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Unidade Auditada: Pró-Reitoria de Ensino 

 

Nome do Gestor:  

Ghilson Ramalho Corrêa 

 

Cargo:  

Pró-Reitor de Ensino 

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? (  X  )Sim   (   )Não  

Observação: As informações e documentos requisitados na Solicitação de Auditoria nº 

34/2015 foram encaminhados após o prazo, comprometendo o processo de análise. 

Justificativas acatadas quanto às seguintes constatações da Nota de 

Auditoria nº 34/2015: 3.1; 3.11; 3.14; 3.15; 4.3. 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 35/2015 

 

Senhor Gestor,  

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

ao exercício 2015, apresentamos o Relatório de Auditoria referente à análise de controles 

internos da Pró-reitoria do IFMT realizada no período de  11/02 a 21/01/2016.   No PAINT 

2015 estão previstas duas das ações sobre avaliação de controles internos do IFMT, 

conforme descrição abaixo, sendo as demais inseridas como demanda especial: 

1.11. Formalização de procedimentos; 

1.18 Acompanhamento das ações de sustentabilidade aplicadas no IFMT, 

no exercício 2015; 
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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 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 Pró-reitoria de Ensino 

(PROEN) foram verificadas como boas práticas: 

1) Melhoria na publicação de informações referentes à Pró-reitoria; 

2) Designação de comissão para elaboração do Plano Estratégico de 

ações de Permanência e Êxito dos Estudantes do IFMT; 

3) Normatização das atividades de competência da Pró-reitoria. 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

Após consultas ao Regimento Geral do IFMT e normativas internas 

referentes às atividades da Pró-reitoria de Ensino (PROEN), aplicação de questionários, 

reunião e entrevistas com a equipe da Pró-reitoria, foi elaborada a Nota de Auditoria nº 

34/2015, encaminhada à unidade auditada, que apresentou manifestação e comprovantes via 

google drive no dia 04/02/2016.  Após análise das manifestações pelos Auditores Internos, 
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foi elaborado este Relatório de Auditoria com as constatações que foram mantidas, conforme 

segue. 

 

1 - AMBIENTE DE CONTROLE 

Constatação 1.1. Ausência de definição formal de toda a estrutura organizacional da Pró-

Reitoria, contendo departamentos, coordenações/setores, com funcionamento, competências, 

atribuições e responsabilidades definidas, estabelecida através de atos administrativos do 

IFMT (portaria, ordem administrativa etc).  

Manifestação da Unidade: Segue em anexo o organograma de estrutura 

organizacional desta Pró-Reitoria de Ensino – PROEN, conforme regimento geral em 

vigência. Cabe ressalta que já iniciamos os trabalhos de reformulação do regimento geral. 

Quanto ao Regimento Interno da PROEN, estará sendo debatida uma nova proposta de 

organograma de estrutura organizacional (anexo). Esse trabalho terá inicio na segunda 

quinzena do mês de fevereiro de 2016, conforme convocação anexa. (Anexo Portarias, 

Ordem Administrativas, e etc). 

Análise da AUDIN:  Toda e qualquer instituição pública ou privada deve 

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. A estrutura organizacional 

formalizada compreende o setor como um todo e também suas divisões e responsabilidades 

e tais informações são componentes indispensáveis para a elaboração do planejamento e 

definição de metas. A Pró-reitoria apresentou o organograma em vigor, bem como o novo 

organograma decorrente da proposta de reformulação do Regimento Geral. Todavia, não 

constam as competências, atribuições e responsabilidades definidas das coordenações, visto 

que o Regimento Geral do IFMT só trata das Pró-reitorias, diretorias e departamentos. A 
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ausência  dessa estrutura prejudica a execução de atividades já definidas no Regimento Geral 

do IFMT. 

Recomendação: Definir formalmente uma estrutura organizacional 

contendo departamentos e coordenações/setores, estabelecida através de atos administrativos 

do IFMT (portarias, ordens administrativas, Regimento Geral, Regimento interno ...). 

 

Constatação 1.2. Ausência de setor responsável pelo gerenciamento do programa Bolsa 

Permanência no âmbito do IFMT, incluindo a seleção dos bolsistas até o encerramento das 

bolsas, acompanhamento e avaliação do programa.  

Manifestação da Unidade: O setor responsável pelo gerenciamento do 

Programa Bolsa Permanência-PBP ainda não foi instituído nesta Pró-Reitoria. Está sendo 

proposta a criação de um Departamento de Assuntos Estudantis, com o propósito de instituir 

normas e estabelecer critérios e procedimentos para os programas de Assistências 

Estudantis, no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato 

Grosso. 

Quanto ao gerenciamento do PBP, este será vinculado ao DAE e as 

competência estão definidas no Capítulo IX – Das Responsabilidade, na Instrução 

Normativa que institui normas e estabelece critérios e procedimentos no âmbito do 

Programa de Bolsa Permanência do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Mato Grosso – IFMT, aprovado pela Resolução Nº 078, de 21 de novembro de 2014 (em 

anexo). 

Esclarecemos ainda que esta em fase de criação da comissão de 

acompanhamento do programa bolsa permanência considerando o Art. 15, inciso II, letra f, 

instrução normativa do PBP. 



 
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. 35/2015                                                                                                                      5                                      

       

 

 

Análise da AUDIN:  O Programa Bolsa Permanência (PBP) é uma ação 

do Governo Federal de concessão de auxílio financeiro a estudantes matriculados em 

instituições federais de ensino superior indígenas, quilombolas ou em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica. Segundo o artigo 3º da Portaria MEC nº 389/2014, o PBP 

tem os seguintes objetivos: 

I - viabilizar a permanência, no curso de graduação, de estudantes em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica, em especial os indígenas e quilombolas;  

II - reduzir custos de manutenção de vagas ociosas em decorrência de evasão 

estudantil; e  

III - promover a democratização do acesso ao ensino superior, por meio da adoção 

de ações complementares de promoção do desempenho acadêmico. 

Segundo o artigo 12 da mesma portaria, compete às Instituições Federais 

de Ensino Superior: 

I - assinar eletronicamente, via sistema de informação, o Termo de Adesão ao 

Programa de Bolsa Permanência (Anexo III);  

II - selecionar e cadastrar, via sistema de informação, os estudantes que fazem jus 

à bolsa permanência;  

III - solicitar dos estudantes beneficiados documentos comprobatórios de sua 

elegibilidade quanto aos critérios estabelecidos por esta Portaria (Anexo I) 

 IV - arquivar, pelo período de 5 (cinco) anos, a contar da data de desligamento do 

estudante do PBP, os documentos citados no inciso III;  

V - repassar mensalmente ao MEC, por meio de sistema de informação, dados 

relativos aos estudantes que fazem jus às bolsas permanência;  

VI - realizar o acompanhamento acadêmico dos estudantes beneficiados e enviar 

os resultados para o MEC, sempre que solicitado;  
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VII - designar um Pró-Reitor ou equivalente, e seu eventual substituto, responsável 

pela homologação mensal das informações dos estudantes beneficiados no sistema 

de informação e pelo bom funcionamento do Programa;  

VIII - disponibilizar, via sistema de informação, os termos de compromisso 

assinados pelos estudantes beneficiados (Anexo II);  

IX - cadastrar e manter atualizadas as informações sobre os alunos beneficiados;  

X - homologar o pagamento dos estudantes beneficiados com cronograma 

estabelecido pela SESu/SETEC; e  

XI - criar comissão interdisciplinar com a participação de indígenas ou 

quilombolas e membros da sociedade civil para auxiliar na comprovação e 

fiscalização da condição de pertencimento étnico dos estudantes indígenas e 

quilombolas, bem como no acompanhamento de tais estudantes no processo de 

adaptação acadêmica, sempre que houver estudantes indígenas ou quilombolas 

beneficiados. 

A importância do programa na democratização do acesso, melhoria do 

índice de eficiência dos discentes e combate à evasão e retenção do fluxo escolar, bem como 

a extensão das responsabilidades atribuídas à instituição por meio da portaria, demandam o 

adequado gerenciamento e monitoramento pela Pró-reitoria, com a utilização de 

instrumentos de controle e acompanhamento, procedimentos, manuais e rotinas.  

Recomendação 1: Definir setor ou servidores responsáveis pelo 

gerenciamento do programa Bolsa Permanência no âmbito do IFMT, incluindo a seleção dos 

bolsistas até o encerramento das bolsas, acompanhamento e avaliação do programa.  

Recomendação 2: Implementar instrumentos de controle e 

acompanhamento do Programa Bolsa Permanência. 
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Constatação 1.3. Ausência de Plano Anual de Capacitação de todos os servidores lotados na 

Pró-Reitoria de Ensino.  

Manifestação da Unidade: A inconsistência existe e a PROEN 

providenciará a elaboração do Plano Anual de Capacitação para o exercício de 2016. 

Análise da AUDIN: O plano anual 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 seguinte, caso haja omissão ou impossibilidade da DSGP em 

promover as capacitações necessárias aos servidores da Pró-Reitoria de Ensino, esta deverá 

estimular e encaminhar os servidores para  capacitação externa.  

Recomendação: Elaborar planejamento interno anual de capacitação aos 

servidores lotados na Pró-Reitoria de Ensino, bem como promover a sua realização através 

da DSGP ou em cursos externos. 

 

Constatação 1.4.  Inclusão indevida das atividades dos Programas de Educação a Distância 

(UAB e Profuncionário) na estrutura organizacional da DEaD, como setor vinculado, sem 

dissociação com as demais atividades do departamento.  

                     Manifestação da Unidade: Encontra em fase de construção as normativas do 

DEaD que definirão os parâmetros de sua atuação. 

Segue anexo o planejamento do DEaD referente ao exercício 2015 que elenca as atividades 

que foram executadas por cada servidor.  

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

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

natureza do DEaD, há a necessidade de normatizar as atribuições e procedimentos do 

departamento, assim como dos bolsistas dos Programas de Educação a Distância (UAB e 

Profuncionário) já que há  servidores bolsistas dos Programas de Educação a Distância 

trabalhando no DEaD. A elaboração de normativas possibilitará que o Departamento possua 

um documento que estabeleça regras e diretrizes próprias, proporcionando maior 

transparência na definição das atividades do DEaD e dos Programas de EaD.   

Recomendação 1: Elaborar normativas para definição das atribuições e 

procedimentos do DEaD, distinguindo dos Programas EaD. 

 

Constatação 1.5. Recursos humanos, materiais e espaço físico insuficientes para o tamanho, 

natureza de operações e atribuições da Pró-Reitoria, especialmente: 

a) Fragilidades nos softwares (inscrição e acompanhamento de processo seletivo) e nos 

recursos humanos disponíveis para realização de todas atividades desenvolvidas pelo 

Departamento de Políticas de Ingresso; 

b) Ausência de espaço físico específico para os bolsistas desenvolverem as atividades 

do Programas de Educação a Distância (Profuncionário e UAB-Universidade Aberta 

do Brasil).  

Manifestação da Unidade: Solicitada a manifestação a responsável pelo 

DPI, esta se manifestou nos seguintes termos: “O DPI também necessita de saber em que 

residem essas fragilidades e que sejam nomidados os testes feitos pela Auditoria que as 

comprovem”. 

A)  Segue em anexo as chamadas de O.S. para o suporte técnico da Qualidata. 
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B) O espaço físico para atuação dos bolsistas ocorrem na PROEN, no Campus 

Cuiabá e no Campus Bela Vista, como pode ser observado no portal da EaD 

(http://ead.ifmt.edu.br/index.php/equipe) em anexo, nomes, horários, contatos, etc. 

Análise da AUDIN:  a) Foi aplicado, no dia 18/01/2016, o Questionário 

de Avaliação de Controles Internos no Departamento de Políticas de Ingresso, onde foi 

relatado pelos servidores nos itens 2 e 3 que “como o setor dispõe de poucos servidores, com 

exceção das atividades de TI, todas as atividades são executadas coletivamente. Do contrário 

não se cumpririam os objetivos propostos”. Nos itens 4 e 5 foi informado que “até o direito a 

usufruto de férias, muitas vezes, fica prejudicado, motivado pela carência de número de 

servidores no setor e o aumento de número de campi do IFMT”. Foi verificado que existem 

fragilidades na execução das atribuições previstas no Regimento Geral do IFMT, como por 

exemplo o art. 42, incisos IV, VI e VII. 

De acordo com o artigo 42, incisos IV, VI e VII do Regimento Geral do 

IFMT, compete ao DPI: 

IV. coordenar a elaboração, organização e aplicação das provas; 

(...) 

VI. coordenar a logística para o desenvolvimento dos processos de ingresso em 

todos os campi; 

VII. assessorar os Departamentos/Diretorias de Ensino dos campi no que se refere 

ao estabelecimento das condições físicas, materiais e humanas para o 

desenvolvimento do processo de ingresso;  

Consoante o art. 2º, inciso II da Resolução CONSUP IFMT nº 01/2009, o 

IFMT rege-se pelo Regimento Geral, além de outros normativos previstos nesse dispositivo. 

http://ead.ifmt.edu.br/index.php/equipe
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Conforme Di Pietro
1
, o sujeito (competência) é um dos cinco elementos dos atos 

administrativos, que pode ser conceituado como o poder legal conferido aos agentes 

públicos para o desempenho de suas atribuições. Ademais, a doutrinadora informa que se 

aplica à competência a regra de que sempre decorre de lei, não podendo o próprio órgão/ 

agente estabelecer por si, as suas atribuições. Desse modo, não cabe ao Departamento 

executar as atividades de competência dos campi, mas sim gerenciar adequadamente essas 

atividades, utilizando recursos tecnológicos e criando controles adequados para que seja 

dado o suporte necessário para o trabalho nesses campi. A quantidade de recursos humanos 

suficientes para realização de todas atividades desenvolvidas em um setor necessita de um 

minucioso estudo da gestão, para que não haja exagero em contratações desnecessárias e em 

lotação de servidores ociosos, bem como não haja sobrecarga de serviços em seus 

servidores.  

Quanto à fragilidade nos softwares (mais especificamente no sistema de 

inscrição e acompanhamento de processo seletivo), foi verificado em entrevista com os 

servidores lotados no Departamento de Políticas de Ingresso, que o sistema adotado não 

conta com a possibilidade de interpor recurso online. A impossibilidade de interposição de 

recursos online é constatada nos editais de seleção de alunos para cursos integrados, técnicos 

subsequentes ou superiores, visto que os candidatos devem protocolar recursos direcionados 

para o Departamento de Políticas de Ingresso no campus para o qual se inscreveu. Esta 

previsão editalícia dificulta o direito dos candidatos de interpor o recurso administrativo 

previsto no Edital, principalmente ao considerar a possibilidade de que o candidato não 

resida na mesma localidade do campus. Uma boa prática a ser adotada é a possibilidade de o 

recurso ser interposto via e-mail indicado em edital, ou ainda criar esse mecanismo no 

software.  

b) O espaço físico do Departamento de Educação a Distância (DEaD) não 

possui particionamento das atividades dos programas Profuncionário e Universidade Aberta 

                                                
1
 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 209-211. 
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do Brasil-UAB com as atividades de competência do DEaD descritas no artigo 43 do  

Regimento Geral do IFMT. Isso dificulta o monitoramento e a transparência das atividades 

desenvolvidas, visto que o mesmo servidor desempenha suas atividades como bolsista do 

programa Profuncionário ou UAB   durante sua jornada de trabalho regular no DEaD.   

Recomendação 1: Realizar estudo para adequação de número de 

servidores suficientes para desempenho de todas as atividades de responsabilidade do 

Departamento de Políticas de Ingresso. 

Recomendação 2: Fazer gestão com a DGTI para adequação do software 

de inscrição e acompanhamento de processo seletivo.  

Recomendação 3: Constar previsão editalícia de interposição de recurso 

via e-mail, enquanto não for possível a disponibilização dessa funcionalidade por meio do 

software. 

Recomendação 4: Definir espaço físico específico para as atividades do 

programas Profuncionário e Universidade Aberta do brasil, separado do espaço onde são 

desenvolvidas as atividades do DEaD.  

 

Constatação 1.6. Ausência de gerenciamento e compartilhamento das informações 

referentes a todas as Diretorias/Departamentos/Coordenações/Setores da Pró-Reitoria, de 

forma a garantir a otimização e a continuidade das atividades. 

Manifestação da Unidade: Há compartilhamento de informações, porém 

a PROEN reconhece que nem todas elas estão publicizadas. Contudo, a partir de 2016 

buscará dar mais visibilidade as suas atividades e ações. 

Análise da AUDIN:  A gestão da informação é um conjunto de estratégias 

que visa identificar as necessidades informacionais, mapear os fluxos formais de informação 

nos diferentes ambientes da organização, assim como sua coleta, filtragem, análise, 

organização, armazenagem e disseminação, objetivando apoiar o desenvolvimento das 
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atividades cotidianas e a tomada de decisão no ambiente corporativo. A gestão de 

informação deve se apoiar em políticas organizacionais que propiciem a sintonia e o inter-

relacionamento entre as unidades ou setores da instituição. Esta é uma condição 

imprescindível para que os procedimentos direcionem os fluxos de informação para a gestão 

Recomendação: Implantar ferramentas que propiciem o 

compartilhamento das informações na Pró- Reitoria de Ensino. 

 

Constatação 1.7. Fragilidade na implementação e acompanhamento, pela Pró-Reitoria, de 

ações visando a promoção da assistência social aos discentes nos campi. 

Manifestação da Unidade: Em relação à Assistência Estudantil, o IFMT 

vem garantindo aos discentes acesso e permanência aos cursos da instituição, desde seu 

processo de seleção a sua conclusão, respaldado pelo Plano Nacional de Assistência 

Estudantil, independentemente de sua condição física ou financeira, tratando com igualdade, 

respeitando as diferenças, possibilitando, assim, uma formação ampla, através da produção 

de conhecimento, melhoria do desempenho acadêmico, social e da qualidade de vida. 

Atualmente estamos em processo de reformulação da Minuta de 

Assistência Estudantil do IFMT, que visa articular com os campi, um melhor atendimento de 

acordo com as necessidades postas pela comunidade interna, podendo assim, construir uma 

Política de Assistência Estudantil, assegurando isonomia de direitos entre os discentes de 

todos os campi do IFMT. 

A Política de Assistência Estudantil deve conter um conjunto de princípios 

e diretrizes que norteiam ações, na perspectiva da inclusão social, objetivando a 

permanência e a conclusão do curso. 

Esta Pró-reitoria de Ensino entende que ofertar uma educação de forma 

gratuita e de qualidade no Estado de Mato Grosso, por meio de seus campi, é uma forma de 
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garantir Assistência Social na área da educação. E esta, sempre que solicitada presta serviços 

de orientação e supervisão aos seus campi, uma vez que, todos os campi possuem sua 

autonomia na tomada de decisões, obedecendo aos princípios da: 

●    Afirmação da educação como uma política de Estado; 

●    Gratuidade do ensino; 

●    Igualdade de condições para o acesso, permanência e êxito; 

●  Formação ampliada na sustentação do pleno desenvolvimento integral dos 

estudantes; 

●    Garantia da democratização e da qualidade dos serviços prestados à 

comunidade estudantil; 

●   Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; 

●    Orientação humanística e preparação para o exercício pleno da cidadania; 

●  Defesa em favor da justiça social e eliminação de todas as formas de 

preconceitos; 

●    Pluralismo de ideias e reconhecimento da liberdade como valor ético 

central. 

Em consonância com os princípios elencados acima, esta Pró-Reitoria, 

mantem um diálogo aberto entre os profissionais da equipe multiprofissional dos campi, 

uma vez que estes estão diretamente desenvolvendo ações relacionadas à Assistência 

Estudantil como: 

a. Moradia; 

b. Alimentação; 

c. Transporte; 

d. Atenção a saúde 

e. Inclusão Digital 

f. Cultura 

g. Esporte 

h. Apoio pedagógico 
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i. Acesso participação e aprendizagem de estudantes com deficiência transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação; 

j. Bolsa Permanência. 

Esses benefícios são regulamentados pelos instrumentos normativos, em anexo. 

Análise da AUDIN:  O artigo 15, II, h, da Resolução nº 78, de 

21/11/2014, estabelece que é competência do Pró-reitor de Ensino monitorar e avaliar as 

ações do programa Bolsa Permanência.  A etapa do monitoramento/acompanhamento da 

execução do planejamento é essencial, pois garante a efetiva implementação do que foi 

planejado. A avaliação, por sua vez, permite o diagnóstico da efetividade do programa, 

identificando pontos críticos que demandam ações corretivas, com a finalidade de atingir os 

objetivos propostos. 

Recomendação: Implementar ações de acompanhamento e avaliação das 

ações que visam a promoção da assistência social aos discentes no IFMT.  

 

2 - AVALIAÇÃO DE RISCO 

Constatação 2.1. Fragilidade na formalização dos diagnósticos de riscos (internos e 

externos), e nas definições dos níveis de riscos operacionais levantados na Gestão de Risco 

pela Pró-Reitoria, visando subsidiar a tomada de decisão. 

Manifestação da Unidade: Esta Pró-Reitoria entende que para trabalhar a 

formalização dos diagnósticos de riscos, há necessidade de capacitação dos seus técnicos 

para execução dessa tarefa. Nesse sentido ressaltamos que esta Pró-Reitoria não recebeu 

nenhuma orientação para proceder a definição de tais situações, utilizando ferramentas 

especificas.” 

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 
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determinar uma resposta apropriada para mitigá-los. Em análise ao Plano de 

Desenvolvimento Institucional 2014-2018 e em consulta aos documentos enviados, 

observou-se que os objetivos estratégicos e as metas para a gestão institucional estão bem 

definidos, porém constata-se a fragilidade na formalização dos diagnóstico dos riscos em 

todas áreas da Pró-Reitoria de Ensino, 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. 

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. 

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 organização 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 adequadas. 

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

e operacionalizar as etapas de tratamento, monitoramento e comunicação de riscos. 
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Constatação 2.2. Ausência de indicadores próprios de desempenho e de elaboração de 

relatório periódico de desempenho das atividades da Pró-Reitoria para análise e mensuração 

dos resultados em relação às metas definidas no PDI (Plano de Desenvolvimento 

Institucional).  

Manifestação da Unidade: A Pró-Reitoria de Ensino não possui 

indicadores próprios de desempenho tendo em vista a natureza do trabalho que desenvolve e 

que este ligado diretamente com pessoas e ideias. Portanto, as ações desenvolvidas pela Pró-

Reitoria de Ensino dizem respeito a orientação e acompanhamento das atividades 

desenvolvidas pelos diferentes campus. 

Análise da AUDIN:  Os indicadores conceitualmente são instrumentos de 

gestão essenciais nas atividades de monitoramento e avaliação das organizações, pois 

permitem acompanhar o alcance das metas, identificar avanços, melhorias de qualidade, 

correção de problemas, necessidades de mudança etc.  

Tanto para a pesquisa social quanto para o desenho e a implantação 

de Políticas Públicas, Planos e Programas, os indicadores surgem 

como uma mediação entre a teoria e as evidências da realidade, 

gerando instrumentos capazes de identificar e medir algum tipo de 

fenômeno social, estabelecido a partir de uma reflexão teórica.
2
  

O acórdão nº 2.267/2005-Plenário do TCU já estabelece alguns 

indicadores de desempenho da gestão para as Instituições Federais de Educação 

Tecnológica, mas é importante que a Pró-Reitoria crie seus próprios indicadores, conforme 

suas singularidades. Tais indicadores devem refletir a ação, com números que possam 

demonstrar  e mensurar os resultados  em relação às metas definidas no PDI (Plano de 

                                                
2
 CARDOSO, Adauto Lúcio. Indicadores Sociais e Políticas Públicas: algumas notas críticas. Proposta, Nº 77, 

Junho-Agosto de 1998. 
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Desenvolvimento Institucional), devendo ser divulgados à sociedade como forma de 

promoção dessas atividades e transparência das ações da instituição.  

Recomendação: Elaborar indicadores próprios referentes às metas da Pró-

Reitoria de Ensino. 

 

3 - ATIVIDADES DE CONTROLE 

Constatação 3.1. Fragilidade no acompanhamento das ações definidas para atingir as metas 

do PDI 2014-2018 do IFMT.  

Manifestação da Unidade: Nesta constatação reafirmamos o mencionado 

do item 3.1 e 2.2. 

Análise da AUDIN:  A etapa do monitoramento/acompanhamento e 

controle da execução do planejamento é essencial, pois garante a efetiva implementação do 

que foi planejado. Segundo Maximiano (2006), o controle “consiste em acompanhar e 

avaliar a execução da estratégia“. O controle deve ser realizado com base nos mesmos 

indicadores utilizados na hora de se elaborar o planejamento estratégico. Muitas vezes, 

apenas na etapa de controle é que os administradores descobrem que as coisas não estão 

ocorrendo de acordo com o que foi planejado. A função do controle estratégico é assegurar 

que objetivos sejam atingidos, buscando responder à questão: “Nossos resultados estão 

consistentes com nossos objetivos?” (BATEMAN, 2000). Bateman (2000) define também as 

atividades específicas de controle, que incluem: 

• estabelecer padrões de desempenho que indiquem o progresso rumo aos objetivos de 

longo prazo; 

• monitorar o desempenho de pessoas e unidades pela coleta de dados de seu 

desempenho; 

• Fornecer feedback às pessoas, sobre seu progresso e desempenho; 
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• Identificar problemas através da comparação entre dados de desempenho e os 

padrões estabelecidos; 

• Executar ações para corrigir problemas. 

Kaplan e Norton (1997), utilizam-se de um velho jargão da administração, para justificar a 

importância da atividade de monitoramento e controle: “O que não é medido não pode ser 

gerenciado”. Esta afirmativa é verdadeira, pois parte-se do princípio de que você só pode 

avaliar e saber, com certeza se atingiu determinado resultado, a partir do momento que 

possui um indicador para medir o resultado.  

Recomendação: Criar rotina de acompanhamento e controle das ações 

definidas para atingir as metas do PDI 2014-2018 do IFMT.   

 

Constatação 3.2. Fragilidade na articulação das atividades de ensino com a pesquisa e 

extensão no âmbito do IFMT.  

Manifestação da Unidade: Trata-se de um problema institucional já 

constatado durante o processo de discussão do regimento geral do IFMT, a ser resolvido 

coletivamente. 

Análise da AUDIN:  O artigo 4º, II, do Estatuto do IFMT estabelece que 

um dos princípios norteadores do IFMT é a verticalização do ensino e sua integração com a 

pesquisa e a extensão. O artigo 19 do Estatuto do IFMT, por sua vez, estabelece o papel das 

Pró-reitorias: 

Art. 19. As Pró-Reitorias descritas no Estatuto do IFMT dirigidas por Pró-Reitores 

nomeados pelo Reitor são órgãos executivos que planejam, superintendem, 

coordenam, fomentam e acompanham as atividades referentes às dimensões: 

ensino, administração, pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional.  
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I. À Pró-Reitoria de Ensino - PROEN compete: propor, discutir e desenvolver, de 

modo a integrar orgânica e sistemicamente o ensino, em consonância com as pró-

reitorias afins, com os princípios, objetivos e missão desta instituição e com as leis 

que regem o sistema educacional, especificamente, a rede federal de educação 

profissional e tecnológica, políticas públicas em Educação para o IFMT. (grifo 

nosso) 

Já o artigo 39, XVIII, do Regimento Geral do IFMT, estabelece que 

compete à PROEN articular ações com as demais Pró-reitorias. 

Assim, as Pró-reitorias devem implementadas ações com vistas à efetiva 

articulação das atividades de ensino com a pesquisa e extensão no âmbito do IFMT, a fim de 

que se cumpram os princípios norteadores da instituição, agregando valor ao processo de 

ensino. 

Recomendação: Implementar ações, em conjunto com a Pró-reitoria de 

Pesquisa e Inovação e com a Pró-reitoria de Extensão, a fim de que sejam articuladas 

atividades de ensino com a pesquisa e extensão no âmbito do IFMT. 

 

Constatação 3.3.  Fragilidade no apoio e orientação aos Campi, nas atividades sob 

responsabilidade da Pró-Reitoria, em razão da insuficiência de: visitas técnicas e/ou reuniões 

com representantes das equipes multidisciplinares dos campi, orientações normativas aos 

Departamentos de Ensino, elaboração e divulgação de manuais no site oficial.   

Manifestação da Unidade: O apoio e orientação junto aos campi acontece 

regularmente como parte do plano de ação da Pró-Reitoria e sempre que solicitada por 

algum campus, com base na: Organização Didática, PDI, PPPI, Resoluções, do IFMT e 

CNE. 

A existência de manuais se dá em função da natureza e especificidade das 

ações de ensino. 
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A ausência de recursos e o período de greve foram empecilhos para o 

cumprimento do cronograma de visitas 2015. 

Análise da AUDIN:  De acordo com inciso I do art. 40  e incisos I e II do 

art. 41 do Regimento Geral, compete à Diretoria de Ensino Médio e  Diretoria de Graduação 

promover ações no sentido de apoiar e orientar os Campi nas atividades de responsabilidade 

da Pró-Reitoria. Em entrevista com a equipe, bem como manifestação da PROEN, foram 

citadas as dificuldades no cumprimento do cronograma de visitas em 2015. No entanto, cabe 

a Pró-Reitoria de Ensino adotar políticas no sentido de estabelecer prioridades dentro do 

orçamento do IFMT, visando o cumprimento das visitas técnicas e/ou reuniões com 

representantes das equipes multidisciplinares dos Campi, objetivando o fortalecimento do 

ensino da instituição.  

Recomendação 1: Estabelecer um cronograma de visitas técnicas aos 

campi para 2016 .  

Recomendação 2: Promover ações junto à PROAD, visando garantir 

orçamento para o cumprimento do cronograma estabelecido.  

 

Constatação 3.4. Fragilidade na formalização de procedimentos, instruções, normas (check 

list, manuais, orientação normativa, nota técnica) das atividades de competência da Pró-

Reitoria.  

Manifestação da Unidade: Existe a formalização de procedimentos 

relativos as atividades de competência da Pró-Reitoria de Ensino, conforme documentos 

anexos.  

Análise da AUDIN: Os manuais, checklists e orientações normativas são 

necessários para padronização e disseminação do conhecimento das rotinas e atividades 
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executadas pela Pró-Reitoria de Ensino e não apenas para o público externo. A constatação 

se refere a normativos internos, para orientação dos próprios servidores na execução de suas 

atividades, incluindo prazos e instruções operacionais, a fim de otimizar o tempo e tornar a 

atividade mais eficiente e eficaz. Tal medida também minimiza o impacto causado pela 

rotatividade no setor. Na documentação disponibilizado da manifestação da PROEN, foi 

apresentado manuais, resoluções e instruções normativas. Em consulta aos documentos 

apresentados na manifestação e consulta ao site oficial da instituição foi observado a 

inexistência de rotinas, procedimentos, checklists e orientações técnicas das atividades da 

Pró Reitoria de Ensino.  

Recomendação: Elaborar e disponibilizar checklists, rotinas, 

procedimentos e orientações técnicas no site oficial  da instituição e difundi-los para toda a 

equipe.  

Constatação 3.5. Fragilidade na articulação com a Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas 

(DSGP) referente à: 

a) política de formação continuada dos docentes; 

b) política de capacitação de pessoal da equipe multidisciplinar; 

c) contratação de professor substituto; 

d) concurso para provimento de cargos efetivos de professor e da equipe 

multidisciplinar. 

Manifestação da Unidade: Tal fragilidade se dá em função da 

inexistência de um planejamento institucional de articulação entre as diferentes Pró-

Reitorias, Diretoria Sistêmica e Campus. 

Análise da AUDIN: Segundo o art. 39, VIII do Regimento Geral do 

IFMT, compete à PROEN subsidiar a DSGP na política de gestão e capacitação de pessoas e 
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dos critérios para seleção dos servidores para as atividades acadêmicas. O art. 121, XVII, do 

mesmo Regimento, estabelece que compete ao Diretor Geral do campus promover, também 

em articulação com a DSGP, o contínuo aperfeiçoamento dos servidores do campus, 

incluindo-se aí os docentes e equipe multidisciplinar. O artigo 85, I, do Regimento Geral, 

por sua vez, estabelece que compete ao Departamento de Desenvolvimento de Gestão de 

Pessoas (DDGP) gerenciar as atividades referentes à execução de Concursos Públicos, do 

dimensionamento de pessoal e da execução de Processos Seletivos. Todavia, o artigo 39, X, 

do Regimento Geral, estabelece que cabe à PROEN assessorar o órgão responsável por 

concursos e processos seletivos simplificados na admissão de servidores para os cursos 

técnicos de nível médio e de graduação. Nesse sentido, é necessária a articulação entre a 

Pró-reitoria, Diretores Gerais dos campi e DSGP para fins de definição e execução da 

política de formação inicial e continuada dos docentes e de capacitação de pessoal da equipe 

multidisciplinar, processo seletivo para contratação de professor substituto e concurso para 

provimento de cargos efetivos de professor e da equipe multidisciplinar. 

Recomendação: Definir, em conjunto com a DSGP, as atividades de 

competência da PROEN com vistas a subsidiar e assessorar a Diretoria Sistêmica na 

definição e execução da política de formação inicial e continuada dos docentes e de 

capacitação de pessoal da equipe multidisciplinar, processo seletivo para contratação de 

professor substituto e concurso para provimento de cargos efetivos de professor e da equipe 

multidisciplinar, a fim de cumprir o estabelecido no Regimento Geral do IFMT.  

 

Constatação 3.6. Ausência de supervisão sistemática, pela Pró-reitoria, das atividades do 

Departamento de Políticas de Ingresso, Departamento de Educação à Distância, Assistência 

Social.  
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Manifestação da Unidade: Considerando que esses departamentos são 

órgãos da Pró-Reitoria, as orientações são feitas com base no planejamento e na demanda de 

trabalho e monitoradas e cobradas de acordo com os prazos estabelecidos. 

Análise da AUDIN:  Das 17 (dezessete) ações próprias do Departamento 

de Educação à Distância (DEaD) previstas no Plano de Ação 2015, 10 (dez) não foram 

integralmente executadas, denotando a necessidade de acompanhamento direto, sistemático 

e contínuo da execução das atividades planejadas. Importante registrar que a maior parte das 

atividades constantes do Plano de Ação e que foram executadas referem-se aos programas 

Profuncionário e UAB, que possuem verbas próprias e bolsistas contratados para tais 

atribuições. Quanto ao Departamento de Políticas de Ingresso, não foram localizados 

instrumentos de planejamento e de monitoramento, pela Pró-reitoria, da execução das 

atividades. O artigo 39, IX, do Regimento Geral, estabelece que compete à PROEN 

coordenar a definição dos critérios e supervisionar os trabalhos dos processos seletivos e 

vestibulares para admissão aos cursos de educação profissional de nível médio e de 

graduação. Também não constam quais as ações da Pró-reitoria de monitoramento e 

acompanhamento das atividades referentes à assistência social, conforme já análisado na 

constatação 1.7. O artigo 37 do Regimento Geral do IFMT determina que a PROEN é o 

órgão que planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as atividades pedagógicas 

e políticas de ensino do IFMT, sendo necessário o acompanhamento sistemático das ações 

executadas pelas Diretorias, Departamentos e demais setores pela Pró-reitoria.  

Recomendação: Implementar ações de acompanhamento e 

monitoramento sistemático, pela Pró-reitoria, das atividades do Departamento de Políticas 

de Ingresso, Departamento de Educação à Distância, Assistência Social. 

 

Constatação 3.7. Ausência de planejamento anual e monitoramento das ações de políticas 

inclusivas e diversidade a serem realizadas nos campi.  
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Manifestação da Unidade: O planejamento da Coordenação de Políticas 

de Diversidade e Inclusão - CPDI, foi solicitado ao responsável pela coordenação, 

entretanto, não encaminhou. 

Análise da AUDIN:  Durante entrevista com a equipe da PROEN foi 

informado que a CPDI foi criada há pouco tempo e a responsável encontra-se em férias. É 

necessário que sejam elaborados o planejamento estratégico, tático e operacional em busca 

dos objetivos e metas ainda não alcançados pela assessoria, estruturando o ambiente de 

trabalho, com materiais apropriados, assim como na implementação de políticas de 

comunicação, normatizando e formalizando os procedimentos da ASCOM. A etapa do 

monitoramento/acompanhamento e controle da execução do planejamento garante a efetiva 

implementação do que foi planejado. Segundo Maximiano (2006), o controle “consiste em 

acompanhar e avaliar a execução da estratégia”. O controle deve ser realizado com base nos 

mesmos indicadores utilizados na hora de se elaborar o planejamento estratégico. Muitas 

vezes, apenas na etapa de controle é que os administradores descobrem que as coisas não 

estão ocorrendo de acordo com o que foi planejado. A função do controle estratégico é 

assegurar que objetivos sejam atingidos, buscando responder à questão: “Nossos resultados 

estão consistentes com nossos objetivos?” (BATEMAN, 2000). Bateman (2000) define 

também as atividades específicas de controle, que incluem: 

• estabelecer padrões de desempenho que indiquem o progresso rumo aos objetivos de 

longo prazo; 

• monitorar o desempenho de pessoas e unidades pela coleta de dados de seu 

desempenho; 

• Fornecer feedback às pessoas, sobre seu progresso e desempenho; 

• Identificar problemas através da comparação entre dados de desempenho e os 

padrões estabelecidos; 

• Executar ações para corrigir problemas. 
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Kaplan e Norton (1997), utilizam-se de um velho jargão da administração, para justificar a 

importância da atividade de monitoramento e controle: “O que não é medido não pode ser 

gerenciado”. Esta afirmativa é verdadeira, pois parte-se do princípio de que você só pode 

avaliar e saber, com certeza se atingiu determinado resultado, a partir do momento que 

possui um indicador para medir o resultado. É importante destacar que compete à Pró-

reitoria, por sua vez, acompanhar as atividades do setor responsável pelas ações de políticas 

inclusivas e diversidade do IFMT. 

Recomendação: Criar rotina de acompanhamento e controle das ações de 

políticas inclusivas e diversidade a serem realizadas nos campi. 

 

Constatação 3.8. Ausência de planejamento anual e monitoramento das ações de 

competência do Departamento de Educação a Distância descritas no artigo 43 do Regimento 

Geral do IFMT.  

Manifestação da Unidade: O planejamento existe conforme anexo. O 

monitoramento ficou comprometido devido a troca de Chefia de Departamento EaD. 

Análise da AUDIN: Segundo o Tribunal de Contas da União: 

Monitorar diz respeito a avaliar, certificar e revisar a estrutura de gestão de riscos 

e controles internos para saber se estão sendo efetivos ou não. Tem o objetivo de 

avaliar a qualidade da gestão de risco e dos controles internos ao longo do tempo, 

assegurando que estes funcionam como planejado e são modificados de acordo 

com mudanças nas condições que alterem o nível de exposição a riscos. O 

monitoramento pode ser realizado de dois modos, ou por uma combinação de 

ambos: por meio de atividades gerenciais contínuas, isto é, durante o processo, no 

curso das operações normais; por meio de avaliações pontuais, em separado ou 

específicas.  Todas as deficiências (condição, real ou potencial, que possa afetar o 

alcance de objetivos) ou oportunidades para fortalecer o controle interno 
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(aumentar as probabilidades de alcance dos objetivos), no monitoramento, devem 

ser comunicadas às pessoas para adoção de ações necessárias
3
.  

Recomendação: Gerenciar e monitorar as ações de competência da DEaD. 

 

Constatação 3.9. Fragilidade no procedimento de análise dos processos de criação e 

atualização dos Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs):  

a) ausência de definição de prazos de cada etapa do procedimento; 

b) ausência de uso de ferramentas tecnológicas visando otimizar e agilizar os trabalhos.  

Manifestação da Unidade:  

a)    O prazo para entrada do processo na Pró-Reitoria de Ensino é estabelecido na 

Organização Didática, Art 11, parágrafo 1º, e nos pareceres que são encaminhados para os 

Campi cujo prazo é de 15 dias para retorno a esta Pró-Reitoria. 

b) O IFMT não tem uma ferramenta onde se possa fazer a tramitação de processo no 

formato digital com utilização de chave de acesso, impossibilitando com isso o 

armazenamento das informações constantes dos pareceres emitidos pelos técnicos 

responsáveis pela análise dos processos. 

Análise da AUDIN:  

a) A Pró-Reitoria de Ensino deve adotar medidas visando a formalização 

de prazos para cada etapa da tramitação das propostas de criação e atualização dos projetos 

pedagógicos de cursos por meio de atos administrativos (resolução, portaria, instrução 

normativa etc). O artigo 7º da Resolução nº 23/2011 e o artigo 5º da Resolução nº 24/2011, 

que estabelecem o fluxograma  do processo de elaboração dos Projetos Pedagógicos, 

                                                
3
 BRASIL, Tribunal de Contas da União. Critérios Gerais de Controle Interno na  Administração 

Pública. 2009, p.17. 



 
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. 35/2015                                                                                                                      27                                      

       

 

 

respectivamente, dos cursos de nível médio e dos cursos superiores, não estabelecem prazos 

para cada etapa do processo;  

b) O processo de elaboração do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) possui 

várias etapas e encaminhamentos, que demandam muito tempo na tramitação entre a Pró-

reitoria e os campi, gerando a necessidade de nova análise integral dos processos a cada 

retorno à Pró-reitoria. Tais fatos têm como consequência o elevado tempo de tramitação dos 

processos, inclusive com o início de novos cursos apenas com a autorização do início do 

curso e sem a aprovação do PPC pelo Conselho Superior do IFMT (CONSUP). A fim de 

minimizar tais riscos e otimizar os processos de análise, é importante que sejam utilizadas 

ferramentas de tecnologia da informação e comunicação que aprimorem os processos, 

reduzindo assim o tempo de tramitação e a ocorrência de retrabalhos. Exemplos de tais 

ferramentas são os serviços de disco virtual que permitem o armazenamento de arquivos em 

nuvem digital, que possibilitam o controle do acesso, bem como o acompanhamento de 

sugestões e alterações ao texto, garantindo assim a integridade dos documentos.  

Recomendação 1:  Definir prazos para cada etapa do procedimento de 

elaboração e alteração dos PPCs, por meio de atos administrativos (resolução, portaria, 

instrução normativa etc). 

Recomendação 2: Utilizar ferramentas de tecnologia de informação e 

comunicação visando otimizar e agilizar o processo de elaboração e atualização dos PPCs. 

 

Constatação 3.10. Ausência de monitoramento e avaliação periódica dos encargos didáticos 

dos docentes do IFMT.  

Manifestação da Unidade: O monitoramento e a avaliação periódica dos 

encargos didáticos são de competência dos campi conforme disposto no instrumento de 

encargo docente aprovado pela Resolução Nº 046 de 17/09/2013 em anexo. 



 
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. 35/2015                                                                                                                      28                                      

       

 

 

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. Embora o 

acompanhamento direto dos Planos de Trabalho Docente (PTDs) seja feito pelos campi, a 

PROEN deve realizar o monitoramento da efetiva realização dessa atividade de 

acompanhamento, bem como dispor de informações atualizadas e confiáveis sobre a 

distribuição dos encargos didáticos dos docentes do IFMT. Tal monitoramento tem como 

objetivos 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 resolução dos problemas.   

Recomendação: Implementar ações referentes ao monitoramento e 

avaliação periódica dos encargos didáticos dos docentes do IFMT. 

 

Constatação 3.11. Fragilidade no controle dos certificados emitidos no âmbito de todo o 

IFMT. 

Manifestação da Unidade: O controle dos certificados existe e é feito pela 

Secretaria escolar de cada Campus, no que tange aos cursos regulares, seguindo as 

orientações contempladas no manual de secretaria em anexo. 

Análise da AUDIN:  O controle na emissão de certificado no âmbito do 

todo o IFMT visa a obtenção de dados reais e relatórios atualizados das informações 

relacionadas à certificação. Um controle eficaz da emissão de certificado tem por objetivos: 

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

organização atinja os seus objetivos; 
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b) manter atualizadas as informações; 

c) avaliar o desempenho dos setores administrativos envolvidos na emissão de 

certificados tendo em vista as suas finalidades organizacionais; 

d) detectar fragilidades e identificar as ações necessárias para resolução dos problemas; 

e) emitir dados e relatórios sobre a certificação de discentes no âmbito do IFMT. 

Neste sentido, a Pró-Reitoria de Ensino deve adotar ações objetivando 

implantar um sistema de acompanhamento e controle na emissão de certificado.  

Recomendação: Promover ações de controle e acompanhamento na 

emissão de certificados do IFMT.  

 

Constatação 3.12. Ausência de análise crítica dos resultados do ENEM e ENADE visando o 

cruzamento de dados com os indicadores do acórdão TCU nº 2267/2005-P para fins de 

tomada de decisão.   

Manifestação da Unidade: Transcrevemos abaixo a determinação do 

Acórdão TCU nº 2.267/2005-P: 

9.1. determinar às Instituições Federais de Educação 

Tecnológica (Ifets) vinculadas à Secretaria de Educação 

Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC) 

que: 

9.1.1. incluam, no relatório de gestão das contas 

anuais, a partir do exercício de 2005, os seguintes 

indicadores de gestão, acompanhados dos dados primários 

relativos aos componentes necessários ao seu cálculo: 

9.1.1.1. relação candidato/vaga; 
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9.1.1.2. relação ingressos/aluno; 

9.1.1.3. relação concluintes/aluno; 

9.1.1.4. índice de eficiência acadêmica de concluintes; 

9.1.1.5. índice de retenção do fluxo escolar; 

9.1.1.6. relação de alunos/docente em tempo integral; 

9.1.1.7. gastos correntes por aluno; 

9.1.1.8. percentual de gastos com pessoal; 

9.1.1.9. percentual de gastos com outros custeios; 

9.1.1.10. percentual de gastos com investimentos; 

9.1.1.11. número de alunos matriculados classificados 

de acordo com a renda per capita familiar; (Vide Acórdão 

600/2006 Plenário - Ata 16. Embargos de Declaração 

acolhidos. Inclusão de subitem.) 

9.1.2. encaminhem à Setec/MEC, até o dia 31 de 

janeiro de cada exercício, para a alimentação de banco de 

dados, as informações necessárias ao cálculo dos 

indicadores elencados no subitem 9.1.1 deste Acórdão, 

referentes ao exercício encerrado, sem prejuízo de serem 

acrescidos outros indicadores ou informações que, de 

acordo com critérios e necessidades de cada instituição 

e/ou daquela Secretaria, sejam considerados importantes 

para retratar as atividades da entidade; 

9.2. recomendar às Instituições Federais de Educação 

Tecnológica (Ifets) vinculadas à Secretaria de Educação 

Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC) que 

apresentem, nos respectivos relatórios de gestão das 

contas anuais, análises sobre os dados (indicadores e 

componentes) mencionados no subitem acima, levando 

em conta as séries históricas a partir do exercício de 2005 
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e analisando os aspectos relevantes da evolução 

constatada; 

9.3. recomendar à Secretaria de Educação Tecnológica 

do Ministério da Educação (Setec/MEC) que: 

9.3.1. mantenha banco de dados, com acesso a todas 

as instituições federais de educação tecnológica que lhe 

são vinculadas, para a inclusão e o armazenamento de 

dados padronizados, que permita calcular os indicadores 

listados no subitem 9.1.1 supra; 

9.3.2. inclua, no relatório de gestão das contas anuais, 

apreciação crítica sobre a evolução dos dados 

(indicadores e componentes) constantes do subitem 9.1.1 

deste Acórdão, com base em análise consolidada das 

informações apresentadas pelas Ifets, destacando aspectos 

positivos e oportunidades de melhoria do sistema de rede 

de instituições federais de ensino tecnológico; 

9.4. determinar à Secretaria Federal de Controle 

Interno que faça constar do relatório anual de auditoria de 

gestão das Ifets vinculadas à Setec/MEC informação 

sobre a consistência dos indicadores referidos no subitem 

9.1.1 supra; 

9.5. determinar à 6ª Secex que acompanhe as 

providências adotadas para o cumprimento das 

determinações contidas no item 9.2. do Acórdão n.º 

480/2005-Plenário, nas contas da Secretaria de Educação 

Tecnológica do Ministério da Educação relativas ao 

exercício de 2005 e 2006, com especial atenção à 

prioridade a ser dada na alocação de recursos do Proep 

para a conclusão das obras inacabadas e para o 

aparelhamento de laboratórios. 
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Com base na determinação do TCU, especificada no referido Acórdão, a PROEN 

elabora anualmente o Relatório de Indicadores Academicos que compõe o Relatório de 

Gestão do IFMT, em conformidade também com o Manual para Produção e Análise dos 

Indicadores da Rede Federal de EPCT da SETEC, que desde 2012 orienta os Institutos 

Federais quanto aos critérios de elaboração dos indicadores de gestão. 

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e o Exame Nacional de Desempenho 

dos Estudantes (ENADE) são exames que tem objetivo de contribuir para a melhoria da 

qualidade do ensino em todo o país. Vale ressaltar que ambos os exames não contemplam as 

especificidades dos Institutos Federais e são elaborados com base em diretrizes próprias.  

Além do fato de não haver relação entre os indicadores estabelecidos no Acórdão não 

é possível analisar os dados desses exames com os dados do exercício em cada ano, pois os 

seus resultados não são divulgados no ano de realização. 

Análise da AUDIN: Os resultados da avaliação dos cursos do IFMT nos 

exames ENEM e ENADE não são meros instrumentos formais, mas, sim, elementos que 

devem ser utilizados como indicadores do desempenho e da gestão da instituição. A análise 

desses resultados, bem como dos indicadores de desempenho constantes do acórdão TCU nº 

2.267/2005-Plenário pode expor fragilidades e contribuir no processo de tomada de 

decisões.   Os indicadores conceitualmente são instrumentos de gestão essenciais nas 

atividades de monitoramento e avaliação das organizações, pois permitem acompanhar o 

alcance das metas, identificar avanços, melhorias de qualidade, correção de problemas, 

necessidades de mudança etc. 

Recomendação: Implementar ações visando a análise crítica dos 

resultados do ENEM e ENADE e dos indicadores do acórdão TCU nº 2267/2005-P para fins 

de tomada de decisão. 
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Constatação 3.13. Ausência de formalização dos procedimentos de segurança utilizados 

pelo Departamento de Política de Ingresso para garantir a confidencialidade dos processos 

seletivos no âmbito do IFMT.  

Manifestação da Unidade: Solicitada a manifestação a responsável pelo 

DPI, esta se manifestou nos seguintes termos: “O DPI necessita que sejam nominados quais 

são os procedimentos de segurança que precisam ser formalizados, além dos já existentes, 

tais como: termos de compromissos, (anexo I e III) e declaração de atividades (anexo II)”. 

Análise da AUDIN:  A formalização da política de segurança já adotada 

tem como finalidade a padronização e transparência das informações. Todos os passos da 

execução dessas atividades precisam ser descritos de forma clara e cada ação tomada precisa 

ser totalmente definida e transmitida a todos os interessados. A normatização pode ser feita 

através de manuais, orientação normativa, resoluções etc, e deve ser elaborada ou 

aperfeiçoada a fim de identificar e minimizar os riscos de todos os pontos que apresentam 

fragilidade desde a elaboração das provas, diagramação, formatação, gráfica, impressão, 

transporte, recebimento e guarda do material, e envio dos cartões resposta para correção. 

Como benefícios dessa padronização teremos a economia de recursos,  transparência, 

utilização em treinamentos, orientação correta da execução das atividades, agilidade da 

capacitação de novos servidores do setor e  diminuição das demandas por orientação por 

parte dos Campi. Esse instrumento precisa ser regularmente monitorado a fim de identificar 

a necessidade de atualização, para que o mesmo não fique defasado. 

Recomendação: Formalizar os procedimentos de segurança adotada pelo 

departamento de politicas de ingresso. 

 

Constatação 3.14.  Fragilidade na execução da atividade de coordenar a elaboração, 

organização e aplicação das provas, bem como a logística para o desenvolvimento dos 
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processos de ingresso em todos os campi pelo Departamento de Políticas de Ingresso, 

conforme previsto no Regimento Geral, art. 42, incisos IV e VI. 

Manifestação da Unidade: Solicitada a manifestação a responsável pelo 

DPI, esta respondeu conforme segue: “Como a execução das atividades enumeradas o 

inciso IV do Art. 42 não compete ao DPI, vide MEMO nº 121/Gerência de Politicas de 

Ingresso, de 29 de agosto de 2012 (anexo IV), este Departamento reserva-se o direito de 

não se manifestar. 

No entanto, refuta-se a afirmativa de que é frágil a orientação de logística 

para os processos de ingresso em todos os Campi, conforme prevê inciso VI do já referido 

artigo (anexo V)”. 

Análise da AUDIN:  Conforme resolução 1/2009 que aprova o Estatuto 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT, em seu 

artigo 2º estabelece que: 

Art. 2º O IFMT rege-se pelos atos normativos mencionados no caput do Art. 1°, 

pela legislação federal e pelos seguintes instrumentos normativos: 

I.Estatuto; 

II. Regimento Geral; 

III. Resoluções do Conselho Superior; e 

IV. Atos da Reitoria. 

(Grifo nosso) 

De acordo com o artigo 42 incisos abaixo do Regimento Geral do IFMT, 

compete ao DPI: 

IV. coordenar a elaboração, organização e aplicação das provas; 
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VI. coordenar a logística para o desenvolvimento dos processos de ingresso em 

todos os campi; 

De acordo com os dois incisos acima, o ponto comum entre eles se refere à 

função de coordenar, que engloba todas as atividades inerentes ao setor, sendo elas definidas 

em Regimento Geral. É necessário que seja feito um gerenciamento de todas as etapas do 

processo, entre elas: elaboração, transporte, segurança, acompanhamento dos processos 

seletivos de vagas remanescentes ou processos seletivos e vestibulares regulares, além de 

analisar caso a caso as demandas externas e outras atividades que estejam sob competência 

do Departamento. Quanto à elaboração do processo seletivo, cabe ao Departamento levantar 

os pontos críticos e fragilidades do procedimento, inclusive com a análise dos mandados de 

segurança impetrados em razão das regras dos processos seletivos para ingresso nos cursos 

do IFMT, a fim de identificar possíveis fragilidades e adotar medidas mitigadoras. Quanto à 

fragilidade na logística e segurança do procedimento, foi informado que após o fechamento 

dos malotes para envio do material aos campi, a retirada é feita pelo Diretor de Ensino do 

campus que posteriormente assina uma declaração. Não há controle por parte da DPI no que 

se refere a confirmação do correto recebimento no campus, como por exemplo: confirmar se 

não houve violação do malote, se o local de guarda é seguro, se a prova só foi entregue no 

horário estabelecido em edital. É necessário ter uma política de  acompanhamento de tudo 

que acontece desde a entrega até a aplicação da prova e o retorno dos cartões resposta. Cabe 

ao departamento articular junto a Gestão Superior do IFMT meios de executar todas as 

atividades descritas no Regimento como sendo de sua responsabilidade.  

Recomendação 1: Coordenar a elaboração, organização e aplicação de 

provas no âmbito do IFMT; 

Recomendação 2: Coordenar a logística para o desenvolvimento dos 

processos de ingresso em todos os campi; 
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Constatação 3.15. Ausência de realização de processo seletivo para contratação de 

professores para elaboração e correção de provas dos processos seletivos e vestibulares do 

IFMT.  

Manifestação da Unidade: Solicitada a manifestação a responsável pelo 

DPI, esta respondeu conforme segue: “De fato. Como a seleção feita pelo DPI para 

contratar os professores que elaboram e corrigem provas dos processos seletivos do IFMT 

não se norteia apenas pelos critérios, de domínio/conhecimento das disciplinas, não vê 

nenhuma lógica em acatar a sugestão de se adotar processo seletivo para esse propósito. 

Aliás, sugere que a Auditoria nomine 03 (três) Instituições renomadas 

nacionalmente que adotem e mencione os editais que legitimaram esses processos”.- De 

fato. Como a seleção feita pelo DPI para contratar os professores que elaboram e corrigem 

provas dos processos seletivos do IFMT não se norteia apenas pelos critérios, de 

domínio/conhecimento das disciplinas, não vê nenhuma lógica em acatar a sugestão de se 

adotar processo seletivo para esse propósito. 

Aliás, sugere que a Auditoria nomine 03 (três) Instituições renomadas 

nacionalmente que adotem e mencione os editais que legitimaram esses processos. 

Análise da AUDIN: Atualmente, o único dispositivo vigente no IFMT 

sobre a contratação de colaboradores que auxiliam nas atividades de curso, processos 

seletivos ou concursos no âmbito do IFMT, inclusive para elaboração e correção de provas, 

é a Resolução CONSUP nº 10/2013. Entretanto, esse regulamento não dispõe sobre as 

responsabilidades, as penalidades e os critérios para contratação/seleção dos colaboradores. 

Foi verificado que a contratação de colaboradores para elaboração e correção de questões 

para processos seletivos e vestibulares para ingresso no IFMT não se baseia em critérios 

objetivos e específicos, positivados em regulamentos, editais, portarias ou qualquer outro ato 

administrativo. A unidade se manifestou informando que a seleção é feita pelo DPI e não se 

norteia apenas pelos critérios de domínio/conhecimento das disciplinas, porém não informou 
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e nem demonstrou quais são os critérios que utilizam. Foi informado em entrevista com o 

servidores do DPI que são utilizados como critério a confiança para selecioná-los. 

Entretanto, esse critério não está condizente com os princípios constitucionais que regem a 

Administração Pública.  Segundo o art. 37 da Constituição Federal de 1988, a administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência. Nota-se que o legislador originário não estabeleceu ordem de 

prioridade ou sobreposição desses princípios, devendo eles serem cumpridos em igualdade. 

Ademais, a seleção de colaboradores com critérios específicos definidos em edital ou em 

outro ato administrativo visa dar transparência aos atos do IFMT, atendendo ao disposto na 

Lei 12.527/2011, que regulamenta o direito constitucional de acesso às informações. 

Conforme COSO I
4
, controle interno é definido como “um processo conduzido pela 

estrutura de governança, administração e outros profissionais da entidade, e 

desenvolvido para proporcionar segurança razoável com respeito à realização dos objetivos 

relacionados a operações, divulgação e conformidade. Por outro lado, conforme Resolução 

CFC nº 986/2003, a auditoria interna “compreende os exames, análises, avaliações, 

levantamentos e comprovações, metodologicamente estruturados para a avaliação da 

integridade, adequação, eficácia, eficiência e economicidade dos processos, dos sistemas de 

informações e de controles internos integrados ao ambiente, e de gerenciamento de 

riscos, com vistas a assistir à administração da entidade no cumprimento de seus objetivos”. 

A busca das melhores práticas existentes consiste em uma ferramenta da gestão, chamada 

benchmarking, que, conforme definição do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão
5
, é um “método para comparar o desempenho de processos, práticas ou produtos com 

similares mais eficazes e eficientes, interna ou externamente, com o objetivo de entender as 

                                                
4
 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Internal Control - Integrated 

Framework. 2013. 
5
 Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Gestão Pública. Programa Gespública 

– Benchmarking Colaborativo: Guia Metodológico; Brasília; MP, SEGEP, 2013. Versão 1/2013. 
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práticas que conduzem ao desempenho superior, adaptá-las e implementar melhorias 

significativas”. Não obstante, informamos como boas práticas que o Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), com o Edital nº 05/2015 - INEP, 

o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS), com 

o Edital nº 32/2015 – IFMS, e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 

Paulo (IFSP), com o Edital nº 16/2016 - IFSP, são exemplos de instituições que realizaram 

seleção para contratação de elaboradores e revisores de itens/questões de provas de exames 

de seleção. 

Recomendação 1: Formalizar política dispondo, no mínimo, sobre as 

responsabilidades, as penalidades e os critérios para contratação/seleção de colaboradores, 

servidores efetivos ou não, que auxiliam nas atividades de curso, processos seletivos ou 

concursos no âmbito do IFMT, inclusive para elaboração e correção de provas. 

Recomendação 2: Realizar processo seletivo para contratação de 

servidores para elaboração e correção de provas dos processos seletivos e vestibulares do 

IFMT. 

 

Constatação 3.16. Ausência  de monitoramento das atividades e controle de horário dos 

bolsistas dos programas Profuncionário e UAB-Universidade Aberta do Brasil.  

Manifestação da Unidade: A Pró-Reitoria de Ensino já identificou a 

situação e tomou as seguintes providências: Publicização de horário dos bolsistas, no portal 

da EaD e o monitoramento das atividades será feito conforme formulário anexo, de acordo 

com a resolução nº 18 (Profuncionário) e resolução CD/FNDE Nº 26, de 5 de junho de 2009, 

seus anexos I, II e III e Relatório de Atividades Cordenadores e Tutores - UAB. 

Análise da AUDIN: Conforme Edital n° 018/2015 - UAB/IFMT: Seleção 

para tutor presencial de estágio supervisionado, bem como o Edital nº 001/DEaD/IFMT-

2014: Equipe MultiDisciplinar do DEaD, é requisito de seleção possuir disponibilidade de 
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20 horas semanais para a realização das atividades presenciais que lhe são inerentes. Porém, 

os horários publicados no site oficial da instituição não totalizam as 20 horas. Outro ponto a 

ser destacado é o fato de que o Departamento informou que o monitoramento das atividades 

será feito por meio de relatório, mas não apresentou referidos relatórios devidamente 

preenchidos.  

Recomendação: Implementar ações de controle de horário dos bolsistas 

dos programas Profuncionário e Universidade Aberta do Brasil (UAB), a fim de que seja 

cumprida a carga horária de 20 (vinte) horas semanais.  

 

Constatação 3.17.  Fragilidade no controle do patrimônio do Departamento de Educação à 

Distância.  

Manifestação da Unidade: Com o patrimônio da EAD, não existe nenhuma 

fragilidade conforme constatado pela comissão de Levantamento de Patrimônio, 

considerando que todos os moveis e equipamentos destinados ao Departamento encontram-

se no referido local. 

Análise da AUDIN:  A gestão patrimonial compreende as atividades de 

tombamento, registro, guarda, controle, movimentação, preservação, baixa, incorporação e 

inventário de bens móveis, provenientes de aquisições e doações, que incorporam o acervo 

patrimonial de uma unidade gestora, assim como a indicação dos servidores responsáveis. A 

fragilidade na gestão patrimonial está no patrimônio proveniente do programa 

Profuncionário  e  ocorre nas seguintes fases: 

a) tombamento: não são todos os bens dos programas Profuncionário e 

UAB que estão lançados no sistema SUAP. 

b) Registro: não foram afixadas plaquetas patrimoniais em todos os bens. 
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c) Guarda: Não foi informada a localização de todos os bens 

patrimoniais dos programas e quais os departamentos em que estes 

bens se encontram em cada campus. 

d) Controle: não consta a totalidade dos bens na planilha manual de 

controle dos bens apresentada pelo Coordenador de Patrimônio do 

IFMT. 

e) Movimentação de bens móveis, preservação e baixa: ausência de 

relatórios.  

Ademais, em entrevista in loco realizada com servidor, verificou-se a 

ausência da seguinte funcionalidade no sistema SUAPE: lançamento de bens que estão sobre 

a guarda de outro ente, a exemplo, os bens do programas Profuncionário que estão sob a 

guarda da CEFAPRO (Centro de Formação e Atualização dos Profissionais  da Educação 

Básica de Mato Grosso, ligado à Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso). Sendo 

assim, recomenda-se o DEaD requerer junto à DGTI o aprimoramento do sistema SUAP 

para suprir essa necessidade.     

Recomendação 1: Elaborar, homologar e publicar no site oficial da 

instituição, o manual de administração patrimonial dos programas Profuncionário e 

Universidade Aberta do Brasil (UAB).  

Recomendação 2: Adotar a gestão patrimonial nos programas 

Profuncionário e Universidade Aberta do Brasil-UAB. 

Recomendação 3: Requerer à DGTI a adequação do sistema SUAP para 

inserção de todos os bens do programa Profuncionário que estão sobre a guarda de outro 

ente.  

 

4 - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
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Constatação 4.1. Fragilidade na divulgação, no site oficial, dos normativos, manuais 

(inclusive o manual de uso do sistema acadêmico do IFMT), checklists e boas práticas, das 

atividades de competência da Pró-Reitoria.  

Manifestação da Unidade: Foram tomadas as seguintes providências:  

●  Criação da Página da PROEN; 

● Treinamento de pessoal para proceder a alimentação do site; 

●  Inserção no menu principal dos links e sub-links, conforme anexo; 

●  Inserção no site da Pró-Reitoria de Ensino do manual de utilização do Q Acadêmico; 

● Mapeamento de Processos acadêmicos; 

●  Atualização e alimentação da página web com documentação já aprovada. 

Análise da AUDIN: A Pró-Reitoria adotou providências quanto à 

fragilidade apontada, porém não foram localizados os manuais de procedimentos referentes 

às atividades de sua competência, e que podem nortear as atividades dos servidores que 

atuam na área de ensino nos campi. O link para acesso à norma para emissão de certificado, 

por sua vez, não está abrindo o documento correto. Quanto ao item “Normativas PROEN”, 

foram disponibilizadas algumas normativas da área, faltando disponibilizar as demais 

normativas internas das atividades de competência da Pró-reitoria. 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 à 

Pró-reitoria, relativas às 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. 
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Recomendação: Divulgar no site da Pró-Reitoria de Ensino todos os 

normativos, manuais, checklists e boas práticas, das atividades de competência da Pró-

Reitoria. 

  

Constatação 4.2. Ausência de criação de banco de dados para uso dos campi para 

lançamento de horários de aula e encargos didáticos docentes, visando a publicação no site 

oficial do IFMT.  

Manifestação da Unidade: Para lançamento do horário de aula, já esta 

disponibilizado no Sistema de Gestão Acadêmica janelas e abas para o referido lançamento. 

Quanto aos encargos didáticos, já está sendo providenciado o ambiente digital para 

lançamento no Sistema de Gestão Acadêmica. Vale ressaltar que o sistema acadêmico já foi 

implantado em todos os Campi e Campus avançados, necessitando apenas que cada unidade 

insira e atualize os dados de forma permanente e continua, registrando os processos 

conforme consta no manual e orientação feita nos treinamentos realizados durante a 

implantação. 

Análise da AUDIN: A criação do banco de dados para que os campi 

realizem o lançamento dos encargos didáticos docentes, bem como o acompanhamento da 

inserção e atualização dos dados referentes ao horário de aula no Sistema de Gestão 

Acadêmica, possibilitará a obtenção de informações atualizadas e confiáveis, 

proporcionando  uma maior efetividade no acompanhamento das atividades pela Pró-

reitoria. 

Recomendação 1: Implantar banco de dados para uso dos campi para 

lançamento de encargos didáticos docentes, visando a publicação no site oficial do IFMT, 

monitorando o lançamento das informações.  
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Recomendação 2: Monitorar o lançamento dos horários de aula, pelos 

campi, no Sistema de Gestão Acadêmica.  

 

5 - MONITORAMENTO 

Constatação 5.1.   Fragilidade no monitoramento periódico do Sistema de Controle Interno 

da Pró-Reitoria a fim de avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo. 

Manifestação da Unidade: Considerando que esta é a primeira vez que a 

Pró-Reitoria de Ensino recebe uma nota de auditoria referente a controle interno, 

entendemos que apesar das fragilidades apontadas e da ausência de recursos humanos 

suficiente para atender a demanda de serviço, a Pró-Reitoria de Ensino vem cumprindo com 

todas as atribuições definidas no Estatuto e Regimento, contudo, ressaltamos que não foi 

disponibilizado nenhum orientativo do IFMT que discipline a sistemática de controle 

interno, com foco no ensino. 

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 PROEN conseguirá executar 

satisfatoriamente as atribuições vinculadas às suas competências.  

Recomendação: Monitorar, regularmente, os controles internos da 

PROEN. 

 

B - CAUSAS DE IMPROPRIEDADES/IRREGULARIDADES  

Causa 1: Fragilidade no estabelecimento, homologação e divulgação de 

rotinas, procedimentos, manuais, controle e monitoramento  das atividades do DPI e DEaD. 
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Causa 2: Fragilidade de formalização dos procedimentos de segurança 

utilizados pelo DPI. 

Causa 3: Fragilidade na execução das atividades previstas no Regimento 

Geral por parte do DPI. 

Causa 4: Fragilidade na realização de processo seletivo para contratação 

professores para elaboração e correção de provas dos processos seletivos e vestibulares do 

IFMT por parte do DPI. 

Causa 5: Fragilidade no espaço fisico destinado aos bolsistas dos 

Programas de Educação a Distância (Profuncionário e UAB). 

Causa 6: Fragilidade no controle e transparência na execução das 

atividades e controle dos horários dos servidores do IFMT que colaboram como bolsistas dos 

Programas de Educação a Distância (Profuncionário e UAB). 

Causa 7: Fragilidade no controle de patrimônio dos programas 

Profuncionário e UAB- Universidade Aberta do Brasil.       

Causa 8: Fragilidade dos instrumentos de controle do Programa Bolsa 

Permanência.     

Causa 9: Ausência do Plano Anual de Capacitação dos servidores ligados 

à PROEN. 

Causa 10:  Fragilidade na publicidade, transparência, gerenciamento e 

compartilhamento das informações referentes às atividades da Pró-reitoria. 

Causa 11:  Fragilidade no acompanhamento das ações visando à 

promoção da assistência social aos discentes.  

Causa 12: Fragilidade no levantamento e gestão dos riscos.  

Causa 13: Fragilidade na formalização de procedimentos.  
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Causa 14: Fragilidade na articulação das atividades da PROEN com a 

DSGP e demais Pró-reitorias. 

Causa 15: Fragilidade no monitoramento e avaliação, pela Pró-reitoria, 

das atividades das suas Diretorias, Departamentos, e Departamentos de Ensino dos campi, 

relativos à sua área de atuação. 

Causa 16: Fragilidade no procedimento de análise dos processos de 

criação e atualização dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs). 

Causa 17: Fragilidade na análise crítica de indicadores e resultados do 

ENEM e ENADE. 

Causa 18: Fragilidade no monitoramento periódico do sistema de controle 

interno 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 Pró-reitoria de Ensino 

(PROEN), sendo que ao final do exercício 2015 será emitido o resultado final sobre o IFMT. 

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

descritas neste relatório, que são pontuadas após a avaliação do ambiente organizacional. 

Unidade Jurisdicionada: REITORIA 

Ambiente Organizacional Pontuação Grau de Maturidade 

Pró-reitoria de Ensino  Nota: 46% Intermediário 
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Legenda: 

N

Nível  

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. 

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, 16 de fevereiro de 2016. 
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Equipe Auditoria Interna (AUDIN): 

Nome Cargo Assinatura 

Renata Bueno Contrera Auditora Chefe Substituta  

Augusto César Lira de 

Amorim 

Auditor  

Edilene Sakuno Maeda Coordenadora de Auditoria 

na Área de Gestão de 

Pessoas 

 

Marcelo Gonçalves 

Ortega 

Auditor  

Márcio Menezes Roza Auditor  

Tatiane Aguiar de 

Oliveira 

Auditora  

Deuzimar Lira de Matos Assistente Administração  

 

 

 


