
RELATÓRIO GERENCIAL DE AUDITORIA DOS

CONTROLES INTERNOS NA REITORIA

Senhor Reitor,

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

exercício 2015, a Auditoria Interna efetuou acompanhamento nas ações de controles internos de

cada Pró-reitoria e Diretoria Sistêmica, durante todo o ano de 2015, visando contribuir para a

melhoria dos procedimentos executados no IFMT.

I - ESCOPO DO TRABALHO

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

Serviço Público Federal.

Foram analisados os cinco componentes do controle interno: ambiente de

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

monitoramento.

Assuntos auditados: Ambiente de controle, avaliação de risco, procedimentos de controle,

informação e comunicação, monitoramento.

Ordem de Serviço: 06/2015

Cargo: ReitorNome do Gestor: José Bispo Barbosa
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- criação de manuais (como propriedade intelectual, N1T, etc);

- orientações normativas sobre submissão/avaliação de projetos/ prestação

de contas;

- criação de fluxograma de processos de patentes e de transferência de

tecnologias;

- disseminação da cultura da pesquisa no IFMT (participação de eventos

internos e externos, aplicação dos recursos para a pesquisa);

- processo seletivo informatizado de projetos de pesquisa;

- elaboração de fluxogramas das atividades;

- Elaboração e publicação de manuais de competência da DGT1;

-  Elaboração de cadernos técnicos  pelo Departamento de Obras e

Engenharia;

- Reuniões de planejamento da PRODIN 2016.

- efetivação de termos de responsabilidade de cada setor;

- elaboração de formulário de solicitação de movimentação de bens

patrimoniais;

- criação de requerimento - via SUAP - para solicitar materiais de

consumo;

- implantação de supervisão dos procedimento executados, implantação de

monitoramento dos controles internos implantados.

PROPES
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Durante a avaliação dos controles internos nos setores da Reitoria, foram

verificadas como boas práticas:
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Foram aplicadas  as seguintes  técnicas  de auditoria: exame documental,

entrevista, questionário e observação direta.



- Definição de metas e plano de ação;

- Participação dos servidores dos campi na definição do planejamento da

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

- Designação de comissão para elaboração do Plano Estratégico de ações

de Permanência e Êxito dos Estudantes do IFMT;

- Normatização das atividades de competência da Pró-reitoria.

- Manual de procedimentos do IFMT;

- Formulários padrões para solicitações;

- Melhorias no arquivamento das pastas funcionais;

- Manual de Procedimentos de Protocolo;

- Ginástica Laborai;

- Campanha de doação de sangue;

- Campanha de prevenção ao câncer: Outubro rosa;

- Palestra de Prevenção às Doenças Cardiovasculares;

- o controle dos documentos emitidos pelo Gabinete e o gerenciamento em

rede desse controle, com as informações e documentos acessíveis para

todos os servidores do setor.

- realização de mapeamento de processos e elaboração de fluxogramas.

- criação de banco de dados relativos às atividades da Diretoria de Pós

Graduação;

- organização das pastas relativas aos servidores afastados para Pós-

Graduação

- divulgação de planilha de acompanhamento de servidores afastados na

página oficial da Diretoria de Pós Graduação.
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II - RESULTADO DOS EXAMES

Após consultas ao Regimento Geral do IFMT e normativas internas referentes

às atividades dos setores da Reitoria, aplicação de questionários, reunião e entrevistas com a

equipe de cada Pró-Reitoria e Diretoria Sistêmica, foram elaboradas Notas de Auditoria e,

posteriormente, Relatórios de Auditoria específicos sobre os controles internos onde foram

recomendadas providências para a correção e prevenção das constatações.

Para melhor acompanhamento por parte do Gestor, consolidamos as

constatações encontradas, conforme quadro abaixo:

Diretoria;

-Melhoria na publicidade das ações;

-Utilização de painel de gestão à vista como ferramenta de controle.

INTERNACIONAIS
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SETORES DA REITORIA AUDITADO

Ausência de Gestão e avaliação de risco.

Ausência de fluxograma de cada atividade.

Fragilidade dos sistemas informatizados do IFMT (SUAP) para efetivo
controle do patrimônio, do almoxarifado e da manutenção do prédio,
junto à PROAD.

Ausência de formalização de um planejamento periódico interno (anual)
de capacitação aos servidores lotados.

Fragilidade nos controles internos pela falta de segregação de função no
desempenho das atividades inerentes ao ambiente organizacional na bem
como da coordenadoria de patrimônio quantoao recebimento de
patrimônio de campus novos, bem como de atualizações de manuais e
rotinas do ambiente organizacional.

Inexistência de definição de política sustentável na gestão de logística do
IFMT pela PROAD. Ainda não existe o plano de gestão de logística
sustentável do IFMT.

Divergência entre a estrutura organizacional e as atribuições aprovadas no
regimento geral do IFMT e a efetivamente praticada com deficiência
também no quadro de pessoal.

CONSTATAÇÃO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÂO-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, n 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP 78043-400
Tel.: (65)3616-4109 E-mail: audin@ifint.edu.br



X

X

X

XXX

X

X

X

X

X

X

XX

X

X

Ausência de indicadores próprios de desempenho atividades
desenvolvidas pela pró-reitoria, e de elaboração de relatório periódico de
desempenho dessas atividades.

. Ausência de controle sistemático dos afastamentos de servidores
ocorridos durante a participação em cursos de pós-graduação.

Ausência de sistema informatizado próprio de controle e
acompanhamento da Pró-Reitoria, bem como de seus resultados.

Quadro de pessoal insuficiente para realização de todas as atribuições.

Ausência de regulamento próprio e organograma com definição de
composição, organização, competências e normas de funcionamento da
Diretoria de Planejamento Executivo, Ouvidoria, Gabinete, Assessoria de
Comunicação Social e Assessoria da Reitoria.

Fragilidade nas rotinas para prevenção de fraudes e conluios, a exemplo
de análise dos endereços das empresas, quadro societário, data de
constituição da empresa, análise das propostas em relação ao formato,
empresas de servidores do Órgão ou Entidade Pública.

Ausência de implantação na PROAD de monitoramento sistemático das
fases das licitações e contratos de todos os campi.

A contabilidade não está organizada (em centro de custos) de forma que
seja possível a apuração dos custos dos programas/serviços oferecidos
pela Administração buscando evidenciar os resultados da gestão, com
base no Decreto Lei 200/67 (PROAD).
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Ausência de monitoramento periódico, junto a cada campus, quanto ao
pagamento das bolsas de extensão para discente e servidores.

Fragilidade no controle de inadimplência dos docentes na prestação de
contas das bolsas a servidores extensionistas do IFMT, visando
regularizar as pendências existentes e a doação/ incorporação de bens
permanentes adquiridos.

Insuficiência de publicações (do desenvolvimento e dos resultados) pela
PROEX, das atividades desenvolvidas na Pró-Reitoria.

Ausência de publicação dos materiais bibliográficos produzidos com
apoio do IFMT, visando a difusão da produção intelectual.

Ausência de mecanismos de fomento da política de inovação tecnológica
e do empreendedorismo do IFMT (como parcerias com fundações de
apoio, incubadoras e acordos de cooperação).

Ausência de sistematização das apropriações dos resultados das pesquisas
desenvolvidas no âmbito do IFMT.

anentes adquiridos

Ausência de monitoramento periódico, quanto ao pagamento das bolsas
de incentivo a iniciação de pesquisa tanto para discente quanto o auxilio
financeiro para docentes, por campus.

Fragilidade no controle de inadimplência dos docentes na prestação de
contas das bolsas e apoio financeiro de pesquisas no âmbito do IFMT,
visando regularizar as pendências existentes e a doação/ incorporação de
bens permanentes adquiridos
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Ausência de planejamento interno anual de capacitações para todos os
servidores da Diretoria de Planejamento Executivo, Ouvidoria, Gabinete,
Assessoria de Comunicação Social, Assessoria da Reitoria, com critérios
e objetivos previamente definidos

Ausência de regulamento próprio e organograma com definição de
composição, organização, competências e normas de funcionamento da
Diretoria de Planejamento Executivo, Ouvidoria, Gabinete, Assessoria de
Comunicação Social e Assessoria da Reitoria.

Ausência de avaliação da satisfação dos usuários pelos serviços prestados
na pró-reitoria com critérios objetivos

Fragilidade no acompanhamento da execução da bolsa a servidores
extensionistas.

Ausência de divulgação do andamento de todos os projetos de extensão
do IFMT. inclusive das prestações de contas e seus resultados.

Fragilidade no acompanhamento das parcerias e convênios para
realização de atividades da Pró-Reitoria.

Fragilidade nas atividades de prospecção de estágios curriculares aos
alunos do IFMT.

Ausência de elaboração de relatório periódico de desempenho das
atividades da PROEX, para análise e mensuração dos resultados em
relação às metas definidas no PDI (Plano de Desenvolvimento
Institucional).

Fragilidades na execução das atividades da Diretoria de Extensão
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Ausência de política de comunicação do IFMT, em desacordo com o
artigo 35 do Regimento Geral do IFMT.

Ausência de controle gerencial dos documentos analisados pelo Revisor
de texto.

Fragilidade nas atividades de controle da Ouvidoria: (Diversos aspectos)

Ausência de metas e de indicadores da Diretoria de Planejamento
Executivo, Ouvidoria e Assessoria da Reitoria.

Fragilidade no planejamento das atividades da Diretoria de Planejamento
Executivo, Ouvidoria e Assessoria da Reitoria.

Ausência de formalização dos procedimentos de cada atividade da
Diretoria de Planejamento Executivo, Gabinete, Assessoria de
Comunicação Social, Assessoria da Reitoria e Revisor de Texto.

Deficiência do espaço físico para a execução eficiente das atividades sob
responsabilidade da Assessoria da Reitoria e DGTI.

Fragilidades no ambiente de controle da Assessoria de Comunicação
Social e da ouvidoria : (Diversos aspectos)

Ausência de informações gerenciais referentes à Assessoria de
Comunicação Social pelo Gabinete, ao qual aquela Assessoria está
integrada, nos termos do artigo 35 do Regimento Geral 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 Müiler, n 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP 78043-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br



10

X

X

X

X

X

X

X

X

Vinculação inadequada do Sistema de Informação ao Cidadão à PRODIN

Ausência de definição de políticas de sustentabilidade pela Pró-reitoria

Ausência de efetividade nas atividades da Comissão de Sustentabilidade
do IFMT, inclusive com apoio às comissões dos campi.

Ausência de controles (manuais/regulamentos/resoluções,...) que
complementem a estrutura organizacional atual com competências,
responsabilidades e cargos que a compõe.

Fragilidade na coordenação e controle da execução do planejamento
estratégico, tático e operacional das metas da PRODIN, previstas no PDI
2014-2018.

Ausência de monitoramento da execução das metas e indicadores pela
Diretoria de Planejamento Executivo, Ouvidoria, Assessoria de
Comunicação Social e Assessoria da Reitoria.

Ausência de publicidade de todos normativos, manuais, checklists e
formulários relacionados as atividades da Assessoria da Reitoria e revisor
de textos.

Fragilidade da divulgação sobre a existência e forma de acesso à
Ouvidoria, em desacordo com os itens 1.5 e 1.16 do Manual de
Orientações para Implantação de Uma Unidade de Ouvidoria da
Controladoria Geral da União.
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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,
em: Diversos aspectos

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 da DGTI,
no PETI/PDTI (Plano Estratégico de TI e Plano Diretor de TI).

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 n 03/IN0I/DSIC/GSIPR.

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.

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,...).

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.
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Ausência de supervisão do mapeamento dos processos institucionais no
âmbito do IFMT.

Fragilidade nas políticas de integração e cooperação com os campi e entre
os ambientes organizacionais da Reitoria no desempenho de suas
atividades.

Fragilidade no auxílio e orientação aos campi no desempenho das
atividades executadas pela Diretoria de Políticas, Projetos e Articulação
Institucionais - DPAI.

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.

Ausência de Plano Diretor de Infraestrutura das unidades do IFMT.

Fragilidade no levantamento e providências quanto às falhas nos projetos,
execução e fiscalização das obras e serviços de engenharia do IFMT.

Ausência de planejamento e ações referentes à conservação e manutenção
das dependências físicas da reitoria e dos campi do IFMT.

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.

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).

\
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Fragilidade no acompanhamento e suporte do sistema Q-acadêmico

Ausência de regulamentação com definição de atribuições,
responsabilidades e limites de competências da Diretoria de Gestão de
Tecnologia da Informação - DGTI e dos campi.

Ausência de controle de todos os suportes realizados pela Diretoria de
Gestão de Tecnologia da Informação - DGTI na Reitoria e nos campi.

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).

Fragilidade no acompanhamento da execução das metas, previstas no
PDI/2014-2018 no âmbito do IFMT (Pró-reitorias e diretorias sistêmicas e
campi).

Fragilidade na atuação da Pró-reitoria junto aos campi. núcleos e pólos,
na promoção da equidade institucional quanto à distribuição dos recursos
orçamentários

Ausência de avaliação dos indicadores de desempenho e qualidade,
existentes no IFMT.

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.
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Ausência de lotacionograma do IFMT estabelecido através de atos
administrativos (ordem administrativa ou outro).

Fragilidade nos controles (manuais/regulamentos/resoluções, ...) que
complementem a estrutura organizacional atual com competências,
responsabilidades e cargos que compõe a diretoria.

Ausência de estrutura organizacional da Diretoria, contendo
departamentos e coordenações/setores, estabelecida através de atos
administrativos do IFMT (portarias, ordens administrativas, ...), bem
como definição de suas atribuições.

Ausência de planejamento estratégico, tático e operacional formalizado
para a área de gestão de pessoas, com vista a definição de prioridade, no
âmbito do IFMT pela Diretoria.

Ausência de monitoramento constante do Sistema de Controle Interno da
Pró-Reitoria a fim de avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo.

Ausência de monitoramento da execução das metas estabelecidas no
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) referentes à previsão para
ampliação físicas do IFMT.

Ausência na divulgação do IFMT e seus cursos à sociedade em geral,
visando o fortalecimento da imagem da Instituição.

Ausência do planejamento anual das atividades de comunicação dessa
Diretoria de Políticas, Projetos e Articulação Institucionais - DPAI,
juntamente com a Assessoria de Comunicação.

Ineficiência na definição das metas da Diretoria de Gestão de Tecnologia
da Informação - DGTI e das estratégias para sua execução.

M1NISTÈRIODA EDVCAÇÃO-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, n 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP 78043-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-raail: audin@ifnit.edu.br
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X

X

X

X

X

X

Ausência de acompanhamento da rotatividade de servidores nos setores e
de projeções de aposentadorias, para fins de planejamento do

ensionamento da força de trabalho

Ausência de implantação de banco de talentos visando a identificação dos
servidores da Instituição para subsidiar a gestão por competências e
contribuir na elaboração, acompanhamento e execução das atividades e
projetos institucionais, conforme previsto no PDI/2014-2018.

Ausência de ações, junto a PROPF.S, visando o aperfeiçoamento dos
servidores em nível de pós-graduação

Ausência de monitoramento da execução das metas da Diretoria previstas
noPDI/2014-2018.

Fragilidade no mecanismo para assegurar que as informações e os dados
relativos à gestão de pessoas sejam atuais e precisos.

Ausência de definições no manual de procedimento da Diretoria quanto a
prazos de protocolo e de tramitação de requerimentos para concessão de
direitos (licenças, transferências, remoção, contratações, etc).

Fragilidade no cumprimento do Plano Anual de Capacitação dos
servidores 2015, no âmbito do IFMT.

Fragilidade na emissão e arquivamento de portarias pela Diretoria

Ineficiência na execução do PDI/2014 - 20! 8 do IFMT pela Diretoria.

Ausência de sistema informatizado de arquivo de documentação funcional
na Diretoria, referente a todos servidores 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, n 953, Bairro Duque de Caxias, CuiabáATT - CEP 78043-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fragilidade na divulgação mensal dos atos administrativos do Reitor em
boletins de serviços.

Ausência de reuniões de rotina para planejamentos estratégico e tático da
Diretora com os chefes de departamentos e assessoria, bem como com
todos os servidores lotados na DSGP.

Ausência de reuniões de rotina para planejamentos operacionais das
atividades entre os chefes de departamentos e seus subordinados

Fragilidade na definição das atribuições e no planejamento das rotinas de
atendimento à saúde dos servidores do IFMT.

Ausência de criação da Comissão Interna para Prevenção de Acidentes -
Cl PA no IFMT.

Ausência de políticas de segurança do trabalho na Reitoria e nos campi do
IFMT, pela Diretoria

Ineficiência na execução do Programa Qualidade de Vida aos servidores,
conforme previsto no PDI 2014-2018.

Fragilidade na implementação de ações visando a promoção de saúde e
assistência social aos servidores do IFMT.

Ausência de estudos prévios de dimensionamento de pessoal para
implantação de novos campi do IFMT pela Diretoria.

Ausência de realização do dimensionamento, distribuição e adequação de
pessoal nos campi, em conjunto inclusive com a Pró-reitoria de Ensino,
previsto no PDI 2014-2018, e visando planejamento para aberturas de
concursos públicos e processos seletivos simplificados.

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 MOller, n 953, Bairro Duque de Caxias. Cuiabá/MT - CEP 78043-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@iftot.edu.br
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X

X

X

X

X
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Fragilidade na articulação das atividades de ensino com a pesquisa e
extensão no âmbito do IFMT.

Fragilidade na implementação e acompanhamento, pela Pró-Reitoria, de
ações visando a promoção da assistência social aos discentes nos campi.

Ausência de gerenciamento e compartilhamento das informações
referentes a todas as Diretorias/Departamentos/Coordenações/Setores da
Pró-Reitoria, de forma a garantir a otimização e a continuidade das
atividades.

Inclusão indevida das atividades dos Programas de Educação a Distância
(UAB e Profuncionário) na estrutura organizacional da DEaD. como setor
vinculado, sem dissociação com as demais atividades do departamento.

Ausência de setor responsável pelo gerenciamento do programa Bolsa
Permanência no âmbito do IFMT, incluindo a seleção dos bolsistas até o
encerramento das bolsas, acompanhamento e avaliação do programa.

Ausência de monitoramento do sistema de Controle Interno da Diretoria
para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo.

Ausência de monitoramento e controle dos processos de servidores que se
encontram em afastamento ou licença, de acordo com os prazos

estabelecidos nas normativas e regulamentos do IFMT.

Ausência de monitoramento das ações contidas no Plano Anual de
Capacitação dos servidores 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, n 953, Bairro Duque de Caxias. Cuiabá/MT - CEP 78043-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@iftnt.edu.br
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X
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Ausência de análise crítica dos resultados do ENEM e ENADE visando o
cruzamento de dados com os indicadores do acórdão TCU n 2267/2005-
P para fins de tomada de decisão.

Fragilidade no controle dos certificados emitidos no âmbito de todo o
IFMT.

Ausência de monitoramento e avaliação periódica dos encargos didáticos
dos docentes do IFMT.

Fragilidade no procedimento de análise dos processos de criação e
atualização dos Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs) em relação a
Diversos aspectos:

Ausência de planejamento anual e monitoramento das ações de
competência do Departamento de Educação a Distância descritas no
artigo 43 do Regimento Geral do IFMT.

Ausência de planejamento anual e monitoramento das ações de políticas
inclusivas e diversidade a serem realizadas nos campi

Ausência de supervisão sistemática, pela Pró-reitoria, das atividades do
Departamento de Políticas de Ingresso, Departamento de Educação à
Distância, Assistência Social.

Fragilidade na articulação com a Diretoria Sistêmica de Gestão de
Pessoas (DSGP) referente à: Diversos aspectos

Fragilidade no apoio e orientação aos Campi, nas atividades sob
responsabilidade da Pró-Reitoria, em razão da insuficiência de: visitas
técnicas e/ou reuniões com representantes das equipes multidisciplinares
dos campi, orientações normativas aos Departamentos de Ensino,
elaboração e divulgação de manuais no site oficial.

XMINISTÉRIO DA EDUCAÇÂO-MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - 1FMT
AUDITORIA INTERNA

Avenida Senador Filinto Müller, n 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP 78043-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-maii: audin@ifmt.edu.br
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X

X

X
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Ausência de banco de dados informatizado para o controle e gestão dos
programas de cooperação internacional do IFMT e medidas preventivas
com o objetivo de evitar que nele sejam inseridas e mantidas informações
incorretas/ incompletas/ desatualizadas.

Ausência de normas claras definindo as atribuições, competências,
responsabilidade de cada servidor

Ausência de padronização dos procedimentos de instruções operacionais
de todas as atividades da Diretoria (check-list, fluxogramas, manuais,
orientações normativas, orientações técnicas, Nota Técnica,...).

Ausência de criação de banco de dados para uso dos campi para
lançamento de horários de aula e encargos didáticos docentes, visando a
publicação no site oficial do IFMT.

Fragilidade no controle do patrimônio do Departamento de Educação à
Distância.

Ausência de monitoramento das atividades e controle de horário dos
bolsistas dos programas Profuncionário e UAB-Universidade Aberta do
Brasil.

Ausência de realização de processo seletivo para contratação de
professores para elaboração e correção de provas dos processos seletivos
e vestibulares do IFMT.

Ausência de formalização dos procedimentos de segurança utilizados pelo
Departamento de Política de Ingresso para garantir a confidencialidade
dos processos seletivos no âmbito do IFMT.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÂO-MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - IFMT
AUDITORIA INTERNA

Avenida Senador Filinto Mílller, n 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP 78043-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br
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X

X
Ausência de parceria com a Pró-reitoria de Pesquisa, visando divulgação
de pesquisas relevantes, realizadas no IFMT, em eventos científicos de
outros países.

Fragilidade na política interna da Diretoria para visitas e intercâmbios (de
docentes, discentes e técnicos administrativos do IFMT) a Instituições
educacionais estrangeiras.

\

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-MEC
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QUADRO RESUMIDO DO GRAU DE MATURIDADE NA REITORIA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC

INSTITUTO FEDERAL DE EDI CAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - IFMT
AUDITORIA INTERNA

Avenida Senador Filinto Müller. n 953. Bairro Duque de Caxias. Cuiabá/MT - CEP 78043-400
Tel.: (65) 3616-4109 L-mail: audiniriiiml.edu.br

C- NÍVEL DE MATURIDADE DOS CONTROLES INTERNOS

Para efeito de mensuração dos controles internos no IFMT, utilizamos a escala

adotada pelo Tribunal de Contas da União e Controladoria - Geral da União (Acórdão 568/2014 -

Plenário), realizando uma avaliação parcial em cada Pró-reitoria e Diretoria Sistêmica, sendo que

no início do exercício 2016 emitimos o resultado final sobre os controles internos no 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, conforme quadro

detalhado anexo.
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Durante as avaliações dos controles internos no IFMT, verificamos que a

Reitoria possui um nível de maturidade Intermediário, demonstrando que na Instituição há

princípios e padrões documentados, e treinamentos básicos sobre controles internos. Entretanto,

ainda é frágil o cumprimento dos princípios estabelecidos, e sem uma efetiva supervisão visando

o aprimoramento desses controles.

Recomendamos adotar providências necessárias, para aprimorar os controles

internos no IFMT, bem como o saneamento das inconsistências relatadas nos procedimentos

analisados pela auditoria interna.

III — Conclusão

Controles internos otimizados, princípios e processos de controles

internos estão integrados aos processos de gestão da organização.

Controles internos obedecem aos princípios estabelecidos, é

supervisionado  e regularmente aprimorado.

Há princípios e padrões documentados, e treinamento básico sobre

controles internos.

Controles internos tratados informalmente, ainda não há

treinamentos e   comunicação sobre controles.

Baixo nível de formalização, documentação sobre controles

internos não disponíveis, ausência de comunicação sobre os

controles.

Definição                         ~

90,1 a 100%

70,l%a90%

40,1% a 70%

20,1% a 40%

0% a 20%

Pontuação

Avançado

Aprimorado

Intermediário

Básico

Inicial

Nível

Legenda:
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AUDITORIA INTERNA

Avenida Senador Filinto Mliller. n 153. Bairro Duque de Caxias. Cuiabá/MT - CEP 78043-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audiniaifmt.edu.br
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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, 25 de abril de 2016.
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ANEXO I

QUADRO DETALHADO DO NÍVEL DE MATURIDADE NA REITORIA
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