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Unidade Auditada: 

Reitoria - Pró-Reitoria de Ensino do IFMT 

Nome do Gestor: 

XXXXX 

 

Cargo: 

Pró-reitor de Ensino 

Ordem de Serviço: 

03/2015 

Nota de Auditoria: 18/2015 

Assuntos auditados: Auditoria sobre a legalidade, legitimidade e conformidade do 

Acompanhamento das Atividades Docentes referente ao 2º semestre letivo de 2014. 

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

Observação:  

Justificativas acatadas da Nota de Auditoria nº18/2015:  

Constatação: 6 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 24/2015    

  

Senhores Gestores, 

 

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

exercício 2015, apresentamos o Relatório de Auditoria referente ao acompanhamento das 

ações previstas no PAINT 2015, referente ao acompanhamento das atividades docentes no 

semestre letivo 2014/2 cuja execução foi realizada pelo campus Juína e Rondonópolis sob a 

supervisão da Pró-reitoria de Ensino do IFMT. 
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I – ESCOPO DO TRABALHO 

 

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

Serviço Público Federal. 

b) Foram analisados os docentes relacionados no anexo I. 

c) As atividades foram analisadas com base na regulamentação do IFMT, Resolução 

CONSUP 46/2013.  Sendo assim, o resultado da análise desta Auditoria Interna servirá como 

subsídios orientativos para as diretoria de ensino de cada campus e para a Pró-reitoria de 

Ensino na elaboração do planejamento  de trabalho e horários de aula dos docentes. 

d) Foram analisados o cadastro e as ocorrências (afastamentos, licenças, etc.) 

existentes no SIAPE e realizada consulta à Pró-reitoria de pesquisa (pesquisas existentes de 

cada docente) e Pró-reitoria de extensão e em seguida efetuado cruzamento com os horários 

de aulas fornecidos pela Diretoria de Ensino de cada campus.  Também, foram verificadas as 

participações dos docentes em cargos de direção (CD) e funções gratificadas (FG). 

e) A consulta no SIAPE quanto ao cadastro e ocorrências dos docentes refere-se ao  

período de agosto a dezembro de 2014. 

f) Os servidores selecionados foram extraídos da amostragem aleatória, na qual 

pertencem aos docentes efetivos do campus Juína e Rondonópolis do segundo semestre letivo 

do ano de 2014. 

g) Os trabalhos de auditoria nos procedimentos supracitados foram desenvolvidos no 

período de 27/07 a 04/09/2015. 

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

Serviço Público Federal. 

Foram analisados os servidores relacionados no Anexo I, de acordo com os 

percentuais de amostras desta Auditoria Interna. 

Salienta-se que a análise relatada restringe-se exclusivamente aos aspectos de 

formalização legal dos procedimentos, excluídos, portanto aqueles de natureza técnica, 
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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. 

       

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

  

   Após análise do cadastro e ocorrências registrados no SIAPE, consulta à Pró-

reitorias de Pesquisa e de Extensão e consulta aos horários de aulas no campus, para 

verificação de conformidade do artigo 57 da Lei 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação), PDI-IFMT 2014/2018, Regimento Geral do IFMT - Resolução nº05/2012, PPC - 

Resolução CONSUP nº23/2011 e Organização Didática do IFMT - Resolução CONSUP 

nº104/2014, tendo como base a regulamentação das atividades docentes no IFMT - Resolução  

CONSUP nº 46/2013, quanto às atividades docentes, foi elaborada a Nota de Auditoria nº 

18/2015, encaminhada à Unidade auditada PROEN , que enviou Manifestação por meio de 

Memorando nº 443/2015/PROEN/IFMT. Após análise das manifestações pela Auditoria 

Interna, foi elaborado este Relatório de Auditoria com a seguinte constatação:   

  

Constatação 1.  Docente efetivo com carga horária menor que 08 horas/aulas em sala de aula 

conforme Horário de aula. 

Iniciais/CPF: Descrição 

(TMS)  

***.784.461-** 

Campus Rondonópolis 

Docente com quantitativo de 6 horas aula 

semanal, não constam no SIAPE com 

cargos de direção/chefia, afastamento ou 

licenças no período letivo analisado. 
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Manifestação da Unidade:  

 “Campus Rondonópolis      

O IFMT - Campus Rondonópolis deixou de ofertar o Curso Técnico em Alimentos 

Integrado ao Ensino Médio na modalidade Proeja desde o ano letivo de 2013 - devido à 

baixa procura e, principalmente, à dificuldade de adequar a carga horária total do curso ao 

período noturno. Isto fez com que a carga horária total da área de Alimentos diminuísse no 

segundo semestre de 2014 havia apenas 01 turma em andamento no Campus. Também no 

segundo semestre de 2014, entrou em exercício no Campus Rondonópolis mais uma docente 

na área de alimentos fazendo com que houvesse uma redistribuição da carga horária dos 

professores que já era baixa - ressalte-se que esta nova docente só teve sua posse efetivada 

pelo Campus devido ao planejamento de ofertar, já a partir do ano letivo de 2015, o Curso 

Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino Médio no período matutino, direcionando para 

este os recursos materiais e humanos antes destinados à modalidade Proeja. Assim a docente 

em questão, da área de Alimentos, teve atribuição de apenas 06 horas aula/semanais no 

segundo semestre do ano letivo de 2014, porque além do relatado acima, já havia a previsão 

de que a mesma entraria em licença a maternidade a partir de novembro (conforme 

documento anexo), e optou-se por procurar minimizar o prejuízo pedagógico da troca de 

professores, uma vez o ano letivo de 2014 só encerraria em meados de março de 2015. Em 

anexo segue manifestação da docente.” 

        Análise da AUDIN: Devemos entender que vários fatores internos e externos, podem 

afetar a educação em diversas formas no que incide em mudanças curriculares da gestão 

educacional. Assim, passa a ser uma necessidade a reorganização curricular de 

responsabilidade dos professores, assim como dos gestores, evitando tomadas de decisões 

que podem impactar no futuro a gestão do campus. O Regimento Geral do IFMT, estabelece 

normas para organização e funcionamento do IFMT, assim como atribui competências para 

os órgãos administrativos do IFMT, cabendo ao campus, reportar-se a eles, para subsidía-los 
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na gestão do campus. Sendo que são competências da Pro-reitoria de ensino - PROEN em 

orientar e apoiar a gestão dos campi na abertura e na adequação dos cursos, ao Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI e ao Projeto Político-Pedagógico Institucional – PPPI, e 

subsidiar a Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas na política de gestão e dos critérios para 

seleção dos servidores para as atividades acadêmicas, entre outras. 

De acordo com o PDI/IFMT, verificasse que há um planejamento no campus, porém 

existem fragilidades na gestão acadêmica para levar o campus ao bom funcionamento da 

instituição ao alcance dos objetivos. Novas formas de estratégias, ações e metas devem ser 

adotadas assegurando a racionalização dos recursos humanos, intelectuais, materiais e 

financeiros da instituição estratégia para tomada de decisão. A efetivação de mais um docente 

da mesma área de atuação do docente com baixa carga de horária de aula, mesmo que esteve 

previsto nos planos de abertura de curso Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino Médio, 

no período matutino, para o ano letivo de 2015, pode ocasionar não só um docente, mais dois 

docentes com baixa carga horária nas atividades de ensino já que o regulamento de atividade 

docente, art.19, da Resolução CONSUP/IFMT nº46/2013, prevê carga horária mínima e 

máxima de horas-aulas semanais.  

Outro fato relevante é o docente prever a solicitação de licença maternidade, na qual, 

não exime a mesma de cumprir com sua já pouca carga horária até o período em que se 

encontrará de licença efetivamente, levando a gestão requerer orientação ao DSGP e PROEN 

do IFMT, da melhor forma para substituição do docente em licença. 

Ressaltamos ainda que compete ao Gestor Acadêmico do campus (sob a supervisão da 

PROEN)  o controle dos encargos didáticos dos docentes, devendo informar periodicamente à 

PROEN a situação da carga horária dos docentes efetivos e substitutos. 

Recomendação 1: Articular com os Gestores Acadêmicos dos campi e a DSGP, 

planejamento anual de lotação de docentes nos próximos 5 anos, conforme criação e/ou 

extinção de cursos previstos no PDI/IFMT. 
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Recomendação 2: Adotar mecanismos eficientes de controle dos encargos didáticos 

dos docentes efetivos e substitutos, junto aos campi. 

Recomendação 3: Definir, pela PROEN, junto à DSGP, tática de substituição de 

docentes a serem licenciados ou afastados (logo após o Gestor Acadêmico do campus tomar 

conhecimento que haverá essa ocorrência). 

 

Constatação 2.  Divergência na quantidade de aulas dos docentes efetivos entre o Plano de 

Trabalho Docente e o quadro de horário de aulas divulgado aos alunos: 

Iniciais/CPF: Descrição 

(ACM)  

***.604.291-** 

Campus Rondonópolis 

  

Docente com 12 horas aulas semanal no 

quadro de aula e 15 horas de regência de 

aula no PTD. 

(DR) 

***.444.738-** 

Campus Juína 

Docente com 11 horas aula semanal no 

quadro de aula e 22horas de regência de 

aula no PTD. 

 

  

Manifestação da Unidade: 

“Campus Rondonópolis 

O quantitativo das aulas de Artes e de Relações Interpessoais realmente somam 15 

horas/semanais conforme descrito no PTD do docente em questão (conforme apontam as 

matrizes dos cursos de Técnicos Integrados ao Ensino Médio em Química, Secretariado e 

Alimentos - Proeja em anexo). Ocorreu que por um pequeno descuido, deixou-se de registrar 

no Quadro de Horário de aulas que a aula de Artes Integrado ao Ensino Médio - Proeja 

ocorreu aos sábado. Ressalte-se que o docente atendeu as turmas de 3º ano dos Cursos 
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Técnico em Química e Secretariado ao mesmo tempo às sextas feiras. Em anexo quadro de 

horários corrigido”. 

Campus Juína 

“De acordo com a constatação do processo de auditoria podemos considerar que: 

1- Nesse período o docente iniciou o 2º Semestre com 22 aulas, depois houve 

redivisões nas atribuições das atividades docentes e o professor atualizou o PTD, constando 

nos arquivos vários PTDs, no entanto foi encaminhado o que estava desatualizado e em 

desacordo com o quadro de aulas. Encaminhamos em anexo o PTD do docente, atualizado, 

conforme o quadro de aulas.” 

         Análise da AUDIN: Durante a análise dos PTDs nos campi, verificou-se uma 

fragilidade no controle dos encargos didáticos dos docentes do IFMT.   Compete ao Gestor 

Acadêmico do campus esse controle, sob a supervisão e orientação da PROEN, sendo que 

sugerimos ao campus: 

- definir prazo para entrega dos Planos de Trabalho dos Docentes (PTDs) no início de 

cada semestre letivo; 

- definir prazo para o colegiado de departamento, ou órgão semelhante, do campus 

avaliar/readequar os PTDs dos docentes lotados nesse departamento e enviar, com 

manifestação, ao Gestor Acadêmico do Campus; 

- definir prazo para o docente informar alterações nos encargos didáticos ao colegiado 

de departamento, ou órgão semelhante, do campus, durante o ano letivo; 

- definir prazo para o Gestor Acadêmico do campus analisar os PTDs entregues pelo 

colegiado, discutir com as Coordenações de cursos possíveis redistribuições dos 

encargos didáticos, avaliar contratações atuais / futuras de docentes substitutos e 

informar à PROEN a situação dos encargos didáticos dos docentes; 

- publicar em local público a distribuição dos encargos didáticos dos docentes. 

 A PROEN com base nas informações gerenciais dos campi deve planejar estratégias 

de lotação de docentes no IFMT. 
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 Cabe ainda ressaltar que todo servidor público deve comprovar o cumprimento de sua 

carga horária de trabalho, e como não há folha de frequência ou relógio ponto para registrar a 

frequência do docente, o IFMT deve adotar mecanismos eficientes de controle dos encargos 

didáticos dos seus docentes. 

Recomendação 1: Adotar mecanismos eficientes (inclusive informatizados) de 

controle de encargos didáticos dos docentes do IFMT. 

 

Constatação 3.   Ausência de avaliação dos dados informados do PTD dos docentes pelo 

Colegiado de Departamento ou órgão semelhante, de acordo com art.14 da Resolução 

CONSUP nº46/2013. 

  

Iniciais/CPF 

Campus Juína 

 

(DR)  

***.444.738-** 

(ACAR) 

***.733.721-** 

(DAF) 

***.301.454-** 

 

Manifestação da Unidade: 

 “Campus Juína 

1- Foram feitas várias reuniões para leitura e análise da Resolução 046/2013 junto 

aos coordenadores dos cursos do IFMT - Campus Juína, os representantes da NPPD e chefia 

do Departamento de Ensino; 
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2- Orientamos os docentes quanto aos procedimentos de preenchimento do PTD em 

uma reunião geral, inclusive organizamos uma tabela orientativa das equivalências 

regências - apoio ao ensino, no entanto, o acompanhamento dos preenchimentos dos Planos 

de Trabalho, mas não fizemos uma reunião para revê-los e homologar; 

3- Por outro lado, apesar de termos feito esse processo, não tínhamos compreensão 

da constituição do Colegiado, nem sua instituição no campus, concepção que foi construída 

e que em 2015 já possibilitou uma ação mais segura. Nesse sentido, o que podemos afirmar é 

que os PTDs 2014 foram instruídos pelo colegiado, ocorrendo dessa forma uma avaliação 

paralela, ficando a desejar a homologação pela falta de assinaturas do colegiado e 

departamento de ensino, falha que foi corrigida em 2015.” 

Análise da AUDIN: De acordo com o artigo 14, Capítulo IV da Resolução 

CONSUP/IFMT n.º 046/2013, os PTDs devem ser aprovados pelo colegiado de 

departamentos ou órgão semelhante do campus.  Durante a análise dos PTDs não foi 

verificada essa prática pelos campi.  Também, conforme manifestação do Gestor havia falta 

de conhecimento quanto à constituição desse tipo de colegiado, o que demonstra a 

necessidade de maior interação entre PROEN e campi quanto a orientações e apoio para o 

funcionamento adequado dessas estruturas ligadas ao ensino. 

Recomendação 1: Adotar mecanismos eficientes (inclusive informatizados) de 

controle de encargos didáticos dos docentes do IFMT. 

Recomendação 2: Sistematizar o funcionamento dos colegiados de departamentos 

nos campi, podendo emitir orientações normativas sobre competências e estrutura. 

 

Constatação 4. Ausência do Plano de Trabalho Docente (PTD), servidor (NCT) 

***.171.801-**, Campus Juína. 

Manifestação da Unidade: 
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“Campus Juína 

1- Como citado anteriormente nessa nota, foram feitas várias reuniões orientamos e 

estabelecemos os prazos para que os docentes providenciassem o seu Plano de Trabalho 

Docente. Os docentes foram instruídos sobre a importância de documentarem o exercício de 

seu trabalho e o prazo estabelecido até o dia 04/08/2014. No entanto, o docente em questão 

não cumpriu o prazo estabelecido e mesmo sendo comunicação não se manifestou.” 

Análise da AUDIN: O PTD - Plano de Trabalho dos Docentes, normatiza as 

atividades docentes do IFMT, devendo o Departamento de Ensino orientar os docentes que a 

não entrega do PTD nos prazos estipulados no regulamento estarão sujeito a aplicação da 

penalidade na sua avaliação de desempenho por mérito ou estágio probatório.   Nos casos 

omissos ao regulamento do IFMT, serão encaminhados e resolvidos pelo Conselho de 

Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura do IFMT ou Órgão equivalente, de acordo com art. 39 e 

41 da Resolução CONSUP nº46/2013.  Nesse sentido, o Gestor acadêmico do campus deve 

comunicar à PROEN os nomes dos docentes que se negarem a entregar o PTD para tomar 

medidas cabíveis. 

Recomendação 1: Divulgar, à comunidade interna, as implicações pela não entrega 

do Plano de Trabalho do Docente. 

Recomendação 2: Definir mecanismo de controle, pelo Departamento de Ensino do 

campus, dos docentes que entregam o PTD fora do prazo ou não entregam, para constar no 

processo de Avaliação de Desempenho Acadêmico do docente. 

Recomendação 3: Definir prazo para que os campi enviem, à PROEN, as 

informações gerenciais sobre a situação dos encargos didáticos dos docentes. 
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B -CAUSAS DE IMPROPRIEDADES/IRREGULARIDADES 

  

Causa 1: Fragilidade nos mecanismos de controle dos encargos didáticos dos 

docentes do IFMT. 

              III – Conclusão 

Recomendamos adotar providências necessárias, para saneamento de todas as 

inconsistências relatadas nos processos em andamento e nos processos futuros, e não apenas 

nos processos analisados, assumindo os riscos pela não implementação das recomendações 

emitidas neste relatório. 

Informamos que as providências tomadas pelo Gestor, em relação às recomendações 

descritas neste relatório de auditoria, serão acompanhadas ao longo do exercício por esta 

Auditoria Interna do IFMT, através do plano permanente de providências. 

                                       

Cuiabá, 05 de novembro de 2015. 

Equipe AUDIN: 

  

Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo Nobre Auditor Chefe 
 

Edilene Sakuno Maeda Coordenadora de Auditoria na 

Área de Gestão de Pessoas. 
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ANEXO I                                         

 

   Atividades Docentes  

Campus Juína Campus Rondonópolis 

(D. R.) ***.444.738-** (R.R.G.) ***.454.351-** 

(A.V.S) ***.104.495-**  (A.M. B) ***.627.111-** 

(A.C.A.R.) ***.733.721-** (I.J.V.J.) ***.230.231-** 

(A.S.L.) ***.224.601-** (A.C.M.) ***.604.291-** 

(E.H.S.) ***.270.241-** (T.M.S.) ***.784.461-** 

 

 


