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Unidade Auditada: Campus Pontes e Lacerda 

 

Nome do Gestor: Alex Sandro Siqueira da Silva 

 

Cargo: Diretor Geral 

Ordem de Serviço: 17/2016 

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

controle, informação e comunicação, monitoramento. 

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

Observação: Não se aplica. 

Justificativas acatadas quanto às seguintes constatações da Nota de Auditoria n.º 

31/2016: 1.4; 1.8; 3.2; 3.5; 3.7; 4.2. 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 33/2016 

 

Senhor Gestor,  

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

exercício 2016, apresentamos o Relatório de Auditoria referente à análise de controles internos 

do campus Pontes e Lacerda do IFMT, conforme ação 1.17 prevista no PAINT 2016: 

Ação 1.17. Acompanhamento dos controles internos dos campi do IFMT no 

exercício 2016 (avaliação de controle interno). 

 

I – ESCOPO DO TRABALHO 
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Este trabalho foi realizado de acordo com as Normas de Auditoria aplicáveis ao 

Serviço Público Federal.  

O escopo do trabalho consiste na avaliação da adequação e adesão dos 

controles internos do campus.  

Controles internos é o conjunto de atividades, planos, métodos, indicadores e 

procedimentos interligados, utilizado com vistas a assegurar a conformidade dos atos de gestão e 

a concorrer para que os objetivos e metas estabelecidos para as unidades jurisdicionadas sejam 

alcançados (IN TCU nº 63/2010). 

A avaliação de controle interno visa avaliar o grau em que o controle interno de 

organizações, programas e atividades governamentais assegura, de forma razoável, que, na 

consecução de suas missões, objetivos e metas, os princípios constitucionais da administração 

pública sejam obedecidos; as operações sejam executadas com eficiência, eficácia e efetividade, 

de maneira ordenada, ética e econômica e em conformidade com as leis e os regulamentos 

aplicáveis; as informações e os registros produzidos sejam íntegros, confiáveis e estejam 

disponíveis para apoiar o processo decisório e para o cumprimento das obrigações de prestar 

contas; e os recursos, bens e ativos públicos sejam protegidos de maneira adequada contra 

desperdício, perda, mau uso, dano, utilização não autorizada ou apropriação indevida. (Acórdão 

nº 411/2013 – TCU – Plenário) 

A avaliação do grau de maturidade dos controles internos do campus foi 

realizada em nível de entidade - quando os objetivos de auditoria são voltados para a avaliação 

global do sistema de controle interno da organização ou de partes dela (unidades de negócio, 

secretarias, departamentos, áreas etc.) com o propósito de verificar se está adequadamente 

concebido e se funciona de maneira eficaz. Em outras palavras, significa diagnosticar a presença 

e o funcionamento de todos os componentes e elementos da estrutura de controle interno, 

utilizada como referência a metodologia do Committee of Sponsoring Organizations of the 
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Treadway Commission - COSO: Internal Control - Integrated Framework (Controle Interno - 

Estrutura Integrada). Nesse sentido, foram analisados os seguintes componentes do controle 

interno do campus: ambiente de controle, avaliação de risco, atividades de controle, informação e 

comunicação, monitoramento. 

Ambiente de controle consiste no conjunto de normas, processos e estruturas da 

organização. Avaliação de riscos é o processo de identificação e avaliação da probabilidade e do 

impacto dos riscos à realização dos objetivos. Atividades de controle são as políticas, ações e 

procedimentos que auxiliam o cumprimento das diretrizes que visam mitigar os riscos. 

Informação e comunicação consiste no processo contínuo de compartilhamento das informações 

necessárias, apoiando assim a execução das atividades e a realização dos objetivos da 

organização. Por fim, o monitoramento, que aqui se refere à avaliação e atualização contínua do 

funcionamento dos componentes do controle interno. 

Foram aplicadas as seguintes técnicas de auditoria: exame documental, 

questionário e observação direta. 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

Após análise dos documentos e informações encaminhados pelo campus em resposta 

à Solicitação de Auditoria nº 24/2016, consultas ao site oficial do campus, reunião com a equipe 

do campus (Diretor Geral e equipes dos Departamentos de Administração e Planejamento, 

Ensino, Pesquisa e Extensão), aplicação de questionários a servidores do campus e realização de 

verificação in loco, foi elaborada a Nota de Auditoria nº 31/2016, encaminhada à unidade 

auditada, que apresentou manifestação via Google Docs em até 17/11/2016. Após análise das 
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manifestações pelos Auditores Internos, foi elaborado este Relatório de Auditoria com as 

constatações que foram mantidas, conforme segue. 

1 - AMBIENTE DE CONTROLE 

Constatação 1.1. Ausência de Regimento Interno do campus. 

Manifestação da Unidade: “Segundo orientação da Pró-Reitoria de 

Desenvolvimento Institucional (PRODIN) do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), os 

trabalhos de confecção dos Regimentos Internos dos Campi do IFMT deverão ser suspensos até 

a construção definitiva do Regimento Geral do IFMT, entendendo-se como ato definitivo a 

aprovação deste Regimento pelo Conselho Superior do IFMT (CONSUP-IFMT). A 

argumentação é que o Regimento Geral é base orientativa e regulatória para os Regimentos 

Internos. Segundo informes da PRODIN, realizados na última reunião do Colégio de Dirigentes 

do IFMT (CODIR-IFMT) - outubro de 2016 , o Regimento Geral do IFMT está em fase final de 

construção do documento base, que será submetido, na sequência, à apreciação do CONSUP-

IFMT. O Campus Pontes e Lacerda – Fronteira Oeste aguarda, atendendo à orientação citada 

anteriormente, pelo Regimento Geral para iniciar os trabalhos de construção do seu Regimento 

Interno.” 

Análise da AUDIN: De acordo com o art. 120 do Regimento Geral do IFMT, 

cada campus terá seu próprio regimento interno, aprovados pelo CONSUP.    Apesar do IFMT 

ainda está reformulando seu regimento geral, o campus deve elaborar sua minuta de regimento 

interno com sua estrutura organizacional, competências e normas de funcionamento que 

atualmente estão praticando.  Essa minuta deverá ser seguida até a apreciação do Regimento 

Geral pelo CONSUP. 
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Recomendação: Elaborar minuta de regimento interno do campus contendo no 

mínimo a composição, organização, competência e  normas de funcionamento. 

 

Constatação 1.2. Ausência de formalização de um planejamento interno periódico (anual) de 

capacitação aos servidores lotados no campus. 

Manifestação da Unidade: “O Campus Pontes e Lacerda – Fronteira Oeste 

do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) adota como prática o estímulo e o apoio à 

qualificação de seus servidores – em 2016 foram 31 (trinta e um) servidores participantes de 

cursos de capacitação, o que envolveu um dispêndio financeiro de cerca de R$ 27.310,27 (vinte 

e sete mil, trezentos e dez reais e vinte e sete centavos), no entanto, de fato, o Campus não possui 

um Plano Interno de Capacitação Anual, embora participe ativamente da elaboração do Plano 

de Capacitação desenvolvido pela Reitoria do IFMT para todos os servidores do Instituto. 

Assim, o Campus se propõe a elaborar, para o exercício de 2017, seu planejamento próprio 

anual de capacitação de servidores.” 

Análise da AUDIN: O campus deve elaborar um planejamento anual interno 

de capacitação, dando conhecimento à DSGP sobre as necessidades de capacitação e qualificação 

dos seus servidores. O plano de capacitação é competência da DSGP, conforme art. 84, VIII do 

Regimento Geral do IFMT, porém cada campus deve levantar ao final de cada exercício a 

necessidade de capacitação de seus servidores para o exercício seguinte e informar à DSGP para 

inclusão no plano de capacitação. No exercício seguinte, caso haja impossibilidade da DSGP em 

promover as capacitações necessárias aos servidores do campus, o Diretor Geral deve estimular a 

participação dos servidores para  capacitação externa ou mesmo ofertar treinamento no próprio 

campus. 
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Recomendação: Elaborar planejamento interno anual de capacitação aos 

servidores lotados no campus, bem como promover a sua realização através da DSGP ou por 

iniciativa do próprio campus. 

 

Constatação 1.3. Insuficiente espaço físico para comportar os setores de pesquisa, extensão e 

coordenações de cursos do campus, podendo acarretar redução na qualidade dos serviços 

prestados aos usuários. 

Manifestação da Unidade: “A estrutura predial que abriga o Campus Pontes 

e Lacerda – Fronteira Oeste do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) adveio de uma doação 

realizada pelo Governo do Estado de Mato Grosso, assim, o planejamento de construção desse 

prédio não levou em conta as necessidades do Campus. Ao longo de sua existência, o Campus 

vem demandando esforços de adaptação dessa estrutura as suas necessidades, balanceando 

entre o que é necessário e o que é possível, sobretudo sob o ponto de vista orçamentário e 

financeiro. Neste ano de 2016, o Campus está na fase final de contratação (assinatura do 

contrato) de uma empresa que promoverá uma reforma significativa em suas dependências, 

adequando a estrutura construída e recebida em doação às necessidades específicas do Campus, 

o que inclui a disponibilização de salas individualizadas para as Coordenações de Curso, para a 

Coordenação de Pesquisa e Inovação e para a Coordenação de Extensão.” 

Análise da AUDIN: O IFMT deve promover condições para que as atividades 

de pesquisa, o ensino e a extensão, sejam fortalecidos nos campi, sendo que uma dessas 

condições é um espaço físico adequado para que servidores e alunos sejam atendidos e orientados 

nas suas necessidades.  Dessa forma, cabe a constatação para que se providencie um espaço 

físico condizente com a necessidade do campus. 

Recomendação: Adequar os espaços físicos para os setores de pesquisa, 

extensão e coordenações de cursos do campus. 
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Constatação 1.4. Ausência de espaço físico destinado aos professores pesquisadores. 

Manifestação da Unidade: “A manifestação a este item se consubstancia na 

manifestação apresentada na Constatação 1.3, que trata da estrutura predial do Campus e da 

adequação da mesma ao longo do tempo, assim, as dificuldades relatadas anteriormente também 

são enfrentadas para a disponibilização de espaços mais adequados ao desenvolvimento da 

atividade docente, de modo geral, não apenas no que diz respeito à atividade de pesquisa. O 

Campus se desdobra em esforços para superar essas dificuldades, como, por exemplo, 

equipando a sala de professores com uma estrutura de atendimento mais qualificada, com mesas 

compartilhadas, mesas reservadas com computadores, acesso à Internet de alta velocidade, 

armários individualizados, etc, disponibilizando uma sala que recebe a denominação de “sala 

de pesquisa”, que conta com mesa para reuniões, Internet de alta velocidade e equipamento de 

videoconferência, e oferecendo acesso aos laboratórios acadêmicos, que em muito têm sido 

utilizados como espaço de estudo e pesquisa por parte dos Professores. O Campus reconhece a 

necessidade de ajustes na estrutura física para atendimento aos docentes, mas também entende 

que o esforço de atendimento prestado atualmente coloca seu ambiente em prefeitas condições 

de trabalho.” 

Análise da AUDIN: Considerando o esforço da Gestão em garantir condições 

para as atividades dos professores pesquisadores, cabe ressaltar a importância de um espaço 

físico próprio e adequado para que pesquisadores possam se dedicar aos estudos, melhorando a 

quantidade e qualidade dessas pesquisas.  

Recomendação: Adequar espaço físico para uso dos servidores pesquisadores. 
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Constatação 1.5. Carência de servidores nos setores de pesquisa e extensão, podendo acarretar 

baixo nível de controle do resultado das pesquisas e das atividades de extensão existentes no 

campus. 

Manifestação da Unidade: “Em seu quadro de servidores Técnico-

administrativos, o Campus Pontes e Lacerda – Fronteira Oeste do Instituto Federal de Mato 

Grosso (IFMT), conta atualmente com 34 (trinta e quatro servidores), aguardando o ingresso de 

mais 5 (cinco) servidores a partir do Concurso Público regido pelo Edital nº 85/2016. Desses 

servidores, 17 (dezessete) ocupam cargos de apoio administrativo em geral (Assistente em 

Administração e Auxiliar em Administração), 3 (três) desses cargos aguardam pelo Concurso 

Público e 1 (um) está cedido ao Cartório Eleitoral de Pontes e Lacerda, por determinação de 

autoridade competente. Assim, 13 servidores estão atualmente distribuídos pela estrutura 

administrativa do Campus, em ambos os Departamentos, de Ensino – 4 (quatro) servidores – e 

Administração e Planejamento – 9 (nove) servidores. Os demais servidores são de cargos que 

exigem formação para atuação em áreas específicas. Este total de servidores é insuficiente para 

atender a demanda do Campus por apoio administrativo, assim, a lotação de servidores para 

apoiar o atendimento feito pela Coordenação de Pesquisa e Inovação e pela Coordenação de 

Extensão, que tem sido oferecido por seus Coordenadores, não se configura como uma 

possibilidade no momento. Não se trata, portanto, de uma diminuição da importância dessas 

Coordenações, que são vitais para uma Instituição que cuida de Ensino, Pesquisa e Extensão, 

trata-se, tão somente, de escolhas que atendem a manutenção e operacionalização 

administrativa do Campus.” 

Análise da AUDIN: A melhoria na qualidade dos serviços públicos prestados 

perpassa também pelo quantitativo de servidores disponíveis no campus. O IFMT como uma 

Instituição de Ensino de nível superior necessita cada vez mais ampliar e incrementar as ações de 

pesquisa e extensão para, junto com o ensino, atender a demanda da sociedade por esses serviços. 
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Concordamos com o Gestor quando manifesta ser insuficiente a quantidade de servidores para 

atender todas as atividades do campus, necessitando que a autoridade máxima do IFMT busque 

junto aos órgãos do Governo Federal a ampliação desse quadro. 

Recomendação: Lotar mais servidores no campus, em especial, nos setores de 

pesquisa e extensão. 

 

Constatação 1.6. Ausência de psicólogo no quadro de pessoal do campus, com atribuição de 

prestar apoio aos discentes.  

Manifestação da Unidade: “O Campus Pontes e Lacerda – Fronteira Oeste 

do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) reconhece a importância deste profissional às 

atividades que desenvolve, sobretudo no que diz respeito ao atendimento discente. Neste sentido, 

foi feita pelo Diretor-geral do Campus uma consulta ao Reitor do IFMT sobre o preenchimento 

das vagas restantes para a completa composição do quadro de pessoal previsto para o Campus, 

que é de 45 (quarenta e cinco) servidores, obtendo-se como resposta a informação de que não há 

previsão de liberação de novos códigos de vaga. Destaca-se que os últimos Concursos Públicos 

realizados têm servido apenas à recomposição do quadro de servidores e que o Campus 

intenciona, assim que possível, a contratação de um Psicólogo.” 

Análise da AUDIN: A melhoria na qualidade dos serviços públicos prestados 

perpassa também pelo quantitativo de servidores disponíveis no campus. O IFMT como uma 

Instituição de Ensino de nível superior necessita cada vez mais ampliar e incrementar as ações de 

pesquisa e extensão para, junto com o ensino, atender a demanda da sociedade por esses serviços. 

Concordamos com o Gestor quando manifesta ser insuficiente a quantidade de servidores para 

atender todas as atividades do campus, necessitando que a autoridade máxima do IFMT busque 

junto aos órgãos do Governo Federal a ampliação desse quadro. 
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Recomendação: Lotar mais servidores no campus, em especial, nos setores de 

pesquisa e extensão. 

 

2 - AVALIAÇÃO DE RISCO 

Constatação 2.1. Ausência de gestão e avaliação de riscos adotada pelo campus a fim de 

diagnosticar os riscos (origem interna e externa) e definição de riscos operacionais, de 

informações e de conformidade. 

Manifestação da Unidade: “A gestão e avaliação de riscos, de modo geral, é 

uma prática que somente agora começa a alcançar o Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), 

incluindo suas unidades formadoras, como é o caso do Campus Pontes e Lacerda – Fronteira 

Oeste. Assim como o IFMT, o Campus deverá buscar, primeiro, por qualificação de seu quadro 

gestor, que trará para a rotina do Campus a capacidade de diagnosticar riscos e elaborar um 

plano de gestão dos mesmos. Neste sentido, o Campus engrossará um corro que começa a se 

formar por essa qualificação, como é o caso de uma sugestão apresentada recentemente no 

Fórum de Discussões da Área de Planejamento e Administração do IFMT (FORPLAD – 

lista.forplad.grupo@ifmt.edu.br), que foi tomada como demanda pelo Pró-reitor de 

Administração do IFMT.” 

Análise da AUDIN: Avaliação de risco é o processo de identificação e análise 

dos riscos relevantes para o alcance dos objetivos e metas da entidade, a fim de determinar uma 

resposta apropriada para mitigá-los. Em análise ao Plano de Desenvolvimento Institucional 

2014-2018 e em consulta aos documentos, planos de ação enviados, observou-se que os 

objetivos estratégicos e as metas estão bem definidos, porém constata-se que não há identificação 

clara dos processos críticos, além de não haver um diagnóstico dos riscos em todas áreas do 

campus, que permitam detectar a probabilidade de ocorrência dos riscos e a consequente adoção 

de medidas para mitigá-los. Por oportuno, é importante lembrar que a ausência de uma política 
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de gerenciamento de riscos impede a formação de uma base para o desenvolvimento de 

estratégias para tratamento dos riscos identificados (resposta a risco), de maneira a diminuir a 

probabilidade de sua ocorrência e/ou a magnitude de suas consequências. 

Recomendação 1: Instituir política corporativa de gestão de riscos. 

Recomendação 2: Instituir a delegação clara e formal da responsabilidade pelo 

gerenciamento de riscos aos gestores no campus. 

Recomendação 3: Instituir a capacitação regular de gestores para lidar com as 

atividades de identificação, avaliação e tratamento de riscos. 

Recomendação 4: Manter servidores informados dos objetivos e prioridades 

da organização e de suas unidades, assim como dos riscos enfrentados, a fim de orientá-los e 

estimulá-los a encaminhar assuntos relacionados a risco às instâncias decisórias adequadas. 

Recomendação 5: Adotar procedimentos de identificação de riscos e estruturar 

e operacionalizar as etapas de tratamento, monitoramento e comunicação de riscos. 

 

Constatação 2.2. Ausência de estabelecimento de metas, de indicadores próprios e de relatório 

periódico de desempenho das atividades dos setores estratégicos do campus, para fins de análise 

e mensuração dos resultados em relação às metas. 

Manifestação da Unidade: “O Campus Pontes e Lacerda – Fronteira Oeste 

do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) não possui um planejamento estratégico próprio, 

formalizado, onde conste a descrição de metas previstas para posterior análise e mensuração de 

resultados, no entanto, há de se considerar o planejamento descrito no Plano de 

Desenvolvimento Institucional do IFMT (PDI-IFMT), que serve de norteador para o Campus, 

tanto no que diz respeito às metas Institucionais do IFMT como um todo, como para as metas 

individuais, que abrangem, dentre outros aspectos, as previsões de ingressos de alunos, de 

execução de obras, etc. Na busca por estimular e democratizar a prática do Planejamento 
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Estratégico, o Campus institui o Fórum de Gestores do Campus Pontes e Lacerda (Portaria nº 

84, de 04/11/2014), cuja finalidade é assessorar a Direção-geral do Campus, auxiliando na 

tomada de decisões relativas ao funcionamento do Campus em suas diversas áreas de atuação 

organizacional, voltando-se para o acompanhamento da gestão e da implementação de suas 

políticas e diretrizes. O Fórum de Gestores contribuirá decisivamente para a constituição do 

Planejamento Estratégico de Gestão do Campus para 2017.” 

Análise da AUDIN: Nos campi do IFMT ainda não foram identificados 

objetivos, e nem a identificação e mensuração dos processos e pontos críticos das atividades no 

campus e o estabelecimento de indicadores próprios e de relatórios de desempenho. Não há um 

adequado monitoramento das metas e indicadores e nem definição clara dos pontos críticos que 

impactam os objetivos estabelecidos. O controle gerencial é uma importante ferramenta que visa 

levar a organização a atingir seus objetivos institucionais. Um controle gerencial eficaz tem por 

objetivos: a) produzir informações que possibilitem aos gestores a tomada de decisões, para que 

a organização atinja os seus objetivos; b) avaliar o desempenho da organização na execução das 

suas atividades meio e fim, tomando como parâmetros os conceitos de economicidade, 

eficiência, eficácia e efetividade, tendo em vista os seus objetivos; c) avaliar o desempenho dos 

setores administrativos tendo em vista as suas finalidades organizacionais; d) avaliar a execução 

das ações planejadas e programadas para o período. A qualidade dos bens e serviços públicos 

deve ser mensurável para que haja melhoria contínua das atividades. Esta melhoria se dá por 

meio da gestão estratégica, que se serve do monitoramento e da avaliação dos serviços prestados 

a fim de realizar ajustes necessários ao atingimento dos objetivos previamente estabelecidos. A 

elaboração de relatórios de desempenho das atividades é vital às organizações porque atuam 

como instrumento de planejamento, gerenciamento e controle do gestor público, sinaliza 

possíveis desvios de rota nos planos traçados, e pode, ainda, atuar com caráter preventivo, 

contribuindo para a redução de gastos, melhoria na eficiência dos processos de trabalho, e 

norteando, em uma ótica maior, a realização da missão institucional. 
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Recomendação 1: Estabelecer formalmente as rotinas, metas e objetivos a fim 

de identificar/mensurar os processos/pontos críticos da sua atividade, auxiliando na tomada de 

decisão. 

Recomendação 2: Estabelecer indicadores próprios de desempenho e elaborar 

periodicamente relatórios de desempenho das atividades do campus, a fim de subsidiar o 

acompanhamento das atividades desempenhadas. 

 

Constatação 2.3. Ausência de mecanismos de controle para evitar ou detectar fraudes/plágios das 

pesquisas desenvolvidas  no âmbito do IFMT. 

Manifestação da Unidade: “O Campus Pontes e Lacerda – Fronteira Oeste 

do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) adota como prática regular, para que um Projeto 

de Pesquisa, de Extensão ou de Ensino, seja considerado como um Projeto regularmente 

desenvolvido sob a gestão administrativa do Campus, que o mesmo seja formalizado através de 

um Processo e encaminhado ao Departamento de Ensino, à Coordenação de Pesquisa e 

Inovação ou à Coordenação de Extensão, conforme a natureza do Projeto. Cabe ao 

Departamento de Ensino, através de seu Colegiado, que engloba todas as Coordenações 

subordinadas ao Departamento de Ensino, a análise e aprovação formal, emitida através de 

parecer, desses Projetos, autorizando o desenvolvimento dos mesmos. Nesta análise, são feitas 

uma série de verificações, inclusive aquelas relacionadas a fraudes e plágios, residindo aí o 

mecanismo adotado pelo Campus para verificação desses quesitos em particular, o que tem se 

mostrado uma prática muito eficiente.” 

Análise da AUDIN: Apesar da manifestação do Gestor de que o Colegiado adota 

mecanismo de verificação de possíveis plágios/fraudes das pesquisas desenvolvidas no campus, 

não foi verificado in loco nenhum instrumento, junto aos processos de pesquisa que demonstrasse 
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essa verificação (como um formulário de check list, um sistema informatizado, uma orientação 

normativa sobre como analisar possíveis fraudes, ou outro controle formalizado para esse tipo de 

verificação). Sendo assim, visando uma melhor gestão de riscos nessa área, o Gestor deve definir 

instrumentos para essas conferências. 

Recomendação: Criar instrumentos/mecanismos para detecção de possíveis 

fraudes/plágios nos processos de pesquisas do campus. 

 

3 - ATIVIDADES DE CONTROLE 

Constatação 3.1. Fragilidades na elaboração de normativos internos estabelecendo 

procedimentos, prazos, fluxogramas e instruções operacionais padronizados para as principais 

atividades do campus (check-list, manuais, orientações normativas, orientações técnicas, Nota 

Técnica, etc). 

Descrição 

Não há normativos/ instruções/ listas de verificação (check-lists)/ orientações de rotinas/ 

procedimentos (práticas operacionais) e fluxograma  sobre as atividades do Coordenação de 

Gestão de Pessoas do campus. 

Não há normativos/ instruções/ listas de verificação (check-lists)/ orientações de rotinas/ 

procedimentos (práticas operacionais) e fluxograma  sobre as atividades do DAP. 

Não há normativos/ instruções/ listas de verificação (check-lists)/ orientações de rotinas/ 

procedimentos (práticas operacionais) e fluxograma sobre as atividades do Departamento de 

Ensino, tais como sobre concessão de bolsas diversas da assistência estudantil; sobre pesquisa 

e execução das atividades de extensão; sobre elaboração. 

Não há norma ou regulamento interno para as atividades de guarda, estoque e inventário de 

bens e valores de responsabilidade da unidade. 
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Manifestação da Unidade: “Item 1 da Constatação 3.1: a Coordenação-geral 

de Gestão de Pessoas do Campus Pontes e Lacerda – Fronteira Oeste (CGGP) do Instituto 

Federal de Mato Grosso (IFMT) adota como norma e reguladores para suas atividades, além 

das legislações pertinentes, o Manual de Gestão de Pessoas confeccionado e divulgado pela 

Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas do IFMT (DSGP), além de documentações e 

normativas complementares, também aplicados sob orientação da DSGP. Como a CGGP é uma 

representação da DSGP no Campus, cabendo a esta última a responsabilidade pela gestão de 

pessoas dentro IFMT, como um todo, não foi identificada, até o momento, a necessidade de 

documentação complementar para regular a atuação da CGGP. 

Item 2 da Constatação 3.1: O Departamento de Administração e Planejamento 

vem adotando, desde o segundo semestre do ano de 2015, um check-list para os processos de 

adesão a ata de registro de preço e dispensa de licitação, conforme anexo. O DAP adota 

também os seguintes formulários: Formulário requisição de material e/ou serviço, ordem de 

fornecimento e autorização de aquisição/contratações. O Departamento de Administração e 

Planejamento vêm adotado o Mapa de Processos para contratação de bens e serviços - 

Instrução n° 001/2013 - PROAD/IFMT. 

Item 3 da Constatação 3.1: a concessão de bolsas a alunos, em todas as 

modalidades aplicáveis ao Campus Pontes e Lacerda – Fronteira Oeste do Instituto Federal de 

Mato Grosso (IFMT) – bolsas de auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio estudante 

(Proeja), bolsistas de Projetos de Ensino, de Pesquisa e de Extensão, e bolsas monitoria, é 

regulamentada por Edital específico para seleção de beneficiários, ficando a cargo do Edital 

definir os procedimentos e regras de seleção. Os Projetos de Pesquisa, de Extensão e de Ensino, 

para que tenham sua execução regularizada no Campus, devem ser submetidos ao Colegiado do 

Departamento de Ensino – composto por todas as Coordenações subordinadas a esse 

Departamento, cabendo ao Colegiado avaliar cada projeto, sob a perspectiva de pertinência, 

respeito a regulamentos internos e gerais do IFMT, plágios, etc, e autorizar, ou não, sua 
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execução. A submissão desses Projetos, que poderão compor, inclusive, a carga horária docente, 

é feita através de chamadas públicas realizadas pelo Departamento de Ensino. 

Item 4 da Constatação 3.1: Com relação a não existência de norma ou 

regulamento interno para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de 

responsabilidade da unidade, informamos que este Campus está trabalhando em conjunto com a 

PROAD - Reitoria para a confecção de um Manual de Procedimentos do IFMT, conforme 

documentos em anexo.” 

Análise da AUDIN: Com o intuito de evitar ou reduzir as falhas nos 

procedimentos das diversas atividades do campus, faz-se necessário a existência de normativos e 

manuais padrões para consulta dos servidores lotados no campus. O Gestor do campus pode, 

internamente ou em conjunto com os demais Gestores de campi e a Reitoria do IFMT, produzir 

esses documentos de uso interno para atuarem de forma igualitária dentro da mesma Instituição. 

No entanto não podem deixar de elaborar essas peças tão importante para o eficiente trabalho do 

dia-a-dia do servidor. A utilização de manuais e checklists agiliza a análise de processos e a 

realização dos trabalhos, permitindo que o servidor tenha maior qualidade de vida e possa, 

também, dedicar mais tempo na realização de atividades que demandam maior trabalho. 

Recomendação: Produzir normativos, manuais e checklists suficientes para a 

boa execução dos serviços públicos, especialmente na área de Assistência Estudantil e controle 

patrimonial. 

 

Constatação 3.2: Fragilidade no controle dos assuntos de gestão de pessoas, necessitando de 

maior comprometimento dos diversos setores do campus com a Coordenação de Gestão de 

Pessoas. 

Manifestação da Unidade: “A Coordenação-geral de Gestão de Pessoas 

(CGGP) do Campus Pontes e Lacerda – Fronteira Oeste do Instituto Federal de Mato Grosso 
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(IFMT) vem trabalhando, e de modo exitoso, na constituição de uma rotina de funcionamento 

que trate adequadamente a necessidade dos controles internos do setor, em observância aos 

manuais e atos regulatórios que a eles se aplicam, tanto os definidos por Lei, quanto os 

definidos pela Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas do IFMT (DSGP). Um ponto em 

particular que se tem buscado aperfeiçoar, é o entendimento dos demais componentes da 

estrutura administrativa do Campus sobre suas conexões e inter-relações com a CGGP. Para 

tratar deste ponto de melhoria, a CGGP está desenvolvendo um planejamento para 2017 em que 

realizará uma série de reuniões de sensibilização e definição de procedimentos com os demais 

setores e Coordenações do Campus, com o propósito de acelerar a dinâmica e aumentar a 

eficiência e acurácia na realização de tarefas pertinentes a essa Coordenação.” 

Análise da AUDIN: A Coordenação de Gestão de Pessoas (CGP) possui 

atribuições próprias, subordinada à DSGP, e que outros setores administrativos não podem 

assumir. Com isso, sempre que um determinado assunto estiver relacionado a movimentação ou 

vida funcional de um servidor, o processo necessariamente deve ser tramitado junto à CGP do 

campus. 

Recomendação: Tramitar, junto à CGP do campus, processos que envolvam 

movimentação ou vida funcional de servidor lotado no campus. 

 

Constatação 3.3: Ausência de manifestação prévia da PROEN nas solicitações de contratações 

de professores substitutos para o campus. 

Manifestação da Unidade: “A prática regularmente adotada pelo Campus 

Pontes e Lacerda – Fronteira Oeste do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), no que diz 

respeito à contratação de professores substitutos, é submeter a solicitação de autorização para 

contratação, com as devidas justificativas, diretamente à Reitoria do IFMT, que, em caso de 

deferimento do pedido, o encaminha à Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas do IFMT 
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(DSGP) para a realização dos procedimentos administrativos cabíveis. Esta prática é fruto de 

orientações tanto da Reitoria do IFMT, como da DSGP, no entanto, o Campus passará a adotar 

um fluxo de ações diferente, submetendo previamente o pedido para contratação à análise e 

parecer da Pró-reitoria de Ensino do IFMT (PROEN).” 

Análise da AUDIN: O controle na distribuição de aulas aos docentes efetivos e 

na contratação de professores substitutos cabe ao Gestor do campus, entretanto a decisão de 

contratar é do Reitor.    É também papel da Pró-reitoria de Ensino ajudar o Reitor na decisão de 

contratar esses profissionais, e para isso ela necessita ter informações gerenciais de todos os 

docentes do IFMT, por campus. Atualmente não há esse controle, o que precisa ser discutido 

entre a Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas e a Pró-reitoria de Ensino. Ao setor de ensino 

do campus cabe fornecer informações sobre a situação de seus docentes. 

Recomendação 1: Encaminhar à PROEN, periodicamente, e de forma ativa as 

informações sobre encargos didáticos de cada docente do campus, para o devido gerenciamento. 

Recomendação 2: Controlar a distribuição dos encargos didáticos dos 

docentes efetivos e requisitar professores substitutos como último recurso. 

 

Constatação_3.4. Ausência de Plano de Gestão de Logística Sustentável (PGLS) e de Comissão 

Gestora do referido plano, em desacordo com a IN SLTI/MPOG 10/2012. Essa Comissão e esse 

Plano também devem ser divulgados no site do campus. 

Manifestação da Unidade: “O Campus Pontes e Lacerda - Fronteira Oeste do 

Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) se compromete a implantar o Plano de Gestão de 

Logística Sustentável, de acordo com a IN n° 10/2012 – SLTI, com a designação de Comissão 

Gestora para o Plano de Gestão de Logística Sustentável, no prazo de 30 (trinta) dias, estando o 

Campus, inclusive, em processo de análise das medidas adotadas por outras unidades do IFMT, 
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como é o caso do Campus Juína, objetivando a dinamização da implantação do Plano no 

Campus.” 

Análise da AUDIN: As ações de sustentabilidade ambiental precisam estar 

prevista em um Plano de Gestão de Logística Sustentável, formulado por uma comissão 

permanente que proponha ações ao Gestor, e fazendo o devido acompanhamento delas. 

Recomendação 1: Designar comissão permanente de sustentabilidade no 

campus. 

Recomendação 2: Providenciar plano de gestão de logística sustentável no 

âmbito do campus. 

 

Constatação 3.5: Fragilidade no acompanhamento de egressos pelo setor de extensão. 

Manifestação da Unidade: “O Campus Pontes e Lacerda – Fronteira Oeste 

do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) tem realizado algumas ações de acompanhamento 

dos seus egressos, como são os casos do Encontro de Egressos do Curso Superior de Tecnologia 

em Redes de Computadores, realizado durante o V WorkFron – Workshop de Tecnologia da 

Região Fronteira Oeste (20 a 21 de maio de 2016), do Encontro de Egressos do Curso Superior 

de Tecnologia em Comércio Exterior, realizado durante a V JEPEX – Jornada de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (06 a 08 de outubro de 2016), e do Encontro de Egressos da Licenciatura 

em Física, realizado durante a Semana da Física (06 a 08 de outubro de 2016), estando em este 

último em sua terceira edição, no entanto, o Campus reconhece sua fragilidade em promover um 

acompanhamento mais sistematizado e sistêmico dos seus egressos, fragilidade compartilhada 

pelo IFMT, de modo geral. Como medida proposta em relação ao tema, o Campus se 

compromete a constituir uma comissão responsável pelo acompanhamento dos seus egressos, 

cujo objetivo será discutir formas e elaborar meios para promoção desta ação.” 
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Análise da AUDIN: O acompanhamento dos egressos é uma das 

melhores ferramentas para medir o nível de aceitação dos cursos ofertados pelo IFMT no 

mercado de trabalho. O Gestor deve implementar esse tipo de ferramenta para contribuir na suas 

decisões quanto a continuidade de oferta de determinados cursos à sociedade, ou mesmo de 

criação de outros. 

   Recomendação: Implementar o efetivo acompanhamento de egressos no 

campus. 

 

 

4 - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Constatação 4.1.  Ausência de publicação/ divulgação no site institucional dos contratos e das 

atas de registro de preços firmados pelo campus. 

Manifestação da Unidade: “O Campus Pontes e Lacerda - Fronteira Oeste do 

Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) se compromete a realizar a publicação e divulgação, 

através do seu site institucional, de todos os contratos vigentes e atas de registro de preços 

firmadas no Campus, no prazo de 15 (quinze) dias.” 

Análise da AUDIN: Como a Lei de Acesso à informação (Lei 12.527/11) já  

determina que o Gestor deva ter uma postura de transparência ativa, todas as informações que 

puderem ser públicas não precisam que o cidadão solicite formalmente o seu acesso.  O Gestor 

deve promover a publicação de atos como contratos, atas e outros documentos que julgar 

público, ainda mais a Instituição possuindo uma ferramenta de tamanho alcance como é o site 

institucional. 

Recomendação: Promover, no campus, a publicização e divulgação de atos 

públicos, como contratos e atas de registro de preços. 
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Constatação 4.2. Ausência de publicação no boletim de serviço de usufrutos de férias dos 

servidores e de ordens administrativas. 

Manifestação da Unidade: “O Campus Pontes e Lacerda – Fronteira Oeste 

do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) se compromete a publicar um Boletim de Serviço 

Extraordinário contendo informações sobre usufrutos de férias dos Servidores e sobre Ordens 

Administrativas emitidas pela Direção-geral, no prazo de 20 dias, e também se compromete a 

adotar como prática, nos Boletins subsequentes, a inclusão de tais informações.” 

Análise da AUDIN: De acordo com o artigo 1º, II, da lei n
o
 4.965, de 5 de 

maio de 1966,  é dever do gestor a emissão e publicação dos boletins internos constando os atos 

de concessão de vantagens pecuniárias, com a finalidade de garantir a transparência dos atos 

administrativos à sociedade, e deve ocorrer no mês subsequente à efetivação dos atos. Sendo 

assim, orientamos que o Gestor do campus publique, no mês subsequentes, em boletins internos 

as portarias, ordens administrativas, concessões de diárias, concessões de férias e licenças 

médicas (quando os atos forem do campus). 

Recomendação: Providenciar a divulgação dos administrativos do campus  nos 

boletins de serviços no mês subsequente à sua efetivação, em especial férias e ordens 

administrativas. 

 

5 - MONITORAMENTO 

Constatação 5.1.  Ausência de avaliação da satisfação dos usuários pelos serviços prestados no 

campus com critérios objetivos. 
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Manifestação da Unidade: “Embora a satisfação dos usuários pelos serviços 

que presta seja uma preocupação do Campus Pontes e Lacerda – Fronteira Oeste do Instituto 

Federal de Mato Grosso (IFMT), tendo sido realizadas em 2016 um conjunto de ações nesse 

sentido, como a atuação mais presente e ativa da Comissão Própria de Avaliação do Campus 

(CPA), que produziu seu primeiro relatório de análise, e a participação maciça dos alunos do 

Campus, a partir de ações de estímulo, na pesquisa sobre evasão e permanência conduzida pela 

Pró-reitoria de Ensino do IFMT (PROEN), uma avaliação mais sistematizada de satisfação dos 

usuários passará a compor o Planejamento Estratégico do Campus para 2017.” 

Análise da AUDIN: O usuário do campus é todo aquele que depende 

dos serviços prestados na Instituição de Ensino, seja ele servidor, terceirizados, aluno ou 

sociedade em geral.  Dessa forma, a Gestão necessita ampliar sua pesquisa de satisfação para 

atingir de forma satisfatória todos os seus usuários. 

Recomendação:  Adotar instrumento de avaliação da satisfação dos 

usuários pelos serviços prestados no campus com critérios objetivos.  

 

 III - CAUSAS DE IMPROPRIEDADES/IRREGULARIDADES 

Causa 1: Ausência de gerenciamento de riscos do campus. 

Causa 2: Fragilidade no planejamento, execução e monitoramento das 

atividades de competência de cada área (ensino, pesquisa, extensão e administração) do campus. 

Causa 3: Ausência de  planejamento tático e operacional. 

 

  

    C- NÍVEL DE MATURIDADE DOS CONTROLES INTERNOS 
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Para efeito de mensuração dos controles internos no IFMT, iremos utilizar a 

escala adotada pelo Tribunal de Contas da União e Controladoria - Geral da União (Acórdão 

568/2014 - Plenário), realizando uma avaliação parcial no Campus, sendo que ao final do 

exercício 2016 será emitida o resultado final sobre os campi no  IFMT. 

O nível de maturidade é baseado nas fragilidades e nas boas práticas descritas 

neste relatório, as quais são pontuadas após a avaliação do ambiente organizacional. 

  

Unidade Jurisdicionada: Campus Pontes e Lacerda 

Componente do COSO Pontuação Grau de Maturidade 

Ambiente de controle Nota: 68% Intermediário 

Avaliação de risco Nota: 54% Intermediário 

Atividades de controle Nota: 62% Intermediário 

Informação e comunicação Nota: 82% Aprimorado 

Monitoramento Nota: 57% Intermediário 

Avaliação geral do campus Nota: 65% Intermediário 

 

 

  

  

Legenda: 
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Nível   
Pontuação                                          Definição 

Inicial 0%  a  20%        Baixo    nível de formalização, documentação sobre 

controles internos não disponíveis, ausência de 

comunicação sobre os controles. 

Básico   
20,1%  a  40% 

Controles internos tratados informalmente, ainda não há 

treinamentos e    comunicação sobre controles. 

Intermediário   
40,1%  a  70% 

Há princípios e padrões documentados, e treinamento 

básico sobre controles internos.             

Aprimorado     
70,1%a 90% 

Controles internos obedecem aos princípios 

estabelecidos, é supervisionado  e regularmente 

aprimorado. 

Avançado         90,1 a 100% Controles internos otimizados, princípios e processos de 

controles internos estão integrados aos processos de 

gestão da organização. 

  

  

III – Conclusão 

  

Recomendamos adotar providências necessárias, para saneamento de todas as 

inconsistências relatadas nos procedimentos analisados pela auditoria interna, assumindo os 

riscos pelo não aprimoramento dos controles internos do IFMT. 
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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, 06 de dezembro de 2016. 

Equipe Auditoria Interna (AUDIN): 

Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo Nobre Auditor Chefe   

Renata Bueno Contrera Auditora  

 

 


