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Senhor Gestor,  

Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2018, 

referente ao exercício de 2017, 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 2018, realizadas 

pela Pró-Reitoria de Ensino/Departamento Políticas de Ingresso e Pré-reitoria de 

Pesquisa e Inovação, conforme descritas abaixo: 

1.21. Acompanhamento da execução dos processos seletivos e 

vestibulares para ingressos dos alunos no IFMT 
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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 referente aos processos 

seletivos de pós graduação números 23190.003270.2018-15, 23191.003177.2018-19, 

23188.003491.2018-32, 23188.003487.2018-74, 23197.017920.2017-69 e 

23188.003489.2018-63. Referente ao processo seletivo de ensino médio integrado  04 

volumes do edital 059/17 e referente ao vestibular para cursos do nível superior 02 

volumes do edital 60/17 de acordo com os percentuais de amostras contidas na Matriz 

de Risco desta Auditoria Interna.  

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 o uso do SUAP – módulos protocolo; além da consulta 

ao SIAFI e SIAFI Web. Foi realizada reunião com a coordenadora de Pós-Graduação e 

com a chefe do departamento de políticas de Ingresso.   

  

II – RESULTADO DOS EXAMES 

 

1 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PROCESSOS SELETIVOS E 

VESTIBULARES PARA INGRESSOS DOS ALUNOS NO IFMT  
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Constatação 1.1. Falhas na formalização dos processos, contrariando a Portaria 

Normativa SLTI/MPOG nº 05/2002, Portaria MEC nº 1.042/2012, Resolução 

CONSUP/IFMT nº 94/2014 e acórdãos TCU. 

Processo n. º Descrição 

 
➢ Processo Seletivo de cursos superiores 2018/1- 

Edital 060/2017; 

a) Ausência de abertura de processo no sistema SUAP. 

b) Ausência de termo de abertura do volume. 

c) Ausência de termo de encerramento do volume. 

d) Ausência de paginação, contendo rubrica e na ordem 

cronológica. 

e) Extrapolação de 200 páginas por processo. 

 
➢ Processo Seletivo ensino médio integrado  

2018/1- Edital 059/2017. 

a) Ausência de abertura de processo no sistema SUAP. 

b) Ausência de termo de abertura do volume. 

c) Ausência de termo de encerramento do volume. 

d) Ausência de paginação, contendo rubrica e na ordem 

cronológica 

                   Manifestação da Unidade: “A ausência do termo de abertura, 

encerramento e paginação dos processos, se dá pelo fato de que a documentação 

oriundas dos processos seletivos executados pela Diretoria de Políticas de Ingresso, 

teoricamente seria apenas para arquivamento e controle das atividades da diretoria.  

Diante da constatação a Diretoria de Políticas de Ingresso adotará normas e 

procedimentos a instrução dos processos”. 
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Causa: Processo inadequado quanto à seleção de alunos ingressos. 

Análise da AUDIN: Os processos, de forma geral, referente à  

Seletivo de cursos superiores 2018/1- Edital 060/2017, Seletivo ensino médio integrado  

2018/1- Edital 059/2017 estão formalizados em desacordo com a recomendação contida 

nos acórdãos nº 1.300/2003-1ª Câm. e nº 555/2005-P, bem como na Orientação 

Normativa nº 02/2009 da AGU é de que “os instrumentos dos contratos, convênios e 

demais ajustes, bem como os respectivos aditivos, devem integrar um único processo 

administrativo, devidamente autuado em sequência cronológica, numerado, rubricado, 

contendo cada volume os respectivos termos de abertura e encerramento”, a fim de 

propiciar o devido acompanhamento e fiscalização, bem como minimizar o risco de 

extravio de documentos. A comprovação do recebimento de documentos após a abertura 

do processo poderá ser feita por meio de aposição de carimbo constando a data e 

identificação da pessoa que o recebeu, com a posterior juntada dos documentos aos 

autos do processo original. 

Ademais, cabe destacar que é correto anexação de processo, conforme 

Resolução Consup 94/2014 item 2.8.1.1: 

Juntada por anexação de documento(s) avulso(s) a processo. Esta juntada se 

caracteriza pela inclusão permanente de documento(s) avulso(s) a processo, desde que referentes a um 

mesmo interessado e assunto, sendo que o(s) documento(s) avulso(s) anexado(s) passa(m) a compor o 

processo. A juntada por anexação de documento(s) avulsos a processo deve obedecer os seguintes 

procedimentos: a) reunir o(s) documento(s) avulso(s) a ser(em) anexado(s); b) informar, por meio de 

despacho, qual(is) documento(s) avulso(s) será(ão) anexado(s) ao processo. O despacho deverá anteceder 

o(s) documento(s) avulso(s) anexado(s) no processo; c) anexar o(s) documento(s) avulso(s) em questão; 

d) numerar sequencialmente a(s) folha(s) do(s) documento(s) avulso(s) anexado(s) ao processo. 

Observação: documento encadernado deve ser considerado como documento avulso, devendo seguir os 

procedimentos descritos acima. (Grifo nosso). 

 

De acordo com a legislação acima, anexar um processo ao outro é 

permitido, porém, deve ser observado caso a caso a finalidade de cada processo. A 

correta formalização dos processos tem por fim garantir a integridade da documentação, 

a compreensão do histórico da contratação e o correto acompanhamento da execução 
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física e financeira. As falhas detectadas aumentam consideravelmente o risco de 

irregularidades na gestão, inclusive nos pagamentos. 

Cabe então destacar a importância de orientar os servidores à 

observarem o disposto na Portaria Normativa nº 05/2002 – SLTI, Portaria nº 1042/2012 

– MEC e Orientação Normativa AGU nº 02/2009, bem como demais normativos 

referentes à gestão de documentos e processos.  Além de implementar rotinas para a 

correta autuação/formalização de processos, de acordo com a Resolução 094/2014 do 

CONSUP/IFMT (Manual de Protocolo), inserindo todos os documentos referentes a um 

mesmo objeto em um único processo, com mesma numeração, podendo este conter 

vários volumes com no máximo 200 fls. cada um. 

Recomendação: Proceder as adequações da formalização dos 

processos seletivos referentes aos Editais 059 e 060/2018, conforme o disposto na 

Portaria Normativa nº 05/2002 – SLTI, Portaria nº 1042/2012 – MEC, Orientação 

Normativa AGU nº 02/2009 e Resolução 094/2014 do CONSUP/IFMT (Manual de 

Protocolo). 

 

Constatação 1.2. Ausência de informações, pelos campi, dos cursos a serem ofertados 

no processo seletivo, contrariando art. 13, § único, da  resolução CONSUP 83/2017. 

Processo n. º Descrição 

➢ Sem registro de processo ➢ Processo Seletivo de cursos superiores 

2018/1- Edital 060/2017; 

No processo não foi identificado o pedido do 

campus informando a PROEN, 45 dias antes do 

edital, as resoluções que autorizam os 

funcionamentos do cursos, os quantitativos de 

vagas,  as durações dos cursos e o turnos. 
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Manifestação da Unidade:  

Os procedimentos quanto às vagas ofertadas a cada semestre são:  

a) A Diretoria de Políticas de Ingresso, encaminha memorando (Anexo) à PROEN, 

solicitando as vagas.  

b) A PROEN por meio de memorando Circular (Anexo), solicita aos Campi, o 

preenchimento de planilha com vagas e dados (anexo).  

c) Os Campi devolvem a planilha preenchida, que será utilizada pela Diretoria de 

Políticas de Ingresso, para elaboração do Edital e disponibilização das vagas.  

Cabe ressaltar que a Diretoria de Políticas de Ingresso, não disponibilizou as planilhas 

no processo, por acreditar que o Edital com as informações das vagas ofertadas e 

demais informações serão o suficiente. Ressaltamos ainda, que antes da publicação do 

Edital, enviamos a todos dos Diretores de  Ensino dos Campi para verificação de todas 

as informações quanto às vagas ofertadas.  

Causa: Processo inadequado quanto a seleção de alunos ingressos. 

Análise da AUDIN: A priori o art. 13 § único, da  resolução 

CONSUP 83/2017 preceitua: compete aos campi informar a PROEN, 45 (quarenta e 

cinco) dias antes da vigência de edital, o quantitativo de vagas, os cursos, a duração do 

curso, o turno e a resolução que autorizou o funcionamento do curso ofertado. Desta 

forma, buscamos salientar que a resolução deverá ser cumprida e formalizadas todas as 

suas etapas no processo, para que evidencie a integridade e o planejamento e minimize-

se os riscos de irregularidades.  

Cabe destacar a importância de adotar rotinas de check-list para 

verificar se todos os documentos que o art. 13 § único da resolução  CONSUP 83/2017 

determina, constam em processo. Além de notificar os campi, quando não  

encaminharem as documentações definidas no art.13 § único da  resolução  CONSUP 

83/2017. 
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Recomendação: Anexar nos processos os documentos do art.13 § 

único resolução  CONSUP 83/2017, que os campi encaminharam após a notificação. 

 

Constatação 1.3 Ausência de assinatura da Declaração de execução de atividades - 

anexo II e ou Termo de compromisso do anexo III - da Resolução CONSUP/IFMT 

nº10/2013, dos colaboradores para atividade de confecção/correção de provas, conforme 

abaixo (constatação reincidente no Relatório de Auditoria nº 23/2017 constatação 1.4.): 

NOME DO COLABORADOR Descrição 

C.J.N 
➢ Processo Seletivo de cursos superiores 

2018/1- Edital 060/2017; 
C.E.D.O 

L.B.N 

S.R.C.M.D.S 

Manifestação da Unidade: A Diretoria de Políticas de Ingresso já 

elaborou procedimentos para sanar falhas quanto ao controle dos documentos 

assinados pelos colaboradores. Foi elaborado um check list para verificação em todos 

os procedimentos de execução dos processos seletivos.  

Causa: Processo inadequado quanto a autorização de pagamento de 

gratificações (GECC) à servidores. 

Análise da AUDIN: As declarações de atividades comprovam a 

participação dos colaboradores nos processos seletivos e serve para o controle de 

pagamento da gratificação de encargos de cursos ou concursos, conferindo previamente 

à execução da atividade e comprometimento com a instituição conforme as Resoluções 

CONSUP/IFMT nº10/2013 e 89/2017. Desta forma, só deverá realizar os pagamentos 

aos colaboradores após comprovada todas as atividades e assinaturas dos termos, pois, 

havendo reincidência nesta impropriedade, acarretará apuração de responsabilidade.  
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Cabe aqui destacar a importância de orientar os colaboradores no 

preenchimento e assinatura dos termos de compromissos e declarações previstos nos 

anexos à Resolução CONSUP/IFMT nº 089/2017. 

Recomendação: Proceder a inclusão das declarações de atividades 

devidamente assinadas, dos processos analisados, bem como enviar cópia para compor 

os papéis de trabalho desta AUDIN.  

 

2 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PROCESSOS SELETIVOS 

DE PÓS GRADUAÇÃO PARA INGRESSOS DOS ALUNOS NO IFMT 

Constatação 2.1.  Ausência de regulamentação própria referente às ofertas dos cursos 

de Pós-Graduação pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PROPES), em desacordo 

com o determinado no art. 366 da organização didática do IFMT (Resolução IFMT 10/ 

de 15/12/2014). 

Descrição 

➢ Não foi identificado documento que regulamenta a execução dos processos 

seletivos para ingressos dos cursos de Pós Graduação (Lato e Stricto Sensu) 

oferecidos no âmbito do IFMT, a exemplo de: 

a) Forma de inscrição para pedido de isenção; 

b) Critérios estabelecidos para a escolha dos membros de composição da banca 

examinadora; 

c) Possibilidade de solicitação de documentos complementares, ex. declaração de 

idoneidade; 

d) Estabelecimento do valor para cobrança de taxa de inscrição, quando necessário; 

e) Orientação quanto a aplicação dos recursos arrecadados pelas taxas de inscrição; 

f) Critérios definidos para tipo de admissão de alunos em cursos de pós graduação; 

g) Definição de pontuação padrão para análise curricular; 
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h) Formulário padrão para divulgação das listas de aprovados, classificados, 

desclassificados, estabelecendo o mínimo de informações; 

i) Definir em quais situações serão permitidas o pagamento de GECC ou outra forma 

de remuneração, seja para banca examinadora como para outros responsáveis pela 

seleção; 

j) Padronização de informações para elaboração de editais da PROPES e dos Campi;  

l) Descrição dos setores responsáveis por cada etapa do processo seletivo; 

m) Estabelecimento de tramitação entre setores/ pró reitorias / Campi das etapas do 

processo seletivo; 

n) Critérios normativos para elaboração, reformulação e aprovações dos PPC dos 

cursos; 

o) Critérios definidos para interrupção, suspensão ou extinção dos cursos de Pós-

Graduação; 

p) Definição do público alvo a ser contemplado pelo edital. 

Manifestação da Unidade: “Em atenção a tais constatações comunicamos que 

estamos trabalhando em comissão instituída via Portaria n. 1646 de 23 de julho de 

2018 (anexo) que objetiva revisar a Resolução n. 83 de 28/09/207, que trata do 

Regulamento para a execução de processos seletivos para ingresso aos cursos de 

oferecidos no âmbito do IFMT. O referido Regulamento contemplará a forma de 

inscrição para pedido de isenção e possibilidade de solicitação de documentos 

complementares. 

Quanto aos critérios para tipo de admissão de alunos em cursos de pós 

graduação, definição de pontuação padrão para análise curricular cabe considerar que 

tais critérios podem variar a depender da natureza do curso, ou seja, um curso na área 

de educação pode privilegiar a experiência na docência ou publicação de artigo na 

área etc, enquanto que um curso agrícola pode valorizar a experiência prática no 

campo. Portanto, consideramos que o estabelecimento de um padrão, com critérios 
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fixos para todos é contrária a perspectiva de que as diferenças são ontológicas entre as 

diversas áreas do conhecimento. Em relação ao Formulário padrão para divulgação 

das listas de aprovados, classificados, desclassificados, estabelecendo o mínimo de 

informações e  critérios estabelecidos para a escolha dos membros de composição da 

banca examinadora  estão estarão definidos no referido regulamento de processos 

seletivos do IFMT em construção.  

Quanto ao pagamento da equipe responsável pelo processo seletivo esses serão 

remunerados via  GECC. Quanto a padronização de informações para elaboração de 

editais da PROPES e dos Campi; Descrição dos setores responsáveis por cada etapa 

do processo seletivo; Estabelecimento de tramitação entre setores/ pró reitorias / 

Campi das etapas do processo seletivo; Estabelecimento do valor para cobrança de 

taxa de inscrição, quando necessário; Orientação quanto a aplicação dos recursos 

arrecadados pelas taxas de inscrição estes serão normatizados via Regulamento para a 

execução de processos seletivos para ingresso aos cursos oferecidos no âmbito do 

IFMT.  

No que tange ao valor para cobrança de taxa de inscrição, quando necessário e 

Orientação quanto a aplicação dos recursos arrecadados pelas taxas de inscrição 

espera-se que o valor cobrado cubra as custas da execução do processo seletivo. Segue 

abaixo a cópia da portaria e  minuta que está sendo construída: 

…” 

Causa: Processo inadequado quanto a seleção de alunos ingressos. 

Análise da AUDIN: Referente a manifestação da unidade, 

apresentando as minutas de normativas e as portarias, informamos que não foi 

localizado informações que atendam os itens das letras “g, n, o, p”. Cabe ressaltar que 

tais minutas não serão analisadas nesse trabalho de auditoria.  A manifestação da 

unidade, referente a letra “f”, não elide a constatação pois a definição dos critérios para 

admissão dos alunos não irá limitar e sim ampliar, pois dessa forma o IFMT estará 
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analisando de forma ampla todas as possibilidade de admissão, sendo necessário para 

impedir que sejam criadas formas não especificadas na nova resolução.  A manifestação 

referente a letra “i”, não elide a constatação sendo necessário tal especificação para 

evitar que em alguns casos haja o pagamento e em outros não, além da definição por 

atividade, por exemplo: quando a seleção for feita pelo setor de pós graduação do 

campus, caberá o pagamento de GECC ou em situações complementares aos encargos 

didáticos. Já existe valores definido na GECC, porém, não há especificação quando 

deve ou não ser pago e a quem deve pago quanto ao processo de seleção.  Quanto a 

manifestação das letras “a, b, c, d, j, l e m”, manteremos a constatação até a aprovação 

da nova resolução. 

 Os itens constatados tem a finalidade de garantir que a nova 

resolução amplie sua cobertura, sem ponto divergente, que limite o máximo de ações 

discricionárias dos agente.  

Recomendação: Garantir, na nova regulamentação de seleção de pós-

graduação, a previsão dos itens constatados. 

 

 
Constatação 2.2. Falhas na formalização dos processos, contrariando a Portaria 

Normativa SLTI/MPOG nº 05/2002, Portaria MEC nº 1.042/2012, Resolução 

CONSUP/IFMT nº 94/2014 e acórdãos TCU. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23188.003491.2018-32 

➢ 23197.017920.2017-69 

➢ 23188.003489.2018-63 

➢ Curso de pós-graduação de Ensino da 

natureza edital 08/2017 e 125/2017, 

Inovação e empreendedorismo edital 

11/2017 e agroecologia edital 40/2017. 

Não foi localizado nos processos as resoluções de 

aprovação pelo Consup dos cursos de pós-

graduação. 
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➢ 23190.003177.2018-19 

➢ 23190.003270.2018-15 

➢ 23188.003491.2018-32 

➢ 23197.017920.2017-69 

➢ Curso de pós-graduação de Ensino da 

natureza edital 08/2017, Inovação e 

empreendedorismo edital 11/2017. 

Foram identificados dois números de processos 

para o mesmo edital. 

➢ 23197.017920.2017-69 ➢ Solicitação de gratificação por Encargo de 

curso e Concurso referente ao Curso de 

pós-graduação de Ensino da natureza edital 

08/2017. 

a) O processo não consta devidamente paginado e 

com assinatura do responsável. 

b) Os documentos que constam no processo são 

apenas cópias. 

➢ 23188.003491.2018-32 

➢ 23197.017920.2017-69 

➢ 23188.003489.2018-63 

➢ Curso de pós-graduação de Ensino da 

natureza edital 08/2017 e 125/2017, 

Inovação e empreendedorismo edital 

11/2017 e agroecologia edital 40/2017. 

Não foi localizado nos processos parecer da 

PROPES quanto ao edital publicado pelos Campi. 

 

 Manifestação da Unidade: “Os editais de seleção de cursos 

de pós-graduação somente são publicados após autorização da Diretoria e 

Coordenação de Pós-Graduação, sendo requisito essencial sua aprovação no 

CONSUP.  

O curso de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da Natureza está aprovado 

pela Resolução n. 118 de 13/09/2016 e 119 de 13/09/2018, o de  Inovação e 
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empreendedorismo    pelas Resoluções n. 092 e 093 de 10 de outubro de 2017 e o de 

como o de Agroecologia pelas Resoluções n 077 e 078 de 28 de setembro de 2017.  
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 Segue abaixo cópia das referidas resoluções:  
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Em relação a solicitação de gratificação por Encargo de curso e Concurso 

referente a seleção para o  curso de pós-graduação, Especialização  em Ensino da 

natureza edital 08/2017 esclarecemos que não foi executado qualquer pagamento por 

falta de documentos e instrução adequada indicada ao coordenador do curso ( 

processo 23197.017920.2017-69) 

             Em relação ao curso de pós-graduação de Ensino da natureza edital 08/2017 e 

125/2017, Inovação e empreendedorismo edital 11/2017 e agroecologia edital 40/2017, 

esclarecemos que o editais de especialização são publicados pela reitoria. Nesse 

sentido, os coordenadores dos cursos devem enviar o edital com tempo hábil para 

análise da Diretoria de Pós-Graduação e do Diretoria de Política de Ingresso. Após a 

análise cabe a referida Diretoria publicar o edital.  

Com a aprovação do Regimento dos processos seletivos criaremos minuta com 

as informações necessárias para todos os editais de pós-graduação do IFMT. 

 

Causa: Processo inadequado quanto a seleção de alunos ingressantes. 

Análise da AUDIN: Referente aos processo: 23188.003491.2018-32,  

23197.017920.2017-69 e 23188.003489.2018-63 (primeira constatação) e 

23197.017920.2017-69 (terceira constatação) e 23188.003491.2018-32, 

23197.017920.217-69 e 23188.003489.2018-63 (quarta constatação), acatamos a 

manifestação da unidade. 

Análise referente aos processos 23190.003177.2018-19, 23190.003270.2018-15, 

23188.003491.2018-32 e 23197.017920.2017-69 (segunda constatação) , os processos 

se referem ao mesmo objeto, neste caso, não seria necessário a abertura de outro 

processo, poderia anexar os documentos no arquivo já existente.A formalização de cada 

documento com um número de processo diferente fragiliza o controle e 

acompanhamento em sequência cronológica do processo e aumenta o risco de falha em 
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sua integridade. Os processos estão formalizados em desacordo com a recomendação 

contida nos acórdãos nº 1.300/2003-1ª Câm. e nº 555/2005- P, bem como na Orientação 

Normativa nº 02/2009 da AGU é de que “os instrumentos dos contratos, convênios e 

demais ajustes, bem como os respectivos aditivos, devem integrar um único processo 

administrativo, devidamente autuado em sequência cronológica, numerado, rubricado, 

contendo cada volume os respectivos termos de abertura e encerramento”, a fim de 

propiciar o devido acompanhamento e fiscalização, bem como minimizar o risco de 

extravio de documentos. A comprovação do recebimento de documentos após a abertura 

do processo poderá ser feita por meio de aposição de carimbo constando a data e 

identificação da pessoa que o recebeu, com a posterior juntada dos documentos aos 

autos do processo original. A formalização de cada documento com um número de 

processo diferente fragiliza o controle e acompanhamento em sequência cronológica do 

processo e aumenta o risco de falha em sua integridade. 

 Cabe destacar a importância de orientar os responsáveis à 

observarem o disposto na Portaria Normativa nº 05/2002 – SLTI, Portaria nº 1042/2012 

– MEC e Orientação Normativa AGU nº 02/2009, bem como demais normativos 

internos referentes à gestão de documentos e processos do IFMT (resolução 94/2014), e 

abster-se de tal prática em processos futuros.  

Recomendação: Efetuar de forma sistêmica e física a juntada dos 

processos analisados, e dos futuros, por anexação de acordo com o manual de protocolo 

do IFMT. 

 

Constatação 2.3. Fragilidade na solicitação de isenção de pagamento para taxa de   

inscrição para os cursos de Pós- Graduação. 

DESCRIÇÃO 

a) Não foi identificada normativa interna ou metodologia padrão para a definição de 
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30% das vagas ofertada para benefício da isenção de pagamento da taxa de inscrição 

em desacordo com a lei 12.799/2013. 

b) Ausência de definição do procedimento para protocolização do processo de isenção 

constante no item 3.1 do edital. 

Manifestação da Unidade: Conforme já relatado a comissão está 

trabalhando para regulamentar o processo de pagamento ou não de taxa de inscrição 

bem como a isenção. 

Causa:Processo inadequado quanto a seleção de alunos ingressos. 

Análise da AUDIN: A lei 12.799/2013 concede as IFES a 

responsabilidade pela normatização da isenção parcial ou total para candidatos com 

carência sócio econômicas. Considerando a manifestação da unidade, manteremos a 

constatação até a aprovação da nova resolução. 

Cabe ainda ressaltar que na criação dos cursos de pós graduação do 

IFMT devem estar definidas políticas com a iniciativa de corrigir as desigualdades 

raciais. As ações afirmativas deve buscar garantir igualdade de condições para todos 

como: negros, indígenas e pessoas com deficiência, ampliando assim a diversidade 

cultural étnica. 

Recomendação 1: Garantir, na nova resolução em elaboração, 

previsão de isenção de taxa de inscrição parcial ou total para os candidatos com carência 

econômica. 

Recomendação 2: Garantir, na nova resolução em elaboração, 

previsão de cotas de negros (pretos e pardos), indígenas e pessoas com deficiência em 

seus programas de pós-graduação (Latu sensu), como Políticas de Ações Afirmativas. 
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Constatação 2.4. Fragilidade na elaboração do edital em desacordo com o definido no 

projeto pedagógico do curso (PPC). 

Processo n.º Descrição  

➢ 23188.003487.2018-74 ➢ Curso de pós-graduação de Ensino de 

ciência da natureza edital 125/2017. 

a) Ausência no edital da III fase de seleção, em 

desacordo com o PPC fl. 14. 

b) Não consta no PPC a obrigatoriedade da 

apresentação ficha de matrícula devidamente 

preenchida constante no item 6.2 letra “A” do 

edital. 

c) Não consta no PPC a obrigatoriedade da 

apresentação do comprovante de quitação eleitoral 

constante no item 6.2 letra “J” do edital. 

d) Não consta no PPC a obrigatoriedade da 

apresentação do termo de compromisso constante 

no item 6.2 letra “k” do edital. 

e) Conforme item 8 do PPC (fl. 18) consta que a 

carga horária do curso será de 400 horas, porém, 

no edital no item 1.2 (fl. 1 e 2), consta o total da 

carga horária de 432 horas.  

f) Carga horária no PPC (fl. 22) consta que 

atividades complementares seria de 36 horas, no 

edital item 1.2 (fl. 2), consta 32 horas. 

g) Carga horária dos componentes curriculares no 
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PPC (fl. 22) consta 476 horas, no edital no item 

2.1 (fl. 2) consta carga horária total de 432 horas. 

h) No PPC o anexo I (tabela de pontuação do 

currículo, fl. 14 e 15) conta pontuação por item 

diferente do item 6.1 (fl. 14 e 15). 

i) No PPC (fl. 14) consta que a etapa de análise 

curricular será efetuada pelo colegiado do curso, 

porém, no edital item 4.1 (fl. 4) diz ser por uma 

comissão designada pelo diretor do campus. 

➢ 23188.003491.2018-32 ➢ Curso de pós-graduação de Ensino de 

ciência da natureza edital 08/2017. 

a) Não consta no PPC a obrigatoriedade da 

apresentação ficha de matrícula devidamente 

preenchida constante no item 6.2 letra “A” do 

edital. 

b) Não consta no PPC a obrigatoriedade da 

apresentação do comprovante de quitação eleitoral 

constante no item 6.2 letra “J” do edital. 

c) Não consta no PPC a obrigatoriedade da 

apresentação do termo de compromisso constante 

no item 6.2 letra “k” do edital. 

d) Conforme item 8 do PPC (fl. 18) consta que a 

carga horária do curso será de 400 horas, porém, 

no edital no item 1.2 (fl. 1 e 2), consta o total da 

carga horária de 432 horas.  
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e) Carga horária no PPC (fl. 22) consta que 

atividades complementares seria de 36 horas, no 

edital item 1.2 (fl. 2), consta 32 horas. 

f) Carga horária dos componentes curriculares no 

PPC (fl. 22) consta 476 horas, no edital no item 

1.2 (fl. 2) consta carga horária total de 432 horas. 

g) No PPC (fl. 14) consta que a etapa de análise 

curricular será efetuada pelo colegiado do curso, 

porém, no edital item 4.1 (fl. 4) diz ser por uma 

comissão designada pelo diretor do campus. 

 Manifestação da Unidade: Segundo o coordenador do curso: 

a) Na seleção da primeira turma (2016) a fase III (carta de intencionalidade) foi o 

motivo principal desmotivador para a inscrição de candidatos ao curso, essa situação 

foi detectado pelos servidores do Campus e pela Comissão. Nesse sentido, a comissão 

decidiu pela não inserção deste item no edital para que mais pessoas participassem do 

referido curso. 

 

b) A ficha de matrícula trata-se do último processo para o ingresso no curso em voga. 

esta ficha é sempre preenchida pelo candidato no momento da matrícula junto a 

secretaria de registro escolar, que é a responsável pela oficialização do candidato 

como ingressante. 

c) comprovante de quitação eleitoral; trata-se de uma falha no PPC e que será 

devidamente corrigida. 

d) termo de compromisso; idem resposta da letra b. 

e) carga horária; falha que precisa ser corrigida no próximo edital. O curso é 

realmente de 476 horas, o digitador do edital CONTEMPLOU no edital apenas a carga 
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horária dos componentes curriculares sem levar em consideração as horas de 

atividades complementares e TCC obrigatórios. 

f) falha de digitação, que será corrigida nos próximos editais de acordo com o PPC são 

36 horas de atividades complementares; 

g) idem resposta item e 

h) foi realizada uma reunião do colegiado para a decisão sobre novas pontuações de 

viessem contribuir para inserção de candidatos que estão trabalhando em sala de aula 

e portanto sem tanta atividade de pesquisa e extensão. Acontece que como consta no 

PPC esta tabela de pontuação foi uma adequação a tabela padrão no CAMPUS para 

seleção de projetos de pesquisa e de extensão.  

Salientamos que o curso em voga é uma oportunidade para os professores que 

estão em sala de aula, na perspectiva de poder aprofundar seus conhecimentos de 

ciências e melhorarem suas práticas pedagógicas.  

A comissão de seleção detectou que a tabela do PPC privilegia candidatos com 

maior experiência em atividades de pesquisa e de extensão, em  detrimento aos 

professores que estão no dia a dia com os alunos em sala de aula. Então, neste edital 

para corrigir esses privilégios optou-se pela inserção de pontuação que viesse a 

contribuir para uma abrangência maior de candidatos ao certame, buscando valorizar  

tanto os professores ministrantes de aula quanto para os profissionais que atuam com 

pesquisa e extensão. 

i) O  colegiado do curso é formado por todos os professores que atuam no curso, 

formado dos Campi:  São Vicente;  Cuiabá, Rondonópolis e Primavera do Leste. O 

curso sempre permeia pela interdisciplinaridade daí a necessidade de atuação desses 

professores neste curso. Por essa via, é impossível que eles façam parte de todo 

processo de seleção devido às diversas reuniões para a decisão final. Por isso, foi 

instalada uma comissão com professores locais para a eficiência do processo de 

escolha  dos candidatos. Salientamos que isso será revisto no PPC do curso. 
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Causa: Processo inadequado quanto à seleção de alunos ingressos. 

Análise da AUDIN: Referente ao processo nº 23188.003487.2018-74  

letras “b e d” e do processo 23188.003491.2018-32 letras “a e c”, considerando que são 

documentos preenchidos no momento da matrícula na secretaria escolar, acatamos a 

manifestação da unidade. 

Quanto a manifestação da unidade quanto ao processo nº 

23188.003487.2018-74 letras “c, h e i” e do processo 23188.003491.2018-32 letras “b e 

g”. Em consulta a proposta de regimento geral da pós graduação, foi identificado qual o 

procedimento para alteração dos PPC ou em caso de seu descumprimento total ou 

parcial. De qualquer modo, o PPC é o documento formal de autorização do curso, e suas 

normas não devem ser suprimidas ou adicionadas sem que sua alteração esteja aprovada 

pelo órgão que a autoriza, não se deve deixar de exigir ou exigir a mais determinações 

já estabelecidas, seja por edital ou qualquer outro documentos. 

Referente a manifestação da unidade quanto ao processo nº 

23188.003487.2018-74 letras “e, f e g” e do processo 23188.003491.2018-32 letras “d,e 

f”, manteremos a constatação até a análise dos novos editais. 

Cabe aqui destacar a importância de  abster-se em autorizar e publicar 

editais para cursos de pós graduação que estejam em desacordo à Resolução do 

CONSUP, relativo ao Projeto Pedagógico de Curso. 

Recomendação: Garantir, no edital de 2019 a oferta de cursos de pós-

graduação, em cumprimento integral ao PPC vigente, homologado pelo Conselho 

Superior/IFMT. 

 

Constatação 2.5. Fragilidade na divulgação das informações em relação a classificação, 

desclassificação e indeferimento das inscrições em desacordo com os itens 4.1.2, 4.1.3 e 

4.2 dos editais. 
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Processo n.º Descrição  

➢ 23188.003487.2018-74 

➢ 23188.003491.2018-32 

 

 

 

 

 

➢ Curso de pós-graduação de Ensino de 

ciência da natureza edital 08/2017 e 

125/2017. 

a) Ausência de embasamento legal para 

indeferimento  dos recursos conforme fl. 14. 

b) Ausência de embasamento legal para 

desclassificação do candidato conforme fl. 15. 

c) Ausência de comprovação de  pontuação para 

classificação dos candidatos conf. fl. 15 

Manifestação da Unidade: “Segundo o coordenador do curso: 

a)  o formulário da fl 14. trata-se de formulário padrão para todos os níveis de 

seleção de candidatos a cursos do Campus são vicente; uma vez que não há 

ainda um regulamento geral da pós graduação no IFMT 

b) os candidatos devem ser enquadrados nas fases eliminatórias e classificatórias 

de acordo com PPC; isto aconteceu. 

c)  todos os candidatos inscritos neste certame foram classificados, as vagas não 

foram totalmente preenchidas, os escores dos últimos classificados foram 

extremamente baixos. A comissão achou por bem não divulgar os escores para 

não constranger os candidatos. Todos foram admitidos no curso”. 

Causa: Processo inadequado quanto à seleção de ingressos. 

Análise da AUDIN: Referente a manifestação da unidade quanto a 

letra “a e b”, considerando o princípio da publicidade da instituição pública, é 

indispensável que seja pública todos os seus atos, e neste caso específico, é 

indispensável que o candidato saiba por que foi indeferido seu recurso, 

preferencialmente a base legal (edital) para tal. Complementando a análise das letras “a 
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e b”, e respondendo a letra “c” se a intenção é resguardar a identidade do candidato a 

relação poderia ter sido divulgada considerando outras formas de identificação como nº 

da inscrição com tanto que pelo menos a cláusula do edital que causou a 

desclassificação do candidato seja divulgada.  

Recomendação: Garantir, na nova regulamentação em elaboração, 

padrão de divulgação dos resultados dos processos seletivos com informações mínimas  

referente a: aprovação, desclassificação e indeferimento das inscrições. 

 

Constatação 2.6.  Ausência de resolução para padronização dos PPCs dos cursos de pós 

graduação 

Descrição 

➢ Não foi localizado resolução referente a padronização das informações do 

PPCs para cursos de Pós Graduação. 

                         Manifestação da Unidade: “Como já relatado a Diretoria  e a 

Coordenação de Pós-Graduação do IFMT está corrigindo Regimento da Pós-

Graduação que prevê itens mínimos e obrigatórios para a construção do PPC, contudo, 

compreendemos que devido às especificidades de cursos/áreas não é possível uma 

padronização rígida que desconsidere as diferenças entre cursos”.  

Causa: Processo inadequado quanto à seleção de alunos. 

Análise da AUDIN: Considerando a manifestação da unidade, 

manteremos a constatação até a aprovação da nova resolução. 

Recomendação: Garantir, na nova resolução em elaboração, 

normatizações mínimas necessária para criação, alteração, exclusão ou não oferta dos 

cursos de pós graduação. 
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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. 

Informamos que as providências tomadas pelo Gestor, em relação às 

recomendações descritas neste relatório de auditoria, serão acompanhadas em 

conformidade com a Resolução CONSUP  n.º 94/2017, no prazo de 12 meses a partir da 

data emissão deste relatório, através do plano permanente de providências. 

 

Cuiabá, 24 de Outubro de 2018. 

 

Equipe Auditoria Interna (AUDIN): 

Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo Nobre Auditor Chefe 
 

Augusto César Lira de Amorim Auditor 
 

Tatiane Aguiar de Oliveira Coordenadora de 

Auditoria na Área de 

Obras e Suprimento 

de Bens e Serviços. 
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