomenta a promoção da capacitação de recursos humanos e a atuação na identificação, 

proteção e divulgação de resultados de pesquisa e de tecnologias passíveis de exploração 

comercial, zelando pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção das 

criações, licenciamento e outras formas de transferência de tecnologia. A formação de capital 

intelectual é parte fundamental no processo de desenvolvimento e inovação tecnológica, 

desenvolve atividades de estímulo à realização de pesquisa, desenvolvimento e inovação, 

contribuindo para a redução dos atuais gargalos no processo de inovação do IFMT. O controle 

e a divulgação das informações relativas as pesquisas desenvolvidas na área de inovação 

tecnológica realizadas e em andamento no âmbito do IFMT, respeitados os aspectos de sigilo, 

contribui com a finalidade de prospectar seus produtos e/ou serviços junto ao mercado. O NIT 

é um dos principais instrumentos de articulação e aproximação da comunidade científica e 

tecnológica com as empresas e tem por finalidade proporcionar condições para o aumento da 

taxa de inovação, a valorização da propriedade intelectual, o estímulo a projetos cooperativos, 

a extensão do conhecimento para a sociedade e a possibilidade de compartilhamento de 

infraestrutura, equipamentos e recursos humanos para o desenvolvimento tecnológico e a 

geração de produtos e processos inovadores. As ações tomadas pela PROPES e NIT serão 

monitoradas por esta AUDIN para avaliação da sua aplicação e efetividade. 

Recomendação 1: Acompanhar o trâmite de processos internos 

relacionados às atividades de Pesquisa de Inovação Tecnológica e organizar as informações, 

visando a divulgação interna e externa das atividades de Pesquisa. 

Recomendação 2: Criar mecanismos para o fortalecimento das apropriações 

de pesquisas. 
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Constatação 3.4. Fragilidades na execução das atividades da Diretoria de Pós-Graduação: 

➢ controle do andamento dos cursos de pós-graduação; 

➢ controle das pesquisa ligadas aos cursos de pós-graduação; 

➢ controle atualizado referente ao acompanhamento dos compromissos dos servidores 

autorizados para afastamento para pós-graduação; 

➢ controle dos procedimentos referentes aos descumprimento dos compromissos dos 

servidores afastados para pós-graduação, realização de atividades que descaracterizem 

a dedicação exclusiva, não conclusão do curso ou ausência de retorno do servidor; 

➢ gerenciamento dos dados referentes da Diretoria de Pós-graduação: apesar dos 

esforços da equipe, o banco de dados criado na própria Diretoria possui fragilidades, 

como por exemplo, ausência de avisos automáticos ao expirar o prazo de entrega de 

relatório de servidor afastado, ou o prazo de cumprimento de obrigação do servidor 

afastado; 

➢ procedimentos e instruções operacionais da Diretoria de Pós-Graduação: o manual de 

procedimentos da Diretoria e mapeamento dos processos ainda não contemplam todas 

as atribuições sob sua responsabilidade. 

Manifestação da Unidade:  “Em Relação aos apontamentos do item 3.4, 

(atividades de controle), que vêm sendo trabalhados precariamente pela Diretoria de Pós-

graduação, devido a falta de pessoal, passará a ser trabalhado melhor com a reorganização 

das atribuições dos servidores e com a chegada de mais dois servidores: entrada em serviço 

de um novo servidor e com o retorno em fevereiro de 2016 de uma pedagoga que se encontra 

em capacitação”. 

Análise da AUDIN: A Instrução Normativa MF n.º 01/2001, que institui 

diretrizes e princípios e aprova normas técnicas para atuação do Sistema de Controle Interno, 

conceitua controle interno como sendo: “o conjunto de atividades, planos, métodos e 

procedimentos interligados utilizado com vistas a assegurar que o objetivo dos órgãos e 
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entidades da administração pública sejam alcançados, de forma confiável e concreta, 

evidenciando eventuais desvios ao longo da gestão, até a consecução dos objetivos fixados 

pelo poder público.” Seus princípios constituem-se no conjunto de regras, diretrizes e sistemas 

que visam ao atingimento de objetivos específicos, tais como: delegação de poderes e 

definição de responsabilidades, devendo ser observada a criação de manuais de 

rotinas/procedimentos, claramente determinados, que considerem as funções de todos os 

setores do órgão/entidade. 

Os controles adotados em uma organização representam o conjunto de ações 

ou atos que possibilitam uma segurança quanto aos aspectos lógicos e técnicos do processo, 

identificando através de sua adoção o cumprimento das linhas hierárquicas de autoridade, 

limite de alçada estabelecida e a efetiva execução das operações. Os procedimentos e o 

processo têm de estar representando ações que refletem no controle, ou seja, o controle 

representa um objetivo abrangente a toda Instituição e deve ser exercido de forma a garantir a 

padronização, legalidade, eficiência, além da mitigação de riscos de suas operações. 

As principais causas para a fragilidade dos controles internos do setor são as 

seguintes:  

a. Fragilidade dos controles existentes, tais como: o manual das atividades 

da Diretoria de Pós-Graduação não contempla todas as atividades ali exercidas, nem as que 

estão definidas no Regimento Geral; também não define atribuições claras de competências 

para todos os servidores da Diretoria; estão sendo elaborados fluxogramas, mas ainda não 

constam todas as atividades. 

b. Fragilidade quanto ao controle de prazos e à atualização tempestiva de 

informações referentes às atividades da Diretoria: os servidores criaram um sistema próprio 

de banco de dados, que possibilitou o levantamento de informações a respeito das atividades 

da Diretoria. Todavia, o banco de dados não emite avisos automáticos ao expirar prazos e, 

além disso, não é atualizado de forma tempestiva, em razão das seguintes situações:  

b.1. As portarias e informações sobre servidores empossados, 

afastamentos e concessão de retribuição de titulação/incentivo à 

qualificação não são encaminhadas automaticamente pela DSGP à 
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PROPES, que por tal motivo requisita-as periodicamente, não sendo o 

banco de dados atualizado em tempo real;  

b.2. O sistema de gestão acadêmica atende apenas às necessidades dos 

cursos técnicos e de graduação dos campi, não atende à necessidade de 

acompanhamento dos alunos dos cursos de Pós-Graduação lato sensu e 

estricto sensu.   

c. reduzido número de servidores: a Diretoria possui quatro servidores, 

incluídos nesse número o Diretor de Pós-Graduação e uma servidora afastada para 

capacitação, de forma que apenas dois servidores exercem efetivamente as atividades 

operacionais da Diretoria. 

d. Ausência de plano de capacitação inicial e continuada dos servidores 

lotados na Diretoria: os dois servidores que atualmente exercem funções operacionais nunca 

participaram de cursos de capacitação relacionados às suas áreas específicas de atuação nem 

existe um planejamento para tal capacitação. 

Recomendação 1: Atualizar o manual de procedimentos da Diretoria de 

Pós-Graduação. 

Recomendação 2: Aperfeiçoar o sistema de informações da Diretoria de 

Pós-Graduação e a coleta de dados referentes a outros setores. 

 

Constatação 3.5. Fragilidades na execução das atividades da Diretoria de Pesquisa e 

Inovação: 

● controle do andamento e resultado das pesquisas realizadas pelo IFMT; 

● controle das pesquisas com potencial de inovação tecnológica; 

● controle dos produtos gerados pela pesquisas fomentadas pelo IFMT. 

Manifestação da Unidade:  “O controle das pesquisa, seja as em 

andamento, seja as concluídas, só será eficiente e seguro, com a aquisição e/ou 

desenvolvimento de um sistema informatizado”. 
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Análise da AUDIN: A Diretoria de Pesquisa e Inovação tem como um dos 

objetivos acompanhar o trâmite de processos internos relacionados às atividades de Pesquisa 

Científica e de Inovação Tecnológica, bem como de organizar as informações, visando a 

divulgação interna e externa de seus resultados. Hoje, a Diretoria vem fazendo o 

acompanhamento de seus processos de forma manual, que corrobora para a fragilidade dos 

controles internos implementados. Um sistema informatizado de controle tem como objetivo 

contribuir para a redução de gargalos no processo de gestão das pesquisas desenvolvidas pela 

Instituição, e de facilitar o relacionamento e interação entre a diretoria e os pesquisadores 

envolvidos no processo. Nesse sentido, a gestão deverá promover a adoção de mecanismos 

sistêmicos de controle que permitam o acompanhamento e a gestão das pesquisas 

desenvolvidas pelo Instituto e de seus resultados. 

Recomendação 1: Viabilizar a informatização dos processos de pesquisa, 

visando a melhoria dos controles internos e da gestão dos projetos. 

 

Constatação 3.6. Ausência de interação do NIT com os campi, para o gerenciamento e 

acompanhamento do desenvolvimento das pesquisas na área de inovação tecnológica 

realizadas e em andamento no âmbito do IFMT. 

Manifestação da Unidade: “O NIT foi reestruturado e voltou a ativa há 

pouco tempo. Ainda não houve tempo hábil para realizar a interação com os Campi. Isto irá 

demandar um prazo maior, haja visto os campi não terem no seu organograma uma 

coordenação para tal. Até mesmo as coordenações de pesquisa, em alguns campi são 

recentes e via de regra são coordenadas por servidores que exercem outras atividades, 

principalmente atividade docente e, em alguns casos foram coordenados de forma voluntária, 

pois não existia Função Gratificada para a coordenação. A PROPES está solicitando do 

Magnífico Reitor a emissão de uma Orientação Normativa para os Campi, para que os 

dirigentes de pesquisa passem a atuar também de foram oficializada, como coordenadores de 
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Pós Graduação e dos NIT’s, dando desta forma respaldo para que os mesmos atuem nestas 

áreas”.     

Análise da AUDIN: O Núcleo de Inovação Tecnológica do IFMT, 

instituído conforme resolução n.º 64/2010, desempenha o papel de gerência e tem como 

missão fortalecer o relacionamento do IFMT com a comunidade, envolvendo órgãos 

governamentais, empresas e demais organizações da sociedade civil, com o objetivo de criar 

oportunidades para que as atividades de ensino e pesquisa se beneficiem dessas interações e 

promover a transferência de conhecimento em prol do desenvolvimento econômico, 

tecnológico e social do país. Como a estrutura do Instituto Federal é descentralizada e 

multicampi, a troca de informações sobre o desenvolvimento das pesquisas, o 

acompanhamento e seu gerenciamento ficam prejudicados em razão da logística e de 

ferramentas de que dispõe o Núcleo, insuficientes para uma gestão mais efetiva da política de 

inovação tecnológica do Instituto. Nesse sentido, o gestor da PROPES buscou providências 

junto a Reitoria para formalizar e regulamentar a estrutura e funcionamento nos campi para o 

desempenho das atividades relacionadas ao desenvolvimento de pesquisas, visando melhorar a 

interação e o relacionamento entre o Núcleo e os campi. Vale ressaltar que a unidade que 

adota a descentralização das atividades apresenta maior dificuldade de coordenação de 

atividades que envolvam alto nível de interdependência, sendo importante definir as 

competências e o objetivos desses núcleos sistêmicos para permitir incorporar estilos de 

gestão que buscam maior participação e compromisso das pessoas envolvidas, além de 

aumentar a capilaridade das ações, bem como de se utilizar da flexibilidade proporcionada 

pelas tecnologias de comunicação e de softwares para aumentar a eficiência do gerenciamento 

das atividades. 

Recomendação: Implementar as ações necessárias para estabelecer maior 

interação entre o NIT e campi. 

 

Constatação 3.7. Ausência de mecanismos de fomento da política de inovação tecnológica e 

do empreendedorismo do IFMT (como parcerias com fundações de apoio, incubadoras e 

acordos de cooperação).  
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Manifestação da Unidade:  “A SETEC/MEC está criando um programa de 

indução dos NIT’s dos IF’s, de forma que os mesmos possam se estruturar e criar mecanismos 

de fomento da política de inovação tecnológica e do empreendedorismo do IFMT”. 

Análise da AUDIN: Por intermédio do NIT, se estimula e apoia o 

desenvolvimento de redes de cooperação nacionais e internacionais de pesquisa tecnológica, e 

ações de empreendedorismo tecnológico e de criação de ambientes de inovação, inclusive 

incubadoras de empresas e parques tecnológicos, voltadas para atividades de pesquisa e 

desenvolvimento, que objetivem a geração de produtos e processos inovadores. Conforme 

estipula o art. 6º da Res. CONSUP 064/2010, o NIT poderá se valer de outras estruturas para a 

consecução de seus objetivos. Nesse sentido, sugerimos ao NIT junto a Diretoria de Pesquisa 

e Inovação, buscar maior interação com a outros setores do IFMT, como a PROEX na criação 

e gestão de incubadoras de empresas, conforme consignado no art. 54, incisos XIV e XV do 

Regimento Geral do IFMT aprovado pela Res. CONSUP 005/2012: 

XIV. promover em articulação com a Pró-Reitoria de Extensão, a 

interlocução com os órgãos governamentais responsáveis pelas 

políticas de fomento à pesquisa e ao desenvolvimento nas áreas de 

recursos humanos, ciência e tecnologia e orientar e acompanhar as 

ações relativas à pesquisa aplicada, à pós-graduação e à inovação 

tecnológica; 

XV. promover ações em articulação com a Pró-Reitoria de Extensão, 

com vistas a captação de recursos para o financiamento de projetos, 

junto à entidades e organizações públicas e privadas; 

Além de abrir discussões com a Diretoria de Relações Internacionais - DRI para o fomento de 

parcerias e captação de recursos estrangeiros, também consignado no art. 82, do Regimento 

Geral: 

XII. divulgar as possibilidades de financiamento externo para projetos de 

pesquisa, cursos de capacitação e seminários, junto à comunidade interna do 

IFMT e coordenar projetos internacionais de alocação de recursos; 



 
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  
 

Relatório de Auditoria n. 17/2015  

XIII. apoiar o encaminhamento de projetos aos órgãos de fomento nacionais 

e internacionais, com o intuito de obter apoio financeiro; 

E de outros setores, necessários para o incremento e fortalecimento das ações de intercâmbio 

com instituições e empresas na área de fomento à pesquisa, ciência, tecnologia e inovação 

tecnológica. 

Recomendação: Criar mecanismos de fomento da política de inovação 

tecnológica e do empreendedorismo do IFMT. 

 

4 - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Constatação 4.1. Ausência de publicação dos materiais bibliográficos produzidos com apoio 

do IFMT, visando a difusão da produção intelectual. 

Manifestação da Unidade:  “Na reunião do CODIR de 24/04/2015, foi 

apresentado proposta de criação de uma editora e um periódico para suprir a deficiência 

apontada. A Proposta foi aprovada pelo colegiado.   Uma das ações recentes da PROPES foi 

a elaboração de um regulamento para apoiar financeiramente os pesquisadores nas 

publicações de artigos científicos, oriundos dos projetos de pesquisa realizados no IFMT. 

Este regulamento foi recentemente aprovado no CONSUP  através das Resoluções CONSUP 

nº 010/2015 e 011/2015. A Resolução nº 010/2015 regulamenta o apoio financeira as 

atividades de pós graduação, incluído o apoio a publicações. A Resolução nº 011/2015 

regulamenta o apoio a valorização da produção da pesquisa e da extensão, incluindo apoio 

financeira para publicação de artigos científicos.   A PROPES não detém uma ferramenta ou 

mecanismo para quantificar a produção científica dos pesquisadores, já que muitas vezes o 

pesquisador publica artigos, por livre e espontânea vontade, sem o apoio e conhecimento da 

instituição. A única foram, até então, é através do Curriculo Lates dos pesquisadores. Através 

do Curriculo Lates registrou-se em 2014 que foram  publicados 170 artigos completos em 

revista QUALIS e 132 trabalhos completos em eventos”.     



 
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  
 

Relatório de Auditoria n. 17/2015  

Análise da AUDIN: Os resultados das pesquisadas desenvolvidas com o 

apoio do IFMT necessitam serem divulgadas para a sociedade, uma das formas é a publicação 

desses resultados da produção intelectual de nossos servidores.  Sendo assim, cabe o Gestor 

utilizar de mecanismos para efetivar essas publicações.  Apesar do Gestor manifestar que já há 

planejamento de ações para publicação de material bibliográfico, manteremos a constatação 

até a verificação da efetividade das ações. 

Recomendação : Promover publicações de material bibliográfico, referente 

a produção intelectual daqueles que são apoiados pelo IFMT. 

 

Constatação 4.2. Fragilidade na publicidade e divulgação das atividades, normas e manuais 

da Diretoria de Pós-Graduação. Não constam do site da Pró-Reitoria: 

● Manual de procedimentos; 

● Fluxos de procedimentos; 

● Cursos de pós-graduação para qualificação de servidores; 

● Pesquisas ligadas aos cursos de pós-graduação. 

Manifestação da Unidade:  “Os manuais e fluxogramas das atividades de 

Pós-graduação, serão publicados no Site do IFMT e mural da PROPES até 15 de agosto de 

2015. No site do IFMT, link da Pós-gradução consta de informações não adequadamente 

sistematizadas sobre os cursos de pós-graduação do IFMT. Com a Restruturação do Site do 

IFMT, e definição de servidores da PROPES responsáveis pela alimentação do Site, a 

fragilidade  constatada, será mitigada ou eliminada”. 

Análise da AUDIN: A divulgação das informações referentes às atividades 

do setor atende à regra da transparência ativa, prevista no artigo 7º do Decreto 7.724/2012, 

segundo a qual a Administração Pública Federal deve disponibilizar em sua página oficial o 

maior número possível de informações, de forma a garantir o controle social de suas 

atividades. Tal providência não só garante a transparência e o controle social de suas 

atividades, mas também reduz a quantidade de demandas junto ao setor relativas às 
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solicitações de informações e esclarecimento de dúvidas, tanto do público interno quanto do 

público externo. Além disso, a divulgação sistemática,  facilitando o acesso às normas, 

manuais, rotinas, checklists e demais informações, reduz a incidência de erros que geram 

problemas e retrabalhos. 

Recomendação: Divulgar no site da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação as 

atividades, normas e manuais da Diretoria de Pós-Graduação, como por exemplo: manuais de 

procedimentos, fluxogramas, cursos de pós-graduação para qualificação de servidores, 

pesquisas ligadas aos cursos de pós-graduação, entre outras. 

 

5 - MONITORAMENTO 

Constatação 5.2. Ausência de monitoramento dos controles internos, visando a atualização 

dos manuais e rotinas do ambiente organizacional. 

Manifestação da Unidade:  “O monitoramento será implementado”. 

Análise da AUDIN: A Pró-reitoria é responsável pela criação dos controles 

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

internos eficientes e devidamente monitorados a PROPES conseguirá atender 

satisfatoriamente todas as suas competências. Destacamos a necessidade de atualização do 

manual da Diretoria de Pós-Graduação, que atualmente não prevê a definição clara de 

competências e atribuições aos servidores, nem prevê todas as atividades sob responsabilidade 

da Diretoria. Esta AUDIN acompanhará a implementação desse monitoramento.  

Recomendação: Monitorar, regularmente, os controles internos da 

PROPES. 

 

Constatação 5.3. Ausência de avaliação da satisfação dos usuários pelos serviços prestados 

na pró-reitoria com critérios objetivos. 

Manifestação da Unidade:  Não houve manifestação do Gestor. 
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Análise da AUDIN: Os serviços públicos devem ser avaliados pelos 

usuários visando constantes aprimoramento.  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 a PROPES, em 

conjunto com outros setores/unidades da Reitoria 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). 

 

Constatação 5.4: Fragilidade no acompanhamento de pesquisas executadas pelos servidores 

nos campi que não possuem incentivo financeiro, mas utilizam da estrutura e de parte de seus 

encargos didáticos. 

Manifestação da Unidade:  “A PROPES não detém mecanismo para tal 

controle. Até recentemente era realizado apenas o controle dos projetos que eram 

financiados pelo IFMT. A partir de 2014 a PROPES adotou obrigatoriedade do REGISTRO 

de todos os projetos realizados nos Campi, independente de terem ou não financiamento 

institucional. Todos os projetos para serem registrados na PROPES necessitam de 

autorização do Dirigente de Pesquisa, do Dirigente de Ensino e do Diretor Geral do Campus. 

Desta forma, a PROPES deterá a informação e poderá acompanhar todos os projetos 

desenvolvidos, embora o acompanhamento periódico (dia a dia) do desenvolvimento do 

projeto continuará do Campus através do Dirigente de Pesquisa e do Diretor de Ensino”. 

Análise da AUDIN: Conforme art. 22 da Res. CONSUP 46/2013 

(Regulamento das Atividades Docentes do IFMT), as atividades de pesquisa são aquelas que o 

docente realiza individualmente, em grupo de pesquisa, programa de pós-graduação e ou 

parcerias com outras intituições públicas e privadas, com o parecer do setor/área de Pesquisa e 

Pós-graduação e anuência da Direção de Ensino do Campus de lotação. Diante disso, o IFMT 
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através da Instrução Normativa n.º 03/2013, em seu art. 4º, dispôs que a carga horária semanal 

necessária ao desenvolvimento de projetos de pesquisa ou de extensão a serem informadas no 

PTD deverão estar explicitadas no projeto aprovado. Essa orientação está acarretando na falta 

de registros de pesquisas de professores que estão desenvolvendo pesquisas além das que 

estão aprovadas, extraclasses, ou fora da carga horária prevista, ou seja, causando fragilidade 

no controle e na apropriação de pesquisas de pesquisadores que figuram como autônomas, 

seja dentro ou fora da instituição. Nesse caso, visando estimular a apropriação das pesquisas 

desenvolvidas tanto no âmbito da instituição como por seus servidores é necessário que a 

PROPES oriente seus dirigentes de pesquisa a proceder o registro independente dos encargos 

didáticos que prevê o regulamento de atividades docentes.  

Recomendação: Estimule os pesquisadores a registrarem suas pesquisas na 

PROPES. 

 

B - CAUSAS DE IMPROPRIEDADES/IRREGULARIDADES 

Causa 1: Fragilidade nas rotinas de trabalhos da Diretoria de Pós-graduação 

e Núcleo de Inovação Tecnológica. 

Causa 2: Fragilidade na  estrutura organizacional. 

Causa 3: Fragilidade no gerenciamento de riscos no âmbito do IFMT. 

Causa 4: Deficiências no fluxo de informações entre as Pró-Reitorias e 

Diretorias do IFMT. 

Causa 6: Insuficiência de recursos humanos e tecnológicos à disposição da 

Pró-Reitoria. 

  

 

          C- 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 na PROPES, sendo que ao final do 

exercício 2015 será emitida o resultado final sobre o IFMT. 
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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: REITORIA 

Ambiente Organizacional Pontuação Grau de Maturidade 

PROPES Nota: 53% Intermediário 

 

 

Legenda: 

N

ível  

Pontuação    Definição 

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

internos não disponíveis, ausência de comunicação sobre os 

controles. 

Básico  
0

20,1%  a  40% 

Controles internos tratados informalmente, ainda não há 

treinamentos e  comunicação sobre controles. 

Intermediário  
4

40,1%  a  70% 

Há princípios e padrões documentados, e treinamento básico sobre 

controles internos.   

Aprimorado  
7

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. 

 

  III – 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. 
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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, 03 de agosto de 2015. 

Equipe Auditoria Interna (AUDIN): 

Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo Nobre Auditor Chefe  

Renata Bueno Contrera Coordenadora de Auditoria 

na Área de Obras e 

Suprimento de Bens e 

Serviços. 

 

Jane Maria Delgado Auditora  

Tatiane Aguiar de 

Oliveira 

Auditora  

 

 

 


