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Unidade Auditada: Diretoria Sistêmica de Relações Internacionais 

 

Nome do Gestor: Sônia Regina Guimarães da 

Fonseca 

 

Cargo: Diretora 

Ordem de Serviço: 06/2015 

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

controle, informação e comunicação, monitoramento. 

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

Justificativas acatadas quanto às seguintes constatações da Nota de 

Auditoria nº 31/2015: 1.5; 2.3; 3.5 ;3.6; 3.7; 3.8; 3.9. 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 36/2015 

 

Senhor Gestor,  

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

ao exercício 2015, apresentamos o Relatório de Auditoria referente à análise de controles 

internos da Diretoria de Relações Internacionais no IFMT.   No PAINT 2015 estão 

previstas duas das ações sobre avaliação de controles internos do IFMT, conforme 

descrição abaixo, sendo as demais inseridas como demanda especial: 

1.11. Formalização de procedimentos; 

1.18. Acompanhamento das ações de sustentabilidade aplicadas no 

IFMT, no exercício 2015; 

 

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 aos 

controles internos da Diretoria auditada.  

Foram analisados os cinco componentes do controle interno: ambiente de 

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

monitoramento. 

Foram aplicadas as seguintes técnicas de auditoria: exame documental, 

entrevista, questionário e observação direta. 

Durante a avaliação dos controles internos na Diretoria de Relações 

Internacionais (DRI) foram verificadas como boas práticas: 

1) Definição de metas e plano de ação; 

2) Participação dos servidores dos campi na definição do planejamento 

da Diretoria; 

3) Melhoria na publicidade das ações; 

4) Utilização de painel de gestão à vista como ferramenta de controle. 

Foi elaborada a Nota de Auditoria nº 31/2015, encaminhada à unidade 

auditada, que apresentou manifestação via google drive no dia 15/01/2016.  Após análise 

das manifestações pelos Auditores Internos, foi elaborado este Relatório de Auditoria com 

as constatações que foram mantidas, conforme segue. 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

1 - AMBIENTE DE CONTROLE 

Constatação 1.1.  Ausência de uma estrutura organizacional contendo departamentos e 

coordenações/setores, estabelecida através de atos administrativos do IFMT (portarias, 

ordens administrativas, Regimento Geral, Regimento interno ...). 
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Manifestação da Unidade: A Diretoria Sistêmica de Relações 

Internacionais  foi criada conforme Portaria no. 823 no dia 06/04/2015 e até o mês de 

outubro atuamos sem funcionários e sem sala própria. Hoje dispomos de uma Servidora 

do quadro mais estamos impossibilitados de estruturar as Coordenações pela ausência de 

Servidores. 

Análise da AUDIN: Toda e qualquer Instituição pública ou privada deve 

possuir uma estrutura organizacional formalizada e condizente com a realidade de cada um 

de seus setores. Essa estrutura  possibilita a compreensão objetiva dos servidores e 

usuários quanto às atribuições, competências e responsabilidades. A estrutura 

organizacional formalizada compreende o setor como um todo e também suas divisões e 

responsabilidades. Tais informações são componentes indispensáveis para a elaboração do 

planejamento e definição de metas. A ausência  dessa estrutura prejudica a execução de 

atividades já definidas no Regimento Geral do IFMT, como por exemplo no artigo 82, que 

define que compete à Diretoria de Relações Internacionais (DRI), “assessorar e dar suporte 

logístico e operacional às diversas unidades do IFMT na implementação da cooperação 

internacional”. Na definição da estrutura deverão ser consideradas todas as funções para 

que a assistência aos Campi não fique prejudicada, pois as politicas de internacionalização 

devem atender a todos no âmbito do IFMT. 

Recomendação: Definir formalmente uma estrutura organizacional 

contendo departamentos e coordenações/setores (se for o caso), estabelecida através de 

atos administrativos do IFMT (portarias, ordens administrativas, Regimento Geral, 

Regimento interno etc). 

 

Constatação 1.2. Ausência de controles (manuais/regulamentos/resoluções,...) que 

complementem a estrutura organizacional atual com competências, responsabilidades e 

cargos. 

Manifestação da Unidade: Conseguimos finalizar o Regimento Geral e 

estamos trabalhando no Regimento Interno. 
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Análise da AUDIN:  Tão importante quanto a criação de uma estrutura 

organizacional é a formalização das ações e atividades de responsabilidade da diretoria, 

mapeando o padronizando todos os processos através de normativos, resoluções, 

regulamento interno, manuais etc. É indispensável que todos os documentos estejam 

publicados e divulgados, não apenas para os campus, mas também para toda a sociedade a 

fim de obedecer ao princípio da transparência nas entidades públicas. 

Recomendação: Elaborar normativos, resoluções, regulamento interno, 

manuais etc,  a fim de padronizar todas atividades desenvolvidas pela DRI. 

 

Constatação 1.3. Ausência de padronização dos  procedimentos de instruções 

operacionais de todas as atividades da Diretoria (check-list, fluxogramas, manuais, 

orientações normativas, orientações técnicas, Nota Técnica, ...). 

Manifestação da Unidade: Já utilizamos check-list para procedimentos 

de aplicação do Teste TOEFL os demais ítens ainda não dispomos pois estamos ainda em 

fase de implantação da DSRI. 

Análise da AUDIN:  A padronização da execução das atividades a 

serem desenvolvidas pela DRI e por cada servidor é indispensável, pois toda informação 

que transita por esse ambiente é de grande importância,  e todos os envolvidos precisam ter 

um conhecimento completo de todo o setor. A elaboração de  manuais, regulamentos e 

resoluções, entre outros benefícios, ajuda na uniformização das atividades, melhoria da 

qualidade e aumento das informações, possibilidade de registro do conhecimento 

tecnológico e intelectual,  atualização permanente, bem como facilita a cooperação 

tecnológica entre países, simplifica e reduz o tempo de desenvolvimento das rotinas, e a 

busca constante da eficiência e eficácia.  

Recomendação: Elaborar manuais de procedimentos, fluxogramas, 

check lists, orientações técnicas, normativas  e resoluções, e divulgar a todos os envolvidos 
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nas atividades da Diretoria, inclusive por meio da publicação no site oficial, a fim de 

padronizar todas as atividades. 

 

Constatação 1.4. Insuficiência de pessoal qualificado para alimentar os sistemas de dados, 

orientar/fornecer apoio técnico/administrativo e para a elaboração de informações 

gerenciais de forma confiável e tempestiva. 

Manifestação da Unidade: Como citado anteriormente estamos com 

grande deficiência de equipe. A DSRI conta apenas com a Diretora e a Assessora 

Executiva para atender a todas as demandas que não são poucas. 

Análise da AUDIN:  O cumprimento de todas atividades de 

competência da Diretoria de Relações Internacionais (DRI), conforme artigos 81 e 82 do 

Regimento Geral, demanda a execução de uma ampla gama de atividades, sendo 

necessário um quadro com número suficiente de recursos humanos, adequadamente 

organizado em um organograma eficiente, com um plano de capacitação inicial e 

continuada para todos, além de melhorias nos controles internos, com definição clara de 

atribuições e adoção de rotinas estabelecidas e amplamente divulgadas (manuais, 

checklists, fluxogramas, controles informatizados adequados etc).  

Recomendação: Organizar a Diretoria de Relações Internacionais com o 

suporte necessário de recursos humanos para realização de todas suas atividades. 

 

Constatação 1.5. Ausência de normas claras definindo as atribuições, competências, 

responsabilidade de cada servidor. 

Manifestação da Unidade: Como não temos servidores para todas as 

áreas, estamos tendo que atender à todas as demandas compartilhando as tarefas. 

Análise da AUDIN:  A DRI possui diversas atividades, sendo necessário 

definir de forma clara e objetiva qual atribuição está sob a responsabilidade de cada 
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servidor.   A clareza e objetividade na distribuição prévia das atribuições de cada servidor, 

além de atribuir e delimitar responsabilidades, possibilita o desenvolvimento do capital 

intelectual dos servidores, que terão a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos em 

sua área de atuação e, assim, contribuir com a melhoria dos processos e o desenvolvimento 

da instituição. 

Recomendação: Definir, objetivamente, atribuições e responsabilidades 

de cada servidor.  

 

Constatação 1.6. Ausência de um planejamento de capacitação para as atividades 

desenvolvidas pelos servidores lotados da Diretoria. 

Manifestação da Unidade: No início do ano estava lotada na PRODIN 

e apresentei o meu planejamento de capacitação que foi seguido. A Jessica começou atuar 

na DSRI no dia 13 de outubro de 2015. 

Análise da AUDIN:  O plano de capacitação é competência da DSGP, 

conforme art. 84, VIII do Regimento Geral do IFMT, porém cada ambiente organizacional 

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 da DRI, esta deve estimular e encaminhar os servidores para  

capacitação externa.  

Recomendação: Elaborar planejamento interno anual de capacitação aos 

servidores lotados na DRI, bem como promover a sua realização através da DSGP ou em 

cursos externos. 

 

2 - AVALIAÇÃO DE RISCO 

Constatação 2.1. Fragilidade na formalização dos objetivos, metas e rotinas a fim de 

identificar/mensurar os processos/pontos críticos das atividades, auxiliando na tomada de 

decisão da Diretoria de Relações Internacionais. 
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Manifestação da Unidade: Ao assumir a DSRI desenvolvi um 

Planejamento Estratégico com prazo até dezembro de 2015 com metas claras e objetivos 

bem definidos, inclusive apresentei na reunião do CODIR com Painel de Gestão à Vista 

seguido da apresentação da pesquisa que realizei em todo o IFMT para identificar 

expectativas da comunidade sobre a nova Diretoria. 

Análise da AUDIN:  A definição de rotinas, metas e objetivos, bem 

como a identificação e mensuração dos processos e pontos críticos das atividades da 

Diretoria de Relações Internacionais é necessária para maior entendimento das atividades a 

serem desenvolvidas, como também para facilitar a transferência de informações de forma 

que o processo não seja interrompido em um momento de transição ou de insuficiência de 

pessoal em todas as áreas demandadas. Não há uma definição clara dos pontos críticos que 

impactam os objetivos estabelecidos. 

Recomendação: Estabelecer formalmente as rotinas, metas e objetivos a 

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

tomada de decisão. 

 

Constatação 2.2.  Ausência de controle quanto ao alcance das metas definidas no PDI 

2014/2018 da Diretoria.  

Manifestação da Unidade: Quando o PDI foi elaborado a DSRI ainda 

não existia. 

Análise da AUDIN:  Conforme apresentação disposta no PDI 2014-

2018: 

 “O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI – é um documento em que se 

definem a missão, a visão e os valores da instituição, bem como as principais 

políticas, metas e ações do IFMT,  devendo  nortear  a  forma  como  as  muitas  

áreas  de  abrangência  do  Instituto  serão conduzidas pelos próximos cinco 

anos.Todas  as  ações  realizadas  no  âmbito  do  IFMT  devem  ser  pautadas  por  

um  objetivo comum,  a  saber,  a  geração  de  conhecimentos  socialmente  

referenciados.  Nesse  contexto,  a autonomia  do  IFMT  pode  ser  compreendida  

em  suas  dimensões  social  e  política,  balizando  a sua  capacidade  em  aplicar  
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tais  conhecimentos  no  atendimento  à  sociedade.  As  ações  em  prol do  

desenvolvimento  local,  regional  e  nacional  é,  dessa  forma,  o  que  justifica  a  

existência  do IFMT e anima as atividades de planejamento estratégico, 

consubstanciadas neste PDI”.(Grifo nosso). 

Conforme consulta efetuada ao PDI 2014-2018, não identificamos 

nenhuma meta estabelecida diretamente para a DRI. Por se tratar de uma ferramenta de 

planejamento estratégico da instituição, é importante que todas metas estejam lá inseridas.  

Recomendação: Incluir no Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) todas as metas definidas pela DRI até o ano 2018. 

 

Constatação 2.3. Fragilidade na avaliação de risco contínuo e oficial, com a finalidade de 

identificar, mensurar e classificar de modo a serem tratados em uma escala de prioridades 

e a gerar informações úteis à tomada de decisão na Diretoria. 

Manifestação da Unidade: Estamos em fase de implantação. 

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 reunião com a gestora da unidade, 

observou-se que os objetivos estratégicos e as metas para a gestão institucional estão bem 

definidos, porém constata-se que não há identificação clara dos processos críticos, 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 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, com 

ampla divulgação a todos do IFMT. 
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Recomendação 2: Obter o envolvimento ativo da alta administração com 

a institucionalização da gestão de riscos. 

Recomendação 3: Instituir a delegação clara e formal da 

responsabilidade pelo gerenciamento de riscos aos gestores. 

Recomendação 4: Instituir a capacitação regular de gestores para lidar 

com riscos; 

Recomendação 5: Aprimorar a designação e a capacitação de servidores 

para as atividades de identificação, avaliação e tratamento de riscos. 

Recomendação 6: Manter servidores informados dos objetivos e 

prioridades da organização e de suas unidades, assim como dos riscos enfrentados. 

Recomendação 7: Orientar e estimular os servidores a encaminhar 

assuntos relacionados a risco às instâncias decisórias adequadas. 

Recomendação 8: Aprimorar a etapa de identificação de riscos e 

estruturar e operacionalizar as etapas de tratamento, monitoramento e comunicação de 

riscos. 

 

Constatação 2.4. Fragilidade no acompanhamento constante das alterações nas legislações 

pertinentes à Diretoria. 

Manifestação da Unidade: Estamos em fase de implantação. 

Análise da AUDIN:  Conforme definido no artigo 37 da Constituição 

Federal, a administração pública deverá obedecer ao princípio da legalidade,  que significa 

que  não poderá fazer ou deixar de fazer qualquer ato sem que o mesmo esteja legalizado. 

Por esse motivo é primordial que exista na DRI uma rotina específica de verificação das 

atualizações das normas pertinentes à Diretoria.  
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Recomendação: Criar rotina de acompanhamento constante das 

alterações das normas  pertinentes às atividades da DRI.  

 

Constatação 2.5. Fragilidade de rotinas/procedimentos de supervisão relacionadas aos 

processos de trabalhos das atividades desempenhadas na Diretoria. 

Manifestação da Unidade: Já realizamos o Planejamento Estratégico 

com todas a ações para 2016 - foram 2 dias de trabalho com todos os representantes das 

unidades educacionais. 

Análise da AUDIN:  A rotina de supervisão das atividades 

desempenhadas pela diretoria tem como finalidade verificar o andamento de cada ação, 

como: prazos e documentos, alcance das metas definidas, com o  propósito de acompanhar 

o desenvolvimento dos processos e assim identificar qualquer informação ou ação que 

possa prejudicar o alcance dos objetivos da diretoria. 

Recomendação: Criar rotinas e procedimentos de supervisão dos 

processos de trabalhos das atividades desempenhadas pela diretoria. 

 

Constatação 2.6. Ausência de mecanismo/rotina de controle/normativas para detectar 

fraudes/plágios nos processos internos de competência da Diretoria. 

Manifestação da Unidade: Estamos em fase de implantação. 

Análise da AUDIN:   A gestão do risco tem como prioridade mensurar e 

avaliar qualquer ação que possa prejudicar o alcance das metas/objetivos da entidade. 

Como parte desse processo está em detectar possibilidade de fraudes nos processos por 

qualquer pessoa envolvida na atividade. A fim de diminuir essa probabilidade, a diretoria 

deve criar mecanismos e rotinas formalizados para mitigar esse risco, podendo ser por 

Regimento Geral, normativas, instruções, manuais etc...   
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Recomendação: Elaborar ferramentas de controle para evitar fraudes 

nos processos e atividades desenvolvidas na Diretoria. 

 

3 - ATIVIDADES DE CONTROLE 

Constatação 3.1.  Ausência de  elaboração de relatório periódico de desempenho das  

atividades, analisando tendências e mensurando os resultados em relação às metas da 

Diretoria. 

Manifestação da Unidade: Estamos neste momento elaborando o 

primeiro Relatório de Gestão da DSRI 

Análise da AUDIN:  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 à realização dos objetivos previamente estabelecidos. 

A definição e utilização de indicadores de desempenho, analisados periodicamente por 

meio de relatórios periódicos, permite que as organizações demonstrem o resultado dos 

esforços do órgão, e ainda atue de forma preventiva, contribuindo para a redução de 

gastos, melhoria na eficiência dos processos de trabalho, e norteando, em uma ótica mais 

ampla, a realização da missão institucional.    

Recomendação: Elaborar relatório periódico de desempenho das  

atividades, analisando tendências e mensurando os resultados em relação às metas da 

Diretoria. 

 

Constatação 3.2 .  Ausência de indicadores próprios de desempenho da Diretoria. 

Manifestação da Unidade: Estamos em fase de implantação. 

Análise da AUDIN: Apesar de não possuir metas definidas no PDI 

2014-2018, a diretoria possui informalmente suas próprias metas definidas em quadro 
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exposto em suas dependências. Os indicadores conceitualmente são instrumentos de gestão 

essenciais nas atividades de monitoramento e avaliação das organizações, pois permitem 

acompanhar o alcance das metas, identificar avanços, melhorias de qualidade, correção de 

problemas, necessidades de mudança etc. Por isso é importante que a instituição crie seus 

próprios indicadores, visto que cada uma possui uma identidade singular, tais indicadores 

devem refletir a ação, com números que  possam não apenas demonstrar as atividades, 

como também seus resultados, e esses números devem ser divulgados a sociedade como 

forma de promoção dessas atividades e transparência das ações da instituição.  

Recomendação 1: Estabelecer indicadores referentes às metas da DRI. 

Recomendação 2: Divulgar esses indicadores através do site do IFMT. 

 

Constatação 3.3.  Ausência de banco de dados informatizado para o controle e gestão dos 

programas de cooperação internacional do IFMT e medidas preventivas com o objetivo de 

evitar que nele sejam inseridas e mantidas informações incorretas/ incompletas/ 

desatualizadas. 

Manifestação da Unidade: Estamos em fase de implantação. 

Análise da AUDIN: É relevante que a DRI possua um banco de dados 

informatizado, utilizando ferramentas disponíveis, constando informações tempestivas e 

atualizadas. A atividade operacional e de gerenciamento precisa de relatórios cuja 

elaboração demanda muito tempo ou dados muito específicos. O uso de ferramenta de 

gerenciamento de banco de dados contendo informações atualizadas agiliza e torna mais 

eficiente o processo de gestão e tomada de decisão.  

Recomendação: Implantar banco de dados informatizado próprio de 

controle e acompanhamento das atividades de competência da DRI, bem como de seus 

resultados, adotando  medidas preventivas com o objetivo de evitar que nele sejam 

inseridas e mantidas informações incorretas/ incompletas/ desatualizadas. 
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Constatação 3.4. Fragilidade na política interna da Diretoria para visitas e intercâmbios  

(de docentes, discentes e técnicos administrativos do IFMT) a Instituições educacionais 

estrangeiras. 

Manifestação da Unidade: Estamos em fase de implantação. 

Análise da AUDIN:   Conforme artigo 82, incisos IV, XV, XVII, XX, 

do Regimento Geral, a DRI tem a atribuição de promover, divulgar, assessorar, intermediar 

e dar apoio a intercâmbios.  

O intercâmbio deve buscar promover a consolidação, expansão e 

internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade 

brasileira em outros países, além de promover e manter contato com sistemas 

educacionais competitivos em relação à tecnologia e inovação, e buscar atrair 

pesquisadores do exterior que queiram estabelecer parcerias com os 

pesquisadores brasileiros nas áreas prioritárias definidas, bem como criar 

oportunidade para que pesquisadores. E deve ter como objetivo:       

● Investir na formação de pessoal altamente qualificado nas competências 

e habilidades necessárias para o avanço da sociedade do conhecimento; 

● Aumentar a presença de pesquisadores e estudantes de vários níveis 

em instituições de excelência no exterior; 

● Promover a inserção internacional das instituições brasileiras pela 

abertura de oportunidades semelhantes para cientistas e estudantes 

estrangeiros; 

● Ampliar o conhecimento inovador de pessoal das indústrias 

tecnológicas; 

● · Atrair jovens talentos científicos e investigadores altamente 

qualificados para trabalhar no Brasil.
1 

Recomendação: Divulgar as políticas interna da Diretoria para visitas e 

intercâmbios  (de docentes, discentes e técnicos administrativos do IFMT) a Instituições 

educacionais estrangeiras. 

                                                
1
 O que é ciência sem fronteiras e seus objetivos. Disponível em : 

<http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/apoio-ao-bolsista-no-exterior > Acesso em: 16/02/2016 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - IFMT 

AUDITORIA INTERNA 
Avenida Senador Filinto Müller, nº 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP 78043-400 

Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br  

Relatório de Auditoria n. 36/2015                                                                     14  

 

 

 

Constatação 3.5. Ausência de instrumento de avaliação de satisfação dos serviços 

prestados ao usuário pela Diretoria. 

Manifestação da Unidade: “<Como estamos em fase de implantação 

pretendemos criar esse instrumento a partir de Maio de 2016” 

Análise da AUDIN:  Os serviços públicos devem ser avaliados pelos 

usuários visando constantes aprimoramento.  Uma das formas de se avaliar a qualidade dos 

serviços públicos prestados é a pesquisa de satisfação dos usuários (professores, alunos, 

técnicos administrativos, entes conveniados, etc). Dessa forma, cabe à DRI, em conjunto 

com outros setores/unidades da Reitoria promover essa pesquisa regularmente. 

Recomendação   1: Implantar a pesquisa de satisfação dos usuários em 

relação aos serviços prestados. 

Recomendação 2: Avaliar o resultado da pesquisa de satisfação, 

propondo melhorias na qualidade dos serviços. 

 

Constatação 3.6. Ausência de parceria com a Pró-reitoria de Pesquisa, visando divulgação 

de pesquisas relevantes, realizadas no IFMT,  em eventos científicos de outros países. 

Manifestação da Unidade: “<Vamos realizar reunião em Fevereiro 

com a referida Pró-Reitoria para iniciarmos esse processo. 

Análise da AUDIN: A difusão dos projetos desenvolvidos no IFMT 

coopera e incentiva os alunos a investirem mais tempo e conhecimento no aperfeiçoamento 

daquela pesquisa ou outras que sejam de seu interesse. A DRI exerce um papel 

fundamental nesse processo, pois pode provocar e encorajar que  esses projetos sejam 

demostrados em outros países. Essa possibilidade servirá como estímulo para toda 

comunidade do IFMT, e inclusive trazer novos investimentos externos para o IFMT. 
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Recomendação: Realizar parceria com a Pró-reitoria de Pesquisa, 

visando divulgação de pesquisas relevantes, realizadas no IFMT,  em eventos científicos 

de outros países. 

 

4 - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Constatação 4.1.  Fragilidade na divulgação de ações desenvolvidas pela Diretoria nos 

campi. 

Manifestação da Unidade: “<<Divulgamos todas as ações da DSRI no 

Site do IFMT bem como é mantido contato com com a comunidade acadêmica através de 

e-mail marketing. 

Análise da AUDIN:   O site da DRI divulga algumas atividades 

desenvolvidas pela diretoria, porém, não consta a publicação de todas as demais ações, 

documentos, procedimentos, manuais, calendários, projeções, metas, objetivos, etc. A 

divulgação das informações referentes às atividades do setor atende à regra da 

transparência ativa, prevista no artigo 7º do Decreto 7.724/2012, segundo a qual a 

Administração Pública Federal deve disponibilizar em sua página oficial o maior número 

possível de informações, de forma a garantir o controle social de suas atividades. Tal 

providência não só garante a transparência e o controle social de suas atividades, mas 

também reduz a quantidade de demandas junto ao setor relativas às solicitações de 

informações e esclarecimento de dúvidas, tanto do público interno quanto do público 

externo.  

Recomendação: Divulgar no site oficial as ações desenvolvidas pela 

DRI. 

 

5 - MONITORAMENTO 
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Constatação 5.1.   Ausência de  monitoramento constante do sistema de Controle Interno 

da Diretoria,  para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo. 

Manifestação da Unidade: “<<Em dezembro de 2015 desenvolvemos o 

Planejamento Estratégico com todos os Representantes de Unidades Educacionais. 

Já estamos com o Painel de Gestão à vista pronto e as ações sendo 

monitoradas e acompanhadas. 

Análise da AUDIN:  A DRI é responsável pela criação dos controles 

internos de suas atividades, bem como pela constante atualização deles.  Com controles 

internos eficientes e devidamente monitorados a diretoria conseguirá executar 

satisfatoriamente todas as atribuições vinculadas às suas competências.  

Recomendação: Monitorar, regularmente, os controles internos da DRI. 

 

B - CAUSAS DE IMPROPRIEDADES/IRREGULARIDADES  

 

Causa 1: Fragilidade no estabelecimento de rotinas, procedimentos, 

manuais, controle e monitoramento  da diretoria de relações internacionais. 

Causa 2: Fragilidade na  estrutura organizacional e na definição de 

competências, atribuições e responsabilidades da diretoria de relações internacionais. 

Causa 3: Fragilidade no gerenciamento da diretoria de relações 

internacionais. 

Causa 4: Insuficiência de recursos humanos e tecnológicos à disposição 

da Diretoria. 

Causa 5: Fragilidade no gerenciamento de riscos da Diretoria. 

Causa 6: Fragilidade na execução e monitoramento das atividades de 

competência da Diretoria. 

Causa 7: Fragilidade na publicidade das ações da Diretoria. 
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 C- NÍVEL DE MATURIDADE DOS CONTROLES INTERNOS  

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 na Diretoria de 

Relações Internacionais, sendo que ao final do exercício 2015 será emitida o resultado 

final sobre o 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: REITORIA 

Ambiente Organizacional Pontuação Grau de Maturidade 

Diretoria de Relações 

Internacionais 

Nota: 62% Intermediário 

 

Legenda: 

N

Nível  

Pontuação    Definição 

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

internos não disponíveis, ausência de comunicação sobre os 

controles. 

Básico  
0

20,1%  a  40% 

Controles internos tratados informalmente, ainda não há 

treinamentos e  comunicação sobre controles. 

Intermediário  
4

40,1%  a  70% 

Há princípios e padrões documentados, e treinamento básico sobre 

controles internos.   
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Aprimorado  
7

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. 

 

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, 16 de fevereiro de 2016. 

Equipe Auditoria Interna (AUDIN): 

Nome Cargo Assinatura 

Renata Bueno Contrera Auditora Chefe Substituta 
 

Tatiane Aguiar de 

Oliveira 

Auditora 
 

   

 


