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Unidade Auditada: Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional 

 

Nome do Gestor: Gláucia Mara de Barros 

 

Cargo: Pró-reitora 

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 32/2015:   1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.2; 3.3; 3.7; 3.19; 3.22; 3.23; 3.24; 

3.26; 5.3.  

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 33/2015 

 

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 de Desenvolvimento Institucional no IFMT. 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; 
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1.18 Acompanhamento das ações de sustentabilidade aplicadas no IFMT, no 

exercício 2015; 

 

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 PRODIN foram verificadas como 

boas práticas:  

1) Elaboração e publicação de manuais de competência da DGTI; 

2) Elaboração de cadernos técnicos pelo Departamento de Obras e 

Engenharia; 

3) Reuniões de planejamento da PRODIN 2016.   
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II – RESULTADO DOS EXAMES 

Após consultas ao Regimento Geral do IFMT e normativas internas referentes 

às atividades da PRODIN, aplicação de questionários, reunião e entrevistas com a equipe da Pró-

Reitoria, foi elaborada a Nota de Auditoria nº 32/2015, encaminhada à unidade auditada, que 

apresentou manifestação e comprovantes via google drive no dia 25/01/2016.  Após análise das 

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

constatações que foram mantidas, conforme segue. 

 

1 - AMBIENTE DE CONTROLE 

Constatação 1.1. Fragilidade na coordenação e controle da execução do planejamento 

estratégico, tático e operacional das metas da PRODIN, previstas no PDI 2014-2018.  

Manifestação da Unidade: “Diante da alteração dos gestores da Pro Reitoria e 

Diretoria - PPAI, a nova gestão observou a necessidade de reformular os objetivos, metas e ações 

do planejamento registrado no PDI 2014/2018, o qual encontra-se em fase de replanejamento, 

para isso, a equipe  PRODIN  iniciou seus estudos e analises no dia 16 de novembro 2015, onde 

foi realizado uma reunião geral com a toda equipe e separou em pequenos grupos para sugestão e 

analise dos novos  objetivos propostos,  e as reuniões foram suspensas em dezembro/2015 e 

janeiro/2016 devidos ao período de ferias da maioria dos servidores da equipe, as reuniões 

planejamento retornará no mês de fevereiro. anexo a lista de presença ( doc 1)  e a apresentação 

norteadora do replanejamento da PRODIN 2016 ( doc 2)”. 

Análise da AUDIN: A etapa do monitoramento e controle da execução do 

planejamento é essencial, pois garante a efetiva implementação do que foi planejado. Segundo 

https://drive.google.com/a/ifmt.edu.br/file/d/0BxCjZWn-wTX_RVluUmpCQW56NXM/view?usp=drive_web


 
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. 33/2015    

                                                                                                         4      

 

 

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. 

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 coordenação e controle da execução do 

planejamento estratégico, tático e operacional das metas da PRODIN, previstas no PDI 2014-

2018.  
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Constatação 1.2. Ausência de controles (manuais/regulamentos/resoluções,...) que 

complementem a estrutura organizacional atual com competências, responsabilidades e cargos 

que a compõe. 

Manifestação da Unidade: “as competência da PRODIN, e suas diretorias 

estão estabelecidas no regimento geral. esclarecemos que este está passando por analise e 

reformulação, somente apos homologação desta nova proposta, será redefinidos as 

responsabilidades e cargos, conforme doc 4. ” 

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). A Pró-

Reitoria possui diversas atividades, sendo necessário definir de forma clara e objetiva qual 

atribuição está sob a responsabilidade de cada servidor. A clareza e objetividade na distribuição 

prévia das atribuições de cada servidor, além de atribuir e delimitar responsabilidades, possibilita 

o desenvolvimento do capital intelectual dos servidores, que terão a oportunidade de aprofundar 

seus conhecimentos em sua área de atuação e, assim, contribuir com a melhoria dos processos e 

o desenvolvimento da instituição. Verificamos que o Departamento de Obras e Engenharia 

possui em sua estrutura organizacional 02 (duas) Assessorias: Assessoria Técnica em Topografia 

- CD4  e Assessoria de Fiscalização de Obras - CD4, ficando demonstrado que o Departamento 

possui divisões em níveis de Chefia e Assessoramento. No entanto, não localizamos na estrutura 

organizacional do IFMT (Regimento Geral) as assessorias citadas. 

Recomendação 1: Criar controles (manuais/ regulamentos/ resoluções/ 

organogramas…) com definição  objetiva das atribuições e responsabilidades de cada servidor.  
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Recomendação 2: Efetuar a devida alteração do Regimento Geral do IFMT, 

visando incluir as assessorias do Departamento de Obras e Engenharia.   

 

Constatação 1.3. Ausência de efetividade nas atividades da Comissão de Sustentabilidade do 

IFMT, inclusive com apoio às comissões dos campi. 

Manifestação da Unidade: “ Esclarecemos que a PRODIN, apenas possui um 

representante  na comissão de sustentabilidade, e que a mesma está atualmente sob a presidência 

da Proex”.  

Análise da AUDIN:  Conforme determinado na meta 07, do item 06, página 

121 do PDI 2014-2018, consta que “é de responsabilidade da PROAD/PRODIN e 

ASSESSORIAS o desenvolvimento dos programas e projetos que fomentem e fortaleçam a 

sustentabilidade nos diversos ambientes e setores, bem como na gestão das ações realizadas pelo 

IFMT”. Tendo em vista o papel e as atribuições da PRODIN, compete a ela a coordenação e 

acompanhamento das atividades executadas pela Comissão.  

Recomendação: Coordenar e acompanhar a efetividade nas atividades da 

Comissão de Sustentabilidade do IFMT, inclusive com apoio às comissões dos campi. 

 

Constatação 1.4. Ausência de definição de políticas de sustentabilidade pela Pró-reitoria. 

Manifestação da Unidade: “A PRODIN está em fase de elaboração da 

Politica de Sustentabilidade, inciamos em 2014 com aquisição de um equipamento capaz de 

analisar a  qualidade de energia que entra em cada medidor dos campus, inciou com a medida de 
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energia do campus Bela Vista e com isso foi realizado um projeto de readequação dos circuitos 

alimentadores e rede, Campo novo foi realizado todo readequação dos circuitos de alta tensão e 

baixa tensão e instalado a cabine de medição de alta tensão; No Campus de Juina, realizou a 

readequação no circuito de alta tensão e baixa tensão. Com essa ação já foram possíveis obter 

dados e fornecer informações para apoiar diversas melhorias na questão energética em diversos 

campus em 2015. Como também, apoio a projetos sustentáveis, onde a PRODIN colaborou com 

IFMT do Concursos desafio da Sustentabilidade elaborado pelo MEC, onde conquistou o 2º 

Lugar e diversos campus serão contemplados. A PRODIN  aprovou 2 projetos de gerador com 

energia foto voltaica, um no Campus de Juina e outro no Campus Pontes Lacerda,  como 

também, apoio na contratação de salas de aula utilizando tecnologia sustentáveis, sendo 2 Salas 

Campo Várzea Grande, 2 salas Campus Barra do Garça e 2 salas Campus Confresa. 

O departamento de engenharia está orientando na analise de projetos a implanta~]ao de 

reuso de água, utilização de energia renováveis, utilização de telha termoacustica, torneiras 

automatica, pavimentação com paver ( objetivo de observar aguá de forma drenante), 

O Setor de TI possui uma IN com orientações sobre sustentabilidade, e segue as 

diretrizes. 

Análise da AUDIN: A adoção de ações voltadas à sustentabilidade demonstra 

a preocupação com o tema, todavia não há ainda no IFMT a definição de políticas de 

sustentabilidade, que permeiem todos os setores e atividades da instituição. O Plano de Gestão e 

Logística Sustentável (PLS), cuja obrigatoriedade de elaboração e publicação decorre do Decreto 

nº 5.977/2006 e IN SLTI/MPOG nº 10/2012), é ferramenta de planejamento, com objetivos e 

responsabilidades definidas, ações, metas, prazos de execução e mecanismos de monitoramento e 
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avaliação, que permite ao órgão ou entidade estabelecer práticas de sustentabilidade e 

racionalização de gastos e processos na Administração Pública.  

Recomendação: Elaborar e promover a aprovação da política de 

sustentabilidade do IFMT. 

 

Constatação 1.5. Ausência de formalização de um planejamento periódico (anual) de 

capacitação aos servidores lotados na PRODIN. 

Manifestação da Unidade: Este planejamento será analisado e reformulado 

para toda Equipe PRODIN como ação de 2016, segue anexo o planejamento da Engenharia de 

2015, doc 5. 

Durante ao ano de 2105, não era atual gestão da PRODIN, a DGTI estava trabalhando 

com uma diretoria sistêmica, seguindo anexo o planejamento da TI. 

Análise da AUDIN: Não conseguimos localizar o plano de capacitação dos 

servidores da DGTI e da Diretoria de Politicas, Projetos e Articulação institucional (DPAI). 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 seguinte, caso haja omissão ou impossibilidade 

da DSGP em promover as capacitações necessárias aos servidores da PRODIN, esta deve 

estimular e encaminhar os servidores para  capacitação externa.  

Recomendação: Elaborar planejamento anual de capacitação aos servidores 

lotados em todas as áreas de atuação da PRODIN, bem como promover a sua realização através 

da DSGP ou em cursos externos. 
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Constatação 1.6. Vinculação inadequada do Sistema de Informação ao Cidadão à PRODIN.  

Manifestação da Unidade: “A PRODIN  concorda com afirmação da 

auditoria e solicitou reunião com o magnifico Reitor, visando a retirada deste sistema, tendo em 

vista as novas atribuições proposta do regimento regal” 

Análise da AUDIN:  A Ouvidoria e o Sistema de Informação ao Cidadão 

possuem atribuições convergentes, uma vez que permitem realizar uma avaliação dos processos 

da instituição. Todavia, estão vinculados a setores diferentes:  

a) o Sistema de Informação ao Cidadão está vinculado à PRODIN; 

b) a Ouvidoria, atualmente, está atuando de forma vinculada à Diretoria de 

Planejamento Executivo - embora o artigo 91 preveja que a Ouvidoria é 

órgão de assessoramento, e o Manual de Orientações para Implantação de 

Uma Unidade de Ouvidoria da Controladoria Geral da União recomende 

que a ouvidoria deve vincular-se preferencialmente ao conselho, ao 

colegiado ou ao dirigente máximo do órgão/entidade.  

A centralização das atividades da Ouvidoria e do Sistema de Informação ao 

Cidadão em um único setor proporciona a racionalização das ações e, principalmente, otimiza o 

levantamento e análise de dados referentes às denúncias, reclamações, solicitações, sugestões e 

elogios, bem como das solicitações de informação. A análise destes dados em conjunto 

possibilita identificar as atividades que necessitam de aprimoramento, contribuindo para a 

resolução de problemas administrativos ou acadêmicos, oferecendo alternativas e informações, 

propondo soluções e oferecendo recomendações, tudo conforme consta do artigo 92 do 

Regimento Interno do IFMT.  



 
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. 33/2015    

                                                                                                         10      

 

 

Recomendação:  Avaliar a possibilidade de inserção do Sistema de 

Informação ao Cidadão junto à Ouvidoria do IFMT. 

 

Constatação 1.7. Ausência de efetividade no funcionamento e procedimentos padronizados das 

atividades da Comissão Própria de Avaliação (CPA), bem como do cumprimento de suas metas 

previstas no PDI/2014-2018. 

Manifestação da Unidade: “A PRODIN apenas orientou os termos do 

regimento Geral a Comissão própria de avaliação, e hoje está em fase de  eleição cuja  a 

comissão possui representação desta pro Reitoria, anexo a portaria. doc. 6” 

Análise da AUDIN:  A Lei 10.861/2004, que institui o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), estabelece no artigo 11 que cada instituição de 

ensino superior, pública ou privada, constituirá Comissão Própria de Avaliação - CPA,  no prazo 

de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação da Lei,  com as atribuições de condução dos 

processos de avaliação internos da instituição, de sistematização e de prestação das informações 

solicitadas pelo INEP. O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2014-2018, Capítulo 

VIII, estabelece políticas e metas de autoavaliação institucional, constando do item 8.7.3 a 

metodologia do Projeto de Avaliação Institucional, com 5 etapas, sendo que a primeira inicia 

com a posse dos membros da CPA. Conforme o artigo 73 do Regimento Geral do IFMT, 

compete à PRODIN “acompanhar  e  apoiar  as  atividades  da  Comissão  Própria  de  Avaliação 

Institucional”. Todavia, ainda está em processo de eleição dos membros da CPA, conforme 

manifestação da unidade, não havendo portanto efetividade no seu funcionamento nem 

procedimentos padronizados de suas atividades.  

Recomendação 1: Constituir a Comissão Própria de Avaliação do IFMT. 
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Recomendação 2: Criar procedimentos padronizados das atividades da CPA; 

Recomendação 3: Criar rotina de controle da execução das metas da CPA, 

previstas no PDI 2014-2018. 

 

Constatação 1.8. Ausência de efetividade no funcionamento e procedimentos padronizados de 

todas as atividades da Comissão de Ética, vinculada ao Reitor (check-list, atas, manuais, 

orientações normativas, orientações técnicas, Nota Técnica, ...). 

Manifestação da Unidade: “A Comissão de ética, não esta sob a 

responsabilidade da `PRODIN, temos conhecimento da resolução CONSUP, que regulamenta as 

atividades de ética do IFMT. ” 

Análise da AUDIN:  O Sistema de Gestão da Ética tem o objetivo de 

promover atividades que dispõem sobre a conduta ética por meio de apoio ao desenvolvimento 

de políticas públicas e à instituição de Comissões de Ética nos órgãos da administração pública 

federal. A instituição das Comissões de Ética, bem como a efetiva atuação delas, reflete a 

preocupação do gestor em implantar um sistema integrado de gestão da ética com o objetivo 

pedagógico de prevenir condutas incompatíveis com o padrão ético desejável para o desempenho 

de funções públicas. O entendimento é que a prevenção se dá por meio do conhecimento de 

parâmetros esperados, adquiridos por atividades educacionais contínuas.
1
  

Recomendação: Articular junto ao Reitor quanto à efetividade no 

funcionamento e criação de procedimentos padronizados de todas as atividades da Comissão de 

Ética do IFMT. 

                                                
1
 Mendes A, Junior H, Luz R, Borges C, Comissão de Ética Setorial: os desafios de fazer cumprir 

a ética na administração pública federal - Revista do Serviço Público Brasília 61 (2): 137-156 

Abr/Jun 2010. 
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Constatação 1.9. Insuficiente espaço físico para comportar todos os setores e servidores da 

Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - DGTI: 

a) inexistência de espaço para armazenamento e para manutenção de equipamentos de 

informática (computadores, cabos, ferramentas de trabalho, dentre outros); 

b) espaço físico inadequado para efetuar atendimento a servidores e fornecedores de forma 

satisfatória; 

c) apenas um banheiro para atender 14 servidores e 3 estagiários. 

Manifestação da Unidade: “a) Esta demanda esta sendo sanada com a locação 

do anexo 1, onde foi destinada uma sala para a guarda dos equipamento de TI da reitoria.  

b) Por estarmos em um prédio alugado, faltou uma gestão de espaço para comportar os 

servidores lotados na DGTI. Esperamos por futuras providencias nas próximas expansões da 

reitoria para a DGTI tenha um ambiente adequado; 

c) Através de reuniões que estão em andamento na DGTI vamos chegar a uma melhor 

solução para este problema, que enquadra-se ainda na gestão de espaço disponibilizado a DGTI 

Análise da AUDIN:  O atual imóvel da Reitoria é locado e tem atendido as 

necessidades de diversos setores, porém com a crescente expansão do Instituto Federal no Estado 

de Mato Grosso, algumas atividades têm aumentado e os espaços têm se tornado insuficientes. É 

o caso da Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação, que na sua estrutura organizacional 

conta com as Coordenações de Atendimento ao Usuário, de Operações, de Sistemas e Negócio, 

de Gestão e Projetos e de Segurança de Informação de TI, e que atualmente está lotada com 14 

servidores efetivos e 3 estagiários para exercício das suas atribuições. Não há espaço adequado 

para armazenamento e manutenção de equipamentos de informática nem para atendimento a 

servidores e fornecedores de forma satisfatória. Ressalta-se ainda que em uma possível 

necessidade de lotação de mais servidores, o setor passará por dificuldades por não haver mais 
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espaço para lotá-los. A unidade reconheceu a fragilidade apontada afirmando que já estão 

tomando providências para adequação do setor, visto que uma sala do anexo 1 foi destinada para 

a guarda dos equipamento de TI da Reitoria. No entanto, o anexo 1 ainda não está em pleno 

funcionamento. A constatação será mantida para monitoramento através do Plano de 

Providências Permanente - PPP - desta AUDIN. 

Recomendação 1: Estruturar os espaços físicos de acordo com as atividades 

executadas e o quadro de pessoal, visando adequar o acesso dos usuários ao atendimento de 

todas as suas atividades. 

Recomendação 2: Viabilizar sala específica para a guarda e manutenção dos 

equipamentos de TI da Reitoria. 

 

Constatação 1.10. Ausência de requisitos de segurança, de arquitetura e estrutura, de sistema 

elétrico e de sistemas mecânicos (ar condicionado, ventilação, equipamentos de proteção 

individual, proteção contra incêndio, monitoramento de temperatura, água e gás) do sistema de 

data center da Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - DGTI na Reitoria, conforme 

ANSI/TIA 942. 

Manifestação da Unidade: “Providencias já foram tomadas a este respeito, 

como a colocada de extintores. Existe também o processo em andamento de sensores de 

temperatura que serão colocados nas duas salas do datacenter para que ocorra um monitoramento 

e uma automação dos ares-condicionados. Estamos providenciando a aquisição de sensores de 

incêndio nessas salas” 

Análise da AUDIN: O sistema de datacenter é um ambiente projetado para 

abrigar servidores e outros componentes, como sistemas de armazenamento de dados e ativos de 
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rede. O objetivo principal de um datacenter é garantir a disponibilidade de equipamentos que 

rodam sistemas cruciais para o negócio de uma organização, garantindo a sua continuidade. É 

um sistema complexo que geralmente envolve grande volume de recursos para implantá-lo e 

demanda certos cuidados para que seu objetivo seja atingido. É um ambiente que concentra 

grande quantidade de energia, além de muitos equipamentos eletrônicos que geram calor. O 

próprio sistema de climatização é um potencial candidato a focos ou fonte de incêndio. Não há 

uma norma que obriga quais são os requisitos mínimos para a devida implantação de um sistema 

de datacenter, no entanto podem ser seguidas recomendações e boas práticas para mitigar os 

riscos envolvidos, como por exemplo Normas ANSI/EIA/TIA, Normas Reguladoras do 

Ministério do Trabalho e Emprego, Cobit, etc. Várias ações devem ser tomadas para que a 

política de segurança física e de prevenção seja eficiente. Tais ações vão desde treinamento para 

as equipes técnicas do datacenter, disponibilização de extintores adequados colocados em pontos 

estratégicos, fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), porta corta fogo, 

sistema de monitoramento de temperatura, além de outras estratégias de prevenção. Destaca-se a 

orientação elencada no Cobit 4.1: 

Definir e implementar medidas de segurança física alinhadas com os requisitos de 

negócio para proteger o local e os ativos físicos. As medidas de segurança física devem 

ser capazes de efetivamente prevenir, detectar e mitigar riscos relacionados a roubo, 

temperatura, fogo, fumaça, água, vibração, terrorismo, vandalismo, quedas de energia, 

produtos químicos ou explosivos. 

O sistema datacenter da Reitoria se encontra em uma sala específica na 

Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação. Em visita ao setor e em entrevista com os 

servidores, foi possível verificar que o ambiente não está adequado. A porta que dá acesso ao 

sistema é comum, de madeira, e é trancada com chave, que fica com os responsáveis. Não há 

sistema eletrônico de vigilância, e nem de controle de acesso. À época da visita, não haviam 

extintores de incêndio, exaustores de ar e nem sistema de monitoramento de temperatura. Foi, 

ainda, relatado para a equipe de auditoria que não há sequer Equipamentos de Proteção 
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Individual. Ressalta-se, ainda, que não houve adequado planejamento para contratação e 

instalação do sistema de datacenter, visto que foram realizadas ao longo de 2015 readequações 

da estrutura física para comportá-lo, além de que, conforme manifestado pela unidade, estão 

buscando readequá-lo agora com a instalação de extintores e de sensores de incêndio, o que faz 

com que a contratação e implantação seja muito mais onerosa para a instituição. Destaca-se, 

outrossim, que a não observância de requisitos mínimos de segurança gera riscos para a 

instituição, como superaquecimento das máquinas, perdas dos dados armazenados, incêndio e 

acidentes de trabalho. A unidade reconheceu a fragilidade apontada afirmando que já estão 

tomando providências para adequação do sistema, comprometendo-se a implementar mais ações 

necessárias para saneamento da impropriedade. A constatação será mantida para monitoramento 

através do Plano de Providências Permanente - PPP - desta AUDIN. 

Recomendação: Estruturar o Datacenter com instalações físicas adequadas e 

necessárias à segurança de continuidade do negócio. 

 

Constatação 1.11. Ausência de revisão/ atualização da Política de Segurança da Informação e 

Comunicações do IFMT, conforme determinado no item 11 da POSIC IFMT c/c NC nº 

03/IN01/DSIC/GSIPR. 

Manifestação da Unidade: “A constatação1.15 esta em andamento, a politica 

de segurança da informação será atualizada, assim que for aprovado pelo CONSUP  o regimento 

interno do Comitê de Segurança da Informação, que consta no processo 23190.036525.2014-01, 

encaminhado a DGTI, onde o ao Presidente do Comitê de Tecnologia de Informação está lotado. 

Após a aprovação do regimento a equipe dará inicio a  atualização da POSIC do IFMT” 

Análise da AUDIN:  A Política de Segurança da Informação e Comunicações 

– POSIC – é o meio que a alta direção organizacional declara o seu comprometimento com vistas 
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a prover diretrizes estratégicas, responsabilidades, competências e o apoio para implementar a 

gestão de segurança da informação e comunicações na instituição. Verifica-se que no âmbito do 

Instituto Federal de Mato Grosso – IFMT – há esse documento, o qual foi aprovado pela 

Resolução CONSUP/IFMT n.º 28 de 30 de abril de 2012. Apesar da POSIC/IFMT obrigar a 

revisão anual, a Norma Complementar n.º 03/DSIC/GSIPR, orienta que todos os instrumentos 

normativos gerados a partir da POSIC, incluindo a própria POSIC, devem ser revisados sempre 

que se fizer necessário, não excedendo o período máximo de 03 (três) anos. A definição dessa 

política pela instituição é um dos primeiros passos para comprovar o reconhecimento da 

importância da segurança da informação na organização e seu tratamento, sendo a revisão e a 

adoção de outras políticas e procedimentos relacionados à matéria a demonstração de que a 

instituição está envidando esforços para o fortalecimento da gestão da segurança da informação e 

comunicações. A unidade reconheceu a fragilidade apontada afirmando que a POSIC será 

atualizada, assim que for aprovado pelo CONSUP o regimento interno do Comitê de Segurança 

da Informação, comprometendo-se desse modo a implementar as ações necessárias para 

saneamento da impropriedade. No entanto, cabe ressaltar que o envio da minuta para análise da 

CTI se deu em dezembro de 2014, transcorrendo mais de um ano sem a aprovação.  

Recomendação 1: Adotar mecanismos para agilizar a aprovação do Regimento 

Interno do Comitê de Segurança da Informação. 

Recomendação 2: Adotar rotinas e procedimentos a fim de revisar anualmente 

a Política de Segurança da Informação e Comunicações da instituição. 
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2 - AVALIAÇÃO DE RISCO 

Constatação 2.1.  Ausência de objetivos formalizados, metas e rotinas a fim de 

identificar/mensurar os processos/pontos críticos das suas atividades, auxiliando na tomada de 

decisão da Pró-retioria. 

Manifestação da Unidade: “com a reavaliação do PDI 2014/2018 e a 

elaboração do Planejamento estratégico da PRODIN, estamos readequando os objetivos e metas, 

bem como criando indicadores, não só interno como também de todo IFMT, para melhor 

acompanhamento e auxilando nas tomada de decisão das Pro Reitorias e dos Campi.” 

Análise da AUDIN:   As rotinas, metas e objetivos, bem como a identificação 

e mensuração dos processos e pontos críticos de sua atividade possuem fragilidades, 

considerando-se que não há definição clara das rotinas, manuais, procedimentos, atribuições e 

responsabilidades de cada servidor, que não estão sendo executadas ações de extensão em todas 

as áreas demandadas, não há um adequado monitoramento das metas e indicadores e nem 

definição clara dos pontos críticos que impactam os objetivos estabelecidos. 

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

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

decisão. 

 

Constatação 2.2. Ausência de avaliação de risco feita de forma contínua e oficial, identificando-

os, mensurando-os e classificando-os de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a 

gerar informações úteis à tomada de decisão da Pró-reitoria. 
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Manifestação da Unidade: “com a reavaliação do PDI 2014/2018 e a 

elaboração do Planejamento estratégico da PRODIN, estamos readequando os objetivos e metas, 

bem como criando indicadores, não só interno como também de todo IFMT, para melhor 

acompanhamento e auxilando nas tomada de decisão das Pro Reitorias e dos Campi. Esta 

questão complementa a constatação 2.1, que requer por parte desta pro reitoria a mesma conduta 

adotada. ” 

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

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

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

2014-2018 e em consulta aos documentos enviados, 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 engenharia e DPAI, 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. 

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 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 

 

Constatação 2.3. Ausência 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) e no PETI/PDTI (Plano Estratégico de TI e Plano Diretor de TI). 

Manifestação da Unidade: “A PRODIN fez uma coletana de indicadores em 

2015, com objetivo de auxilar na analise do desempenho do IFMT, este documento está  em fase 

de analise critica pelos Pro Reitores e diretores da Reitoria para homologação em fevereiro 2016, 

doc 6” 

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 à realização dos objetivos previamente estabelecidos. A definição e 

utilização de indicadores de desempenho permite que as organizações demonstrem o resultado 
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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 mais ampla, a 

realização da missão institucional. 

Recomendação: Elaborar periodicamente relatórios de desempenho das 

atividades da PRODIN, a fim de subsidiar o acompanhamento das atividades desempenhadas e a 

confecção do Relatório de Gestão.  

 

3 - ATIVIDADES DE CONTROLE 

Constatação 3.1. Ausência no Departamento de Obras e Engenharia de normativos 

estabelecendo procedimentos, prazos e instruções operacionais padronizados de todas as 

atividades relacionadas a obras e serviços de engenharia no âmbito do IFMT, devidamente 

homologados e divulgados, constando: 

a. Planejamento de obras e serviços de engenharia, contendo itens obrigatórios para 

elaboração de projetos e planejamento da contratação, como por exemplo: ARTs/RRTs, 

acessibilidade, sustentabilidade, sondagem de solo, adequação de prazo de execução, data 

de emissão de ordem de serviço, documentação do terreno, aprovação dos projetos junto 

aos órgãos ambientais, municipais e corpo de bombeiros, elaboração de programa de 

necessidades, adequação ao plano de necessidades para atendimento ao usuário final, 

estudo de viabilidade, anteprojeto, custo do metro quadrado da obra; 

b. Obrigatoriedade de análise prévia pelo Departamento, nas contratações de serviço de 

elaboração de projetos, bem como a forma de pagamento, nos termos das orientações do 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo; 

c. Itens a serem analisados nas contratações de obras e serviços de engenharia, inclusive 

contratação de elaboração de projetos; 
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d. Obrigatoriedade da efetiva participação do Departamento de Engenharia em todas as 

fases dos processos licitatórios para contratação de obras e serviços de engenharia; 

e. Fiscalização de obras e serviços de engenharia: cronograma de fiscalização, critérios para 

recebimento provisório e definitivo da obra etc; 

f. Adequada análise de aditivos (prazo e valor):  

e.1. análise técnica suficientemente detalhada da justificativa do aditivo; 

e.2.adequação dos custos: no caso de aditivo de valor deve ser utilizada a planilha 

SINAPI, com aplicação do mesmo desconto que foi aplicado na proposta inicial; 

e.3. indicação de alterações necessárias dos projetos, cronograma, ARTs/RRTs. 

Manifestação da Unidade: O Departamento de Obras e Engenharia com a 

finalidade de normatizar procedimentos e elaborou os cadernos abaixo listados: 

- Caderno 01: Caderno de Conceitos de Obras do IFMT. 

- Caderno 02: Planejamento de Obras - Aborda o fluxograma de planejamento de obras 

(descrevendo os procedimentos, cuidados, princípios, documentos e necessidades das 

distintas fases que o compõem) e as instruções para a elaboração dos planos diretores de 

infraestrutura dos campi. 

- Caderno 04: Caderno de Encargos de Obras do IFMT - Contém as informações técnicas 

necessárias para análise, preparo de orçamento e execução de obras e serviços de 

engenharia para o IFMT. 

- Caderno 06: Caderno de Fiscalização de Obras do IFMT. - Descreve os conceitos, 

processos e atribuições dos diferentes agentes responsáveis pela fiscalização de obras do 

IFMT.    
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Análise da AUDIN: Conforme documentos encaminhados pela PRODIN, 

concluímos que a grande maioria dos itens da constatação, estão devidamente contemplados nos 

cadernos de orientações e normatizações do Departamento, mas diante da não homologação e 

divulgação aos setores e nem publicação no site do IFMT, monitoraremos a constatação via PPP 

- Plano de Providências Providências desta AUDIN. 

Recomendação: Providenciar a homologação e publicação dos instrumentos 

de controles (Cadernos) do Departamento de Obras e engenharia. 

 

Constatação 3.2. Fragilidade quanto ao encaminhamento prévio de todos os processos de 

contratação de projetos, obras e serviços de engenharia realizados pelo IFMT para análise pelo 

Departamento de Obras e Engenharia (nem todos os processos são encaminhados previamente).  

Manifestação da Unidade: ““Há necessidade do gestor do IFMT elaborar uma 

resolução estabelecendo os prazos para encaminhamento prévio de todos os processos de 

contratação de projetos, obras e serviços de engenharia realizados pelo IFMT”. 

O “Caderno 02 – Planejamento de Obras do IFMT” apresenta fluxograma técnico-

administrativo para o planejamento e execução de obras no IFMT. Este pretende estabelecer a 

necessidade da participação do Departamento de Obras e Engenharia durante as distintas fases 

do desenvolvimento de obras através da elaboração de pareceres e relatórios técnicos, assim 

como os prazos necessários para submissão e análise de projetos. 

Porém, a obrigatoriedade de obedecimento desta normativa, depende de esferas 

superiores ao departamento. 

Análise da AUDIN:  O encaminhamento prévio ao Departamento de Obras e 

Engenharia dos processos de contratação de projetos é de fundamental importância. Conforme 
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estabelecido no Art. 78 do Regimento Geral do IFMT, o Departamento de Obra é o responsável 

pelo planejamento da infraestrutura da instituição:  

Art. 78. O Departamento de Obras e Engenharia é o órgão responsável pelas 

atividades relacionadas ao planejamento, à supervisão, à fiscalização, à 

execução e à adaptação de infraestrutura no âmbito do IFMT. (grifo nosso).  

… 

VI. emitir parecer técnico sobre as propostas relacionadas a obras e serviços a 

serem executados; 

A análise prévia da futura contratação do projeto, especialmente no que se refere à análise do 

termo de referência, programa de necessidades, adequação ao plano de necessidades para 

atendimento ao usuário final, estudo de viabilidade, anteprojeto e custo do metro quadrado da 

obra, tem o objetivo de evitar problemas futuros durante a execução da obra ou serviço de 

engenharia.  

Recomendação: Elaborar normativo estabelecendo a obrigatoriedade e prazos 

para encaminhamento prévio de todos os processos de contratação de projetos, obras e serviços 

de engenharia realizados pelo IFMT, bem como, efetuar ampla divulgação da norma no IFMT. 

    

Constatação 3.3. Fragilidade no controle do andamento de todas as obras e serviços de 

engenharia do IFMT, uma vez que são acompanhados pelo SIMEC e este encontra-se 

desatualizado. 

Manifestação da Unidade Constatação 3.4: “O atraso na atualização do 

SIMEC  em alguns campus, e originário por  problemas de difícil solução burocrática e que por 

parte de responsáveis por alimentar, o qual possui uma rotatividade de servidores, e que o 



 
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. 33/2015    

                                                                                                         24      

 

 

mesmo não detém do conhecimento necessário e que  muitas vezes necessita de interferência da 

Reitoria ou própria equipe do MEC.  

O Departamento de Obras e Engenharia monitora e auxilia os campi na atualização do 

SIMEC. Assim, possui conhecimento sobre o real estado das obras desatualizadas. 

O andamento das obras também é acompanhado através das visitas técnicas às mesmas.” 

Análise da AUDIN: O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Mato Grosso deve efetuar o lançamento tempestivo das informações referente as obras no 

Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle - SIMEC,  conforme estabelecido no 

§ 1º do art. 3º da Portaria n.º 04 de 04 de novembro de 2014 do Ministério da Educação - MEC.  

Art. 3º - Todas as unidades orçamentárias vinculadas ao MEC utilizarão 

Planos Internos específicos para cada obra, objetivando o respectivo 

monitoramento da execução e dos custos.  

§ 1º - As obras contratadas pelo Ministério da Educação, suas autarquias, 

fundações e empresas públicas serão obrigatoriamente cadastradas no 

Módulo "Monitoramento de Obras" do SIMEC, utilizando-se, 

prioritariamente, os códigos identificadores de PI gerados por este módulo, 

admitindo-se os oriundos de outra Unidade Orçamentária da União. 

Por outro lado, o artigo 78 do Regimento Geral do IFMT determina que “O 

Departamento de Obras e Engenharia é o órgão responsável pelas atividades relacionadas ao 

planejamento, à supervisão, à fiscalização, à execução e à adaptação de infraestrutura no âmbito 

do IFMT” (grifo nosso). Neste sentido, cabe ao Departamento de Obras e Engenharia adotar 

políticas junto aos Campi, visando o cumprimento das determinações contidas na referida 

portaria.  
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Recomendação: Adotar medidas, junto aos Campi e Reitoria, visando orientar 

e determinar prazos para o lançamento tempestivo das informações no Sistema Integrado de 

Monitoramento, Execução e Controle - SIMEC. 

 

Constatação 3.4. Ausência de planejamento e ações referentes à conservação e manutenção das 

dependências físicas da reitoria e dos campi do IFMT. 

Manifestação da Unidade: “O Departamento de Obras e Engenharia entende 

que o planejamento das ações referentes à conservação e manutenção das dependências físicas 

do IFMT não é parte de suas atribuições. 

Este departamento não possui corpo técnico suficiente para despenhar tal função visto 

que as ações relativas ao planejamento e fiscalização de obras consomem todos os recursos 

humanos do departamento. 

Este tipo de  serviço é considerado comum, e será executado em parceria com PROAD, a 

equipe de engenharia só é abordada em itens específicos que requer conhecimento técnico.” 

Análise da AUDIN:  A realização de manutenção preventiva de forma 

planejada e sistemática impede a degradação do imóvel e a redução de sua vida útil. A norma 

NBR 5674 fixa os procedimentos de orientação para organização de um sistema de manutenção 

de edificações. É necessário que a PRODIN e a PROAD atuem em conjunto quanto ao 

planejamento da manutenção e conservação dos imóveis do IFMT, no que se refere às 

competências e conhecimentos especializados de cada Pró-Reitoria. 

Recomendação: Elaborar, em conjunto com a PROAD, o programa de 

manutenção e conservação dos imóveis do IFMT. 
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Constatação 3.5. Fragilidade no levantamento e providências quanto às falhas nos projetos, 

execução e fiscalização das obras e serviços de engenharia do IFMT. 

Manifestação da Unidade: “O apontamento das falhas presentes nos projetos 

ocorre através de análise e elaboração de parecer para os projetos submetidos ao departamento. 

O levantamento de falhas na execução de obras se dá durante o processo de fiscalização 

das mesmas, os problemas verificados são registrados em relatórios de visita técnica e apontados 

em diário de obras. 

Apesar de não haver uma ferramenta específica para o registro e análise das falhas 

detectadas o exame das mesmas é realizado constantemente pelo departamento. A elaboração 

dos cadernos normativos para o planejamento e execução de obras é a principal providência 

tomada com a finalidade de corrigir as principais falhas verificadas. 

Análise da AUDIN: Cabe ao Departamento de Obras e Engenharia o 

levantamento e providências quanto aos problemas detectados nos projetos de obra e serviços de 

engenharia sob responsabilidade do IFMT, tendo como objetivo principal, a correção dos 

projetos antes do procedimento licitatório ou que o mesmo seja licitado novamente com as 

mesmas falhas detectadas na execução anterior. A adoção de medidas corretivas é essencial, 

porém resolve o problema pontual daquela obra/serviço de engenharia específico e não impede a 

repetição dos problemas, sendo necessário atuar junto às causas a fim de minimizar o risco de 

nova ocorrência. Para tanto, e considerando ainda o grande número de obras em andamento no 

IFMT, é necessário realizar o levantamento dos problemas recorrentes ocorridos no 

planejamento, execução e fiscalização, com o objetivo de adotar medidas preventivas. Também é 

necessário evitar a execução de obras e serviços de engenharia, cujos projetos já foram 

executados anteriormente e apresentaram falhas, sem que seja feita a devida correção/adequação.      
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Recomendação 1: Emitir parecer contrário ao andamento do processo para 

contratação de obra e serviços de engenharia  cujos projetos já foram executados anteriormente e 

apresentaram falhas, sem que seja feita a devida correção/adequação. 

Recomendação 2: Realizar levantamento das falhas ocorridas no 

planejamento/execução/fiscalização de obras e serviços de engenharia do IFMT e, com base no 

levantamento, propor e acompanhar a adoção de medidas preventivas. 

 

Constatação 3.6. Ausência de Plano Diretor de Infraestrutura das unidades do IFMT. 

Manifestação da Unidade: “O Plano Diretor de Infraestrutura foi elaborado e 

depende da aprovação do gestor do IFMT”. 

No item “3 – Instruções para elaboração do plano diretor de infraestrutura” do “Caderno 

02 – Planejamento de Obras do IFMT” consta a definição, objetivo, princípios norteadores e 

metodologia a ser adotada para elaboração dos Planos Diretores de cada Campi”. 

 Análise da AUDIN: A elaboração do Plano Diretor de Infraestrutura 

demonstra a preocupação do setor, sendo necessária, porém, a sua aprovação formal e divulgação 

adequada, além da publicação no site oficial, a fim de que possa ser operacionalizado e exigido 

seu cumprimento. 

Recomendação: Providenciar a aprovação formal o Plano Diretor de 

Infraestrutura do IFMT, bem como a divulgação aos interessados e publicação no site oficial do 

IFMT. 
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Constatação 3.7. Ausência de levantamento e providências para regularização da situação de 

todas as unidades do IFMT com relação ao Alvará de Prevenção Contra Incêndio e Pânico 

emitido pelo Corpo de Bombeiros. 

Manifestação da Unidade: “Está em andamento”. 

Análise da AUDIN: Proteção passiva, conforme ABNT NBR 14432:2001 – 

são medidas incorporadas ao sistema construtivo da edificação visando estabelecer as condições 

a serem atendidas pelos elementos estruturais e de compartimentação que integram os edifícios 

para que, em situação de incêndio, seja evitado o colapso estrutural. Para os elementos de 

compartimentação, devem ser atendidos requisitos do estanqueidade e isolamento por um tempo 

suficiente para possibilitar:  

- Fuga dos ocupantes da edificação em condições de segurança; 

 - Segurança das operações de combate ao incêndio;  

- Minimização de danos a edificações adjacentes e à infraestrutura pública.  

A Lei Estadual 8.399/2005 (Lei de Segurança contra Incêndio e Pânico de 

Mato Grosso) estabelece no artigo 9º que: 

Artigo 9º O Alvará de Prevenção Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros 

Militar será expedido pela Diretoria de Serviços Técnicos, pelos Centros de Serviços 

Técnicos e pelos Núcleos de Serviços Técnicos da Corporação, desde que as 

edificações, instalações e locais de risco vistoriadas estejam com suas medidas de 

segurança contra incêndio e pânico projetadas e instaladas de acordo com respectivo 

processo aprovado, ou ainda, desde que sanadas as observações apontadas em vistoria 

técnica. (grifo nosso)  
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A expedição de alvará demonstra a efetiva gestão do risco de incêndio e é 

documento indispensável para o devido funcionamento de um prédio/edificação. Neste sentido, o 

Gestor deve adotar medidas urgentes visando a regularização de todos as edificações do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso junto aos órgãos responsáveis pela 

vistoria e expedição do Alvará de Prevenção Contra Incêndio e Pânico.    

Recomendação: Providenciar a regularização de todos os prédios/edificações 

do IFMT junto aos órgãos responsáveis pela emissão do alvará de prevenção contra incêndio e 

pânico. 

 

Constatação 3.8.  Fragilidade no auxílio e orientação aos campi no desempenho das atividades 

executadas pela Diretoria de Políticas, Projetos e Articulação Institucionais - DPAI. 

Manifestação da Unidade: Eta Diretoria assumiu no més outubro d e 2015, e 

esta em fase de analise das ações e replanejamento para atendimento em 2016, anexar plano de 

ação. 

Análise da AUDIN:  De acordo com inciso VI do artigo 77 do Regimento 

Geral, Compete a DPAI: “promover  o  planejamento,  a  integração  e  a  cooperação  mútua  

entre  as unidades organizacionais do IFMT”. O DPAI se situa no nível estratégico do IFMT e 

seu principal papel propor politicas e projetos estratégicos para o desenvolvimento do IFMT, 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 diretoria 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.  
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Recomendação: Incrementar a sistematização, auxílio e orientação aos campi 

no desempenho das atividades executadas pela Diretoria de Políticas, Projetos e Articulação 

Institucionais - DPAI. 

 

Constatação 3.9. Fragilidade nas políticas de integração e cooperação com os campi e entre os 

ambientes organizacionais da Reitoria no desempenho de suas atividades. 

Manifestação da Unidade: “Está fragilidade será suprida com o plano de ação 

e  e acompanhamento dos indicadores deste Diretoria que esta em fase de finalização.” 

Análise da AUDIN: A PRODIN se situa no nível estratégico do IFMT e seu 

principal papel é propor politicas e projetos estratégicos para o desenvolvimento do IFMT, 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 executá-las adequadamente e assim 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.  

Recomendação: Incrementar a política de integração e cooperação com os 

campi e entre os ambientes organizacionais da Reitoria no desempenho de suas atividades 

 

Constatação 3.10. Ausência de supervisão do mapeamento dos processos institucionais no 

âmbito do IFMT.  

Manifestação da Unidade: “Está constatação, está sendo desenvolvida pelo 

arquivista lotado na DSGP e que a PRODIN esta supervisionado através da DGTI a digitalização 
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de todos os documentos e desenvolvendo, um sistema para auxiliar a gestão no acompanhamento 

dos processos, iniciando como piloto pela DSGP. 

Análise da AUDIN:  Conforme artigo 77, inciso X, do Regimento Geral, 

compete ao DPAI “supervisionar o processo de mapeamento e de documentação dos processos 

institucionais do IFMT”. O mapeamento de processos é utilizado pelas instituições para entender 

de forma clara e objetiva como uma unidade de trabalho está operando, representando cada passo 

de operação dessa unidade. Esse exercício de compreensão e documentação é fundamental para 

melhoria de processos, é a partir de um mapa bem estruturado do processo que sugestões de 

melhoria e pontos de atuação dessas metodologias podem ser elencados e observados com mais 

detalhes. A função de supervisionar o processo é de suma importância, visto que através dessa 

atividade, poderão ser identificadas falhas  na execução das tarefas a tempo de se fazer as 

devidas correções e adaptações no processo.  

Recomendação: Supervisionar o mapeamento dos processos institucionais no 

âmbito do IFMT 

 

Constatação 3.11. Fragilidade na cooperação entre a PROAD e a Diretoria de Políticas, Projetos 

e Articulação Institucionais - DPAI no que tange as diretrizes de uma política global de 

Organização, Sistemas e Métodos visando a melhoria do processo de gestão e ao 

desenvolvimento institucional.  

Manifestação da Unidade: “Esta fragilidade esta sendo suprida  partir do outubro de 

2015 , através da aproximação da DPAI com a Diretoria de Planejamento e Diretoria d e 

Administração da Proad,  com a criação de alguns documentos em conjunto.  

Análise da AUDIN:  De acordo com artigo 77 inciso VIII, compete a DPAI 

“estabelecer, em conjunto com a Pró-Reitoria de Administração, diretrizes de uma política global 
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de Organização, Sistemas e Métodos visando a melhoria do processo de gestão e ao 

desenvolvimento institucional”, e no artigo 64 do Regimento Geral, “A Pró-Reitoria de 

Administração é o órgão executivo responsável por planejar, superintender,  coordenar,  

fomentar  e  acompanhar  as  atividades  e  políticas  de planejamento, administração, gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial do Instituto”. É imprescindível que trabalhem juntos a fim 

de articular políticas que venham a favorecer todos os Campi e atividades do instituto. Para que 

esse trabalho de cooperação seja efetivo e para que alcance os resultados esperados, é necessário 

que seja determinado atribuição e competências de cada Pró-Reitoria. 

Recomendação: Atuar em cooperação, a PROAD e a Diretoria de Políticas, 

Projetos e Articulação Institucionais - DPAI, no que tange às diretrizes de uma política global de 

Organização, Sistemas e Métodos, visando a melhoria do processo de gestão e ao 

desenvolvimento institucional.  

 

Constatação 3.12. Ausência de avaliação dos indicadores de desempenho e qualidade, existentes 

no IFMT. 

Manifestação da Unidade: Os indicadores encontra se  fase de criação e 

validação, após sua homologação por parte dos Gestores, será  alimentados com os dados 

coletados e realizado as avaliações de desempenho  da instituição. 

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, 
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melhoria na eficiência dos processos de trabalho, e norteando, em uma ótica maior, a realização 

da missão institucional. Atualmente já existem indicadores definidos pelo acórdão TCU nº 

2.267/2005-P, que devem ter acompanhamento efetivo por parte da Pró Reitoria.  

Recomendação: Avaliar os indicadores de desempenho constantes do acórdão 

TCU nº 2.267/2005-P e também dos indicadores próprios do IFMT. 

 

Constatação 3.13. Fragilidade na atuação da Pró-reitoria junto aos campi, núcleos e pólos, na 

promoção da equidade institucional quanto à distribuição dos recursos orçamentários.   

Manifestação da Unidade: “Os recursos orçamentários, são de 

responsabilidade exclusiva dos campi, tendo em vista que orçamento gira em torno de 

quantidade de alunos, bem como d e a participação em projetos que resultem em aporte de 

recursos financeiros, também faz parte dos recursos orçamentários arrecadação através da 

realização d e concursos, bem como a locação de espaços, dentre outras atividades, assim esta 

Pró-reitoria visando tratamento igualitário acompanha o PDI e a execução orçamentaria por parte 

dos campi, incentivando-os no combate a evasão orientando sobre os cursos direcionados para o 

atrativo local e intercedendo junto a gestão dentro das necessidades na realocação de 

investimento orçamentário par ao bom funcionamento do campus. Este ano será realizado uma 

agenda de visita nos campi, apos entrega do plano de ação dos campi em atendimento ao PDI 

2016.    ” 

Análise da AUDIN:  Conforme artigo 73, XIII, do Regimento Geral do IFMT, 

compete à Pró-Reitoria “colaborar  com  a  Reitoria  na  promoção  da  equidade  institucional  
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entre  os campi, quanto aos planos de investimentos do Instituto”. Os recursos orçamentários 

devem ser distribuídos de forma a se observar a equidade institucional, com critérios claros, sem 

tratamentos privilegiados ou discriminatórios que não tenham por fim reduzir as desigualdades, 

cabendo à PRODIN acompanhar tal distribuição a fim de proporcionar o desenvolvimento 

institucional de forma igualitária. 

Recomendação: Acompanhar a promoção da equidade institucional quanto à 

distribuição dos recursos orçamentários. 

 

Constatação 3.14. Ausência de indicadores próprios de desempenho das atividades 

desenvolvidas pela Pró-reitoria.   

Manifestação da Unidade: Os indicadores que estão em reformulação  inclui 

os da Pro Reitoria, conforme mencionado anteriormente. 

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. É importante que a Pró-reitoria crie seus próprios 

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

que possam demonstrar as atividades e seus resultados, devendo ser divulgados à sociedade 

como forma de promoção dessas atividades e transparência das ações da instituição.  

Recomendação: Criar indicadores referentes às metas da PRODIN. 

 

Constatação 3.15. Fragilidade no acompanhamento da execução das metas, previstas no 

PDI/2014-2018 no âmbito do IFMT (Pró-reitorias e diretorias sistêmicas e campi).  
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Manifestação da Unidade: Esta nova gestão da PRODIN, reconhece essa 

fragilidade, conforme vasta documentação anexa a essa nota. 

Análise da AUDIN:   Cada setor é responsável pela criação de métodos e 

formas de controle da execução das metas de suas atividades, bem como pela constante 

atualização e monitoramento delas. Com controles  eficientes e devidamente monitorados a Pró- 

Reitoria conseguirá executar satisfatoriamente todas as metas vinculadas às suas competências 

como também identificar os impedimentos para o alcance de cada uma delas.  

Recomendação: Criar rotina de acompanhamento da execução das metas do 

PDI 2014-2018 sob responsabilidade da PRODIN .  

 

Constatação 3.16. Fragilidade na elaboração de normativos estabelecendo procedimentos, 

prazos e instruções operacionais padronizados para as principais atividades da Diretoria de 

Gestão de Tecnologia da Informação - DGTI (check-list, manuais, orientações normativas, 

orientações técnicas, Nota Técnica, etc). 

Manifestação da Unidade: A DGTI deu inicio por meio de reuniões, o estudo 

de uma nova abordagem para a confecção de manuais e procedimentos internos do setor. 

         É correto afirmar, que todo sistema que a DGTI disponibiliza, seus manuais e 

procedimentos para uso, é amplamente divulgado, tendo como “case” o novo portal institucional, 

onde foram feitas vídeo-aulas e manuais no formato pdf que foram disponibilizados aos usuários 

que estão disponíveis para consulta no site da DGTI” 

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

necessários para padronização e disseminação do conhecimento das rotinas e atividades do 

Departamento. Em visita in loco e consulta ao site oficial da instituição foi observado a 
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existência do manual SUAP e portarias: criação e nomenclaturas de contas de usuários, criação 

de sites institucionais, nomenclaturas de equipamentos e ação de metodologia de 

desenvolvimento de sistemas. Porém não foram localizados manuais do Sistema GLPI e Sistema 

Q- Acadêmico, e não há a disponibilização de orientações técnicas para determinadas atividades, 

como: instalação e requisitos de segurança do datacenter. 

Recomendação: Elaborar e disponibilizar manuais, checklists e orientações 

técnicas no site oficial  da instituição e difundi-los para toda a equipe.  

 

Constatação 3.17. Ausência de controle de todos os suportes realizados pela Diretoria de Gestão 

de Tecnologia da Informação - DGTI na Reitoria e nos campi. 

Manifestação da Unidade: A DGTI, visando documentar as atividades 

realizadas,  utiliza como métrica, o sistema  GLPI, que comporta hoje, as atividades da 

coordenação de serviços aos usuários. A partir do momento que for instituído, via portaria, a 

obrigatoriedade da abertura de chamados no GLPI, a DGTI, poderá ter os controles dos suportes 

já realizados. Pelo fato do sistema GLPI ter sofrido uma atualização ainda não foi possível 

instituir a portaria para o uso do GLPI e sua expansão para os campi.” 

Análise da AUDIN:  O uso de ferramentas de controle das atividades é  um 

importante instrumento para assegurar a consecução dos objetivos propostos, possibilitando 

verificar falhas e propor mecanismos para corrigir as atividades, além de dar transparência às 

ações realizadas pelo Departamento. Ademais, o Tribunal de Contas da União entende que a 

realização de mudanças no ambiente de TI sem o devido controle é causa de instabilidade e 

falhas de segurança. Isso porque há mudanças frequentes e necessárias no ambiente de TI que 

oferecem risco à disponibilidade das informações (Acórdão TCU n.º 1603/2008 - Plenário). O 

objetivo do controle ser exercido pela DGTI sobre suas atividades, inclusive nas dos campi, visa 
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priorizar e planejar as atividades de controle em todos os níveis da organização para implementar 

as respostas aos riscos identificadas como necessárias, incluindo a identificação de custos, 

benefícios e responsabilidade pela execução. No entanto, cabe ressaltar que o controle só se torna 

eficaz se contribuir para a melhoria dos processos e sistemas organizacionais. Diante da 

manifestação da unidade, no sentido de que não há portaria obrigando os servidores a abrirem 

chamados pelo sistema adotado, mantém-se a constatação. 

Recomendação: Adotar ferramentas de controle de atividades e ações da 

DGTI, a fim de gerar informações gerenciais para monitoramento, mensuração e avaliação dos 

suportes realizados. 

  

Constatação 3.18. Ausência de regulamentação com definição de atribuições, responsabilidades 

e limites de competências da Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - DGTI e dos 

campi. 

Manifestação da Unidade: “As definições das atribuições da DGTI estão 

sendo readequadas no novo regimento interno, onde a comissão esta definindo as atribuições que 

competem a DGTI. A partir da aprovação desse documento, ficará mais claro, quais os papeis 

desta diretoria” 

Análise da AUDIN: De acordo com visita in loco, observou-se que não há 

clareza e conceituação quantos às atribuições e definição de níveis de responsabilidade da DGTI 

(suporte aos campi, atividades por servidor e objetos de trabalho do departamento).  Diante do 

exposto, surge a dificuldade de mensurar as ações  e entender o limites da competência do 

Departamento.   
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Recomendação: Delinear as atribuições da DGTI (resolução CONSUP, 

portaria, orientação técnica) para otimização dos processos e transparência do setor. 

 

Constatação 3.19. Fragilidade no acompanhamento e suporte do sistema Q-acadêmico. 

Manifestação da Unidade: “Pelo fato da DGTI não ter realizado os treinamentos 

técnicos no software Q-acadêmico, ainda não conseguimos dar o suporte necessário, as questões 

técnicas. Este treinamento foi adiado por causa da greve e pelo fato da implantação não ter sido 

concretizada em todos os campi. Assim, o treinamento será marcado no primeiro semestre de 

2016 para até 10 servidores da DGTI. Os demais acompanhamentos do sistema, ficam a cargo do 

fiscal de contrato e da área de negocio (PROEN)” 

Análise da AUDIN: O regimento geral do IFMT no seu art. 75, inciso III, 

define como competência da DGTI prover sistemas e infraestrutura de tecnologia da informação 

e comunicação em conjunto com os campi. A aquisição do Sistema Q-Acadêmico deve ser 

assessorada e monitorada pela DGTI por ser uma ferramenta de software, em todas as sua fases 

(implantação, atualização do sistema, parametrizações e capacitação dos usuários). Algo que 

diverge do coletado em entrevista in loco com os servidores do setor. A ausência da DGTI nas 

fases do projeto do Sistema Q-acadêmico gera riscos de parametrização e capacitação dos 

usuários .  

Recomendação 1: Acompanhar e monitorar  todas as fases do projeto  sistema  

Q- Acadêmico.  

Recomendação 2:Realizar as capacitações para disseminar o conhecimento 

aos usuários.  
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Constatação 3.20. Ineficiência na definição das metas da Diretoria de Gestão de Tecnologia da 

Informação - DGTI e das estratégias para sua execução. 

Manifestação da Unidade: “A DGTI elencou metas no PDTI 2015/2017, mas 

não obtivemos uma boa abordagem e acompanhamento para o seu cumprimento. Dessa forma foi 

implantada a coordenação de gestão de projetos que trará relatórios semanais e mensais das 

atividades e por consequência das metas desta diretoria” 

Análise da AUDIN: A Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação 

estabeleceu as metas do setor no Plano Diretor de TI 2015/2017. No entanto, em visita ao setor e 

em entrevista com os servidores, foi verificado que o setor não possui ferramentas de controle 

dos projetos que estavam desenvolvendo, das atividades que estavam sendo executadas e das 

fases do projetos. Foi relatado, ainda, que em determinados momentos chegaram a utilizar 

ferramentas gratuitas de controle de projetos, porém, não houve continuidade na inserção das 

informações nas ferramentas adotadas. 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 à realização 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 mais ampla, a 

realização da missão institucional. A constatação será mantida para monitoramento através do 

Plano de Providências Permanente - PPP - desta AUDIN.  

Recomendação: Adotar ferramentas de controle de projetos e atividades da 

DGTI, e mantê-las atualizadas. 
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4 - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Constatação 4.1.  Fragilidade na divulgação de todos os normativos, manuais e checklists das 

atividades de competência da Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - DGTI e 

Departamento de Obras e Engenharia, inclusive por meio do site oficial da instituição.  

Manifestação da Unidade: “A DGTI está capacitando os servidores indicados  

por suas gerencias  a realizarem os lançamentos dos manuais, normativas, chek list, relatórios e 

pareceres  de cada setor no novo site. Esclarecemos que a PRODIN está se  adaptando com o 

novo site que foi lançado no final do ano de 2015, e a DGTI ainda está realizando neste mês de 

janeiro 2016, as  melhorias necessárias no site, para melhor atender o pulico alvo.” 

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

necessários para padronização e disseminação do conhecimento das rotinas e atividades dos 

Departamentos. Em consulta ao portal da instituição foi possível verificar que a DGTI publicou 

alguns de seus manuais e instruções operacionais, porém ainda há fragilidades, visto que o 

manual para utilização do sistema de aberturas de chamadas - GLPI - não foi publicado. Quanto 

ao Departamento de Obras e Engenharia, não foram encontrados normativos, manuais e 

checklists das atividades de competência do setor. 

Recomendação: Divulgar no site do IFMT todos manuais de procedimentos, 

fluxo de documentos, normativas, check lists, formulários das atividades de competência da 

Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - DGTI e Departamento de Obras e 

Engenharia. 

 

Constatação 4.2.  Fragilidade na comunicação das informações e orientações relevantes das 

atribuições, rotinas e procedimentos dos setores da Pró-reitoria às pessoas interessadas. 
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Manifestação da Unidade: “ A PRONDIN, pretende até março de 2016, 

atender melhor está constatação, após a finalização  homologação da melhorias do regimento 

interno e as digitalização de  manuais, normativas e documentos que serão expostos no site. 

Análise da AUDIN: Não consta do site da  PRODIN a divulgação das 

informações e orientações relevantes de suas atribuições, como por exemplo: publicação de 

documentos, procedimentos, manuais, calendários, projeções, metas, objetivos, etc. A divulgação 

das informações referentes às atividades do Pró Reitoria 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 solicitações de informações e esclarecimento de dúvidas, tanto do público interno 

quanto do público externo.  

Recomendação: Divulgar no site oficial ou através de outras ferramentas de 

comunicação as ações, informações e orientações relevantes das atribuições, rotinas e 

procedimentos da Pró-reitoria. 

 

Constatação 4.3. Ausência do planejamento anual das atividades de comunicação dessa 

Diretoria de Políticas, Projetos e Articulação Institucionais - DPAI, juntamente com a Assessoria 

de Comunicação. 

Manifestação da Unidade: O DPPAI, no final de 2015 e inicio de 2016,  

iniciou um planejamento com a equipe de comunicação com o plano de ação, mas ficou suspensa 

esta ação, pois pretendente finalizar com a equipe completa, que sedá apos todos os membros 

tomarem posse tais como programador visual, diagramador, publicitário  e relações publicas. 
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Análise da AUDIN: Conforme artigo 77, inciso XII, compete a DPAI 

“Coordenar  a  elaboração  do  planejamento  anual  das  atividades  de comunicação”. O 

Planejamento de Comunicação Social é constituído de diversas etapas que propiciam conhecer 

profundamente a realidade da organização, possibilitando detectar forças e fraquezas, 

oportunidades e ameaças, de modo que estabeleça um trabalho de comunicação eficaz. O 

planejamento envolve:  

a) previsão de objetivos e metas no PDI, e criação e acompanhamento dos 

indicadores do setor: as metas e indicadores permitem avaliar sua 

eficiência e efetividade do planejamento. O PDI é um plano de gestão que 

considera a identidade da instituição para o estabelecimento dos objetivos 

e metas estratégicas, definindo a natureza da instituição.  

b) definição das Políticas de Comunicação no IFMT: estabelecer Políticas de 

Comunicação no IFMT possibilita  implantar a cultura de comunicação, 

com definições de normas, postura e valores,  que passam a ser 

compartilhados por todos os servidores e define diretrizes que orientam o 

trabalho de relacionamento da organização com todos os seus públicos. 

c) definição do cronograma anual dos eventos de interesse da comunidade do 

IFMT: de forma a possibilitar o planejamento sistemático e eficiente das 

ações que envolvem a divulgação destes eventos.  

d) eficiente integração entre a Assessoria de Comunicação Social do IFMT e 

as Assessorias de Comunicação dos campi, com a coordenação das 

atividades destas pela primeira: as Assessorias de Comunicação devem 

atuar de forma integrada, a fim de evitar retrabalhos e falhas na 

comunicação, cabendo a coordenação das atividades à Assessoria de 

Comunicação Social do IFMT. A integração das atividades e a 

coordenação pela Reitoria é possível, ainda que cada Assessoria esteja 
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atuando nos campi, devendo para tanto haver o planejamento das 

atividades, com base na Política de Comunicação do IFMT e nos objetivos 

e metas estabelecidos no PDI. O que dificulta a integração atualmente é, 

sobretudo, a inexistência de tais instrumentos de planejamento e controle. 

A integração é possível desde que superados estes pontos e discutida 

adequadamente a forma de realização da integração.   

Recomendação 1: Elaborar o planejamento estratégico, tático e operacional da 

Assessoria de Comunicação Social do IFMT, inclusive com a previsão do setor no PDI. 

Recomendação 2: Estabelecer metas e indicadores referentes à Comunicação 

Social do IFMT. 

Recomendação 2: Uniformizar as atividades de comunicação social no âmbito 

do IFMT e executar ações de apoio e suporte às atividades nos campi. 

Recomendação 3: Estabelecer cronograma anual de todos os eventos (internos 

e externos) de interesse da comunidade (interna e externa) do IFMT para fins de divulgação, 

constando todos os eventos locais dos campi e os eventos nacionais de interesse da comunidade 

acadêmica.  

Recomendação: Coordenar a elaboração anual das atividades de comunicação 

do IFMT.  

 

Constatação 4.4. Ausência na  divulgação do IFMT e seus cursos à sociedade em geral, visando 

o fortalecimento da imagem da Instituição. 
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Manifestação da Unidade: Esta constatação será melhor atendida apos 

formação da equipe completa de comunicação, que acontecerá em janeiro e fevereiro de 2016. 

Análise da AUDIN: O trabalho de divulgação do IFMT e seus cursos à 

sociedade em geral auxilia no processo de fortalecimento da imagem da instituição, criando uma 

sinergia, na medida em que a maior divulgação fortalece a imagem da instituição, atrai mais 

alunos, e estes têm maiores oportunidades de trabalho, estágio, intercâmbio, em razão do 

fortalecimento da imagem do IFMT . A divulgação demanda um planejamento e utilização de 

várias mídias e metodologias, com a finalidade de atingir seu público alvo, metas e objetivos..  

Recomendação: Realizar a divulgação do IFMT e seus cursos à sociedade em 

geral, visando o fortalecimento da imagem da Instituição. 

 

Constatação 4.5. Ausência de instrumento de avaliação da satisfação do usuário dos serviços 

prestados pelo IFMT. 

Manifestação da Unidade:  O IFMT, possui uma ferramenta de avaliação do 

usuário, que fica localizada no site do IFMT,  no entanto, não estava sendo copilado os dados, 

está ação esta sendo preparada para funcionar devidamente assim gerar dados para subsidiar   

analise desse indicador trimestralmente. 

Análise da AUDIN: Apesar de existir a ferramenta de avaliação do usuário no 

site do IFMT, esta avalia somente o serviço prestado pelo servidor e não a instituição como um 

todo. É importante que esta ferramenta esteja em pleno funcionamento, e que as informações 

geradas sejam analisadas. Os serviços públicos devem ser avaliados pelos usuários visando 
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constante aprimoramento. Dessa forma, cabe à Pró Reitoria, em conjunto com outros 

setores/unidades da Reitoria, promover essa pesquisa regularmente e avaliar seus resultados. 

Recomendação   1: Aprimorar a ferramenta de pesquisa de satisfação dos 

usuários em relação aos serviços prestados, disponível no site do IFMT. 

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

melhorias na qualidade dos serviços. 

 

5 - MONITORAMENTO 

Constatação 5.1.  Ausência de monitoramento da execução das metas estabelecidas no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) referentes à previsão para ampliação físicas do IFMT. 

Manifestação da Unidade: As metas do PDI refente a previsão de ampliação 

físicas dos campi, serão  analisada, caso a caso, apos entrega do  replanejamento de 2016 pelos 

campi na PRODIN no final  de janeiro  2016. 

Análise da AUDIN:  Monitoramento é a observação e o registro regular das 

atividades de um projeto ou programa. É um processo rotineiro de acúmulo de informações em 

todos os seus aspectos. Monitorar é checar o progresso das atividades ou metas, ou seja, uma 

observação sistemática e com propósitos. Monitorar é também dar um retorno sobre as metas aos 

seus colaboradores, implementadores e beneficiários. A criação de relatórios permite que todas 

as informações reunidas sejam usadas na tomada de decisões em prol do aperfeiçoamento da 

performance da meta. 

Recomendação: Criar rotina de monitoramento das metas do PDI 2014-2018 

sob responsabilidade da PRODIN. 



 
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. 33/2015    

                                                                                                         46      

 

 

Constatação 5.2.   Ausência de monitoramento constante do Sistema de Controle Interno da 

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

Manifestação da Unidade: “O sistema de controle interno  da PRODIN está 

passando por mudanças significativas desde o final do mês dezembro e se  prolongará até março 

de 2016.” 

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 PRODIN conseguirá executar satisfatoriamente todas as 

atribuições vinculadas às suas competências.  

Recomendação: Monitorar, regularmente, os controles internos da PRODIN. 

 

B - CAUSAS DE IMPROPRIEDADES/IRREGULARIDADES  

 

Causa 1: Fragilidade na  estrutura organizacional da Pró-Reitoria; 

Causa 2: Fragilidade na definição de competências, atribuições e 

responsabilidades da Pró-Reitoria; 

Causa 3: Fragilidade no estabelecimento de rotinas, procedimentos, manuais, 

controle e monitoramento  das atividades. 

Causa 4: Fragilidade na homologação e divulgação dos procedimentos, 

manuais, normas, regulamentos e etc. 

Causa 5: Fragilidade no levantamento e providências para regularização da 

situação de todas as unidades do IFMT com relação ao Alvará de Prevenção Contra Incêndio e 

Pânico. 
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Causa 6: Espaço físico inadequado para comportar a estrutura organizacional e 

as atribuições de competência da Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação. 

Causa 7: Ausência de relatórios e índices de desempenhos das atividades da 

Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação. 

Causa 8: Fragilidade nas ações de integração entre os campi e os setores do 

IFMT. 

 

       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 Desenvolvimento 

Institucional, 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 

Desenvolvimento 

Institucional 

Nota: 42% 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. 
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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, 29 de janeiro de 2016. 

 

Equipe da Auditoria Interna (AUDIN): 

Nome Cargo Assinatura 

Renata Bueno Contrera Auditora Chefe Substituta  

Augusto César Lira de 

Amorim 

Auditor  

Marcelo Gonçalves 

Ortega 

Auditor  

Márcio Menezes Roza Auditor  

Tatiane Aguiar de 

Oliveira 

Auditora  

Deuzimar Lira de Matos Assistente Administração  

 

 


