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RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº26/2017 

 

Senhor Gestor,  

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

referente ao exercício de 2016 (Outubro a dezembro) e exercício 2017 (Janeiro a 

setembro), 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 Alta Floresta, conforme descritas abaixo: 

2.2. Acompanhamento da regularidade contábil. 

3.1. Diárias, passagens e ajuda de custos. 

3.2. Acompanhamento dos registros contábeis. 

3.3.Retenção e recolhimento de Tributos. 

3.4.Acompanhamento da Receita. 

3.5. Concessão de bolsas financeiras aos servidores. 

3.6. Assistência ao educando. 

4.1. Análise 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 do 

presente Relatório 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. 

Foram verificados os projetos pedagógicos dos Administração 

(Integrado ao Nível Médio) e Superior de Tecnologia em Zootecnia, relatórios de 

consumo de combustível, bem como o uso do SUAP – módulos almoxarifado, 

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

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

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

campus. Também foi realizada reunião com o Chefe do DAP e o Diretor Geral do 

campus para discutir as recomendações emitidas pela AUDIN que ainda constam como 

não atendidas no PPP - Plano Permanente de Providências, e reunião com o Diretor de 

Ensino para verificar e conhecer o monitoramento dos PTDs no campus, e para visitar 

os laboratórios dos cursos de Técnico em Administração e Bacharelado em Zootecnia. 

Foi realizada reunião com a Comissão Permanente de acompanhamento das ações de 

permanência e êxito no campus, e também com o Coordenador de Extensão que cuida 



do acompanhamento de egressos. Foi realizada entrevista com um aluno do curso  

Técnico em Administração (Integrado ao Nível Médio) e um aluno do curso Superior de 

Tecnologia em Zootecnia, com os funcionários de empresas terceirizadas, visita aos 

setores de almoxarifado, patrimônio e transportes, à Coordenação de Gestão de Pessoas, 

ao setor de registros acadêmicos.  

Foram analisados, para fins de verificação das ações de permanência 

(evasão), nos cursos Técnico em Administração (Integrado ao Nível Médio), Superior 

Bacharelado em Administração e Superior de Tecnologia em Zootecnia, e os cursos FIC 

executados no campus Alta Floresta, com exceção dos cursos ofertados por meio dos 

programas de governo UAB e Profuncionário. As consultas ao Q-Acadêmico foram 

realizadas no período de 18/10/2017 a 26/10/2016.  

Não foi realizada a análise do Processo nº 23747.037067/2015-66, 

referente ao contrato continuado nº 04/2015 - manutenção de veículos, pois referido 

processo estava sob análise da Procuradoria Federal durante o período das atividades de 

auditoria no campus, conforme Memorando nº 233/2017/DG/ALF/IFMT.  

Durante a análise de conformidades no campus foram verificadas as 

seguintes boas práticas:  

• Formalização de processos; 

• Planejamento das licitações; 

• Gestão e Fiscalização de contratos; 

• Uso de conta vinculada; 

• Publicação do horário de aula, PTDs, contratos e licitações. 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

Após análise dos processos, foi elaborada a Nota de Auditoria nº 21/2017, 

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

11/11/2017. 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. 

3 - GESTÃO FINANCEIRA 

 DIÁRIAS, PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO 

Conformidade da execução e prestação de contas 

Não houve constatação. 

REGISTROS CONTÁBEIS 

Contas Contábeis  

Não houve constatação. 

 RETENÇÃO E  RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS 

Não houve constatação. 

RECEITA PRÓPRIA DO CAMPUS 

Não houve constatação. 



 CONCESSÃO DE BOLSA FINANCEIRA AOS SERVIDORES 

Não foram selecionados processos referentes a esse assunto na amostra do campus. 

 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 

Constatação 3.1. Fragilidade na formalização de processo de concessão de bolsas de 

assistência estudantil conforme estabelecido pela Instrução Normativa 02/2012 

aprovada pela Resolução 002 de 24/01/2012 com base na Portaria Normativa/MEC nº 

39 de 12/12/2007, pela Portaria 057 de 13/05/2016 do campus Alta Floresta.  

Processo Nº Descrição 

• 23747.010334/2017-10 Edital 001/2017 - Assistência ao Educando 

(alimentação e transporte) Ano Letivo 2017, 

execução em andamento. 

-Ausência da listagem e dos documentos de 

Candidatos inscritos no Processo Seletivo; 

-Ausência de lista de classificação no Processo, 

conforme item 7.3 do edital; 

-Ausência dos  modelos de Anexos exigidos no 

Processo Seletivo, junto ao Edital 001/2017; 

-Ausência Processo dos Termos de Compromisso 

dos bolsistas conforme estabelece o item 8.7 do 

edital 001/2017; 

-Documentos de seleção dos estudantes fora do 

Processo n.º 23474010334/2017-10, sem numeração, 

e vistas, fora de ordem; 

-Não foram localizados os Termos de desligamento 

ou de desistência dos estudantes que saíram do 

programa . 

Manifestação da Unidade: “O processo 23747.010334/2017-10 foi 

aberto no Departamento de Administração e Planejamento a partir da documentação 

recebida para efetuar o pagamento dos alunos aprovados no Edital 001/2017. Os 

documentos referentes à fase de inscrição e seleção foram geridos e arquivados pelo 

setor de Assistência Estudantil, onde após a finalização e divulgação do resultado final, 

foi encaminhado ao DAP, com a lista e os documentos dos alunos aprovados no Edital 

para emissão de nota de empenho e pagamento dos auxílios. A lista dos candidatos 



inscritos constam na planilha de apoio do QSE utilizado pela Assistência Estudantil 

(planilha excel), a lista dos candidatos classificados no processo constam no volume 02 

do processo em questão, nas folhas 155, 156, 157, 158 e 159. Os anexos do Edital 

001/2017 estão publicados no site do IFMT - Campus Alta Floresta, podendo ser 

acessados através do link: http://alf.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/divulgado-o-edital-n-

0012017-do-programa-de-assistencia-estudantil/. Os termos de compromisso foram 

assinados pelos alunos aprovados no processo de seleção do Edital, conforme 

amostragem anexa encaminhada pelo setor de Assistência Estudantil. Segundo 

informações do setor da Assistência Estudantil, não houve desligamento de alunos do 

processo, somente os alunos beneficiados pelo auxílio que solicitaram transferência 

foram desligados do programa e informados ao DAP via memorando para suspensão 

do pagamento”. 

Causa: Processo inadequado quanto à concessão de auxílio estudantil.      

Análise da AUDIN: Considerando a manifestação do Gestor no que 

tange a formalização do processo nº 23747.010334/2017-10 referente Assistência ao 

Educando (alimentação e transporte) Ano Letivo 2017 esclarecemos que nos processos 

físicos, dessa natureza, devem conter todas as peças  que o caracterizam, anexados 

cronologicamente com folhas numeradas e vistadas, desde  o início dos procedimentos 

até a sua finalização, mesmo que contenha uma grande quantidade de documentos e 

neste caso deve-se constituir de processos com no máximo 200(duzentas 

folhas)identificados em volumes com a mesma numeração do processo inicial. Neste 

sentido orientamos que o campus  adote os procedimentos de formalização contidos no 

Manual de Protocolo, inserindo em um único processo, todas as peças referentes aos 

procedimentos adotados tais como: Edital, portaria de constituição da comissão 

organizadora do processo seletivo, documentos utilizados nas ações realizadas durante a 

seleção, relação de inscritos, relação de aprovados e classificados,  documentos ou 

listagem de convocação, Termos de compromissos dos estudantes, plano de trabalho 

(quando for o caso), documentos de desligamento de estudantes (quando houver), 

comprovante de frequência às aulas, solicitação mensal de pagamentos, autorizações de 

pagamentos, documentos  de devolução de valores (quando for o caso). Lembrando que 

toda a documentação anexada deve conter identificação, datas e assinaturas dos 

http://alf.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/divulgado-o-edital-n-0012017-do-programa-de-assistencia-estudantil/
http://alf.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/divulgado-o-edital-n-0012017-do-programa-de-assistencia-estudantil/


responsáveis pela ação. Assim sendo esta manifestação será mantida, para 

acompanhamento de processos futuros.   

Recomendação: Proceder adequada formalização em processos de 

concessões de auxílios estudantis. 

 

 

Constatação 3.2. Fragilidade na base legal para concessão de auxílio financeiro (ajuda 

de custo) aos alunos em visita técnica.  

 

Processo  Nº Descrição 

• 23747034685.2016-35 

  

Visita Técnica em Paranaíta (Recanto da Natureza),  

pagamento de Auxílio Financeiro para viagem 

técnica de discentes do curso Engenharia 

Agronômica: 

-Ausência de regulamento do campus disciplinando  

a concessão de Visitas Técnicas (ao invés de ajuda de 

custo ao aluno, foi concedido auxílio transporte e 

alimentação); 

-Ausência de comprovante da participação dos alunos 

no evento (lista de presença assinada, …); 

-Ausência de comprovação da utilização dos auxílios 

recebidos (transporte e alimentação) no evento, por 

parte dos estudantes, na prestação de contas; 

-Divergência entre valor recebido e devolvido pelos 

estudantes ausentes no evento (fls 72 e 73): 

-D.C.V.R.B.  CPF …...141-58 (recebido R$ 180,00 e 

devolvido R$ 120,00). 

-P.M.N.G.     CPF …...921-01 (recebido R$ 180,00 e 

devolvido R$ 120,00).  

Manifestação da Unidade: “A participação dos alunos foi 

comprovada com a lista apresentada junto com o Relatório de atividades da visita 

técnica, emitida e assinada pelo professor responsável pelo projeto (fls 75 e 76 do 



processo). O valor da ajuda de custo pago aos alunos, foi informada no projeto de 

visita técnica, baseado no custo do transporte, alimentação e hospedagem orçados 

previamente ao período da visita. Neste processo foi apresentado um relatório sintético 

das atividades realizadas como comprovação da realização da visita e utilização dos 

valores repassados aos alunos, o Campus está tomando providências para que tais 

falhas não venham ocorrer nos próximos processos. Referente ao valor recebido e 

devolvido pelos alunos D.C.V.R.B e P.M.N.G, informamos que o pagamento a esses 

alunos não foi realizado, tendo em vista que estes não retiraram a ordem bancária para 

efetuar o saque do valor, (conforme consta às folhas 60, 61, 64 e 65, as ordens 

bancárias sem assinatura de recebimento). O valor original para pagamento da ajuda 

de custo foi de R$120,00, no qual foram geradas as notas de empenho individuais, e 

posteriormente, o valor foi complementado para o transporte em R$ 60,00, onde foi 

emitida uma única nota de empenho no valor de R$ 1.800,00 (2016NE000491, fl 47), 

para assim, fechar o valor de R$ 180,00 por aluno. Portanto, o pagamento foi feito 

utilizando o empenho individual de R$ 120,00 e o empenho complementar de 60,00, 

assim, as anulações dos empenhos dos alunos ausentes referem-se somente ao valor do 

empenho individual, que foi de R$ 120,00 cada”. 

Causa: Processo inadequado quanto à concessão de auxílio estudantil.      

Análise da AUDIN: Acatamos a justificativa do Gestor. Na 

oportunidade, ressaltamos que de acordo com a Organização Didática do IFMT em seu 

artigo  381  inciso  IV a Visita técnica pode ser considerada como atividade 

complementar  para fins de currículo e, neste caso, o artigo 390  estabelece que 

“Compete ao colegiado de curso definir as normas e os formulários de avaliação das 

atividades complementares”. Assim sendo, considerando que o campus utiliza esse 

instrumento no processo de ensino aprendizagem é necessário que se estabeleça em 

normativa, os parâmetros, critérios e procedimentos para a realização dessas atividades 

no campus para que se possa avaliar com clareza a execução dessas ações e a 

formalização dos processos. A ausência de normativa impede a observação da correta 

aplicação de sistemáticas de avaliação e correção de eventuais distorções na 

formalização de processos. Cabe ainda ressaltar que não foi localizada no SIAFI a 

anulação parcial do Empenho N.º 2016NE000491 referente aos R$ 120,00 



correspondente a auxílio transporte dos dois alunos que não participaram da viagem, o 

que deve ser observado nos próximas concessões. 

Recomendação: Normatizar as concessões de ajudas de custo  para 

visitas técnicas, conforme estabelece a Organização Didática do IFMT aprovada pela 

Resolução nº 104/2014/CONSUP. 

 

4 - GESTÃO DE SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS  

 PROCESSOS LICITATÓRIOS 

 Conformidade do planejamento e edital 

Constatação 4.1. Inclusão indevida de item referente a elaboração de LTCAT, PPRA e 

AET na planilha de custos para contratação de empresa para prestação de serviço de 

limpeza. 

Processo nº Descrição 

• 23747.038155/2015-85 Contratação de empresa para prestação de serviço de 

limpeza - Pregão 02/2016, Contrato 13/2016. 

Não foi localizado nos autos o encaminhamento da 

solicitação de elaboração de LTCAT- Laudo 

Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho 

pelo Núcleo de Saúde, Segurança e Qualidade de 

Vida no Trabalho, da Diretoria Sistêmica de Gestão 

de Pessoas do IFMT, que possui quadro técnico 

especializado para tal, conforme recomendação 

contida no item 14 do parecer Jurídico º 85/2016 (fls. 

98). Consta das obrigações da empresa contratada a 

entrega de LTCAT - Laudo Técnico das Condições 

do Ambiente de Trabalho, conforme itens 5.1.5 e 

12.42 do Termo de Referência, o que acaba por 

incidir no custo da contratação do serviço de 

limpeza, conforme consta do Anexo B da planilha de 

custos e formação de preços.  



Manifestação da Unidade: “Conforme consulta informal realizada à 

época à DSGP, o seu quadro técnico não tinha condições de realizar o Laudo 

Ambiental, visto que eles só dispunham de uma Engenheira de Segurança do Trabalho. 

Além do mais, a profissional em questão estava inteiramente envolvida no 

acompanhamento da execução do Contrato nº 08/2015 da Reitoria, firmado com a 

empresa E. SAÚDE E SERVIÇOS LTDA, responsável pela elaboração dos Laudos de 

todo o IFMT. Frise-se, inclusive, que a empresa em questão nunca compareceu no 

Campus Alta Floresta, de modo que, se fossemos depender do Laudo elaborado pela 

empresa acima, até hoje estaríamos irregulares com o pagamento do Adicional de 

Insalubridade aos serventes de limpeza que atuam na limpeza de sanitários de uso 

coletivo, conforme determina a Súmula 448 do TST. A solução que encontramos, e que 

nos foi sugerida em um curso de “Elaboração de Planilhas de Custos e Formação de 

Preços em serviços terceirizados”, ofertado pela ESAF, foi atribuir à empresa 

contratada a obrigação pela elaboração do Laudo. Como a elaboração de tal 

documento gera custos à contratada, o mesmo deve constar na Planilha de Custos e 

Formação de Preços. Ressalta-se que o documento em questão poderá ser utilizado nas 

próximas contratações de serviço de limpeza do Campus, não sendo mais necessário 

incorrer nesse custo. 

Em todo caso, sanamos a possível irregularidade constatada por essa 

Auditoria através da celebração do Termo Aditivo nº 01/2017, onde realizamos a 

exclusão desse custo, conforme pode ser devidamente verificado na Planilha de Custos 

e Formação de Preços em anexo”. 

Causa: Processo inexistente quanto à concessão de adicionais 

insalubridade/periculosidade. 

Análise da AUDIN: O artigo 58, § 1º da Lei 8.213/91, trata da 

elaboração do LTCAT - Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho, e 

determina que: 

§ 1º A comprovação da efetiva exposição do segurado aos 

agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma 

estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo 

técnico de condições ambientais do trabalho expedido por 



médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos 

termos da legislação trabalhista. 

A norma esclarece, portanto, que o LTCAT poderia ter sido elaborado 

pela médica do trabalho, sem a necessidade de uma equipe para tal. Ainda que houvesse 

tal necessidade, a Reitoria do IFMT conta em seu quadro de servidores com 03 (três) 

profissionais nomeadas entre 2014 e 2015 para atuarem especificamente na área de 

segurança do trabalho: médica, enfermeira e engenheira, que atuam no Núcleo de 

Saúde, Segurança e Qualidade de Vida no Trabalho (NSSQ) da Diretoria Sistêmica de 

Gestão de Pessoas. O resultado do concurso foi publicado em 30/12/2013, em 

13/02/2014 foi nomeada apenas uma engenheira de segurança do trabalho. Apenas em 

setembro de 2015 foram nomeadas a médica do trabalho e a enfermeira do trabalho, ou 

seja, um ano e nove meses após a publicação do resultado do concurso. Em abril de 

2014 foi contratada empresa para elaboração do PPRA da reitoria e dos campi do IFMT, 

e mesmo após a nomeação de toda a equipe de segurança do trabalho, foram realizados 

aditivos ao contrato com a empresa para elaboração do PPRA da reitoria e dos campi do 

IFMT. 

 

 





 



 

 

 

Constam do Portal Transparência pagamentos feitos em 2017 pelo 

IFMT à referida empresa, totalizando R$ 92.463,58.  



 

Apesar disso tudo, segundo os gestores do campus Alta Floresta, 

nunca houve qualquer visita para fins de verificação de existência e graduação de riscos 

à saúde e segurança da comunidade escolar, nem se tem notícias da elaboração dos 

LTCATs nem do PPRA do IFMT.  

Assim, o IFMT conta com uma equipe especializada própria na área 

de segurança do trabalho, e também com uma empresa contratada com o fim específico 

de elaborar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) da instituição. 

Apesar disso, ainda não foram providenciados os LTCATs nem o PPRA, o que 

demonstra a existência de graves falhas na gestão e nos controles internos na área de 

saúde e segurança do trabalho do IFMT. Tais fatos ocasionaram, e continuam 

ocasionando, prejuízos tangíveis e intangíveis ao IFMT, como os seguintes, dentre 

outros a serem apurados: gastos com a contratação de empresa para realizar a atividade, 

apesar da existência de servidores com tal atribuição no quadro do IFMT; ausência do 

PPRA e dos LTCATs, com a consequente exposição indevida de servidores, alunos e 

terceirizados às condições de insalubridade/periculosidade; pagamento de LTCATs 

individualmente pelos campi, para suprir a necessidade não atendida.  

Recomendação 1: Apurar responsabilidade pela realização de aditivo 

ao contrato com a empresa para elaboração do PPRA do IFMT, apesar da existência no 



quadro de servidores efetivos da instituição, profissionais qualificados e com tal 

atribuição.  

Recomendação 2: Apurar responsabilidade, pelo Núcleo de 

Correição/IFMT, quanto à ausência de PPRA e dos LTCAT do IFMT. 

 

Contratos, execução e fiscalização 

Não houve constatação. 

DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  

Não houve constatação. 

Cartão de Pagamento do Governo Federal 

Ação não prevista na análise do campus no PAINT 2017. 

 

 

5 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS  

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

relatórios por assunto, encaminhados à DSGP. 

 

6 - GESTÃO PATRIMONIAL 

ALMOXARIFADO  

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

almoxarifado no sistema SUAP e no sistema SIAFI, referente até outubro de 2017, em 

desacordo com o 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 

04 GAS E OUTROS 

MATERIAIS 

ENGARRAFADOS 

- 

3170,00 

-3170 

07 GENEROS DE 

ALIMENTACAO 

3265,15 

349,00 

2916,15 

14 MATERIAL EDUCATIVO E 8275,21 9947,89 -1672,68 



ESPORTIVO 

16 MATERIAL DE 

EXPEDIENTE 

42.575,37 

26692,74 

15882,63 

17 MATERIAL DE 

PROCESSAMENTO DE 

DADOS 

- 

14018,00 

-14018 

19 MATERIAL DE 

ACONDICIONAMENTO E 

EMBALAGEM 

6.505,47 

- 

6505,47 

21 MATERIAL DE COPA E 

COZINHA 

2.948,78 1145,46 

 

1803,32 

22 MATERIAL DE LIMPEZA E 

PROD. DE HIGIENIZACAO 

17.575,16 

32423,06 

-14847,9 

23 UNIFORMES, TECIDOS E 

AVIAMENTOS 

27.552,16 

 6320,00 

21232,16 

24 MATERIAL P/ MANUT.DE 

BENS 

IMOVEIS/INSTALACOES 

708,12 990,00 

     

 

-281,88 

25 MATERIAL P/ 

MANUTENCAO DE BENS 

MOVEIS 

229,18 

- 

229,18 

26 MATERIAL ELETRICO E 

ELETRONICO 

635,78 

- 

635,78 

28 MATERIAL DE PROTECAO 

E SEGURANCA 

237,45 

- 

237,45 

35 MATERIAL 

LABORATORIAL 

165,25 

- 

165,25 

36 MATERIAL HOSPITALAR 533,58 - 533,58 

42 FERRAMENTAS 1.890,75  672,46 1218,29 

 Total   17.368,80 

Manifestação da Unidade: “As divergências entre saldo registrado 

dos itens de estoque em almoxarifado do SIAFI e SUAP estão sendo analisadas e 

regularizadas em trabalho conjunto entre os setores de almoxarifado e contábil para 

finalizar as inconsistências existentes. O Campus tem adotado a prática de nos 

processos de aquisição, anexar juntamente com as notas fiscais, o Detalhamento de 



Entrada e Capa de Pagamento (modelos anexos) gerados pelo SUAP, para assim, 

evitar lançamentos divergentes entre os sistemas”. 

Causa: Processo inadequado quanto ao controle do almoxarifado. 

Análise da AUDIN: A manifestação do campus não elide a 

constatação, apesar das ações já tomadas, o saldo se mantém com diferença, sendo 

assim a constatação será mantida até a efetiva regularização do saldo. A correta e 

adequada escrituração contábil, registro e controle dos bens de almoxarifado 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 de almoxarifado 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 móveis, imóveis e de consumo 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). Desse modo é indispensável que todas as informações 

e saldos estejam consonantes entres os sistemas de gerenciamento (Suap e Spiunet) com  

o sistema contábil (Siafi). 

Recomendação: Atualizar os registros dos bens do almoxarifado no 

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

  

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: “A Comissão responsável pelo Inventário 

Anual de Almoxarifado, já foi devidamente constituída conforme Portaria IFMT nº 114, 

de 05 de outubro de 2017 (Portaria em anexo). O Relatório de Inventário do 

almoxarifado foi entregue em 30/11/2017, (Relatório anexo). Informamos que as 

divergências constatadas pela comissão, estão sendo ajustadas pelo setor responsável, 

com prazo para conclusão das regularizações necessárias até 20/01/2018”. 

Causa: Processo inadequado quanto ao controle do almoxarifado. 

Análise da AUDIN: A manifestação do campus não elide a 

constatação, visto que os ajustes do saldo contábil ainda não foram finalizados, por isso, 

mantemos a constatação até a efetiva regularização. 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 do 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). A Administração deverá dispor de mecanismos 

de controle que permitam gerar essa informação, mesmo que o sistema Suap ainda não 

possua tal ferramenta. 

Recomendação: Providenciar RMA mensal, no prazo legal. 

PATRIMÔNIO  

Constatação 6.3. Ausência de inventário de Patrimônio, em desacordo ao art. 94 da lei 

4.320/64. 

Manifestação da Unidade: “Conforme Item 8.1 “a” da Instrução 

Normativa SEDAP/PR nº 205/88, o inventário de patrimônio deverá ser concluído até 

31/12/2017. Nesse sentido, informamos que já foi devidamente constituída a Comissão 

responsável pelo inventário de Patrimônio, conforme Portaria IFMT nº 114, de 05 de 



outubro de 2017 (Portaria em anexo). Os trabalhos encontram-se em fase de 

finalização”. 

Causa: Processo inadequado quanto ao controle do patrimônio    

Análise da AUDIN: Referente a manifestação do Campus, 

informamos que essa constatação se refere ao ano de 2016, e  que não foi localizado o 

envio dos documentos referente ao mesmo, e a portaria anexo na pasta documentos se 

refere ao ano de 2017. Por isso mantemos a constatação. 

O inventário físico é o instrumento de controle para a verificação dos 

saldos de estoques nos almoxarifados e depósitos, e dos equipamentos e materiais 

permanentes, em uso no órgão ou entidade.etc. No art. 94 da Lei 4320/64 define a 

obrigatoriedade dos registros analiticos de todos bens permanentes. A inexistência do 

controle efetivo do patrimônio da Unidade é motivo de Restrição ao Balanço da 

Unidade e do IFMT, além de apresentar uma situação inexistente dos bens do Campus 

na contabilidade. A constatação será mantida até a efetiva emissão de inventário de 

patrimônio. 

Recomendação: Providenciar tempestivamente o inventário de 

Patrimônio do Campus. 

 

Constatação 6.4. Não cumprimento de prazo de encaminhamento de RMB 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: “A Comissão responsável pelo inventário 

de Patrimônio, conforme Portaria IFMT nº 114, de 05 de outubro de 2017 ainda não 

concluiu a finalização dos trabalhos até a presente data, devido à dificuldade de 

conferência do quantitativo do material bibliográfico existente”. 

Causa: Processo inadequado quanto ao controle do patrimônio. 

Análise da AUDIN: A manifestação do campus não elide a 

constatação, a qual será mantida até a efetiva regularização. 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 patrimônio 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 bens - RMB 

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 mecanismos de controle 

que permitam gerar essa informação, mesmo que o sistema Suap ainda não possua tal 

ferramenta. 

Recomendação: Providenciar RMB mensal, após sua finalização 

encaminhar a esta Audin os documentos comprobatórios. 

 

Constatação 6.5. Ausência de reavaliação do imóvel no SPIUNET. 

Descrição 

• Rip: : 8987 00125.500-9 - Imóvel cadastrado, porém, prazo de reavaliação 

expirou. 

 

Manifestação da Unidade: “Foi aberto o Processo nº 

23747.039123.2017-69 e encaminhado ao Departamento de Engenharia e 

Planejamento Estrutural solicitando a reavaliação dos imóveis do IFMT - Campus Alta 

Floresta para fins de atualização do SPIUNET. Frise-se a avaliação atual venceu em 

18/09/2017 e devido ao grande fluxo de trabalho no encerramento do exercício 

financeiro não foi possível realizar a reavaliação tempestivamente”. 



Causa: Processo inadequado quanto ao controle do patrimônio.       

Análise da AUDIN: Os artigos 94 e 96 da Lei 4320/1964, artigo 2º da 

Portaria STN/SPU 322/2001 e Orientação Normativa 02/2017 prevê avaliação periódica 

dos imóveis especiais existentes no órgão público, nesse caso, no âmbito do IFMT. 

Cabe ressaltar que a reavaliação pode ocorrer antes do término do prazo da última 

avaliação, ou seja, até 30 dias antes, de vencer o prazo, o Gestor já pode inserir no 

SPIUNET resultado de nova avaliação. Deste modo, a constatação será mantida até que 

a reavaliação seja realizada. 

Recomendação: Atualizar as avaliações dos imóveis de uso especial 

do campus. 

 

 

CONSERVAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE FROTA E UTILIZAÇÃO E 

CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS 

Constatação 6.6. Conforme relatórios emitidos via sistema (consumo estimado por 

viatura e viagem por viatura), constatamos a não utilização do sistema SUAP/módulo 

FROTA,pelo campus, em desacordo com a Portaria n.º 864/2015/IFMT. 

Manifestação da Unidade: “O Setor de Transporte do Campus 

possui um sistema de controles manual, não sabendo da necessidade do mesmo ser 

lançado no Módulo Frota do SUAP. Era realizado via sistema somente os 

agendamentos, onde entendeu-se que somente ele era o necessário. Iniciamos o 

cadastro para fins de atender a esta constatação, porém enfrentamos alguns problemas 

no SUAP onde abriu-se um chamado na DGTI, e até o presente momento não foi 

atendido. Para gerar uma média de consumo no sistema, necessitará ser lançado um 

mês completo tanto os abastecimentos quanto os deslocamentos por viatura. Portanto 

estamos realizando estes lançamentos a partir deste mês de dezembro, com previsão de 

término até primeira quinzena de fevereiro do ano de 2018 e os novos lançamentos já 

estão sendo feitos de acordo com a recomendação dessa auditoria”. 

Causa: Processo inadequado quanto ao controle de transporte.      

Análise da AUDIN: A resposta encaminhada pelo Campus, não elide 

a constatação, tendo em vista a obrigatoriedade de utilização do sistema prevista na 



Portaria n.º864/2015/IFMT, bem como as boas práticas de controle interno. Ressaltamos 

que a operacionalização do módulo FROTA é simples e prática, trazendo facilidades 

para o trabalho do servidor responsável. 

Recomendação: Efetivar o devido controle de veículos, inlcuisve 

consumo de combustível, do Campus por meio do SUAP - Módulo FROTA. 

   

7 - GESTÃO ACADÊMICA 

Constatação 7.1. Utilização de planilha de horário de aula divergente do padrão 

orientado pela PROEN, conforme Memorando n.039 /PROEN/2014. 

Manifestação da Unidade: “Não tomamos conhecimento do 

Memorando em questão, talvez pelo fato do mesmo ser anterior à criação deste 

Campus. No entanto, como afirmar a constatação dessa Auditoria, o padrão 

disponibilizado pela PROEN é uma ORIENTAÇÃO, ou seja, a sua adoção não é 

OBRIGATÓRIA. Considerando que o modelo atualmente adotado pelo Campus tem 

atendido perfeitamente à finalidade proposta, não vemos nenhuma razão relevante para 

a sua alteração”. 

Causa: Processo inadequado de controle acadêmico.      

Análise da AUDIN: Considerando a manifestação do Gestor quanto 

ao horário de aula  faz-se necessário esclarecer que as orientações contidas no 

Memorando n.039 /PROEN/2014 visaram atender às recomendações desta Auditoria em 

relação a padronização de documentos e ações, de forma a facilitar a compreensão do 

usuário. Neste sentido, observamos que  as informações contidas no formato utilizado 

pelo campus, apesar de ser diferente do modelo proposto, apresenta boa parte das 

informações, necessitando apenas ajustar as informações que faltam (ex: local da aula). 

O quadro de horário deve conter no mínimo as seguintes informações nome da 

disciplinas,  nome do docente, horário da aula, dia da semana, identificação da turma, 

identificação do período letivo, espaço de realização da aula/atividade dos componentes 

curriculares e menção se for laboratório. Neste contexto a constatação será mantida para 

acompanhamento.  



Recomendação: Ajustar o quadro de horário de aula com as 

informações necessárias, previstas nas orientações da PROEN. 

 

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

Docentes - PTDs, em desacordo com a Resolução CONSUP nº 46/2013. 

Descrição 

•  PTDs 2016/2 sem assinaturas do Docente, Colegiado e Direção de Ensino. 
• quantidade de aula apresentado no Horário divergente do distribuído no PTD 

em total de aulas e disciplinas considerando a amostragem definida: 

 

Docente Total aulas no  

PTD 
Total localizado 

no Horário 
A. B. de M. N. 22 20 
F. A. L. A. 7 8 
I. de L. e S. 18 21 

 

Manifestação da Unidade: “Enviamos em anexo os PTDs 

devidamente assinados, bem como o espelhos dos horários dos docentes mencionados, 

conforme consta no Q-Acadêmico, demonstrando que não há divergências entre as 

cargas horárias do PTD e do Q-Acadêmico”. 

Causa: Processo inadequado quanto ao controle acadêmico. 

Análise da AUDIN: Apesar do Gestor manifestar que não há 

divergência na distribuição das aulas aos docentes do campus, esclarecemos que os 

documentos comparados para essa verificação foram o PTD e o quadro de horário de 

aula divulgado no site e encaminhado para esta AUDIN, ao invés do quadro no sistema 

acadêmico. Nesse sentido, foi verificada uma divergência conforme descrita nessa 

constatação, a qual deve ser evitada nos próximos períodos eletivos.   

Outra questão a ser tratada é a dificuldade de acesso ao quadro de 

horário de aula, divulgado no site do campus, a exemplo de um dos cursos inserido 

conforme Link http://alf.ifmt.edu.br/media/filer_public/3e/4c/3e4cbd40-b904-466f-

8713-172af45e0b99/alfsupbaczoo20162horario_das_aulas.pdf.  Esse quadro de horário 

deve estar divulgado de forma mais acessível na página eletrônica, para o aluno ou 

qualquer outro integrante da comunidade escolar.  

http://alf.ifmt.edu.br/media/filer_public/3e/4c/3e4cbd40-b904-466f-8713-172af45e0b99/alfsupbaczoo20162horario_das_aulas.pdf
http://alf.ifmt.edu.br/media/filer_public/3e/4c/3e4cbd40-b904-466f-8713-172af45e0b99/alfsupbaczoo20162horario_das_aulas.pdf


Recomendação 1: Controlar os encargos didáticos docentes, previstos 

no PTD, em conjunto com os horários de aulas regulares divulgados no site e mural do 

campus. 

Recomendação 2: Divulgar no site, em local de fácil acesso, os 

quadros de horários de aulas por curso. 

 

 

EXECUÇÃO DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS DE CURSOS 

Constatação 7.3. 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 
Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos Tecnologia Sim Não  Sim Sim 
Licenciatura em Letras - Inglês Licenciatura Sim não Não Não 
Especialização em História de Mato Grosso Especialização Sim Não Não Sim 
Comércio Integ/Proeja Sim Não Não Não 
Condutor Ambiental FIC Não Sim  Sim* Sim 
Agricultor Familiar FIC Não Sim  Sim* Sim 
Cuidador Infantil FIC Não Sim  Sim* Sim 
Inglês Básico FIC Não Sim  Sim* Sim 
Cuidador de Idosos Pronatec FIC Não Não  Sim* Sim 
Língua Brasileira de Sinais (libras) - Básico FIC Não Não  Sim* Sim 
Língua Brasileira de Sinais (libras) - Básico FIC Não Não  Sim* Sim 
Língua Brasileira de Sinais (libras)-

Intermediário 
FIC Não Não  Sim* Sim 

Língua Portuguesa e Cul Brasileira p/ Surdos FIC Não Não  Sim* Sim 
Especialização E.P. Proeja Modular Sim Não Não Não 
Formação Pedagógica Modular Sim Não Não Não  
Gestão de Turismo Tecnologia Sim Não Não Não 

*Cursos extintos conforme informação do campus. 

Manifestação da Unidade: “A manifestação desta unidade bem 

como os documentos comprobatórios constam em anexo”. 

Causa: Processo inadequado quanto à 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 aos cursos FIC, este foram criados pelo Governo Federal 

antes da elaboração do PDI 2014-2018, sendo assim caberia aos gestores a decisão de 

incluir essa modalidade no planejamento. 

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 a PROEN e ao Conselho 

Superior/IFMT, a regularização da extinção de cursos que não forem mais ofertados. 

 

 

Constatação 7.4. Fragilidade no lançamento de informações no sistema de gestão 

acadêmica do IFMT (Q-Acadêmico). 

Descrição 

Todos os cursos constantes das relações de cursos enviadas pela PROEN e pelo 

campus estão cadastrados no Q-Acadêmico. Porém, em consulta em Registro escolar > 

Relatórios de alunos > Listagem de alunos, constatou-se: 

a) Ausência de Cadastro do Sistema de Gestão Acadêmico Especialização E.P. 

Proeja- Modular (2016), Licenciatura em Letras- Inglês (2017) Especialização 

Formação Pedagógica modular (2017), Tecnologia em Gestão de Turismo (2017), 

previsto para funcionar no campus Alta Floresta, conforme no PDI 2014-2018.   

b) Não foram localizados no Q-Acad os registros de estudantes do curso de 

Técnico em Guia de Turismo na forma Subsequente, períodos letivos 2016 e 2017. 

c) Não foram localizados no Q-Acad os registros de estudantes do curso de 

Técnico em Técnico em Logística na modalidade proeja, período letivo 2017. 

d) Não localizados no Q-Acad os registros dos estudantes do curso Cuidador de 

Idoso (Pronatec), conforme informação do campus.  

           e)Evasão nos cursos FIC, superior a 30%  considerando o quantitativo de acesso 



em relação quantitativo de concluinte. 

Cursos FIC Ano Total Aprov Rep Canc Evad 

Fic-Agricultor Familiar 2015/1 35 22 - 03 10 

Fic-Inglês Básico 2016/1 43 13 - 26 01 

Fic em Língua Brasileira de 
Sinais (libras) Básico 2015/1 

27 14 02 11 - 

 

Manifestação da Unidade: “A manifestação desta unidade bem 

como os documentos comprobatórios constam em anexo”. 

Causa: Processo inadequado quanto a controle acadêmico.   

Análise da AUDIN: Em que pese a manifestação do gestor, 

esclarecemos que: no que se refere ao item “a” trata-se de cursos que estavam previstos 

no PDI e não foram ofertados. O item “b” refere-se ao curso Técnico em Guia de 

Turismo na forma Subsequente que vinha sendo ofertado pelo campus e que em 2016 e 

2017 não aparecem registrado no sistema de gestão acadêmico. O item “c” diz respeito 

ao curso Técnico em Logística na modalidade proeja que também vinha sendo ofertado 

pelo campus e em 2017 não há registro de acesso de estudantes. Sobre o item “d” trata-

se do curso Cuidador de Idoso (Pronatec) que o informou que está em execução e não 

encontramos registro no referido sistema até a presente data. Em todos os casos acima 

descritos, há necessidade do gestor esclarecer os motivos da interrupção ou não oferta 

dos cursos pelo campus, e ainda em caso de extinção deve regularizar essa situação pela 

PROEN e CONSUP. Quanto ao item “e” trata-se de evasão superior a 30% nos cursos 

apontados (matriculadas canceladas são contabilizadas como evasão, segundo manual 

de indicadores do MEC), que precisam ser avaliados a viabilidade da continuidade da 

oferta, bem como instrumentalizar a Comissão de Permanência e Êxito para desenvolver 

ações de acompanhamento dos estudantes que apresentam risco de evadir. 

Recomendação: Atualizar o dados acadêmicos no sistema de gestão 

acadêmica do campus. 

 

 

EVASÃO ESCOLAR 



Constatação 7.5. Quantidade de ingressos constante no sistema Q-Acadêmico 

divergente da quantidade de vagas prevista no PDI 2014-2018, conforme quadro 

abaixo: 

 Curso  Forma 2015  

  
2016  2017  

  
PDI PPC Qacad PDI PPC Qacad PDI PPC Qacad 

Técnico em 

Administração 
Integrado 70 70 110 70 70 95 70 70 106 

Técnico em Logística Subsequente - 35 - - 35 69 - 35 - 
Gestão de Rec. 

Humanos 
Tecnologia - - - 35  - - 35 - 37 

Condutor Ambiental FIC - 35 30 - 35 36 - 35 - 
Inglês Básico FIC - 35 - - 35 89 - 35 - 

Manifestação da Unidade: “A manifestação desta unidade bem 

como os documentos comprobatórios constam em anexo”. 

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 sua criação, 

definição da quantidade de vagas ofertadas, manutenção de cursos no Estado de Mato 

Grosso. Por outro lado, o plano de gestão do Instituto deve refletir a realidade e anseios 

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

Nos casos analisados, a oferta de vagas previsto no PDI e definido no PPC, inclusive as 

possíveis alterações (ex.: quantidade de vagas, quantidade de períodos ofertados,etc.), 

devem ser previamente autorizados pelo CONSUP.  

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: Ofertar vagas de cursos, conforme previsto em 

Projeto Pedagógico de Curso, devidamente aprovado pelo Conselho Superior.  

 

 



Constatação 7.6. Fragilidades no acompanhamento das ações de permanência e êxito 

dos estudantes pela comissão através do Sistec e do Sistema de Gestão Acadêmico: 

Descrição 

1- Ausência de informações de acompanhamento da evolução de indicadores de 

permanência e êxito dos estudantes do campus; 

2- Ausência de análise comparativa quanto ao 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: “Já tomamos as medidas necessárias 

para solucionar as falhas apresentadas por essa Auditoria, conforme atestam os 

memorandos nº 88/2017 e 89/2017 em anexos”. 

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 a 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. 

 

EGRESSOS  



Constatação 7.7. Ausência de acompanhamento de egressos dos cursos FIC. 

 Manifestação da Unidade: “Encaminhamos em anexo manifestação da 

Coordenação de Pesquisa e Extensão demonstrando que há acompanhamento de 

egressos de todos os cursos, inclusive dos FICs. O documento em anexo também 

demonstra a metodologia aplicada para o acompanhamento dos egressos”. 

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 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 de 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. Neste sentido, em que pese a 

manifestação do Gestor e considerando que, por se tratar de um campus novo, cujas 

ações, principalmente em relação aos estudantes dos cursos regulares,  ainda se 

encontram em   fase de estruturação e a ausência de resultados de possíveis 

acompanhamentos dos  egressos nos cursos FIC, esta constatação será mantida para 

acompanhamento 

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. 

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, 03 de janeiro de 2018. 
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Educacionais 

 

Deuzimar Lira de Matos Assistente 
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Marcelo Gonçalves 

Ortega 

Auditor 
 

Márcio Menezes Roza Auditor 
 

   

  

 

ANEXO I 

PROCESSOS ANALISADOS - 2016 

Ite

m 

Mod 

Licitaç

ão 

Número do 

Processo 

(TESOURO 

GERENCIAL) 

Número dos 

Processos 

(constam da capa 

do processo 

físico) 

CNPJ 

Favorecido 

Valor 

Liquidado 

(Tesouro 

Gerencial) 

Valor 

Liquidado 

(Processo 

Fisico) 

1 8 -8 

23747.037665.20

16-16 ***972 R$195,76 

R$3.147,1

2 

2 12 

23747012420201

686 

23747.037665.20

16-16 

***15640001

** 

R$3.152,8

0 

R$3.152,8

0 

3 6 

23747026913201

601 

23747026913201

602 

***96415000

1** R$36,50 R$36,50 

4 12 

64572016400201

520 

23747.037315.20

16-50 

***18010001

** 

R$9.595,6

0 

R$9.595,6

0 

       

PROCESSOS ANALISADOS - 2017 

Ite

m 

Mod 

Licitaç

ão 

Número do 

Processo 

(TESOURO 

GERENCIAL) 

Número dos 

Processos 

(constam da capa 

do processo 

físico) 

CNPJ 

Favorecido 

Valor 

Liquidado 

(Tesouro 

Gerencial) 

Valor 

Liquidado 

(Processo 

Fisico) 

1 8 

-8 
23747.010334.20

17-10 

***32921** R$840,00 R$840,00 

2 8 ***08521** R$360,00 R$360,00 

3 8 ***53371** R$240,00 R$240,00 

4 8 ***64801** R$360,00 R$360,00 

5 8 ***16831** R$360,00 R$360,00 

6 8 ***16541** R$120,00 R$120,00 



7 8 ***98661** R$120,00 R$120,00 

8 8 ***49851** R$240,00 R$240,00 

9 6 
23747040417201

652 

23747040417201

653 

***18970000

1** 
R$83,00 R$83,00 

10 6 
23747019148201

584 

23747019148201

585 

***28316001

6** 
R$649,81 R$649,81 

11 6 
23747006134201

762 

23747006134201

763 

***36514000

1** 
R$650,00 R$650,00 

12 12 
23747038155201

585 

23747038155201

586 

***11800001

** 

R$98.546,

15 

230.118,2

6 

13 12 
808022124/2016-

87 

23747.040739.20

16-00 

***33362000

1** 

R$13.724,

39 
15.749,30 

14 12 
23747037067201

566 

23747037067201

566 
***1220001** 

R$15.431,

59 

R$15.431,

59 

15 12 
23189003748201

501 

23747.019337.20

17-19 

***87100001

** 

R$3.100,0

0 

R$3.100,0

0 

16 6 
23747000701201

777 

23747000701201

778 

***20526000

1** 
R$845,00 R$845,00 

17 3 
23188026826201

548 

23188026826201

549 

***82740001

** 

R$4.951,8

7 

293.864,7

2 

 

 

 


