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3.2; 3.6; 4.1; 7.1;7.4

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 21/2017

Senhor Gestor, 

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

referente ao exercício de 2016 (Setembro a Dezembro) e exercício 2017 (Janeiro a Agosto),

objetivando o acompanhamento preventivo dos atos e fatos de gestão ocorridos durante o

exercício analisado, apresentamos o  Relatório de Auditoria  referente ao acompanhamento

das ações  previstas  no PAINT 2017,  realizadas  pelo campus Pontes  e Lacerda,  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.
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4.1. Análise nos processos licitatórios em todas as modalidades.

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.
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Foi  verificado  inventário  anual  do  estoque  e  do  patrimônio, projetos

pedagógicos dos cursos Técnico em Manutenção e Suporte e Tecnologia em Eletrotécnica

Industrial,  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 a

Diretora  Geral  do  campus,  Diretor  de  Administração  e  Planejamento, servidores  do

Departamento  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão,  do  Departamento  de  Administração  e

Planejamento, da Coordenação Geral de Gestão de Pessoas, do Gabinete do Diretor Geral,

além de verificação de itens de setores de almoxarifado e patrimônio, registro escolar, gestão

de  pessoas,  bem  como  entrevistas  com  funcionários  terceirizados,  Diretor  de  Ensino,

Comissão de Ações de Permanência e Êxito do campus, reunião com a equipe responsável

pela atualização do Plano Permanente de Providências da Auditoria Interna, além de visitas

aos  laboratórios  constantes  dos  PPCs e entrevistas  com o aluno do curso Tecnologia  em

Eletrotécnica Industrial visita ao almoxarifado e patrimônio. Foram analisados, para fins de

verificação das ações de permanência (evasão),  todos os cursos de nível médio integrado,

subsequentes, Proeja e tecnologia em andamento no campus Pontes e Lacerda, com exceção

dos cursos  ofertados  por  meio  da  Educação a  Distância  e  programas  de  governo UAB e

Profuncionário.  As  consultas  ao  Q-Acadêmico  foram  realizadas  no  período  de  18/09  a

13/10/2016.

Durante  a  análise  de  conformidades  no  campus  foram  verificadas  as

seguintes boas práticas:  

➢ Publicação no site do campus referente aos Planos de Trabalho Docente

e Boletins de Serviço;

➢ Gestão de almoxarifado;

➢ Formalização de processos licitatórios;

➢ Formalização  de  seleção  e  controle  de  bolsas  monitoria,  esporte  e

cultura;

➢ Utilização do SUAP módulo Frota.
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➢ Relatórios de fiscal de contratos.

II – RESULTADO DOS EXAMES

Após  análise  dos  processos,  foi  elaborada  a  Nota  de  Auditoria  nº  18/2017,

encaminhada  à  unidade  auditada,  que  apresentou  manifestação  via  google  docs  até  dia

13/10/2017.  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

Conformidade de Gestão

Não houve constatação.

Rol de Responsáveis: 

Não houve constatação.

Limite de dispensa de licitação

Não houve constatação.

Segregação de funções

Não houve constatação.
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3 - GESTÃO FINANCEIRA

DIÁRIAS, PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO

Conformidade da execução e prestação de contas

Não houve constatação.

REGISTROS CONTÁBEIS

Contas Contábeis 

Constatação 3.1. Existência de saldo em conta contábil sem evidenciar a adequada situação

patrimonial da unidade, conf. dispõe o art. 15, IV da Lei 10.180/01.

Conta Contábil Saldo Saldo
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento 
Saldo desde 2009

R$ 2.215.973,91

1.2.3.2.1.06.05 - Estudos e Projetos R$ 248.886,37

Manifestação da Unidade: “Foi aberto processo nº 23198.035699.2017-

11, a Coordenação de Execução Financeira e Contábil, para a realização das providências

necessárias para ajustes, onde o Campus se compromete a solucionar as divergências no

prazo de 15 dias”.

Causa: Processo inadequado quanto ao controle contábil

Análise da AUDIN:  A manifestação do Campus não elide a constatação.

De acordo com a constatação 6.3 desta  nota,  não se encontra  lançado no Spiunet  o  bem

imóvel do Campus. Conforme assunto 021107 (Imóveis de propriedade da união) item 3.1.6.4

do manual Siafi os valores referentes a ...obras, deverão ter ser seus saldos zerados...incluindo

as contas 12321.06.05 (Estudos e projetos) e  e 12321.06.01 (Obras em andamento)

Recomendação: Regularizar  o  saldo  das  contas  contábeis  listadas,

transferindo seus saldos para a respectivas e corretas contas contábeis. 
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RETENÇÃO E  RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS

Não houve constatação.

RECEITA PRÓPRIA DO CAMPUS

Não houve constatação.

CONCESSÃO DE BOLSA FINANCEIRA AOS SERVIDORES

Constatação  3.2.  Fragilidades  na  formalização  de  processo  de  concessão  de  auxílio

financeiro  (Taxa  de  bancada),  em desacordo  à  Resolução  CONSUP n.  11/2015  e  Edital

PROEX n. 056/2016:

Processo Descrição

23198.030199.2016-10  Taxa  de  Bancada  –  Edital  056/2017  a  servidores  do
campus Pontes e Lacerda:

➢ ausência  de  cópia  do  Edital  e  cronograma  do

processo seletivo;

➢ ausência de lista de inscritos;

➢ ausência  de  listagem  oficial  de  Aprovados  e

classificados, devidamente assinados;

➢ ausência de assinatura no quadro de especificação

dos valores descentralizados por campi (fl 09);

➢ ausência de Relatório de Prestação de Contas dos

docentes beneficiados;

Manifestação da Unidade: “Segue as justificativas referente ao Edital nº

056/2016: 

● ausência de cópia do Edital e cronograma do processo seletivo: documento anexado

ao processo e uma via anexa na pasta Constatação 3.3;
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● ausência de lista de inscritos: a PROEX não divulgou no site a lista com os inscritos,

porém a coordenação de Extensão realizou um levantamento com todos os candidatos

inscritos no Campus Pontes e Lacerda. Documento anexado ao processo e uma via

anexa na pasta Constatação 3.3;

● ausência  de  listagem oficial  de Aprovados  e  classificados,  devidamente  assinada:

documento anexado ao processo e uma via anexa na pasta Constatação 3.3, porém o

documento disponibilizado no site não consta a assinatura do Pró-Reitor;

● ausência de assinatura no quadro de especificação dos valores descentralizados por

campi: o referido documento se encontra sem assinatura, conforme consta em print

realizada da tela da mensagem e que pode ser verificado nos anexos do e-mail;

● ausência de Relatório de Prestação de Contas dos docentes beneficiados: O Campus

através da Coordenação de Extensão estará providenciando junto aos Coordenadores

dos projetos, uma vez que ainda tem projeto em execução”.

Causa: Processo inadequado quanto a concessão de auxílio financeiro.

Análise da AUDIN: As concessões de bolsas e auxílios tanto para alunos

quanto para servidores,  devem ocorrer demonstrando todas as fases desde a seleção até a

execução das atividades e pagamentos, com processos devidamente formalizados, de forma a

garantir a impessoalidade, legalidade e transparência. Os processos analisados se tratam de

taxas de bancadas com prazos definidos em edital até o dia 01/02/2017, para prestação de

contas  das  despesas  realizadas.  Sendo assim,  independente  da finalização da  atividade  de

extensão,  o responsável  pelo projeto deve prestar  contas  dos  recursos  recebidos  no prazo

estipulado em edital.

Recomendação 1:  Adotar check lists para garantir a correta formalização

dos processos de concessões de bolsas e auxílios.

Recomendação  2:  Providenciar  a  prestação  de  contas  dos  projetos  de

extensão aprovados, referentes ao processo analisado.
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ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

Constatação  3.3.  Fragilidade  na  formalização  de  processo  de  concessão  de  Bolsas

Monitorias,  em desacordo  a  Portaria  n.  03/2013 do  campus  Pontes  e  Lacerda  e  Portaria

SEGES/MP n. º 80/201605/2002.

Processo Descrição
23198.037582.2016-91 Concessão de Bolsa Monitoria - Edital 014/2016

do campus:

- ausência  da  Portaria  da  Comissão

responsável pelo processo;

- ausência  de  relação  de  inscritos  no

Processo seletivo;

- ausência de relação oficial dos aprovados e

classificados no processo seletivo;

- ausência  do  plano  atividade  do  monitor,

conforme  previsto  na  Organização

Didática;

- ausência  de  Planilhas  de   horários  de

atividades dos monitores;

- ausência de relatório  mensal  de atividade

do bolsista monitor;

- ausência  da  ciência  do  responsável  pelo

estudante  menor  no  Termo  de

Compromisso (firmado entre a instituição e

o  estudante  para  execução  da  bolsa

monitoria); 

Manifestação da Unidade: “Segue as justificativas referente ao Edital nº

014/2016; 
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● ausência da Portaria da Comissão responsável pelo processo: o Campus na ocasião

não realizou portaria de nomeação para a Comissão Responsável, porém no edital

deste ano, Edital n° 009/2017, a portaria foi realizada, conforme anexo;

● ausência de relação de inscritos e relação oficial dos aprovados e classificados: os

dados  se  encontram  no  site,  através  do  link:  http://plc.ifmt.edu.br/buscar/?

q=monitoria e  conforme anexo.  O Campus  se  compromete  que  não deixará  mais

passar despercebido estas constatações nos próximos processos de bolsa monitoria,

tais como os realizados no Mês de setembro e outubro, Edital n° 09 e 010/2017;

● ausência do plano atividade do monitor, conforme previsto na Organização Didática;

ausência de Planilhas de  horários de atividades dos monitores; ausência de relatório

mensal de atividade do bolsista monitor e ausência da ciência do responsável pelo

estudante menor no Termo de Compromisso (firmado entre a instituição e o estudante

para execução da bolsa monitoria): Os documentos estão sendo providenciando pela

Coordenação  de  Extensão  para  anexo  ao  processo  e  os  futuros  já  estão  sendo

utilizados”.

Causa: Processo  inadequado  quanto  à  concessão  de  bolsas  e  auxílios

estudantis.

Análise da AUDIN: As concessões de bolsas e auxílios tanto para alunos

quanto para servidores,  devem ocorrer demonstrando todas as fases desde a seleção até a

execução das atividades e pagamentos, com processos devidamente formalizados, de forma a

garantir a impessoalidade, legalidade e transparência. Os processos analisados constam falhas

na  formalização  que  dificultam  a  análise  devido  ausência  de  procedimentos  ou

documentações necessários para a transparência nas autorizações das concessões.

Recomendação 1:  Adotar check list para garantir  a correta formalização

dos processos de concessões de bolsas e auxílios.
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Recomendação  2:  Providenciar  a  anexação,  no  processo  analisado,  dos

documentos ausentes detectados.

Constatação 3.4.  Fragilidade na formalização de processo de concessão de ajuda de custo

para alunos em viagem técnica, em desacordo a IN campus PLC n. 01/2016.

Processo Descrição
23198.034438.2016-01 Ajuda de custo para viagem técnica:

- inobservância  dos  prazos  para  solicitação

da Visita Técnica artigo 3 §1º da Instrução

Normativa nº 01/2016 do campus Pontes e

Lacerda;

- ausência  de  lista  de  presença  dos

participantes da visita no dia da visita;

- ausência  de  detalhamento  das  atividades

realizadas  durante  a  visita,  nos  relatórios

de  prestação  de  contas  entregues  pelos

alunos participantes; 

Manifestação  da  Unidade:  “Referente  a  ajuda  de  custo  para  viagem

técnica segue:

● Quanto  a  solicitação  de  visita  técnica  protocolada  fora  do  prazo,  em

desacordo com o artigo 3 § 1º da Instrução Normativa n° 01/2016, o Campus está

realizando orientações juntos aos demandantes para que isso não ocorra nos futuros

processos, seguem processos de 2017 em conformidade com a Instrução Normativa;

● ausência de lista de presença dos participantes da visita no dia da visita e

ausência de detalhamento das atividades realizadas durante a visita, nos relatórios

de  prestação  de  contas  entregues  pelos  alunos  participantes:  a  solicitação  já  foi

realizada junto ao docente que acompanhou os alunos durante a visita e o mesmo
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estará providenciando os documentos em questão. O Campus se compromete a se

atentar para que seja anexado aos processos de solicitação de pagamento de ajuda de

custo a lista de presença dos participantes e o detalhamento das atividades realizadas

durante a visita;”

Causa: Processo  inadequado  quanto  a  concessão  de  bolsas  e  auxílios

estudantis.        

Análise  da  AUDIN:  As  visitas  técnicas  fazem  parte  da  programação

curricular de um curso profissionalizante como uma ferramenta de aproximação da teoria com

a prática aos alunos matriculados. Nesse sentido, o docente de uma determinada disciplina ou

o Coordenador de curso deve tomar o cuidado de, no momento da solicitação/justificativa,

associar o objeto da visita técnica à teoria aprendida em sala de aula,  e demonstrar quais

disciplinas e/ou conteúdo programático tal visita irá complementar.  O Gestor deve garantir os

critérios  e  documentações  necessários  para  formalização  de  uma  visita  técnica,  em

observância às normativas internas vigentes.

Recomendação:  Adotar check list ou outras formas de controles internos

para análise da concessão de ajuda de custo e para a devida prestação de contas dos discentes.

4 - GESTÃO DE SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS 

PROCESSOS LICITATÓRIOS

Conformidade do planejamento e edital

Não houve constatação.

Contratos, execução e fiscalização

Não houve constatação.
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DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Não houve constatação.

Cartão de Pagamento do Governo Federal

Não houve constatação.

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 

Constatação 6.1 Divergência entre o saldo registrado dos itens de estoque em Almoxarifado

no sistema SUAP e no sistema SIAFI em desacordo ao item 7.3.1 da IN SEDAP 205/88 e ao

art. 94 da lei 4.320/64.

CC Material de Consumo  SUAP  SIAFI DIFERENÇA

14 Material educativo e esportivo     583,00               
-  583,00

16 Material de expediente
25.207,56

 

26.361,67 -1.154,11

17 Material de processamento de
dados 14.174,31

 

14.374,29 -199,98

21 Material de copa e cozinha  

5.392,13

   

5.477,88 -85,75

22 Material de limpeza e prod. De
higienização.

        938,75
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1.450,55

511,80

24 Material p/ manut. De bens
imóveis/instalações

 

4.238,73

   

4.249,66 -10,93

26 Material elétrico e eletrônico
32.697,45

 

31.068,54 1.628,91

- Total

   110.049,01
   108.349,

12 1.699,89

 Materia de construção    

22  
                 

-  

       

750,00 -750,00

24  
                 

-  

         

79,26 -79,26

 Total   -829,26

 Auto peças    

39  
                 

-  

 

17.992,42 -17.992,42

42  
                 

-  

   

3.958,00 -3.958,00

 Total  

 

21.950,42 -21.950,42

 Material de expediente    

16                   
-  

 -24.567,77

13

Relatório de Auditoria nº 21/2017

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

24.567,77

17  
                 

-  

   

3.999,60 -3.999,60

26  
                 

-  

       

720,00 -720,00

 Total  

 

29.287,37 -29.287,37

 Estoque para distribuir    

7  
                 

-  

   

9.780,31 -9.780,31

16  
                 

-  

   

5.672,40 -5.672,40

22  
                 

-  

   

3.974,60 -3.974,60

24  
                 

-  

       

413,00 -413,00

26  
                 

-  

   

1.255,00 -1.255,00

28  
                 

-  

       

150,50 -150,50

35  
                 

-  

       

140,00 -140,00

14

Relatório de Auditoria nº 21/2017

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

39  
                 

-  

 

11.829,92 -11.829,92

 Total  

 

33.215,73 -33.215,73

Manifestação da Unidade: “Foi aberto processo nº 23198.035699.2017-

11, a Coordenação de Execução Financeira e Contábil, para a realização das providências

necessárias para ajustes, onde o Campus se compromete a solucionar as divergências no

prazo de 15 dias”.

Causa: Processo inadequado quanto ao controle do almoxarifado.

Análise da AUDIN:  A manifestação do campus não elide a constatação,

pois a correta e adequada escrituração contábil, registro e controle dos bens patrimoniais da

unidade é essencial para que o Balanço Patrimonial da Unidade reflita adequadamente a sua

situação  patrimonial,  conforme  art.  94  Lei  4.320/64,  bem  como  a  necessidade  da

implementação de controles internos com a finalidade de assegurar a devida preservação dos

bens da unidade. A existência de saldos inconsistentes nas contas de almoxarifado, sem um

controle eficiente e tempestivo, é motivo de Restrição ao Balanço Geral da União e do IFMT,

com  possibilidade,  pela  reincidência,  de  aplicação  de  penalidade  aos  gestores

responsáveis.Conforme item II do Manual de administração patrimonial do IFMT

 “Os bens que compõem o acervo patrimonial  do IFMT são gerenciados

pelo Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, disponibilizado pela Diretoria de

Gestão  de  Tecnologia  da  Informação  –  DGTI  do  IFMT  e  pelo  Sistema  Integrado  de

Administração  Financeira  do  Governo  Federal  –  SIAFI,  que  consistem  nos  principais

instrumentos utilizados para registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária,

financeira e patrimonial do Governo Federal.” (Grifo nosso). 
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Desse  modo  é  indispensável  que  todas  as  informações  e  saldos  estejam

consonantes entres os sistemas de gerenciamento (Suap) com  o sistema contábil (Siafi).

Recomendação: Efetuar inventário de almoxarifado da Reitoria a fim de

atualizar os registros dos itens no sistema de SUAP, promover a conciliação no SIAFI com as

quantidades físicas corretas.

Constatação  6.2  Não  cumprimento  de  prazo  de  encaminhamento  de  RMA  ao  setor  de

contabilidade  para  a  conciliação  dos  saldos  no  SIAFI,  em  desacordo  com   os  outros

procedimentos  do manual SIAFI (021101) item 2.2.

Manifestação da Unidade: “Foi aberto processo nº 23198.035699.2017-

11, a Coordenação de Execução Financeira e Contábil, para a realização das providências

necessárias para ajustes, onde o Campus se compromete a solucionar as divergências no

prazo de 15 dias”.

Causa: Processo inadequado quanto ao controle do almoxarifado

Análise  da  AUDIN:  O  setor  de  Contabilidade  deverá  promover  a

conciliação mensal das movimentações de entrada e saída de bens no SIAFI. Para tanto o

responsável  pelo setor  de almoxarifado deverá encaminhar  à Contabilidade em que a UG

esteja  jurisdicionada,  até  o  5º  (quinto)  dia  útil  do  mês  subsequente  ao  de  referência,  os

relatórios mensais de movimentação de almoxarifado - RMA para que procedam o ajuste e

conciliação dos saldos contábeis. Conforme entendimento da CGU, o setor de controle dos

bens  deve  estar  preparado  para  o  acompanhamento  das  operações  típicas:  aquisições,

movimentações, doações, baixas, etc, com emissão e guarda dos documentos comprobatórios

necessários  (notas  fiscais,  termos  de  responsabilidade,  termos  de transferência,  termos  de

doação,  relatórios  de  comissões  de  sindicância  e  avaliação),  em especial,  quando ocorrer

perda, extravio, dano, ou, ainda, obsolescência, desuso, etc. A Administração deverá dispor de
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mecanismos de controle que permitam gerar essa informação,  mesmo que o sistema Suap

ainda não possua tal ferramenta.

Recomendação: Providenciar RMA mensal.

Recomendação  2:  Atualizar  os  registros  dos  bens  de  almoxarifado  no

sistema de SUAP e promover a conciliação no SIAFI, após a finalização do inventário.

PATRIMÔNIO 

Constatação 6.3.  Ausência  de  cadastro  no  sistema  SPIUNET do imóvel  pertencentes  ao

campus, contrariado o artigo 2º da Portaria STN/SPU 322/2001 e no item 4.6.2 da Orientação

Normativa GEADE-004, de 25/2/2003. (Reincidente). 

Manifestação  da  Unidade:  “O  Setor  de  Patrimônio  está  realizando  o

cadastro no Sistema, pois conforme e-mail em anexo, só agora foi informado ao Campus que

os imóveis que ainda não tenham registro cartorial podem ser cadastrados no SPIUnet. O

Coordenador de Patrimônio do Campus, tendo em vista a complexidade do sistema e tendo

em vista que não possui treinamento, solicita o prazo de 15 (quinze) dias para a conclusão do

lançamento.  Logo este  Campus se  compromete  que  no prazo de  15  (quinze)  dias  estará

solucionado o problema”.

Causa: Processo inadequado quanto ao controle de patrimônio

Análise  da  AUDIN:  A  obrigatoriedade  dos  registros  dos  bens  imóveis

encontra-se prevista nos artigos 94 e 96 da Lei 4320/1964, artigo 2º da Portaria STN/SPU

322/2001 e artigo 28 da instrução normativa nº 1, de 2 de dezembro de 2014. A falta de

cadastro/atualização  de  valores  dos  imóveis  no  SPIUNET  que  gera  lançamento  para  a

contabilidade e a inexistência de controle efetivo dos bens imóveis da Unidade contraria o

determinado pela  Lei  4.320/64 e  pela  Instrução Normativa  nº  205/1988 – SEDAP, sendo

ainda motivo de Restrição no Balanço da Unidade e do IFMT.
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Recomendação: Efetuar o registro dos bens imóveis junto ao SPIUNET.

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.  Fragilidade na identificação dos cursos existentes atualmente no campus,

comparando a lista fornecida pelo campus, relação da PROEN, PDI e Q-acadêmico.

Curso Forma PDI PROEN Campus QACAD
Técnico em Informática Integrado – 
Seriado -Integrado – Pontes e Lacerda 
INFOR

Integrado Sim Não não Sim

Técnico em Automação Industrial Subsequente Sim Sim Não não
Especialização em Gestão Ambiental  
PLC - GEM

Especializaçã
o

não Não não sim

          Manifestação da Unidade: “o Curso Técnico  em Informática  Seriado

Integrado foi um dos primeiros cursos a ser ofertado neste campus no período de 2009 a

2011,  vindo  a  ser  substituído  por  Manutenção  e  Suporte  em  Informática,  conforme

demonstram os relatórios extraídos do sistema acadêmico. Atualmente, o curso se encontra

inativado no sistema acadêmico (vide Anexo 7.2.1). O curso técnico em Automação Industrial

não foi ofertado pelo campus e na época devido a demanda da região foi ofertado o curso

superior de Eletrotécnica Industrial (Vide Anexo 7.2.2 - o PPC e a Anexo 7.2.3 - Resolução).

Vale esclarecer que não existe Especialização em Gestão Ambiental em andamento neste

campus  mas  sim  Especialização  em  Gestão  Empresarial,  com  45  alunos  regularmente

matriculados, que ingressaram no período letivo 2016/2 (Vide PPC Anexo 7.2.4 e Resolução

Anexo 7.2.5)”.
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Causa: Processo inadequado quanto a gestão acadêmica.

Análise da AUDIN: Nos planejamentos de criações de cursos do IFMT há

sempre a necessidade prévia de um estudo de viabilidade para criação e manutenção de cursos

considerando a realidade do Estado de Mato Grosso, e, que  o plano de gestão do Instituto

deve refletir os anseios da comunidade, estando as ações em consonância com os diversos

setores  do  IFMT.  Quando  proposto  no  PDI,  a  PROEN  e  os  campi  devem trabalhar  em

conjunto para a implantação e execução das suas estratégias e metas previstas. Quanto ao

curso de Especialização Gestão “ambiental”, apesar do equívoco na nomenclatura, os dados

citados na constatação refere-se ao curso de Especialização em Gestão Empresarial, que não

foi previsto no PDI e nem citados nas listagens da PROEN e do campus, porém há registros

no sistema acadêmico.

Recomendação  1:  Promover,  em conjunto  com  todos  os  segmentos  da

Instituição  e  comunidade  externa,  estudos  realistas  e  executáveis,  visando  construir  um

Planejamento  de  Desenvolvimento  Institucional  para  os  próximos  anos  que  atenda  as

demandas e anseios da sociedade.

Recomendação 2:  Executar  o PDI, nos termos aprovados pelo Conselho

Superior e registrados no Ministério da Educação.

Recomendação  3:  Providenciar,  junto  ao  Conselho  Superior/IFMT,  a

regularização  da  situação  dos  cursos  que  sofreram  (ou  virem  a  sofrer)  descontinuidade,

decidindo pela extinção ou retomando a oferta de vagas.

EVASÃO ESCOLAR

Constatação 7.2. Fragilidades no lançamento de informações no sistema de gestão acadêmica

do IFMT (Q-Acadêmico).
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Descrição

      a) Ausência de Resolução de Extinção emitida pelo CONSUP dos cursos: Técnico em  
Secretariado Integrado ao Nível Médio; Técnico em Química Integrado ao Nível Médio; Técnico 
em Manutenção e Suporte em Informática Integrado ao Nível Médio; Técnico em Edificações 
Integrado ao Nível Médio PROEJA; Técnico em Secretariado Subsequente ao Nível Médio; 
Técnico em Edificações Subsequente ao Nível Médio. Esses informados pelo Campus Pontes e 
Lacerda como extinto.

       b) Estudantes com cadastro duplicado  no mesmo período letivo no curso de Técnico em 
Manutenção e Suporte em Informática 
Curso Período

Ingress
o

Matrícula Nome Turno Situação 
Inicial

Turma Data 
Renov 
Matrícula

Técnico em 
Manutenção e 
Suporte em 
Informática

2010/1 201010085045
4

M. P. da S. 
L.

Vespertino Transferid
o Externo

20101.0085.1A
V

11/03/2010

Técnico em 
Manutenção e 
Suporte em 
Informática

2010/1 201010085099
3

M. P. da S. 
L.

Matutino Concluído 20101.0085.1M 15/03/2012

Técnico em 
Manutenção e 
Suporte em 
Informática

2014/1 201410085006
6

W. R. de S. 
J.

Matutino Evasão 20141.0085.1M 04/02/2014

Técnico em 
Manutenção e 
Suporte em 
Informática

2014/1 201410085007
4

W. R. de S. 
J.

Vespertino Cancelado  04/02/2014

          c) Estudantes com situação “em aberto” no período letivo 2017/1 no curso Superior de 
Tecnologia em Eletrotécnica Industrial:
Curso Períod

o 
ingres
so

Matrícula Nome Situação 
Matrícul
a

Situação período
2017/1 2017/2

Curso Superior de 
Tecnologia em 
Eletrotécnica Industrial

2017/1 20171106413430154 F. A. da S. Matricula
do

Reprovad
o

Em 
Aberto

Curso Superior de 
Tecnologia em 
Eletrotécnica Industrial

2017/1 20171106413430138 L. N. da C. Matricula
do

Reprovad
o

Em 
Aberto

Curso Superior de 
Tecnologia em 

2017/1 20171106413430332 R. B. R. Matricula
do

Reprovad
o

Em 
Aberto
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Eletrotécnica Industrial

Curso Superior de 
Tecnologia em 
Eletrotécnica Industrial

2017/1 20171106413430235 W. C. O. Matricula
do

Reprovad
o

Em 
Aberto

Curso Superior de 
Tecnologia em 
Eletrotécnica Industrial

2017/1 20171106413430383 W. G. do C. Matricula
do

Período 
Fechado

Em 
Aberto

Manifestação  da  Unidade:  “a) A  solicitação  de  extinção  dos  cursos

Técnico em Química Integrado ao Nível Médio; Técnico em Edificações Integrado ao Nível

Médio  PROEJA;  Técnico  em  Secretariado  Subsequente  ao  Nível  Médio  e  Técnico  em

Edificações Subsequente ao Nível Médio já foi solicitada a PROEN em 2015 (Anexo a. 7.4.1).

A extinção dos Cursos Técnico em Secretariado Integrado ao Nível  Médio e Técnico em

Manutenção e Suporte em Informática Integrado ao Nível Médio foi solicitada através do

memorando  118/2017  –  DG/IFMT-PL  (Anexo  a.  7.4.2)”.  “b) Analisando  a  situação  do

discente  M.  P.  da  S.  L. no  sistema  acadêmico,  é  possível  depreender  que  o  aluno  se

transferiu  em  2011  (processo  nº  23198.001103.2010-11  aberto  em  14/12/2010)  desta

instituição de ensino para o IFGóias – Campus Uruaçu, tendo cursado o 2º ano naquela

instituição. Em 2012, porém, solicitou reingresso neste campus no período letivo 2012, por

meio,  igualmente,  de  transferência  intercampi  formalizada  através  do  processo  nº

23198.000180/2012-15  deferido  pela  Chefia  do  Departamento  de  Ensino  da  época  em

13/03/2012. Por essa razão, o estudante possui 02 vínculos de matrícula e as informações de

transferência  e  reingresso  constam  registradas  no  sistema  acadêmico,  bem  como  os

documentos em anexo arquivados na pasta acadêmica nesta Secretaria. No que se refere à

duplicidade de matrícula em nome do estudante W. R. de S. J., cumpre apenas relatar que se

tratou de um equívoco,  ocorrido  em 2014,  no  ato  de  matricular  o  estudante  no  sistema

acadêmico,  erro  que  o  Coordenador  da  época  entendeu  por  bem  corrigir  através  do

cancelamento da 2ª matrícula (nº 2014100850074), conforme atesta os históricos de registros

(Anexo  b.  7.4.1).”  c) a  Secretaria-Geral  de  Documentação  Escolar  tem a  informar  que

encaminhou a lista dos alunos com situação de matrícula “Em Aberto” para a Coordenação

do Curso Superior de Tecnologia em Eletrotécnica Industrial, solicitando providências para

prevenir possíveis evasões. Diante disso, a Coordenação do Curso entrou em contato com os
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alunos e 03 deles formalizaram o pedido de trancamento do curso, conforme relatório abaixo

em consonância com o SUAP:

Nome Processo de Trancamento Data do Processo

F. A. da S. 23198.032469.2017-08 29/09/2017

W. C. O. 23198.033124.2017-63 04/10/2017

W. Gl. do C. 23198.033906.2017-01 11/10/2017

Os alunos L. N. da C. e R. B. R. permaneceram inertes”.

Causa: Processo inadequado quanto a controle acadêmico.

Análise da AUDIN:  O Sistema de Gestão Acadêmica  se justifica  como

instrumento  imprescindível  para  manter  de  forma  fidedigna,  padronizada  e  atualizada  os

registros de todos os alunos do campus, desde seus ingressos, devem ser de fácil acesso para

consulta  do IFMT e prestar informações,  quando solicitadas,  aos alunos ou ex-alunos.  Os

dirigentes  de  ensino dos  campi  devem adotar  procedimentos  padrões,  quanto  a  forma  de

inserção, matrícula, rematrícula, lançamento de notas e fechamentos dos períodos no sistema

acadêmico.  Quanto aos  alunos matriculados  sem registro no Sistema de gestão,  os campi

devem observar  as  orientações  emitidas  pela  Pró-reitoria  de ensino,  mantendo um efetivo

controle dos documentos e dados desses alunos.  Na manifestação do Gestor ressaltamos que:

alunos matriculados que solicitam transferência e depois retornam ao campus, deve proceder

com  reabertura  da  mesma  matrícula;  alunos  com  situação  em  aberto  por  02  períodos

consecutivos devem ser alterado seu status de acordo com a Organização Didática do IFMT;

as  extinções  de  cursos/oferta  de  vagas  devem  ocorrer  após  a  emissão  de  resolução  do

CONSUP. 

Recomendação: Providenciar atualização dos dados dos alunos do campus

no sistema acadêmico do IFMT.
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Constatação 7.3. Quantidade de ingressos constante no sistema Q-Acadêmico divergente da 

quantidade de vagas prevista no PDI 2014-2018 e PPC, conforme quadro abaixo:

CURSO FORMA 2015 2016 2017

PDI PP
C

QAc
ad

PDI PP
C

QAca
d

PDI PP
C

QAca
d

Técnico em Administração 
Integrado ao Nível Médio – 
PLC ADM

Integrado 0 0 0 35 70 37 35 70 40

Técnico em Eletrotécnica – 
Jauru -ELEJ

Subsequente 
15/ Mod

40 35 80 0 0 0 40 40 0

Curso Superior de 
Tecnologia em Eletrotécnica 
Industrial ELEI

Tecnologia 0 0 0 0 0 0 0 0 38

Especialização em Gestão 
Ambiental  PLC - GEM

Especialização 0 00 0 0 0 0 0 * 45

Controle de Processos 
Industriais

Subsequente 0 0 0 35 0 0 0 0 0

Manifestação da Unidade: “Observando os dados questionados, importa apresentar
o seguinte:

Técnico em Administração 
Integrado ao Nível Médio

2016 → 37 matrículas = 35 
ativas e 02 canceladas por 
desistência voluntária

2017  → 40  matrículas:  34
matrículas  ativas  e  6
canceladas  por  desistência
voluntária

Técnico  em  Eletrotécnica
Jauru – ELEJ

2015  →  02  turmas  foram
ofertadas  com  40  alunos
cada

2017 → não foram 
ofertadas turmas no período

Superior de Tecnologia em
Eletrotécnica Industrial

2017 → 38 matrículas = 35 ativas e 3 canceladas por 
desistência voluntária

Não foi ofertado o curso de Controle de Processos Industriais em 2016. No mais, vale

esclarecer que não existe Especialização em Gestão Ambiental em andamento neste campus

mas  sim  Especialização  em  Gestão  Empresarial,  com  45  alunos  regularmente

matriculados, que ingressaram no período letivo 2016/2.”

     Causa: Processo inadequado quanto à controle acadêmico.
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Análise da AUDIN: Essa contestação refere-se ao quantitativo de vagas de

ingressantes, definidos no PDI, comparado com os quantitativos estabelecidos nos Projetos de

cursos PPCs e as matrículas iniciais de ingressantes no sistema de Gestão Acadêmica.Nos

planejamentos de criações de cursos do IFMT há sempre a necessidade prévia de um estudo

de viabilidade para criação, quantidade de vagas ofertadas e manutenção de cursos no Estado

de Mato Grosso, e que o plano de gestão do Instituto deve refletir a realidade nos anseios da

comunidade,  estando  as  ações  em consonância  com  os  diversos  setores  do  IFMT.  Cabe

destacar que os PPCs (Projetos Pedagógicos de Curso) existentes antes da aprovação do PDI

devem ser ajustados com o PDI para atender as previsões planejadas

Recomendação  1:  Promover,  em  conjunto  com  todos  os  segmentos  da

Instituição  e  comunidade  externa,  estudos  realistas  e  executáveis,  visando  construir  um

Planejamento  de  Desenvolvimento  Institucional  para  os  próximos  anos  que  atenda  as

demandas e anseios da sociedade.

Recomendação 2:  Executar  o PDI, nos termos aprovados pelo Conselho

Superior e registrados no Ministério da Educação.

Constatação 7.4. Evasão nos períodos letivos iniciais dos cursos superior a 30% em relação 

ao período de ingresso. A análise da evasão escolar foi prejudicada em razão da fragilidade 

dos dados lançados no sistema Q-Acadêmico, conforme relatado acima:

Curso
 

Forma
 

 Turma de
Ingresso 

Matrículas 
 

1º 2º 3º

Técnico em Manutenção e Suporte em 
Informática- MSI
 

Integrado 15
 

2010/1 99 97 63

2014/1 62 56 37

Manifestação  da  Unidade:  “não  foi  possível  detectar  qualquer
inconsistência  nos  dados,  uma  vez  que  todas  as  matrículas  do  curso  possuem  situação
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devidamente registrada no sistema acadêmico. Portanto, os dados apresentados na tabela
são fidedignos e desse modo, não há que se falar em prejuízo à análise da evasão escolar,
pois os dados se mostram consistentes e robustos para retratar a realidade a que se prestam.
A leitura das informações pode ser elucidada pela seguinte tabela:

O Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática – MSI realmente teve um índice
alto de transferência,  superando 30% comparando os alunos matriculados no 3º ano em
relação  ao  período  de  ingresso,  isso  ocorreu  provavelmente  pelo  perfil  do  curso,  desta
maneira  o  curso  foi  reestruturado  e  em  2015/1  foi  implementado  o  Curso  Técnico  em
Informática Integrado ao Ensino Médio. Comparando o número de alunos matriculados no
3º ano do curso de informática no ano de 2017 em relação ao período de ingresso o índice de
transferência foi de menos de 25%. Ainda é um valor relativamente alto, por esta razão a
comissão  de  permanência  e  Êxito  foi  reestruturada  (Anexo  7.7.1)  com  uma  equipa
multiprofissional  para  trabalhar  no  sentido  da  diminuição  da evasão.  Lembrando que  a
evasão é um problema institucional do IFMT e como instituição temos que trabalhar todos
juntos para alcançar o objetivo”

Causa: Processo inadequado quanto a gestão acadêmica.

Análise da AUDIN: Em que pese, o entendimento por parte do Gestor, de
que a evasão seja um problema institucional, não somente desta instituição e compreendendo
que as constatações  apontadas devem servir  como indicadores  de que é preciso encontrar
alternativas  para  minimizar  a  situação,  faz-se  necessário  compreender  o  que  o  SISTEC,
Sistema  de  Gestão  do  MEC,  define  como  sendo  evasão,  para  calcular  os  indicadores
institucionais. Segundo o Manual de indicadores do MEC, para se calcular a Taxa de Evasão é
utilizado a seguinte fórmula:

TE=  MATRÍCULAS FINALIZADAS EVADIDAS x 100
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                        MATRÍCULAS ATENDIDAS

O Manual de cálculo dos indicadores de gestão das Instituições da Rede Federal de Educação
Profissional  Científica  e  Tecnológica  versão  2.0  define  como  Matrículas  Finalizadas
Evadidas, todas as matrículas que tiveram alteração de status para  Evadido, Desligado ou
Transferido Externo  nos meses de referência do intervalo de análise; e Matrículas Atendidas,
todas as matrículas que tiveram Em Curso por pelo menos um dia no período analisado. O
Manual define ainda que  Desligado é o aluno que solicita o cancelamento de sua matrícula
junto a secretaria da unidade escolar e como Transferido Externo o aluno que é transferido de
uma unidade (IFMT) para outra unidade de ensino (Manual de cálculo dos indicadores de
Gestão das Instituições da Rede Federal EPCT 2016 item 1.1 Terminologias psg 10 a 13).
Assim sendo,  o Gestor  deve direcionar  suas  ações  no sentido de minimizar  a questão da
evasão na unidade (IFMT).  

Recomendação  1:  Definir  ações  que  propiciem o  acompanhamento  dos

estudantes em situação de risco de evasão.

Recomendação 2: Acompanhar, pela equipe Multiprofissional do Campus e

pela  comissão  de ações  de permanência  e  êxito  de estudantes  do campus,  a  situação dos

alunos em risco de evasão.

Constatação 7.5.  Fragilidades no acompanhamento das ações de permanência e êxito dos

estudantes pela comissão:

Descrição
1- Ausência de acompanhamento da evolução de indicadores de permanência e êxito dos

estudantes do campus;
2-  Ausência  de  análise  do  quantitativo  de  alunos  evadidos  beneficiários  de  assistência

estudantil, em relação aos que não receberam bolsas;
3- Sistec sem acesso, para consulta, aos membros da comissão de permanência e êxito dos

estudantes;

Manifestação  da  Unidade: “Realmente  as  políticas  de  permanência  e

êxito no IFMT é um problema institucional e o campus Pontes e Lacerda reconhece essa

fragilidade e está tentando regularizar e minimizar esta situação. Em março de 2017 foi
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formada  uma  comissão  interna  de  permanência  e  êxito  (Anexo  7.8.1)  dos  estudantes

conforme  orientação  da  Reitoria  do  IFMT,  porém  por  problemas  de  saúde  de  alguns

integrantes  esta  comissão  teve  que  passar  por  reformulação  e  em  outubro  de  2017  foi

reestruturada  (anexo  7.8.2)  pensando  em  um  grupo  de  servidores  multiprofissionais,

buscando a partir deste momento estratégias para melhorar e realmente evidenciar políticas

de permanência e êxito dentro do IFMT. Como solicitado no item 2 da constatação 7.8, uma

das primeiras análises a serem realizada pela comissão é a importância do auxílio estudantil

na  permanência  dos  alunos  no  campus,  esta  informação  já  está  sendo  elaborado  pela

comissão.  Referente  ao  item  3,  informamos  que  a  comissão  de  permanência  e  êxito  do

campus (anexo 7.8.2) possuem dois integrantes pertencentes a secretaria geral escolar (H.

M. B. de O.– Coordenador Geral da Secretaria de Registros Escolares e J. A. C. dos S. –

Assistente Administrativa da Secretaria Escolar), ambos possuem acesso ao SISTEC e podem

consultar qualquer informação pertinente sobre os alunos.”

Causa: Processo inadequado quanto à gestão acadêmica.

Análise da AUDIN: Os indicadores de permanência e êxito de estudantes

do campus têm a finalidade de estabelecer parâmetros para o Gestor tomar as decisões quanto

a execução dos cursos e modalidades ofertadas. A comissão de acompanhamento das ações de

permanência e êxito,  devidamente estruturada,  deve propor ações no campus, promovendo

ainda o acompanhamento das suas execuções e dos seus indicadores. A Instituição de Ensino

quando decide criar um curso deve planejar além das ações para criação, as de permanência e

acompanhamento  de  egressos.  Sendo  assim,  a  constatação  será  mantida  para

acompanhamento das ações de permanência e êxito de alunos no campus.

Recomendação 1: Estruturar e dar suporte à comissão de acompanhamento

das ações de permanência e êxito de estudantes do campus, para planejarem e executarem tais

ações.

Recomendação  2:  Acompanhar,  pela  comissão  permanente,  as  ações  e

indicadores de permanência e êxito de estudantes do campus.
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EGRESSOS 

Constatação 7.7. Fragilidade no acompanhamento de egressos do campus em relação a:

Descrição

a) ausência de utilização do resultado dos dados levantados sobre os egressos no que se

refere a retroalimentação curricular. 

b) ausência de levantamento sobre a percepção dos estudantes sobre a utilidade do curso na

perspectiva da inserção no mundo do trabalho e na melhoria da qualidade de vida  dos

egressos, conforme prevê a proposição introdutória do relatório. 

Manifestação da Unidade:  “Realmente o acompanhamento dos egressos

pelo campus não era realizado com frequência, porém este é um problema institucional do

IFMT, para solucionar esta deficiência este ano foi elaborado um projeto de pesquisa para

fazer o acompanhamento dos egressos do IFMT – Campus Pontes e Lacerda – Fronteira

Oeste como mostra o anexo 7.9.1. A divulgação do questionário foi feita no site do Campus

(link:   http://plc.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/pesquisa-perfil-do-egresso/) e nas redes sociais

do Campus. Segue em anexo também alguns dados já extraídos da pesquisa (Anexo 7.9.2,

como a divulgação foi recente ainda não temos muitos dados, porém ao final da pesquisa

será possível ter informações dos egressos do Campus Pontes e Lacerda – Fronteira Oeste.”

Causa: Processo inadequado quanto a gestão acadêmica.

Análise  da  AUDIN:  O  acompanhamento  de  egressos  tem  múltiplos

objetivos e um significado único: a potencialização das atividades acadêmicas no sentido da

melhoria  da qualidade do ensino e o atendimento aos compromissos  com a sociedade.  O

acompanhamento de egressos deve possibilitar não apenas o acompanhamento da trajetória

profissional dos estudantes, de modo a identificar o conhecimento de suas dificuldades na

integração  com  o  mundo  do  trabalho,  mas,  também  obter  dos  ex-alunos  um  processo

constante  de  avaliação  sobre  o  curso  realizado  visando  garantir  que  este  acompanhe  a
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introdução de novos recursos tecnológicos e as demandas de atualização dos profissionais,

dos conteúdos trabalhados dos cursos como forma a aprimorar sua qualidade. Por outro lado,

para o estudante a reaproximação  com a estrutura da instituição permite a potencialização das

atividades profissionais, tanto através da manutenção de  bancos de currículos a disposição

das  empresas  e  empregadores,  quanto  pela  oportunidade  de  se  engajar  em  atividades

acadêmicas que lhes possibilitam  atualizar seus conhecimentos profissionais . Trazer os ex-

alunos para dentro da instituição é criar um vínculo de parceria e cumplicidade no sentido do

desenvolvimento de uma boa formação profissional é, com certeza, uma ação que ajuda no

cumprimento dos compromissos  institucionais de atualização dos cursos e que  tem nos ex-

alunos um aliado de fundamental importância.

Recomendação 1:  Implementar, com apoio da Pró-reitoria de Extensão, o

acompanhamento sistemático de egressos no campus.

Recomendação  2:  Apropriar-se  do  resultado  do  acompanhamento  de

egressos na retroalimentação curricular dos cursos ofertados pelo campus.

III – CONCLUSÃO

Considerando as verificações realizadas, somos de opinião que a Unidade

Gestora  deve  adotar  medidas  corretivas  com  vistas  a  elidir  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 a prestações de serviços ou aquisições que

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

inconsistências em seus campi.
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Informamos  que  as  providências  tomadas  pelo  Gestor,  em  relação  às

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

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

Cuiabá, 21 de novembro de 2017.

Equipe Auditoria Interna (AUDIN):

Nome Cargo Assinatura

Renata  Bueno

Contrera

Auditora Chefe Substituta

Augusto  César

Lira de Amorim

Auditor

Cacilda Guarim Téc.  Assuntos

Educacionais

Deuzimar  Lira

de Matos

Assistente Administração

Márcio  Menezes

Roza

Auditor

Tatiane  Aguiar

de Oliveira

Auditora
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ANEXO I

PROCESSOS ANALISADOS - 2016

Item
Mod

Licitaçã
o

Número do Processo
(TESOURO GERENCIAL)

CNPJ Favorecido
Valor Liquidado

(Tesouro
Gerencial)

1 8 23198030199201610 ***616169 R$1.200,00
2 8 23198030908201659 ***89795000113 R$1.200,00
3 8 23198.034438.2016-01 **8495 R$990,00
4 8 23198.038062.2016-03 **8495 R$6.168,12
5 12 23198000370 ***1180000112 R$34.071,10
6 6 23198028744201608 ***0950000110 R$3.780,00
7 12 23381010365201503 ***35223000177 R$10.200,00

PROCESSOS ANALISADOS - 2017

Item
Mod

Licitaçã
o

Número do Processo
(TESOURO GERENCIAL)

CNPJ Favorecido
Valor Liquidado

(Tesouro
Gerencial)

1 8 23198.037582.2016-91 ***8967124 R$850,00
2 8 23198.026280.2017-78 ***34937172 R$1.500,00
3 12 23188018838201507 ***3119000199 R$173.596,60
4 6 23198010197201787 ***20339000126 R$5.833,70
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