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Unidade Auditada: Campus Juína 

Nome do Gestor: João Aparecido Ortiz 

de França 

Cargo: Diretor Geral 

Substituto 

Ordem de Serviço: 02/2017 

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

OBS: 

Justificativas acatadas quanto às seguintes constatações da Nota de Auditoria nº. 

02/2017: 4.2; 6.2;6.4;  

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 03/2017 

 

Senhor Gestor,  

Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2017, 

referente ao exercício de 2016 (Janeiro a Dezembro), objetivando o acompanhamento 

preventivo dos atos e fatos de gestão ocorridos durante o exercício analisado, apresentamos a 

Nota de Auditoria referente ao acompanhamento das ações previstas no PAINT 2017, 

realizadas pelo Campus Juína, conforme descritas abaixo: 

2.2. Acompanhamento da regularidade contábil 

3.1. Diárias, passagens e ajuda de custos 

3.2. Acompanhamento dos registros contábeis 

3.3.Retenção e recolhimento de Tributos 

3.4.Acompanhamento da Receita 

3.5. Concessão de bolsas financeiras aos servidores 

3.6. Assistência ao educando 

4.1. Análise dos processos licitatórios em todas as modalidades 
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6.1. Constatação financeira dos materiais de almoxarifado apresentados no 

inventário anual de almoxarifado da unidade. 

6.2. Constatação física/financeira dos bens patrimoniais apresentados no inventário 

anual de bens da unidade. 

6.3.  Análise nos sistemas e procedimentos de conservação e utilização da frota de 

veículos e a utilização e controle do consumo de combustíveis 

7.1. Acompanhamento da execução dos projetos pedagógicos de cada curso do 

IFMT e padronização das matrizes curriculares, aprovadas pelo Conselho Superior 

7.2. Acompanhamento dos estudos sobre evasão escolar no âmbito do IFMT. 

7.3. Avaliação do acompanhamento de egressos nos campi do IFMT. 

 

I – ESCOPO DO TRABALHO 

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

ao Serviço Público Federal. 

Foram analisados os processos relacionados no Anexo I, de acordo com os 

percentuais de amostras contidas na Matriz de Risco desta Auditoria Interna. Os processos 

foram selecionados por meio de amostra aleatória, sendo que aqueles já analisados em 

trabalhos de auditoria anteriores foram, para fins de elaboração da presente Nota de Auditoria, 

examinados a partir do ponto de encerramento da análise anterior. 

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

de formalização legal dos procedimentos, excluídos, portanto aqueles de natureza técnica, 

inclusive quanto ao detalhamento do objeto do certame, suas características, requisitos e 

especificações.  Sobre tais dados, partiremos da premissa de que a autoridade competente se 

municiou dos conhecimentos específicos imprescindíveis para a sua adequação às 

necessidades da Administração. 

Foi verificado inventário anual do estoque e do patrimônio, projetos 
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pedagógicos do curso Meio Ambiente (Técnico médio integrado) e Administração 

(Bacharelado), relatórios de consumo de combustível, bem como o uso do SUAP – módulos 

almoxarifado, patrimônio e frotas; além da consulta ao SIAFIWeb, Tesouro Gerencial, 

Comprasnet, SICAF, SCDP, SPIUNET, SIMEC e Q-Acadêmico. Foi realizada reunião com o 

Diretor Geral do campus, Diretor de Administração e Planejamento, Chefe do departamento 

de Ensino, responsável pelo Setor de Patrimônio e Almoxarifado, contador, fiscal de contratos 

de serviços terceirizados, além de visitas aos setores de almoxarifado e patrimônio, além de 

entrevistas com funcionários terceirizados, diretor de ensino, presidente da Comissão de 

Ações de Permanência e Êxito do campus e alunos do cursos Meio Ambiente (Técnico médio 

integrado) e Agropecuária (Técnico médio integrado).  O curso de Administração 

(Bacharelado) por ser no turno noturno, não foi possível entrevistar um aluno. 

Foram analisados, para fins de verificação das ações de permanência 

(evasão), todos os cursos em andamento no campus Juína, com exceção dos cursos ofertados 

por meio dos programas de governo UAB e Profuncionário. As consultas ao Q-Acadêmico 

foram realizadas no período de 29/03 a 05/04/2017. 

Durante a análise de conformidades no campus foram verificadas as 

seguintes boas práticas: 

✓Publicações no site de contratos, licitações, boletins de serviço mensal; 

✓Formalização de processos; 

✓Fiscalização de contratos; 

✓ documentações nos processos de assistência estudantil; 

✓Conformidade de gestão e regularidade contábil; 

✓Inventário de patrimônio adequado; 
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✓Controle e execução de diárias de passagens; 

✓Utilização das prerrogativas de penalizações das empresas contratadas. 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

Após análise dos processos, foi elaborada a Nota de Auditoria nº 03/2017, encaminhada à 

unidade auditada, que apresentou manifestação via google docs até dia em 25/04/2017. Após análise 

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

constatações que foram mantidas, conforme segue. 

 

1- CONTROLE DE GESTÃO 

Área não prevista na análise do campus no PAINT 2017. 

 

GESTÃO DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES DO IFMT  

Área não prevista na análise do campus no PAINT 2017. 

 

2- GESTÃO ORÇAMENTÁRIA  

REGULARIDADE CONTÁBIL 

Rol de Responsáveis 

Não houve constatação. 

 

Limite de dispensa de licitação 

Constatação 2.1.1. Extrapolação do limite de dispensa, em desacordo com o artigo 24, inciso  

II da Lei 8.666/93. 
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Empenho N. Despesa Detalhada  Processo n. º Valor 

 

2016NE800320  

33903024 - MATERIAL P/ 

MANUT.DE BENS 

IMOVEIS/INSTALACOES 

 

23195024064201637 

R$610,00 

2016NE800321 R$730,00 

2016NE800322 R$1.488,00 

2016NE800319 R$560,00 

2016NE800122 23195008708201640 R$7.698,00 

2016NE800225  

33903025 - MATERIAL P/ 

MANUTENCAO DE BENS 

MÓVEIS 

 

23195011142201633 

R$384,56 

2016NE800224 R$ 2.789,62 

2016NE800027 23195001522201660 R$4.885,10 

Manifestação da Unidade: “Conforme análise dos empenhos indicados, 

foi observado pela atual gestão administrativa do Campus Juína a extrapolação do valor 

limite de dispensa nas naturezas de despesa detalhadas. Contudo, por se tratar de empenhos 

já emitidos, liquidados e pagos, não cabe a esta administração qualquer intervenção para 

anular tais atos. Portanto, no exercício de 2017, serão adotados controles internos para que 

seja respeitado o limite de dispensa que determina o artigo 24, inciso II da Lei 8.666/93”. 

 Causa: Falta de planejamento de aquisições por licitações  

Análise da AUDIN: Os casos de dispensa de licitação em função do valor 

do objeto licitado, previstos à primeira vista nos incisos I e II do art. 24 da Lei n. 8.666/93, 

encerram previsão taxativa, sem nenhum conteúdo variável ou passível de interpretação, 

precedendo, portanto, a edição de ato tipicamente vinculado. Apesar de justificar a 

extrapolação do limite, a unidade gestora deverá adotar medidas de planejamento e 

prorrogação tempestiva de contratos vincendos. Com isso, fica mantida a constatação para 
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processos futuros, pois quem ordenar despesa pública sem a observância do prévio 

procedimento licitatório, quando este for exigível, poderá ser responsabilizado civil, penal e 

administrativamente, sem prejuízo da multa pecuniária a que se referem os artigos 71, inciso 

VIII, da Constituição Federal. 

Recomendação: Efetuar o planejamento prévio das despesas do Campus, 

utilizando-se de dispensa para os casos excepcionais e permitidos. 

 

 Segregação de funções 

Não houve constatação. 

 

3- GESTÃO FINANCEIRA 

 DIÁRIAS, PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO  

Não houve constatação.  

 REGISTROS CONTÁBEIS 

 Conformidade de Gestão 

Não houve constatação. 

 RETENÇÃO E  RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS 

Não houve constatação.  

   

 RECEITA PRÓPRIA DO CAMPUS 

Constatação 3.1. Fragilidade no controle e recolhimento de receita própria do Campus. 

Descrição 

➢ Recolhimento de valores referentes aos tickets do restaurante em espécie pelo setor 

financeiro do Campus; 

➢ Locação do espaço da cantina sem contrato; 

mailto:audin@ifmt.edu.br
mailto:audin@ifmt.edu.br


    
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 
 

7 

Relatório de Auditoria nº 03/2017 

 

➢ Utilização de código de GRU referente a receita própria nos casos de restituição de 

valores por alunos e professores, acarretando recolhimento de PIS a maior. 

Manifestação da Unidade: “Atualmente os valores recolhidos são 

depositados via GRU na conta da União pela própria administração. Serão tomadas medidas 

administrativas para extinguir o recolhimento em espécie, disponibilizando a comunidade 

consumidora um tutorial para que os mesmos possam emitir tal guia e realizar o pagamento 

no Banco do Brasil. Dessa maneira, o consumidor apresentará o comprovante de pagamento 

no setor financeiro do Campus Juína e receberá os tickets alimentação.   

● Está em fase final para publicação o processo n° 23195.004662.2014-

28 de concessão onerosa do espaço físico destinado a exploração comercial da lanchonete no 

IFMT - Campus Juína. Tal processo irá formalizar a exploração do espaço através de 

licitação e contrato a ser firmado com a empresa vencedora do certame. 

● Conforme análise das GRUs arrecadadas, foi observado pela atual 

gestão administrativa do Campus Juína que o recolhimento do PIS foi feito sobre todas as 

GRUs pagas e utilizou como base os valores da conta contábil 111122001 (Limite de Saque 

com vinculação de Pgto). Como forma de evitar erros e equívocos na arrecadação do 

PIS/PASEP sobre a receita própria, adotará a partir de então os valores da conta contábil 

899910802 (Controle de Arrecadação na UG Arrecadadora). O setor financeiro está 

buscando uma forma de restituir os valores pagos a maior sobre a receita própria”. 

    Causa: Gestão de receitas próprias inadequada. 

Análise da AUDIN: a) Em visita ao Campus, foi constatado que os 

pagamentos referentes aos valores pela aquisição de refeições, eram feitos por alunos, 

servidores e terceirizados diretamente no financeiro da unidade em espécie, e que de período 

em período o setor recolhia o valor acumulado por GRU, contrariando o determinado no item 

3.5.4 do manual de contabilidade aplicada ao setor público (Mcasp 7ª edição / 2017):  
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Arrecadação é a transferência dos valores arrecadados à conta específica do 

Tesouro, responsável pela administração e controle da arrecadação e programação 

financeira, observando-se o princípio da unidade de tesouraria ou de caixa, 

conforme determina o art. 56 da Lei no 4.320, de 1964, a seguir transcrito: Art. 56. 

O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio 

de unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para criação de 

caixas especiais. (Grifo Nosso). 

E também conforme Instrução Normativa  STN Nº 02, DE 22 DE Maio DE 2009: 

Art. 1º Ficam instituídos os formulários da Guia de Recolhimento da União - GRU, 

na forma dos anexos I, II e III desta Instrução Normativa. § 1º Os formulários 

mencionados no caput serão utilizados, obrigatoriamente, para o recolhimento de 

receitas e demais valores à Conta Única do Tesouro Nacional, respeitado o disposto 

no § 3º deste artigo.   

 

b) Referente a ausência de contrato de locação referente ao espaço instalação da Cantina: 

Em consulta ao Campus foi identificado que a cessão do espaço de cantina não segue o 

determinado na legislação, ou seja, não houve licitação e nem contrato. Segue análise: 

Conforme Constituição Federal: 

Art. 37 A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte:  

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras 

e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 

igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 

obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 

lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 

Também conforme a lei 8.666/1993 

Art. 1
o
  Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos 

pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no 

âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.(Grifo 

Nosso). 

c) Utilização de código de GRU referente a receita própria nos casos de restituição de valores 

por alunos e professores, acarretando recolhimento de PIS a maior. 

 Foi constatado através de relatório gerado pelo sistema SISGRU e em entrevista com a 

responsável do setor financeiro do Campus, que o código da GRU 28838  - SERVIÇOS DE 

ESTUDOS E PESQUISAS, com recolhimento no valor de R$ 1.899,15, está sendo utilizado 

para restituição de valores referente a bolsas pagas a alunos e professores. Conforme 
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orientação que consta na descrição de códigos no assunto 020331 - Guia de recolhimento da 

união - GRU, item 4.1  do manual do Siafi, todos valores iniciados em 2 se refere  a 

RECEITA PRIMÁRIA FONTE PRÓPRIA, enquanto o número iniciado em 6 se refere a 

ESTORNO DE DESPESA. A orientação técnica nº 01-2015/DCF/PROAD/IFMT de 18 de 

Fevereiro de 2015  e a Lei nº 9.715, de 25 de novembro de 1998 define como deve ocorrer o 

recolhimento do imposto Pis/pasep sobre receita própria. Em conferência ao relatório gerado 

no SISGRU ficou comprovado através da conferência da base de cálculo da guia paga 

consultada pela transação >CONDARF no sistema Siafi, que os valores restituídos foram 

somados a base de cálculo para recolhimento do PIS por estarem com código de recolhimento 

indevido. 

Recomendação 1: Abster-se de recolher qualquer tipo de valores em 

espécie no Campus. 

Recomendação 2: Regular cessão de espaço de cantina. 

Recomendação 3: Formalizar procedimento licitatório para concessão do 

espaço público de Cantina, se atentando a todos os itens obrigatórios da legislação vigente. 

Recomendação 4: Abster-se de recolher valores referente a restituição nos 

códigos de GRU iniciados com 2. 

 

 CONCESSÃO DE BOLSA FINANCEIRA AOS SERVIDORES  

 Conformidade do edital  

Processos não selecionados na amostra aleatória do campus. 

 Conformidade da execução e prestação de contas 

Processos não selecionados na amostra aleatória do campus. 

 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO  

 Conformidade do edital 

Processos não selecionados na amostra aleatória do campus. 
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4- GESTÃO DE SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS  

 PROCESSOS LICITATÓRIOS 

 Conformidade do edital 

Não houve constatação. 

 Contratos, execução e fiscalização 

Não houve constatação. 

 

 DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  

Constatação 4.1.  Ausência de depósito em conta vinculada, contrariando art. 19-A, I e art. 

36, § 7º, IN 02/2008. 

Processo n. º Descrição 

23195.038872.2015-09 Contratação de serviços de apoio administrativo Edital  

01/2014, jardinagem, manutenção predial e apoio rural.  

Termo de contrato remanescente 06/2016. 

Manifestação da Unidade: “No dia 21/01/2016 foi encaminhado ao 

Gerente do Banco do Brasil - Agência de Juína MT, Ofício Nº 

032/2016/GABINETE/DG/IFMT-JNA, verificando a possibilidade de se firmar o Termo de 

Cooperação, entre o IFMT - Campus Juína e o Banco do Brasil, Agência de Juína, para 

utilização da Conta Vinculada.  No dia 04/02/2017 foi encaminhado ao Gerente  do Banco do 

Brasil - Agência de Juína MT, Ofício Nº 050/2016/GABINETE/DG/IFMT-JNA, informando 

que não houve retorno da Instituição Financeira referente ao Ofício Nº 032, e solicitando 

novamente  para ser firmado o Termo de Cooperação. No dia 12/08/2016 foi encaminhado 

ao Gerente do Banco Ofício Nº 290/2016/GABINETE/DG/IFMT-JNA, encaminhando 

documentos solicitados pelo banco para atualização dos dados cadastrais do IFMT - Campus 
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Juína. No dia 16/08/2017 o Banco deu um retorno via email. Após essa data o IFMT - 

Campus Juína enviou vários email e fez contatos via telefone com o BB solicitando 

informações sobre o andamento do Termo de Cooperação”.  As cópias dos documentos 

mencionados foram disponibilizados no Google Drive para análises.  

    Causa: Fragilidade na gestão e fiscalização de contratos. 

Análise da AUDIN: A conta vinculada deve ser providenciada e 

administrada pelo IFMT como mais uma ferramenta para evitar futura responsabilização 

solidária por descumprimento de obrigações trabalhistas dos funcionários terceirizados nos 

termos da Súmula nº 331 do TST.  Essa exigência deve estar prevista em Edital e contrato. 

Recomendação: Providenciar abertura de conta vinculada, realizar os 

depósitos conforme previsões contratuais, e anexar os comprovantes no processo. 

 

Cartão de Pagamento do Governo Federal 

Ação não prevista na análise do campus no PAINT 2017. 

 

5- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS  

Área não prevista na análise do campus no PAINT 2017 – análise será feita em relatórios por 

assunto, encaminhados à DSGP. 

6 – GESTÃO PATRIMONIAL 

ALMOXARIFADO 

Não houve constatação. 

PATRIMÔNIO 

Constatação 6.1. Fragilidade no inventário de bens em desacordo com a instrução normativa 

SEDAP 205/88, item 8. 

Descrição 
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➢ Ausência de informação dos valores contábeis de cada bem e suas totalizações por 

elemento de despesa. 

Manifestação da Unidade: “Diante do apontamento de infringimento da 

Instrução Normativa SEDAP 205/88, item 8, o IFMT – Campus Juína se compromete em 

atender a legislação nos inventários vindouros ”.  

    Causa: Fragilidade na Gestão de Patrimônio. 

Análise da AUDIN: Foi enviado a esta auditoria o inventário de Patrimônio 

do campus formalizado no processo nº 23195.040076.2016-17, somente com colunas de 

ordem, descrição, quantidade e código dos bens, faltando a coluna constando os valores dos 

bens, o que contraria o item 8.2 letra C da SEDAP 205/88:  

8.2. No inventário analítico, para a perfeita caracterização do material, 

figurarão: 

...c) valor (preço de aquisição, custo de produção, valor arbitrado ou preço 

de avaliação); 

Recomendação: Incluir no inventário de património coluna com 

informações dos valores unitários e totais de todos os bens de patrimônios. 

 

Constatação 6.2. Guarda de materiais permanentes no mesmo espaço que os materiais de 

consumo e materiais para manutenção hidráulica e elétrica, em desacordo a IN n° 

205/88/SEDAP/PR. 

Manifestação da Unidade: “Referente a guarda de materiais permanentes 

no mesmo espaço dos materiais de consumo, ressaltamos que o problema será resolvido com 

o término da construção da garagem para os veículos do campus, onde será disponibilizado 

o espaço da atual garagem para depósito dos bens permanentes da Instituição”.  

    Causa: Espaço físico inadequado para guarda de materiais permanentes. 
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Análise da AUDIN: A constatação refere-se à armazenagem de material 

permanente em almoxarifado, contrariando o que determina a mesma Instrução normativa 

citada em seus itens 6, 7.11 e 7.12. conforme IN SEDAP/PR Nº 205/88. Uma vez cumpridos 

os procedimentos de recebimento do equipamento, este deve ser distribuído ao setor 

requisitante com a respectiva carga, entendendo que a requisição da aquisição do bem é de 

necessidade do usuário não se justificando a sua armazenagem no almoxarifado por prazo 

superior ao necessário para os procedimentos de seu recebimento. O material permanente 

adquirido, após o devido recebimento pelo almoxarifado, deve ser encaminhado ao setor 

solicitante. 

Recomendação: Evitar estocar material permanente no mesmo espaço 

físico do setor de almoxarifado. 

 

 CONSERVAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE FROTA E UTILIZAÇÃO E CONTROLE DO 

CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS 

Não houve constatação. 

 

7- GESTÃO ACADÊMICA 

  EXECUÇÃO DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS DE CURSOS  

Constatação 7.1. Ausência de publicação dos Planos de Trabalho Docentes - PTDs, 

conforme artigo 8º da Lei nº 12.527/2011, artigo 7º do Decreto nº 7.724/2012 e artigo 15 da 

Resolução CONSUP nº 43/2016. 

Manifestação da Unidade: “Tendo em vista que assumi o Departamento 

de Ensino a partir de março desde ano (conforme Portaria 553 de 09/03/2017IFMT- Campus 

Juína, em anexo), comprometo-me a seguir o que está previsto na legislação e também 

retomar os apontamentos feitos pelos técnicos da AUDIN na intenção de dar maior 

transparência a nosso trabalho, através da publicação dos PTDs e na medida do possível o 

que diz o item 7.1, pois muitos de nossos professores que ali constam como pendentes em 
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alguns pontos de seu PTD, já não estão mais conosco, pois a rotatividade de servidores no 

interior é muito grande prejudicando até nosso trabalho, mas nos comprometemos em sanar 

os entraves apontados”. 

   Causa: Fragilidade na Gestão Acadêmica 

Análise da AUDIN: Apesar do Gestor manifestar que a publicação 

ocorreria até o dia 05/05/2017, não foi localizado no site até a emissão desse relatório esses 

PTDs. O plano de Trabalho Docente tem o intuito de garantir a otimização dos encargos 

didáticos do docente na Instituição, bem como garantir o cumprimento do regime de trabalho 

contratado. Sendo assim, a publicação dos planos permite que a comunidade participe do 

controle das atividades de cada docente da Instituição.  

Recomendação : Publicizar os PTDs no início de cada semestre/ano letivo. 

 

Constatação 7.2.  Fragilidade no preenchimento e execução dos Planos de Trabalho Docentes 

- PTDs, em desacordo com a Resolução CONSUP nº 43/2016.  

Nome 
Assinatura 

do Docente 

Avaliação do 

Colegiado do 

Departamento 

(art. 14 da Res. 

46/2013 Consup) 

Homologação do 

Chefe do 

Departamento de 

Ensino (anexo I da 

Res. 46/2013 Consup) 

A.C.S.P  Sim Não Não 

P.R.M  Não Não Não 

C.L.S  Sim Não Não 

H.C.T  Sim Não Não 

J.B.M  Sim Não Não 
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A.G.F  Não Não Não 

A.M  Não Não Não 

P.S.L.S  Sim Não Não 

E.N Sim Não Não 

N.R.C  Não Não Não 

M.H.W.F  Sim Não Não 

P.R.R  Não Não Não 

J.W.S.Q  Não Não sim 

N.L.S  sim Não Não 

A.F  Não Sim Sim 

A.S  Não Não Não 

Á.R.S  Sim Não Não 

C.G.S.R  Sim Não sim 

D.A.B  Sim Não Não 

E.A.R  Sim Não Não 

G.C.D  Sim Não Não 

J.A.O.F  Sim Não Não 

J.B.G  Não Não Não 

J.S.S  Sim Não Não 
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K.R.F  Sim Não Não 

L.M.A  Sim Não Não 

L.R.L  Não Não Sim 

M.R.S.B  Sim Não Não 

M.A.G.M  Não Não Não 

M.E.G.P.M  Sim Não Não 

M.A.V  Sim Não Não 

M.T.O  Sim Não Não 

N.R.C  Não Não Não 

P.R.R  Sim Não Não 

R.A.F  Sim Não Sim 

R.L.G  Sim Não Sim 

R.R Sim Não Não 

S.M.C  Sim Não Sim 

W.M.S  Não Não Sim 

W.B.S  Sim Não Não 

Manifestação da Unidade: “Não temos instituído no Campus o Colegiado 

de Departamento para acompanhar e avaliar os PTD's, mas já estamos em processo de 

criação. No mês de maio teremos esse Colegiado atuando e ajudando os servidores tanto no 

preenchimento como na execução e avaliação dos PTD's”. 

          Causa: Ausência de sistema informatizado para controle de encargos 
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didáticos dos docentes do IFMT 

Análise da AUDIN: Os encargos didáticos dos docentes necessitam serem 

distribuídos de forma a justificar o regime de trabalho optado pelo docente.  As atividade de 

ensino, pesquisa, extensão e gestão devem estar alinhadas e serem prestadas ao Gestor de 

Ensino para que este possa monitorar e coordenar as atividades entre seu corpo docente, 

visando que o estudante não seja prejudicado de nenhuma maneira.  

Recomendação 1: Criar check list para controle de entrega de PTDs, bem 

como para seu monitoramento. 

Recomendação 2: Informatizar o registro e monitoramento de encargos 

docentes. 

 

 EVASÃO ESCOLAR  

Constatação 7.3. Informações divergentes sobre os cursos de nível médio técnico ofertados 

no campus.  

Foi solicitado à Pró-Reitoria de Ensino - PROEN e ao Campus o encaminhamento de todos os 

cursos ofertados em Juína, e também foi realizada consulta aos cursos cadastrados no sistema 

Q-Acadêmico. Após análise das informações, foram detectadas informações divergentes 

sobre a oferta de cursos, conforme consta do quadro abaixo: 

Nível Médio Técnico 

Forma Curso Turno 

Tempo 

Mínimo 

Integrali

zação 

Ano de 

início 

Consta 

da 

planilha 

da 

PROEN 

Consta 

da 

relação 

do 

campus* 

Cadastro no 

Q-Acadêmico 

Subseque

nte 

Técnico em 

Agrimensura 
noturno 1,5 2010 Sim Não Não 

Proeja 
Técnico em 

Meio 
Integral 3 

não 

consta 
Sim Não Não 
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Ambiente 

*Foi solicitado ao campus o envio da relação dos cursos ofertados a partir de 2015. 

** Conforme planilha encaminhada pela PROEN, não foi solicitada a extinção de nenhum dos cursos. 

Manifestação da Unidade: “Com relação a este item, segue a C.I. 

encaminhada pelo então coordenador de curso ao Departamento de Ensino solicitando o 

encerramento do curso de Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio na 

Modalidade PROEJA, para que o Departamento de Ensino tomasse as devidas providências, 

assim como também do fechamento do Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio (C.I. 

em anexo), mas que este ainda não iremos fechar porque temos alunos a concluírem o 

referido curso, estou encaminhando só a título de conhecimento. Quanto ao curso de 

agrimensura, este já foi encerrada suas atividades aqui no Campus desde de 2015, não 

localizei no Departamento de Ensino o documento pedindo seu fechamento, mas este 

Departamento abrirá o processo para dar os devidos encaminhamentos para o correto 

fechamento deste e de outros cursos que precisarem. Volto a reforçar que os cursos de 

PROEJA e Agrimensura, não funcionam mais, não temos turmas deixamos de ofertar, o 

fechamento do Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio está em fase de fechamento, 

bem provável que esta documentação seja encaminhada em 2018, para o seu devido 

fechamento”. 

   Causa: Implementação incompleta do sistema de gestão acadêmica do 

IFMT no campus. 

Análise da AUDIN: O sistema de gestão acadêmica é o instrumento que 

propicia o acompanhamento das informações referentes às atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. Os custos decorrentes de sua implantação só se justificam pela necessidade de 

instrumentalizar um meio adequado para o efetivo lançamento, acompanhamento e controle 

das informações relativas à área fim, a fim de subsidiar a tomada de decisão dos gestores. A 

implantação do sistema deve ser seguida pela sua completa implementação, com o 

lançamento correto de todos os cursos, turmas, disciplinas e alunos, de forma que as 

informações constantes do sistema sejam fidedignas e confiáveis e possam, assim, embasar as 
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decisões do gestor. 

Recomendação: Concluir a implementação do sistema de gestão acadêmica 

do IFMT no campus, com o lançamento de todas as informações referentes aos cursos do 

campus, bem como manter atualizado esse sistema. 

 

Constatação 7.4. Divergência a maior entre o quantitativo de vagas ofertadas - aprovadas no 

PPC* e o efetivamente matriculado no Q-acadêmico, conforme  quadro abaixo.  

Curso Ano de 

início do 

curso* 

Turmas 

registradas no 

Q-Acadêmico 

(período de 

ingresso) 

Qtde aprovada 

no PPC 

Qtde efetiva de 

ingressos 

matriculados 

Tecnologia em 

agronegócios 

 

2011 2011/1 

2012/1 

35 

35 

 

38 

38 

Técnico em 

Agropecuária 

2010 2014/1 

2015/1 

2016/1 

2017/1 

70 

70 

70 

70 

77 

105 

97 

104 

Licenciatura em 

Ciências 

Biológicas 

2014 2016/1 35 41 

Licenciatura em 

Matemática 

2011/1 2016/1 35 44 

Técnico em Meio 

Ambiente 

2010 2014/1 

2015/1 

2016/1 

2017/1 

40 

40 

40 

40 

52 

60 

65 

79 

*Conforme planilha encaminhada pela PROEN. 

Manifestação da Unidade:  “As inconsistências justifica-se por 

termos inciado o uso do Q-Acadêmico somente a partir de 2016. Sendo assim, a discordância 

em vagas ofertadas no PPC e quantidade efetiva de matrículas, segundo o Registro Escolar, 
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se dá devido aos alunos que ficaram pendentes em algumas documentações e estão 

regularizando junto ao departamento e solicitando a certificação através do sistema, gerando 

assim uma inconsistência, ou por terem reprovado dois anos ou ficaram de dependência e só 

agora estão sendo aprovados, isto nos cursos técnicos tanto de Meio Ambiente como de 

Agropecuária. Já nos cursos superiores, acontecem situações semelhantes, pois alunos que 

reprovam e ficam pagando dependência elevando o número de matriculados, outros pedem 

trancamento de um semestre. Quando estivermos com todos os dados inseridos no sistema 

desde 2010 até o presente momento tudo ficará mais claro, estamos trabalhando nisto”.  

     Causa: Implementação incompleta do sistema de gestão acadêmica do 

IFMT no campus. 

Análise da AUDIN: O sistema de gestão acadêmica é o instrumento que 

propicia o acompanhamento das informações referentes às atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. Os custos decorrentes de sua implantação só se justificam pela necessidade de 

instrumentalizar um meio adequado para o efetivo lançamento, acompanhamento e controle 

das informações relativas à área fim, a fim de subsidiar a tomada de decisão dos gestores. A 

implantação do sistema deve ser seguida pela sua completa implementação, com o 

lançamento correto de todos os cursos, turmas, disciplinas e alunos, de forma que as 

informações constantes do sistema sejam fidedignas em relação ao PPC do curso. 

Recomendação: Concluir a implementação do sistema de gestão 

acadêmica do IFMT no campus, com o lançamento de todas as informações referentes aos 

cursos, turmas, disciplinas e alunos do campus, bem como manter atualizado esse sistema. 

 

Constatação 7.5. Fragilidade no lançamento de informações no sistema de gestão acadêmica 

do IFMT (Q-Acadêmico), conforme quadro abaixo.  

Curso Ano de 

início do 

curso* 

Turmas registradas 

no Q-Acadêmico 

(período de 

ingresso) 

Inconsistência 
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Técnico em 

Comércio 

 

2011 2011/1 até 2017/1 -Não existe nenhum aluno 

registrado no Q-acadêmico e nem 

consta documento de extinção do 

curso; 

-Constam 02 concluintes em 

2014/1, mesmo sem haver 

matrículas dos mesmos. 

Licenciatura 

Matemática 

2011 2017/1 Apenas 03 alunos matriculados 

como ingressos. 

 

Técnico em 

Agropecuária 

2010 2012/1 Consta do relatório estatístico da 

situação dos alunos no Q-

Acadêmico ( Registro escolar > 

Estatísticas > Situação)  que essa 

turma teve 26 matrículas de 

ingresso, e que ao final registrou-

se 25 reprovados e 01 aprovado; 

todavia, consta da listagem de 

alunos dessa turma no Q-

Acadêmico (relatórios de alunos > 

conclusão do curso) que houve 17 

concluintes entre 2015 e 2017. 

*Conforme planilha encaminhada pela PROEN. 

Manifestação da Unidade:  “Neste apontamento, as inconsistências 

justificam-se por estarmos iniciando a utilização do Q- Acadêmico somente a partir 2016 e 

que esta discordância em vagas ofertadas no PPC e quantidade efetiva de matrículas, 

segundo o Registro Escolar, se dá devido aos alunos que ficaram pendentes em algumas 

documentações e estão regularizando junto ao departamento e solicitando a certificação 

através do sistema gerando assim uma inconsistência, ou por terem reprovados dois anos ou 

ficaram de dependência e só agora estão sendo aprovados, isto nos cursos técnicos tanto de 

Meio Ambiente como de Agropecuária. Já nos cursos superiores, acontecem situações 

semelhantes, pois alunos que reprovam e ficam pagando dependência elevando o número de 

matriculados, outros pedem trancamento de um semestre. Quando estivermos com todos os 

dados inseridos no sistema desde 2010 até o presente momento tudo ficará mais claro, 

estamos trabalhando nisto. Quanto ao curso de comércio, foi ofertado de 2011 até 2013, 
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sendo que a intenção da gestão era encerrá-lo ( como consta em C.I. anexa), mas com o 

aumento de servidores da área da Administração devido ao Curso Bacharelado de 

Administração, ofertado no período noturno, decidiu-se pela continuidade do curso de 

comércio sendo ofertado novamente a partir de 2017, por isso que não há registro”.  

    Causa: Implantação incompleta do sistema acadêmico. 

Análise da AUDIN: O sistema de gestão acadêmica é o instrumento que 

propicia o acompanhamento das informações referentes às atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. Os custos decorrentes de sua implantação só se justificam pela necessidade de 

instrumentalizar um meio adequado para o efetivo lançamento, acompanhamento e controle 

das informações relativas à área fim, a fim de subsidiar a tomada de decisão dos gestores. A 

implantação do sistema deve ser seguida pela sua completa implementação, com o 

lançamento correto de todos os cursos, turmas, disciplinas e alunos, de forma que as 

informações constantes do sistema sejam fidedignas e confiáveis e possam, assim, embasar as 

decisões do gestor. 

Recomendação: Concluir a implementação do sistema de gestão acadêmica 

do IFMT no campus, com o lançamento de todas as informações referentes aos cursos, 

turmas, disciplinas e alunos do campus, bem como manter atualizado esse sistema. 

 

EGRESSOS  

Constatação 7.6. Fragilidade no acompanhamento dos alunos egressos. 

Descrição 

Ausência de políticas e ações efetivas para o acompanhamento dos alunos egressos, em 

desacordo da Lei nº 10.861/2004 e Decreto 5.773/2006. 

 Manifestação da Unidade:“Informo que até a presente data não havia 

acompanhamento dos alunos egressos, mas a partir de agora, com a nova Gestão, esse 

acompanhamento será feito pelo Núcleo de Apoio Pedagógico – NAP”.  
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     Causa: Ausência de instrumentos de avaliação dos cursos ofertados pelo 

mercado de trabalho.  

 Análise da AUDIN: O acompanhamento dos egressos é importante para 

que o Gestor tenha informações sobre a receptividade dos cursos ofertados pelo campus junto 

ao setor produtivo e tomar decisões quanto a manutenção da oferta.  Cada campus deve adotar 

instrumentos que permitam o acesso a essas informações. 

Recomendação: Implantar o acompanhamento de egressos no campus. 

 

III – CONCLUSÃO  

Considerando as verificações realizadas, somos de opinião que a Unidade 

Gestora deve adotar medidas corretivas com vistas a elidirem os pontos ressalvados nas 

constatações acima registradas dos processos analisados, e também para saneamento de todas 

as inconsistências similares nos processos futuros, assumindo os riscos pela não 

implementação das recomendações emitidas neste relatório. 

As constatações que se referirem à prestações de serviços ou aquisições que 

tenham outros campi como participantes, estes devem ser comunicados para sanear as 

inconsistências em seus campi. 

Informamos que as providências tomadas pelo Gestor, em relação às 

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

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

       Cuiabá, 16 de maio de 2017. 

Equipe Auditoria Interna (AUDIN): 

Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo Nobre Auditor Chefe 
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Renata Bueno Contrera Coordenadora de 

Auditoria na Área de 

Obras e Suprimento de 

Bens e Serviços. 

 

Augusto César Lira de 

Amorim 

Auditor 
 

Deuzimar Lira de Matos Assistente Administração 
 

Marcelo Gonçalves 

Ortega 

Auditor 
 

Márcio Menezes Roza Auditor 
 

Tatiane Aguiar de 

Oliveira 

Auditora 
 

   

ANEXO I 

 

PROCESSOS ANALISADOS 2016 

Item 

Mod 

Licitaç

ão 

Número do Processo 

(TESOURO 

GERENCIAL) 

Número dos Processos 

(constam da capa do 

processo físico) 

CPF/CNPJ 

Favorecido 

Valor 

Liquidado 

(Tesouro 

Gerencial) 

Valor 

Empenhado 

(Processo 

Fisico) 

1 8 23195008921201651 23195008921201651 ***36911** R$3.629,78 R$3.629,78 

2 8 23195011729201642 

 ***44981** R$830,00 890 

 ***89291** R$830,00 960 

 ***01961** R$830,00 R$830,00 

 ***61351** R$830,00 890 

3 8 23195.013799.2016-35 23195.013799.2016-35 ***02501** R$137,50 192,5 
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***32611** R$165,00 R$165,00 

4 8 23195.016355.2016-51 23195.016355.2016-51 

***30581** R$750,00 900 

***84531** R$750,00 900 

5 8 23195.019032.2016-10 23195.019032.2016-10 ***73001** R$1.300,00 1.800,00 

6 8 23195.018225.2016-53 23195.018225.2016-53 

***94651** R$590,00 990 

***26821** R$590,00 990 

7 8 23195.020096.2016-63 23195.020096.2016-63 ***56541** R$206,25 R$206,25 

8 8 23195023413201601 23195023413201601 ***76531** R$350,00 350 

9 8 23195023413201601 23195023413201601 ***44621** R$350,00 350 

10 8 23195023413201601 23195023413201601 ***04701** R$350,00 350 

11 8 23195025250201693 23195025250201693 ***50091** R$828,75 R$828,75 

12 8 23195.018226.2016-06 23195.018226.2016-06 ***93361** R$600,00 R$1.800,00 

13 8 23195.035777.2016-26 23195.035777.2016-26 ***34011** R$135,00 R$135,00 

14 8 23195.038260.2016-99 23195.038260.2016-99 ***63941** R$1.613,84 R$1.613,84 

15 7 03001000047201465 23195.007241.2016-11 *9* R$14.057,88 17.565,30 

16 12 231.950.060.552.015 23195.006055.2015-83 ***241990001** R$328,00 R$12.460,37 

17 8 231.950.388.722.015 23195.038872.2015-09 ***148980001**** R$127.840,86 R$127.840,86 

19 12 23195013073201431 23195013073201431 ***711450001** R$978,00 978,4 

20 12 23195008803201562 23195.008803.2015-62 ***088810001** R$47.653,60 108.235,39 

21 6 23195017459201683 23195017459201683 ***209600001** R$141.733,94 200.882,72 

22 12 64144004301201530 23195.026598.2016-06 ***54790001** R$1.495,00 R$1.495,00 

23 12 23105.031907/2016 23195.030500.2016-15 ***017240001** R$75,00 R$75,00 
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