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Senhor Gestor,  

Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2018, 

referente ao exercício de Junho a Dezembro/2017 e Janeiro a julho/2018, 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 2018, realizadas pelo Campus Bela Vista, conforme descritas 

abaixo: 

1.24 Reavaliar os controles internos e avaliar matrizes de riscos e uso 

do refeitório dos campi e Reitoria, com base nos parâmetros da avaliação de 2015 e 

2016; 

I – ESCOPO DO TRABALHO 

Este trabalho foi realizado de acordo com as Normas de Auditoria 

aplicáveis ao Serviço Público Federal.  
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Cabe ressaltar que o campus Bela Vista atingiu um grau de maturidade 

de 60% na avaliação dos controles internos em 2016, ficando excluída da amostragem 

para auditoria de conformidade no exercício 2018. 

Foi verificado o uso do SUAP – módulos almoxarifado e patrimônio; 

além da consulta ao SIAFI Web, Comprasnet e ao  SICAF.      Foi realizada reunião 

com o Diretor Geral do campus, Chefe de Administração e Planejamento, Coordenação 

de Gestão de Pessoas, Chefe do departamento de Ensino, responsável pelo Setor de 

Patrimônio e Almoxarifado, contadora, fiscal de contratos de serviços terceirizados, e 

aos setores de almoxarifado e patrimônio, além de entrevistas com funcionários 

terceirizados, alunos e responsáveis pelos setores de: estágio, comunicação social, 

psicologia, pedagogia, assistência social e registro escolar. 

     

II – RESULTADO DOS EXAMES 

 

1- CONTROLE DE GESTÃO 

 CONTROLES INTERNOS 

Constatação 1.1. Ausência de Regimento Interno do campus, em desacordo à 

Resolução n.º  25/2017 que aprova o novo regimento geral do IFMT. 

 Manifestação da Unidade: “O campus Cuiabá Bela Vista no ano de 2014 

construiu uma minuta de regimento geral interno, no entanto, devido a construção do 

regimento geral da instituição, foi suspenso a construção do mesmo. Após aprovação 

do regimento geral da instituição ocorrido neste ano e considerando a definição pela 

comissão interna do campus do Plano de Desenvolvimento Institucional e aprovada 

pela comunidade do campus, a construção do Regimento Interno do campus será 

iniciado em fevereiro de 2019, e considerando a existência de uma minuta já discutida 
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pela comunidade interna, é possível que até Julho de 2019 tenhamos aprovado o 

regimento interno do campus. 

 No link segue a minuta do regimento interno do campus já discutida pela 

comunidade: https://drive.google.com/open?id=10jjaC9eVejJcUT7-

rlH5vmAD_v3YZW9G” 

Causa: Controle Interno insuficiente. 

Análise da AUDIN: O IFMT possui regimento geral desde 2012, com 

a resolução 05/2012, definindo em seu art. 120, que cada campus terá próprio regimento 

interno, aprovados pelo CONSUP.  Como houve recentemente atualização do 

Regimento Geral do IFMT, o campus deve adequar e encaminhar a minuta de seu 

regimento para apreciação do CONSUP. Cabe destacar que em 2016, durante a 

avaliação dos controles internos do campus, já havia sido constatada essa fragilidade e 

nessa reavaliação percebeu-se que não houve avanço nesse assunto.  Sendo assim, a 

constatação fica mantida até a aprovação do regimento interno do campus. 

Recomendação: Elaborar minuta de regimento interno do campus 

contendo no mínimo a composição, organização, competência e normas de 

funcionamento. 

 

Constatação 1.2. Ausência de planejamento estratégico e tático formalizado para os 

setores do campus, com vista a definição de prioridades, não observando as práticas de 

gerenciamento de riscos na Instituição. 

                     Manifestação da Unidade: “O planejamento estratégico da instituição 

está sendo construído pelo campus e para tanto vários servidores estão foram e estão 

sendo capacitados.  
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Há inclusive documentos trabalhados:

 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ack_mL9b1r9je0rqc-

iLYE88wA54vFUewMKsRICAydU/edit?usp=sharing “ 

   Causa: Controle interno insuficiente 

                           Análise da AUDIN: Com os planejamentos estratégico e tático bem 

definidos, o Gestor tem ferramentas para executar e otimizar os recursos públicos 

destinados ao campus, garantindo cumprir com seus objetivos institucionais.  Cabe à 

gestão de cada campus definir seu próprio planejamento tático e operacional, e em 

conjunto com a Reitoria instituir o Planejamento Estratégico. 

Recomendação: Formalizar o planejamento estratégico e tático das 

áreas de ensino, pesquisa, extensão e administração, com vista a definição de 

prioridades, no âmbito do campus e do IFMT. 

 

Constatação 1.3. Ausência de mapeamento de processos em todas as áreas do campus, 

exceto a área de ensino,  como boas práticas de gerenciamento de riscos. 

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação do gestor. 

Causa: Controle Interno insuficiente. 

Análise da AUDIN: O mapeamento dos processos na Administração 

pública tem sido implantado com o intuito de tornar os procedimentos mais ágeis e com 

maior otimização dos recursos humanos e materiais. O campus ainda tem fragilidades 

nessa área a serem controladas a fim de alcançar todos os seus processos. Cabe destacar 

que antes da implantação da Política de Gestão de Riscos pelo Ministério da 

Transparência e pelo IFMT, o mapeamento de processos já era considerado uma boa 

prática de gerenciamento de risco nos órgãos do Poder Executivo. 

Recomendação: Concluir o mapeamento dos processos do campus. 
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Constatação 1.4. Ausência na publicação no site do campus de todos conteúdos 

previstos no mapa de conteúdos divulgado pela ASCOM/IFMT. 

Manifestação da Unidade: “Os conteúdos mencionados foram 

adicionados após reunião junto à Ouvidoria do IFMT sobre o Serviço de Informação 

ao Cidadão (SIC). No entanto, o entendimento é que a estrutura atual de informações 

apresentada no website do Campus é o que melhor atende a demanda de informação 

considerando a estrutura organizacional. Desta forma, todos os conteúdos 

apresentados no mapa estão incluídos no website”.  

Causa: Controle Interno insuficiente. 

Análise da AUDIN:O mapa de conteúdo da Ascom é um guia 

destinado às comunidades interna e externa para padronização dos materiais e ações de 

comunicação visual do IFMT, com o objetivo de fortalecer a identidade da sua marca. O 

manual tem como principal finalidade manter consistente a imagem do Instituto, 

unificando o trabalho realizado em diferentes campi. Além disso, objetiva facilitar a 

atuação dos comunicadores, disponibilizando padrões e materiais para uso no cotidiano. 

Desta forma os conteúdos existente no website do campus, conforme manifestação da 

unidade ainda não atende o mapa de conteúdo da Ascom, como exemplo podemos citar 

a aba departamento de Administração com informações insuficientes. 

Recomendação: Publicizar o mínimo de informações exigida no 

mapa de conteúdo da ASCOM , no site do campus. 

 

Constatação 1.5. Ausência de uso eletrônico para criação e movimentação de processo 

administrativo, em desacordo ao §1º do art. 22 da Decreto n.º 8.539/2015. 
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Manifestação da Unidade: “Em atendimento às orientações e 

definições do departamento de Tecnologia da Informação da Reitoria, está sendo usado 

o SUAP. Segundo orientações recebidas, o mesmo se comunicará com o SEI. Neste 

sentido, o SUAP já está sendo utilizado em várias ações do campus, como lançamento 

de editais, marcações e agendamentos de aulas e espaço físico entre outros”. 

Causa: Controles Internos insuficientes. 

Análise da AUDIN: O uso eletrônico para criação e movimentação de 

processo administrativo nos órgãos públicos do Poder Executivo, segundo o Decreto 

8.539/2015, teria até Outubro/2017 para seu funcionamento. Esse sistema trará 

melhorias na burocratização dos procedimentos administrativos, além de oferecer maior 

transparência para o cidadão que necessita dos serviços do IFMT. A Gestão deve buscar 

ações para agilizar essa informatização de tramitação, despacho e conclusão de 

procedimentos no âmbito do IFMT. Apesar da manifestação do gestor, o SUAP 

atualmente não gera eletronicamente processo administrativo, apenas realiza sua 

tramitação. 

Recomendação: Providenciar, junto com a DGTI do IFMT, o 

funcionamento do uso eletrônico para criação e movimentação de processo 

administrativo no âmbito do IFMT. 

  

Constatação 1.6. Fragilidades na alimentação do sistema acadêmico pelo campus. 

Descrição 
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 Atrasos nas inserções das frequências diárias e notas dos alunos pelos professores do 

campus. 

                     Manifestação da Unidade: “O Sistema acadêmico tem sido uma grande 

ferramenta no auxílio e organização das atividades acadêmicas, neste sentido tem-se 

observado uma melhora significativa e muito expressiva no preenchimento do mesmo 

em tempo hábil conforme definido nos documentos do IFMT. Este procedimento tem 

melhorado com o acesso a internet no campus, pois hoje, na maioria do tempo é 

possível o acesso em sala de aula do professor e então fazer o lançamento. Os docentes 

são cobrados frequentemente pelos coordenadores de curso e até mesmo pelos alunos. 

A gestão considera satisfatório o preenchimento do sistema q-acadêmico, no entanto, 

comunicados e notificações são feitas quando o Docente deixa de lançar notas, faltas e 

até mesmo atividades”. 

      Causa: Controle Interno insuficiente. 

Análise da AUDIN: O sistema de gestão acadêmica é o instrumento 

que propicia o acompanhamento das informações referentes às atividades de ensino. Os 

custos decorrentes de sua implantação só se justificam pela necessidade de 

instrumentalizar um meio adequado para o efetivo lançamento, acompanhamento e 

controle das informações relativas à área fim, a fim de subsidiar a tomada de decisão 

dos gestores. A implantação do sistema deve ser seguida pela sua completa 

implementação, com o lançamento rotineiro de frequências e notas, possibilitando os 

alunos (clientes) consultarem suas situações escolares de forma mais tempestiva e 

periódica, e também cumprindo o calendário escolar. 

Recomendação: Demonstrar o controle interno adotado para redução 

nos atrasos dos lançamentos de notas e frequências dos alunos, pelos docentes. 
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 Constatação 1.7. Fragilidade na estrutura física do campus. 

Descrição 

a) ausência de adaptações para acessibilidade de PNEs nas edificações do campus, 

inclusive quanto a piso tátil e rampas; 

b) ausência de passarelas cobertas de interligação entre blocos no campus; 

c) ausência de um auditório, ou espaço similar, com capacidade para sediar eventos 

com todos os alunos e servidores; 

Manifestação da Unidade: “ a) o campus está se adaptando “. 

     Causa: Infraestrutura física insuficiente de espaço físico. 

Análise da AUDIN: O campus tem ampliado o quantitativo de alunos 

e servidores em suas dependências, exigindo ampliação e adequação de alguns espaços 

físicos que acomode à diversas atividades realizadas. 

No campus tem uma dificuldade de acesso aos PNEs com ausência de 

piso tátil. Percebe-se também a ausência de passarelas cobertas entre os blocos no 

campus. A ausência de um auditório com capacidade suficiente para comportar toda a 

comunidade escolar, dificulta o planejamento de atividades. Dessa forma, essas 

reformas/construções precisam ocorrer, buscando melhorar essas situações. Os Gestores 

dos campi devem viabilizar, junto com a PRODIN/IFMT, obras de adequações e 

reformas necessárias. 

Recomendação: Providenciar adaptações/ampliações e/ou 

construções de espaços físicos descritos na constatação acima, visando o melhor 

atendimento ao aluno. 
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 GESTÃO DE RISCOS 

Constatação 1.8. 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: Não houve manifestação do gestor. 

Causa: Controle Interno insuficiente. 

Análise da AUDIN: Essa constatação é reincidente já sendo avaliada 

em  2016 quando da primeira avaliação dos controles internos do campus.  Nessa nova 

reavaliação, ainda não foram identificadas metas e objetivos, 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. A 

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

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

mailto:audin@ifmt.edu.br
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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. 

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 1.9. Ausência de identificação dos principais riscos quanto aos objetivos 

das área de ensino, pesquisa, extensão e administração, demonstrando a existência de 

gerenciamento de riscos no campus. 

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação do gestor. 

Causa: Controle Interno insuficiente. 

Análise da AUDIN: A administração pública deve demonstrar um 

gerenciamento de riscos e controles de suas atividades, e nas IFEs que esses riscos 

sejam definidos por áreas como ensino, pesquisa, extensão, administração e gestão.  

Para tanto, a Gestão do IFMT tem promovido algumas capacitações desde 2016 - época 

em que foi emitida a IN Conjunta CGU/MP 01/2016 - buscando compreender e elaborar 

suas matrizes de gerenciamento de riscos e controles.  

Recomendação: Elaborar Matriz de gerenciamento de riscos e 

controles do campus, bem como efetuar o acompanhamento dos controles definidos 
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2- GESTÃO DE SUPRIMENTO DE BENS, SERVIÇO, OBRAS E 

CONCESSÕES DE BOLSAS. 

Área não prevista na análise do campus, conforme PAINT 2018. 

  

3- GESTÃO ACADÊMICA 

Área não prevista na análise do campus, conforme PAINT 2018.   

4- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

Área não prevista na análise do campus, sendo essa análise realizada  

em relatórios por assunto, encaminhados à DSGP, conforme PAINT 2018. 

  

 

III- 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 no Campus 

Bela Vista, sendo que ao final do exercício 2018 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. 
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Unidade Jurisdicionada: Campus Bela Vista 

Componente do COSO Pontuação Grau de Maturidade 

Ambiente de controle Nota: 62% Intermediário 

Avaliação de risco Nota: 54% Intermediário 

Atividades de controle Nota: 56% Intermediário 

Informação e comunicação Nota: 75% Aprimorado 

Monitoramento Nota: 66% Intermediário 

Avaliação geral do 

campus 

Nota: 63% Intermediário 

  

Legenda: 

Nível  Pontuação                                      Definição 

Inicial 0%  a  20%     Baixo nível de formalização, 

documentação sobre controles internos 

não disponíveis, ausência de 

comunicação sobre os controles. 
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Básico 020,1%  a  40% Controles internos tratados 

informalmente, ainda não há 

treinamentos e comunicação 

sobre controles. 

Intermediário 44,01%  a  70% Há princípios e padrões documentados, 

e treinamento básico sobre controles 

internos.                       

Aprimorado     70,01% 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. 

  

 IV – CONCLUSÃO 

Considerando as verificações realizadas, somos de opinião que a 

Unidade Gestora deve adotar medidas corretivas com vistas a elidirem os pontos 

ressalvados nas constatações acima registradas dos processos analisados, e também para 

saneamento de todas as inconsistências similares nos processos futuros, assumindo os 

riscos pela não implementação das recomendações emitidas neste relatório. 

Nas avaliações dos controles internos dessa Unidade Gestora 

examinada, concluímos que a gestão nas atividades de administração, ensino, pesquisa e 

extensão embora sejam suficientes para permitir o acompanhamento regular das ações 

da respectiva área, não foram capazes de evitar impropriedades nos processos 
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analisados, precisando ser revistos e melhorados, com objetivo de buscar maior 

aderência à legislação que regulamenta o assunto. O grau de maturidade dos 

controles internos do campus Bela Vista  melhorou tendo seu percentual aumentado 

de 60% em 2016 para 63% em 2018, porém permanecendo ainda com grau 

intermediário pela escala do TCU.  Sendo assim, o campus ainda precisa aprimorar seus 

controles internos, fortalecendo o seu gerenciamento de riscos e sanando as falhas 

detectadas pela Auditoria Interna. 

As constatações que se referirem à prestações de serviços ou 

aquisições que tenham outros campi como participantes, estes devem ser comunicados 

para sanear as inconsistências em seus campi. 

Informamos que as providências tomadas pelo Gestor, em relação às 

recomendações descritas neste relatório de auditoria, serão acompanhadas em 

conformidade com a Resolução CONSUP  n.º 94/2017, no prazo de 12 meses a partir da 

data emissão deste relatório, através do plano permanente de providências. 

 

Cuiabá, 10 de dezembro de 2018. 

 

Equipe Auditoria Interna (AUDIN): 

Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo Nobre Auditor Chefe 
 

Edilene Sakuno Maeda Auditora 
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