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RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº27/2016. 

 

Senhor(as) Gestor(as), 

 

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

ao exercício de 2015 (fevereiro a Dezembro), objetivando o acompanhamento preventivo dos 

atos e fatos de gestão ocorridos durante o exercício analisado, apresentamos a Nota de 

Auditoria referente ao acompanhamento das ações previstas no PAINT 2016, realizadas pela 

Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas, Pró-reitoria de Ensino e Campus Cuiabá - Cel. 

Octayde Jorge da Silva, conforme descritas abaixo: 

5.9. Contratações de Professores Substitutos/Temporários; 

5.10. Contratações de estagiários; 

 Unidade Auditada:Reitoria – DSGP/ PROEN/Campus Cuiabá - Cel. 

Octayde Jorge da Silva. 
 

Nome dos Gestores: 

Fernanda Christina Garcia da Costa. 

Marilane Alves Costa. 

Nelson Yoshio Suzuki 
 

Cargos:  
Diretora da DSGP. 

Pró-Reitora da PROEN. 

Diretor Geral. 

Ordem de Serviço: 01/2016 

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

Descrição da restrição: Não se aplica 

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

29/2016:1.2; 4.3; 4.4; 4.5 e 4.6 
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7.1. Acompanhamento dos Encargos Didáticos dos Docentes; 

7.2. Análise dos docentes em regime de Dedicação Exclusiva. 

 

I – ESCOPO DO TRABALHO 

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. 

Foram consultados o sistema SIAPE e SUAP, Resoluções CONSUP/IFMT nº29/2011, 

48/2012, 46/2013, 10/2013,  94/2014; Lei nº11.788/2008;  Lei nº8.112/90; Lei nº8.745/93,Lei  

nº9.784/99; ON SEGEP/MPOG nº04/2014, ON SEGEP/RTSP/MP nº02/2016; Portaria 

MPOG/SLTI 12-2009, Portaria MEC nº 1.042/2012 e acórdãos do TCU. 

Os servidores de Dedicação Exclusiva foram extraídas do sistema SUAP, com função 

de coordenação de cursos no mês de julho de 2016 e selecionados por amostragem aleatória.  

Os professores substitutos /temporário foram  extraídas no sistema SUAP, no mês de 

julho de 2016 e selecionados por amostragem aleatória. 

Para análise do acompanhamento dos encargos didáticos dos docentes no 2º período 

letivo de 2015, foram selecionados por amostragem aleatória, dois campus, dos 19(dezenove) 

campi do IFMT, em julho de 2016. 

Os estagiários foram extraídos do sistema SUAP, no mês de julho de 2016 e 

selecionados por amostragem aleatória.   

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

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

inclusive quanto ao detalhamento do objeto do certame, suas características, requisitos e 

https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/pesquisaTextual/atoNormativoDetalhesPub.htm?id=7303&tipoUrl=link
https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/pesquisaTextual/atoNormativoDetalhesPub.htm?id=7303&tipoUrl=link
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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 dos processos, consultas ao SIAPE, SUAP, Pastas funcionais, Portarias,  

Editais, foi elaborada as Notas de Auditoria nº 28 e 29/2016, encaminhada à unidade 

auditada, que apresentaram manifestações nos prazos estipulados. 

Após análise das constatações foi elaborado este Relatório de Auditoria com as 

constatações que foram mantidas, conforme segue. 

 

1-     CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/TEMPORÁRIOS 

   

Constatação 1.1. Falhas na formalização dos processos de professores substitutos, 

contrariando a  Portaria MPOG/SLTI 12-2009, Portaria MEC nº 1.042/2012, Resolução 

CONSUP/IFMT nº 94/2014 e acórdãos TCU. 

 

 

NOME/CPF Descrição 

M.R.F. 

CPF:***.694.446-** 

1-Ausência da fase de instrução do processo, 

sem sequência de numeração de páginas. 

2- não foi localizado nos documentos, o 

processo de exame de desempenho didático, de 

acordo com o edital nº32/2016. 

3- não foi localizado os documentos de 

inscrição item 2, do edital n.32/2016: 

a)comprovante da última eleição; 

c)curriculum vitae atualizado; 

https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/pesquisaTextual/atoNormativoDetalhesPub.htm?id=7303&tipoUrl=link
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d) declaração de que não ocupa cargo efetivo. 

M.M.E. 

CPF: ***.677.331-** 

1-Ausência da fase de instrução do processo, 

sem sequência de numeração de páginas. 

2- não foi localizado nos documentos, o 

processo de exame de desempenho didático, de 

acordo com o edital nº87/2015. 

S.N.N. 

CPF: ***893.791-** 

1-Ausência da fase de instrução do processo, 

sem sequência de numeração de páginas. 

2- não foi localizado nos documentos, o 

processo de exame de desempenho didático, de 

acordo com o edital nº45/2015. 
 

A.R. 

CPF: ***.569.391-** 

1-Ausência da fase de instrução do processo, 

sem sequência de numeração de páginas. 

2- não foi localizado nos documentos, o 

processo de exame de desempenho didático, de 

acordo com o edital nº93/2015. 

3- Ausência de publicação da homologação do 

processo seletivo, edital nº93/2015. 

 

 

Manifestação da Unidade: “Os documentos referente a execução do processo de 

exame de desempenho didático estão sob responsabilidade do campus, ficando arquivado na 

diretoria apenas os pedidos de professores substitutos, o edital de abertura e o resultado 

final do certame. Quanto a numeração das páginas, informamos que estaremos 

regularizando-as” 

Análise da AUDIN: Considerando o que dispõe as normas que obrigam a 

observância ao princípio da legalidade e da transparência, todos os atos administrativos, 

como limite dos atos do administrador a Lei 9.784, de 1999, regulamenta o processo 

administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, art.22, caput e § 4º, que frisa que 

os atos de qualquer processo administrativo não dependem de forma determinada senão 



 
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 nº27/2016                                        5 

 

 

quando a lei expressamente a exigir e que suas páginas devem ser numeradas 

sequencialmente e rubricadas. 

No caso, ocorreu no andamento do processo a falta de numeração sequencial no setor 

que foi tramitado e ausência de documentos necessários para compor o processo, devendo os 

servidores orientados a seguir o Manual de protocolo do IFMT, no item 2.6: 

 “Caso o processo seja tramitado com folhas acrescentadas pelo setor anterior e não estando 

devidamente numeradas, o mesmo, obrigatoriamente, deve ser devolvido ao setor que realizou o último 

trâmite para que seja solucionada a diligência no menor tempo possível. Solucionada essa diligência, o 

processo seguirá seu trâmite e fluxo natural”. 

Recomendação 1: Orientar aos Campi da formalização adequada  dos processos, 

conforme item 2.5 Manual de Procedimentos Protocolo do IFMT - Resolução 

CONSUP/IFMT nº 94/2014. 

Recomendação 2: Orientar aos servidores para darem prosseguimento com a 

numeração sequencial dos processos administrativos, conforme item 2.6 e 2.7 do Manual de 

Procedimentos Protocolo do IFMT - Resolução CONSUP/IFMT nº 94/2014. 

 

2 – CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 

 

Constatação 2.1. Ausência de Processo Seletivo no Campus Cuiabá, para contratação da 

estagiária L. M. A. A., de CPF:***.503.871-**, Campus Cuiabá. 

Manifestação da Unidade:  “Desde a NOTA DE AUDITORIA anterior, a DREC vem 

lançando editais para contratação de estagiários, somente em 2016 já lançamos 03 editais 

seguindo a orientação. Contudo ao ser detectado que a estagiária ***, estava desenvolvendo 

o estágio sem ter passado pelo EDITAL, providenciamos a sua imediata rescisão do 

contrato. (conforme ANEXO 3). Salientamos que estamos fazendo uma revisão geral para 
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verificar se há alguma outra situação semelhante e estamos tomando todo cuidado que tal 

equívoco não volte mais  a acontecer.” 

Análise da AUDIN: O objetivo do Processo Seletivo para estagiários é promover 

maior transparência no preenchimento de vagas de estágio disponíveis no IFMT, assim como, 

o da impessoalidade nas contratações de estagiários e consequentemente estimular a 

meritocracia do indivíduo. 

Recomendação 1: Promover ampla divulgação, pelo campus, dos editais para 

contratação de estagiários, bem como abster-se de contratar sem prévia  seleção. 

Recomendação 2: Incluir estagiários no SIAPE, somente após comprovada a devida 

seleção e emissão de contrato. 

 

Constatação 2.2  Não foi localizado no TCE 52/2016 - estagiária L. M. A. A., de 

CPF:***.503.871-**, Campus Cuiabá, a instituição de ensino em que o estagiário está 

matriculado e a frequência do estudante, atestado pela instituição de ensino. 

Manifestação da Unidade:  “Esta estagiária em questão é aluna do IFMT / Campus 

Cuiabá, por isso na parte da Assinatura do TCE tem o campus Concedente/ Instituição de 

Ensino, que nesta situação em tela, são representadas pela mesma pessoa. Nas situações 

onde o estagiário não é aluno do campus, há sempre a descrição exata no TCE de qual é a 

instituição de ensino que o estagiário está matriculada e é colhida as devidas assinaturas.” 

Análise da AUDIN: De acordo com o art. 1º da Lei nº11.788/2008, que diz: 

“Art. 1o Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 

trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam 

freqüentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação 

profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, 

na modalidade profissional da educação de jovens e adultos.” 
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A identificação da Instituição de Ensino no Termo de Compromisso de Estágio é a 

confirmação que o estagiário está matriculado no ensino regular, qual seja a instituição de 

ensino em que a estagiária provenha. Saliento ainda que a parte concedente do estágio e a 

instituição de ensino são as mesmas, mas se diferenciam uma vez que uma não tem os 

mesmos deveres e obrigações da outra. Sendo assim, é imprescindível que no Termo de 

Compromisso do Estágio sejam discriminadas as partes, de acordo com o inciso II, art.4º da 

ON SEGEP/MPOG nº04/2014 revogada pela ON SEGEP/RTSP/MP nº02/2016. 

 Recomendação: Celebrar Termo de Compromisso de Estágio - TCE, discriminando 

as partes: o estudante, o concedente do estágio e a instituição de ensino. 

 

Constatação 2.3  Valor da  bolsa - auxílio mensal da Estagiária L. M. A. A., de 

CPF:***.503.871-**,Campus Cuiabá,  discriminado no Termo de Compromisso do 

Estagiário - TCE nº52/2016, não condiz com a ficha financeira extraída do SIAPE. 

Manifestação da Unidade:  “No TCE em questão da estagiária*** verificamos que 

consta nele R$ 422,00 como valor da Bolsa Auxílio. Diante disso informamos que neste valor 

de R$ 422,00 é formado a partir da soma dos valores de R$ 290,00 + R$ 132,00 de auxílio 

transporte, ou seja, a cada 30 mês de estágio a estagiária faz jus de receber os R$ 422,00 

Em consulta junto o CGGP do Campus, verificamos que durante o período que a 

estagiária desenvolveu atividades no IFMT, ela recebeu acumuladas duas bolsas no mês de 

Agosto, haja vista que não houve a possibilidade dela entrar na folha do mês de Junho, por 

isso a diferença de valores constatada entre a prevista no TCE e a ficha financeira extraída 

do SIAPE. 

Já nos meses de Setembro e Outubro ela recebeu apenas o valor referente a cada 

mês, ou seja, R$ 422,00.  
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Salientamos que cabe a esta Diretoria apenas informar a data de início do estágio e o 

valor da bolsa que a mesma receberá referente a um mês de estágio. O cálculo de 

pagamentos fracionados é feita exclusivamente pela DSGP na Reitoria.” 

Análise da AUDIN: A manifestação da unidade não elide a constatação. Salienta-se 

que o TCE nº52/2016, celebrada com a estagiária L. M. A. A., de CPF:***.503.871-**, 

expressa em seu item e), cláusula quarta que o valor da Bolsa de Estágio é do valor de R$ 

422,00 e não de R$290,00, conforme a unidade se manifestou, além disso não foi 

discriminado o auxílio transporte em que a estagiária teria direito no valor de R$132,00. Cabe 

esclarecer que a folha de pagamento da estagiária está correto, mas o caso em epígrafe, o 

TCE trata-se de um contrato de aprendizagem, na qual, tem que ser elaborado e discriminado 

em suas cláusulas os valores corretos da Bolsa do Estágio, assim como, discriminar o 

recebimento do auxílio transporte separadamente, promovendo maior transparência nos 

termos do contrato (TCE) e  deixando de ocasionar questionamentos posteriores, pelas partes 

envolvidas ou até mesmo por terceiros. 

Recomendação: Padronizar os detalhes do TCE -Termo de Compromisso dos 

Estagiários do IFMT. 

 

Constatação 2.4 Falhas na formalização dos processos de contratações de estagiários, 

contrariando a  Portaria MPOG/SLTI 12/2009, Portaria MEC nº 1.042/2012, Resolução 

CONSUP/IFMT nº 94/2014 e acórdãos TCU. 

 

Processos e/ou Edital/e ou nome Descrição 

23191.002512.2016-81; 
 

Ausência de  sequência de numeração de 

páginas. 
 

https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/pesquisaTextual/atoNormativoDetalhesPub.htm?id=7303&tipoUrl=link
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Edital nº27/2016; 

Edital nº28/2015. 
 

Ausência da fase de instrução do processo e; 

sem sequência de numeração de páginas. 

 

Manifestação da Unidade:  “Falhas serão regularizadas” 

Análise da AUDIN: Considerando o que dispõe as normas que obrigam a 

observância ao princípio da legalidade e da transparência, todos os atos administrativos, 

como limite dos atos do administrador. a lei 9.784, DE 1999, regulamenta o processo 

administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, art.22, caput e § 4º, que frisa que 

os atos de qualquer processo administrativo não dependem de forma determinada senão 

quando a lei expressamente a exigir e que suas páginas devem ser numeradas 

sequencialmente e rubricadas. 

No caso, ocorreu no andamento do processo a falta de numeração sequencial no 

processo, devendo os servidores orientados a seguir o Manual de protocolo do IFMT, no item 

2.6.  

Devemos observar que num  processo físico é a face objetiva e visível dessa 

sequência, não se trata de mero formalismo nos processos administrativos existe a 

necessidade de se demonstrar a correta sequência cronológica dos atos. 

Recomendação 1: Formalizar adequadamente o processo, conforme item 2.5; 2.6 e 

2.7 do Manual de Procedimentos Protocolo do IFMT - Resolução CONSUP/IFMT nº 

94/2014. 

Recomendação 2: Orientar aos servidores para darem prosseguimento com a 

numeração sequencial dos processos administrativos até a sua finalização. 

 

Constatação 2.5 Ausência de cláusulas, a serem discriminadas, no Termo de Compromisso 

de Estágio,de acordo com ON SEGEP/RTSP/MP  nº02/2016. 
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Estagiário/ CPF Descrição 

R. B. C. 

CPF: ***.282.001-** 

RTR 

1. Indicação expressa de que o Termo de 

Compromisso de Estágio nº19/2016 decorre 

de contrato ou convênio, art.19. 

2.Não foi localizado no Termo de 

Compromissonº19/2016 o número de 

apólice e o nome da Seguradora, art.9º.  

W. E. G. P. 

CPF: ***.955.791-** 

RTR 

 

A. L. D. V. S. 

CPF: ***.042.471-** 

CAS 

1. Indicação expressa no Termo de 

Compromisso de Estágio nº14/2015 e 

46/2016, se o estágio é ou não obrigatório. 

2. Indicação expressa de que o Termo de 

Compromisso de Estágionº14/2016 e 

46/2016, decorre de contrato ou convênio, 

art.19. 

3.Não foi localizado no Termo de 

Compromissonº14/2016 e 46/2016, o 

número de apólice e o nome da Seguradora, 

art.9º.  

M.  A.  J. 

CPF:***.783.071-**  

RTR 

1. Não foi localizado no Termo de 

Compromissonº005/2016, o número de 

apólice e o nome da Seguradora, art.9º. 

2. Indicação expressa de que o Termo de 

Compromisso de Estágio nº005/2016, 

decorre de contrato ou convênio, art.19. 

L. M. A. A.  

CPF:***.503.871-** 

Campus Cuiabá 

1. Declaração do financeiro da Unidade 

informando a disponibilidade orçamentária 

para contratação. 

2.Não foi localizado no Termo de 

Compromisso nº52/2016 o nome da 

Seguradora, art.9º. 

3. Indicação expressa no Termo de 

Compromisso de Estágio nº52/2016 se o 

estágio é ou não obrigatório. 
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Manifestação da Unidade (DSGP):   

“Falhas serão regularizadas. Em relação ao estagiário *** a responsabilidade é do 

campus, mas faremos as orientações” (DSGP) 

 “As constatações elencadas neste item foram feitas levando em consideração a ON 

Nº 02/2016 de 24 de Junho de 2016, contudo o contrato foi elaborado e assinado pela 

estagiária no dia 21/06/2016 (conforme ANEXO 01), e a Coordenadora de Estágio da 

Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas somente encaminharam os NOVOS modelos de 

TCE com as correções necessárias para se adequar a ON Nº 02/2016 no dia 19/07/2016 

(conforme ANEXO 2), ou seja, o TCE foi assinado entre as partes 03 dias antes da 

assinatura da Orientação Normativa citada e 28 dias antes dos modelos recebidos da 

reitoria. 

No entanto esta Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias já fez as 

correções necessárias no sentido de adequar os nossos TCE’s a ON Nº 02/2016”. (Cuiabá) 

Análise da AUDIN: A manifestação da unidade Campus Cuiabá não elide a 

constatação, a ON nº02/2016 de 24 de Junho de 2016 é uma orientação atualizada que revoga 

a Orientação Normativa nº 4, de 4 de julho de 2014, a qual à época da contratação e 

assinatura da estagiária estava vigente. No entanto, já havia na ON SEGEP/MPOG 

nº04/2014, as mesma orientações constatadas na ON SEGEP/RTSP/MP nº02/2016. Não 

justificando as ausências que deveriam estar discriminadas nas cláusulas do Termo de 

Compromisso de Estágio - TCE. 

De acordo com art.20, da ON SEGEP/RTSP/MP Nº02/2016, os recursos humanos em 

suas prerrogativas deve lavrar o Termo de Compromisso do Estagiário e dar amplo 

conhecimento das disposições contidas na Orientação Normativa às unidades de recursos 

humanos do órgão ou entidade, aos supervisores de estágio e aos estagiários. Portanto, cabe a 
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unidade manter-se atualizados das prerrogativas da Orientação Normativa, adequando o TCE, 

toda vez que houver novas orientações pelos órgãos superiores. 

Recomendação 1: Adequar o Termo de Compromisso do Estagiário conforme a ON 

SEGEP/RTSP/MP nº02/2016. 

Recomendação 2: Padronizar o Termo de Compromisso do Estagiário. 

Recomendação 3: Dar conhecimento às coordenações de gestão de pessoas dos 

campi, aos supervisores de estágio e aos estagiários, das orientações normativas. 

 

Constatação 2.6 Candidato selecionado  para estagiar na Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação 

- PROPES, não corresponde  à área de formação, critérios exigidos no item: 1. Habilitação 

exigida, Quadro 1 e; 6. Seleção, do Edital nº27/2016. 

 

Estagiário/ CPF Descrição 

R. B. C. 

CPF: ***.282.001-** 

RTR 

A Estagiária não possui requisitos exigidos , 

no quadro 1, do Edital 27/2016, na qual a 

PROPES, solicitou Secretariado Executivo 

de nível superior. Neste caso, a estagiária  

está cursando o curso de Engenharia Civil, 

em nível superior. 

 

Manifestação da Unidade:  “A estagiária foi selecionada por reaproveitamento de 

classificados no edital uma vez que não houveram candidatos classificados para a vaga 

pretendida.” 

Análise  da AUDIN: As atividades de apoio, como dos estagiários, estão sempre 

presentes na estrutura organizacional da unidades. Sendo que, havendo identidade de 

atribuições, requisitos, deveres e direitos, admite-se, em nome da racionalidade 
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administrativa, que haja, por parte da unidade, o aproveitamento de candidatos do mesmo 

processo seletivo para o preenchimento de vagas existentes em outras unidades do órgão. 

Essa faculdade, no entanto, não pode, mitigar a observância dos princípios da moralidade,  

impessoalidade e transparência do serviço público. 

Recomendação: Prever nos editais de Processo Seletivo a possibilidade de 

aproveitamento dos candidatos a vaga de estagiários para outros departamentos, caso esses 

atendam a necessidade do departamento. 

 

3 – ANÁLISE DOS DOCENTES EM REGIME DE DEDICAÇÃO 

EXCLUSIVA. 

Não há constatação. 

 

4 -  ACOMPANHAMENTO DOS ENCARGOS DIDÁTICOS DOS DOCENTES.  

Constatação 4.1 Ausência de Plano de Trabalho dos Docentes - PTD, dos docentes 

do Campus Barra do Garças, referente ao período 2015/2, em desacordo com a Resolução 

CONSUP nº46/2013.  

Manifestação da Unidade:  “Em resposta à constatação feita pela equipe da 

auditoria em nosso campus onde identificou a Ausência de Plano de Trabalho dos Docentes - 

PTD, dos docentes do Campus Barra do Garças, referente ao período 2015/2, em desacordo 

com a Resolução CONSUP nº46/2013. Informamos que devido ao movimento paredista 

ocorrido no segundo semestre de 2015 os PTDs 2015/2 não foram entregues pelos docentes. 

Houve na época, um entendimento de que, ao retornar da greve não houveram mudanças nas 

atribuições de aula e tratava-se da continuação do semestre letivo 2015/1. No entanto, após 

orientações das equipes da AUDIN e da PROEN esta falha no entendimento foi corrigida e 
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passamos a cobrar já no início do semestre civil a entrega dos PTDs pelos docentes. Os 

PTDs dos semestres de 2016/1 e 2016/2 encontram-se nos nosso arquivos.” 

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

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

implicações da não entrega do PTD nos prazos estipulados no regulamento.   Nesse sentido, a 

constatação será mantida para acompanhamento dos PTDs na próxima auditoria de encargos 

docentes. 

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

do Plano de Trabalho do Docente (PTD). 

Recomendação 2: Controlar, junto ao setor de ensino, os encargos didáticos dos 

docentes, bem como registrar nas avaliações de desempenho dos docentes a não entrega do 

PTD. 

 

Constatação 4.2 Divergência no preenchimento da atividade de ensino do Plano de Trabalho 

Docente - PTD, com o quadro de horário do Docente do Campus Tangará da Serra. 

 

DOCENTE  - CPF DESCRIÇÃO 

D.C.S. - ***.017.061-** Ausência da atividade de ensino no PTD das 

aulas descritas no quadro de horário do 

docente (PROEJA - 2 aulas de redação 

oficial). 

M.A.A. - ***.485.811-** Regência de aulas no PTD, discrimina 5 

horas, divergindo do quadro de horário do 

docente, que discrimina 4 horas de aulas na 

disciplina de artes. 

 



 
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 nº27/2016                                        15 

 

 

Manifestação da Unidade:  “As aulas de redação oficial para o curso de técnico em 

Administração - Proeja foram atribuídas, a princípio à docente Daniele Cristina da Silva, e o 

horário foi elaborado dessa forma, no entanto, logo antes do início do período letivo houve 

uma redistribuição da área de letras e estas aulas ficaram com a professora substituta 

Fabiane Teodoro Civa. Provavelmente, no arquivo do horário esta informação não tenha 

sido atualizada pela coordenação de curso. As referidas aulas podem ser comprovadas no 

documento de atribuição das aulas que foi encaminhado juntamente com o PTD.  

Quanto às aulas do Michael Alves de Almeida, essa 1 aula que consta no PTD, trata-

se da disciplina de “Aspectos Culturais e Regionais” para o curso de Formação Inicial e 

continuada (FIC) que foi ministrada pelo docente no semestre letivo 2015/2. A atribuição das 

aulas dos cursos FIC’s, foi realizada posteriormente à atribuição das aulas dos cursos 

regulares, devido ao calendário de início desses cursos e em documento específico. ” 

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/adequar os PTDs dos docentes lotados neste departamento e enviar, com 

manifestação, ao Gestor Acadêmico do Campus; 

-         definir prazo para o docente informar as 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 redistribuição dos 

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

informar à PROEN a situação dos encargos didáticos dos docentes; 
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-          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. 

Recomendação: Adotar mecanismos eficientes, se possível com sistema 

informatizado, de controle de encargos didáticos dos docentes do IFMT. 

 

III - CAUSAS DE IMPROPRIEDADES / IRREGULARIDADES 

Causa 1: Fragilidade  no controle dos procedimentos de contratação de estagiários do 

IFMT. 

Causa 2: Fragilidade na formalização dos processos de contratação de professores 

substitutos e estagiários. 

Causa 3: Fragilidade nos acompanhamentos e controle do Plano de Trabalho 

Docente. 

 

 

III – Conclusão 

Considerando as verificações realizadas, somos de opinião que a Unidade 

Gestora deve adotar medidas corretivas com vistas a elidir os pontos ressalvados nas 

constatações acima registradas dos processos analisados, e também para para saneamento de 

todas as inconsistências similares nos processos futuros, assumindo os riscos pela não 

implementação das recomendações emitidas neste relatório. 
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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, 14/11/2016. 

Autores: 

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  

CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTOS/TEMPORÁRIOS 

INICIAIS- CPF. 

A.R. - ***.569.391-** 

S. N. N.- ***.893.791-** 

M. S. L.-***.291.086-** 

M. M.E.-***.677.331-** 

M. R. F-.***.694.446-** 

 

CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 

INICIAIS- CPF. 

A.L.D.V.S. - ***.042.471-** 

R.B.C. - ***.282.001-** 

W.E.G.P - .***.955.791-** 

M.A.J. - ***.783.071-** 

L.M.A.A. - ***.503.871-** 

 

ANÁLISE DOCENTE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

INICIAIS- CPF. 

L.V.T. - ***.348.886-** 

L.B.S. - ***.884.679-** 

F.R.M. - ***.947.098-** 
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J.L.S. - ***.557.041-** 

G.G.D.J. - ***.799.671-** 

 

ACOMPANHAMENTO DOS ENCARGOS DIDÁTICOS DOS DOCENTES DO 2ºPERIODO 

LETIVO DE 2015. 

INICIAIS- CPF. 

A.R.S. - ***.601.638-** 

A.R.O. - ***.341.231-** 

D.C.S. - ***.017.061-** 

E.B.P. - ***.819.701-** 

F.J. - ***.459.269-** 

M.A.A. - ***.485.811-** 

E.A.F. - ***.150.306-** 

F.K.L.D.B. - ***.746.751-** 

M.C.S. - ***.401.861-** 

A.L.H. - ***.050.050-** 

G.L.P.J. - ***.404.291-** 

M.T. - ***.271.329-** 

E.G.B. - ***.700.241-** 

J.V.S. - ***.874.731-** 

I.A.M.P. - ***.154.081-** 

L.R.S.P. -***.333.101-** 

 


