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Unidade Auditada: Pró-Reitoria de Extensão (Reitoria) 

 

Nome do Gestor: XXXXX 

 

Cargo: Pró-reitor 

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  

Observação: 

Justificativas acatadas quanto às seguintes constatações da Nota de 

Auditoria nº 22. : 1.6; 1.9; 1.10; 1.12. 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 24/2015 

 

Senhor Gestor,  

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

exercício 2015, apresentamos a Nota de Auditoria referente à análise de controles internos da 

Pró-Reitoria de Extensão 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; 
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I – ESCOPO DO TRABALHO 

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 Pró-Reitoria 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 PROEX foram verificadas como 

boas práticas: realização de mapeamento de processos e elaboração de fluxogramas.  

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

Após consultas ao Regimento Geral do IFMT e normativas internas da 

PROEX, aplicações de questionários, reunião e entrevistas com a equipe da PROEX, foi 

elaborada a Nota de Auditoria nº 22/2015, encaminhada à unidade auditada, que apresentou 

manifestação e comprovantes via google drive no dia 07/10/2015.  Após análise das 

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

constatações que foram mantidas, conforme segue: 
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1 - AMBIENTE DE CONTROLE 

Constatação 1.1. Deficiência na definição de competências e responsabilidades previstas no 

Regimento Geral do IFMT.    

Manifestação da Unidade:  “Informamos que o Regimento Geral encontra-se 

defasado, visto que a época foi construído para dar norte as atividades realizadas pela Pró-

Reitoria, porém identificamos a necessidades atuais de ajustes no Regimento visando a melhoria 

das atividades desenvolvidas no âmbito da extensão. Neste sentido a Pró-Reitoria de Extensão 

está atuando junto a Comissão de revisão e adequação do Regimento Geral, instituída pela 

PORTARIA N° 2.057, DE 11 DE SETEMBRO DE 2015, bem como, atuando na estruturação 

interna, para criação de um regimento interno com a criação setores específicos visando a 

distribuição de competências e responsabilidades de acordo com a natureza das atividades 

descritas e previstas no Regimento Geral. Para este fim temos a meta de concluir as adequações 

e implantá-las assim que forem aprovadas pelo CONSUP” 

Análise da AUDIN: Toda e qualquer instituição pública ou privada tem a 

obrigatoriedade de 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. No IFMT a 

estrutura organizacional está definida em seu Regimento Geral (Resolução n. 05/2012), 

entretanto não condiz com a realidade e necessidade do seu funcionamento.  Pela natureza da 

PROEX há necessidade de que os Diretores e Coordenadores efetivamente realizem atividades 

de gerenciamento e supervisão das atividades.  

Recomendação: Revisar o art. 45 e seguintes da Resolução IFMT nº 05/2012 

quanto às atribuições regimentais da Pró-reitoria de Extensão. 
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Constatação 1.2. Deficiência na definição de atribuições e competências de cada servidor.    

Manifestação da Unidade: “Informamos que a definição das atribuições são 

realizadas periodicamente de acordo com as necessidades e as metas Institucionais, definidas 

através de Plano de Ação, onde são tomadas decisões e definições das atribuições 

encaminhamentos visando, o cumprimento das metas. Por outro lado entendemos a necessidade 

de ajustes e adequações no Regimento Geral e criação do Regimento Interno da PROEX, com 

vistas a melhoria do funcionamento dos processos da Pró-Reitoria. Por outro lado a Pró-

Reitoria de Extensão está atuando junto a Comissão de revisão e adequação do Regimento 

Geral, instituída pela PORTARIA N° 2.057, DE 11 DE SETEMBRO DE 2015, bem como, 

atuando na estruturação interna, para criação de um regimento interno com a criação setores 

específicos visando a distribuição de competências e responsabilidades de acordo com a 

natureza das atividades descritas e previstas no Regimento Geral. Para este fim temos a meta de 

concluir as adequações e implantá-las assim que forem aprovadas pelo CONSUP” 

Análise da AUDIN: A Pró-Reitoria de Extensão possui diversas atividades, 

sendo necessário definir de forma clara e objetiva qual atribuição está sob a responsabilidade de 

cada 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 1.3. Ausência de formalização de um planejamento periódico (anual) de 

capacitação aos servidores lotados na Pró-Reitoria. 
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Manifestação da Unidade:  “Os servidores lotados na PROEX, participam de 

programas de Capacitação de acordo com o planejamento anual emitido pelo RASAC, onde 

estão definidas quantitativo de vagas para afastamento para capacitação. Neste sentido, temos a 

Servidora XXXXX, que encontra-se em período de afastamento para conclusão do curso de 

Mestrado, com retorno previsto para inicio de 2016. A servidora XXXXX, está aprovada em 

edital do RASAC com possibilidade de afastamento a partir de 2016, para realização de 

mestrado. Por outro lado, esclarecemos que os servidores também participam de cursos 

periódicos, com vistas a progressão funcional, bem como, participam de treinamentos 

específicos visando a realização de atividades finalísticas da extensão, como é a situação da 

servidora XXXXX, que participou de treinamentos na área de Incubadora de Empresas, 

Economia Solidária. Os demais servidores também tem realizado capacitações e cursos de 

ensino a distância fora do horário de trabalho para aprimoramento de suas habilidades e 

competências profissionais. Neste sentido providenciaremos um quadro anual com a prospecção 

das metas de capacitação dos servidores desta pró-reitoria no sentido de formalizar 

internamente o planejamento de capacitação desta Pró-reitoria em 2016.” 

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 PROEX, esta deve estimular e encaminhar os servidores para  capacitação externa.  

Recomendação: Elaborar planejamento interno anual de capacitação aos 

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

cursos externos. 
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Constatação 1.4. Quadro de pessoal insuficiente para realização de todas as atribuições da Pró-

reitoria de Extensão. 

Manifestação da Unidade: “Esclarecemos que os esforços têm sido realizados 

no sentido de pleitear junto ao Reitor, em reuniões periódicas mais profissionais para que 

possamos ampliar e possibilitar para o cumprimento das atividades finalísticas da extensão, 

porém, dada ao quadro de contingenciamento de novas vagas de servidores, inviabilizou 

contemplar a solicitação.” 

Análise da AUDIN: A Pró-Reitoria de Extensão é responsável pela gestão de 

um dos três eixos da educação no Brasil, no âmbito do IFMT, que é desenvolver atividades de 

extensão de acordo com os princípios e finalidades da educação profissional e tecnológica, em 

articulação com o mundo do trabalho e os segmentos sociais, e com ênfase na produção, 

desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos, conforme preceitua o 

artigo 7º, IV, da Lei 11.892/2008. O artigo 47 do Regimento Geral do IFMT estabelece as 

competências da Pró-Reitoria de Extensão, conforme segue: 

Art. 47. Compete à Pró-Reitoria de Extensão:  

I. articular, apoiar e participar do desenvolvimento contínuo de ações de 

integração escola-empresa-comunidade, nas áreas de acompanhamento de 

egressos, empreendedorismo, estágios e visitas técnicas;  

II. coordenar ações, em articulação com a Pró-Reitoria de Ensino, para 

efetivação das atividades de estágios, cursos de extensão e prospecção de 

perfis profissionais;  

III. atuar no planejamento estratégico, tático e operacional do Instituto, com 

vistas à definição das prioridades na área de extensão dos campi;  

IV. articular o desenvolvimento da extensão como espaço privilegiado para a 

democratização do conhecimento científico e tecnológico;  

V. desenvolver ações de extensão, objetivando a inclusão social, geração de 

oportunidades e melhoria das condições de vida;  
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VI. coordenar os programas de fomento, intercâmbio e divulgação das ações 

de extensão;  

VII. supervisionar consultorias, assessorias e a prestação de apoio tecnológico;  

VIII. orientar as atividades de prospecção de oportunidades de estágio e/ou 

emprego e a operacionalização administrativa destas ações;  

IX. definir a política de acompanhamento do itinerário profissional e 

acadêmico do egresso;  

X. apoiar a interação das áreas acadêmicas da Instituição com o mundo do 

trabalho por meio de visitas técnicas e gerenciais;  

XI. supervisionar as atividades de pesquisa aplicada e desenvolvimento em 

projetos cooperados com instituições públicas e/ou privadas;  

XII. estimular e apoiar as iniciativas institucionais para a formação 

empreendedora;  

XIII. fomentar relações de intercâmbio e acordos de cooperação com 

instituições regionais e internacionais;  

XIV. manter o acompanhamento e controle dos projetos e das atividades de 

extensão desenvolvidos no âmbito do Instituto;  

XV. promover e supervisionar a divulgação junto às comunidades interna e 

externa, dos resultados obtidos através dos projetos e serviços de extensão;  

XVI. promover políticas de aproximação dos servidores e discentes com a 

realidade do mundo do trabalho e dos arranjos e necessidades produtivas, 

sociais e culturais da comunidade regional;  

XVII. promover a realização de ações de cunho social e de âmbito científico, 

tecnológico, esportivo, artístico e cultural voltadas à comunidade externa e 

interna;  

XVIII. incentivar o desenvolvimento de programações científicas, artístico-

culturais, sociais e desportivas, envolvendo o Instituto e seus campi;  
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XIX. zelar pela integração das ações de extensão às necessidades acadêmicas;  

XX. representar o IFMT nos foros específicos da área, quando se fizer 

necessário;  

XXI. apresentar à Reitoria o relatório das atividades realizadas no exercício, 

para composição da Prestação de Contas Anual do IFMT;  

XXII. estabelecer e monitorar metas físicas e indicadores da sua área de 

atuação;  

XXIII. administrar os recursos financeiros e o patrimônio da Pró-Reitoria; e  

XXIV. executar outras funções que, por sua natureza, lhe estejam inerentes ou 

lhe tenham sido atribuídas. 

Tratam-se de atribuições que demandam a execução de uma ampla gama de 

atividades, sendo necessário um quadro com número suficiente de recursos humanos, 

adequadamente organizados em um organograma eficiente, com um plano de capacitação inicial 

e continuada para todos os servidores, além de melhorias nos controles internos, com a atribuição 

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

checklists, fluxogramas, controles informatizados adequados etc).  

Recomendação: Realizar, após o aperfeiçoamento dos controles internos da 

Pró-Reitoria, a avaliação do quantitativo de pessoal, com a finalidade de definir as necessidades 

de recursos humanos adequados para a realização das atividades de sua competência de forma 

eficiente.  

 

Constatação 1.5. Estrutura organizacional atual da PROEX não é apropriada para o pleno 

funcionamento de todas as suas competências, necessitando a reformulação - tanto na 

nomenclatura quanto nas atividades de competência da diretoria de extensão e relações 

interinstitucionais. 
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Manifestação da Unidade:   “Informamos que o Regimento Geral encontra-se 

defasado, visto que a época foi construído para dar norte as atividades realizadas pela Pró-

Reitoria, porém identificamos a necessidades atuais de ajustes no Regimento visando a melhoria 

das atividades desenvolvidas no âmbito da extensão. Neste sentido a Pró-Reitoria de Extensão 

está atuando junto a Comissão de revisão e adequação do Regimento Geral, instituída pela 

PORTARIA N° 2.057, DE 11 DE SETEMBRO DE 2015, neste sentido uma das propostas 

envolve a adequação da nomenclatura das diretorias e suas competências.”  

Análise da AUDIN: As competências da Diretoria de Extensão e Relações 

Interinstitucionais e da Diretoria de Educação Extensionista e Inclusão Social previstas no 

Regimento Geral em vigor são convergentes, na medida em que ambas possuem competências 

referentes às ações de extensão e de inclusão social, conforme se verifica a seguir: 

Art. 48. Compete à Diretoria de Extensão e Relações Interinstitucionais:  

I. assegurar a participação da Instituição em ações de extensão, conforme as 

áreas temáticas, definidas em programa de extensão do Instituto;  

II. estabelecer as diretrizes para implementação da política de 

desenvolvimento de ações de extensão na Instituição;  

III. planejar, apoiar, supervisionar e avaliar as ações de extensão, no âmbito da 

Instituição;  

IV. estabelecer ações que visem a melhoria da qualidade de vida e o 

desenvolvimento pessoal e profissional da comunidade interna e externa;  

V. fomentar a formulação de uma política institucional inclusiva;  

VI. caracterizar áreas, perfis e competências, na Instituição, com potencial 

para desenvolvimento de ações de extensão;  

VII. prospectar mecanismos de fomento, doações e outros fundos para 

viabilizar recursos para execução das ações de extensão do Instituto;  
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VIII. apoiar a elaboração e a submissão de projetos em editais de órgãos de 

fomento para o desenvolvimento de ações de extensão da Instituição; e  

IX. compilar o registro das ações e monitorar o cumprimento das metas 

físicas e dos indicadores das atividades de extensão dos campi do IFMT;  

Art. 49. Compete à Diretoria de Educação Extensionista e Inclusão Social:  

I. estabelecer as diretrizes para implementação da política de formação inicial 

e continuada e de outras ações de extensão na Instituição, seguindo a diretrizes 

do PDI;  

II. apoiar, planejar, supervisionar e avaliar as ações de extensão;  

III. caracterizar áreas, perfis e competências, na Instituição, com potencial 

para desenvolvimento de ações de extensão;  

IV. propor e estabelecer ações que visem a melhoria da qualidade de vida e o 

desenvolvimento pessoal e profissional da comunidade, por meio de 

programas de qualificação;  

V. fomentar a formulação de uma política institucional inclusiva;  

VI. prospectar demandas e áreas de atuação social no campo da formação 

inicial e continuada no âmbito do IFMT;  

VII. apoiar a elaboração e a submissão de projetos em editais de órgãos de 

fomento para o desenvolvimento de ações de educação extensionista na 

Instituição; e  

VIII. compilar o registro das ações e monitorar o cumprimento das metas 

físicas e dos indicadores das atividades de extensão dos campi do IFMT.  

A eficiência das ações administrativas pressupõe um adequado sistema de 

controles internos, que por sua vez contempla a delimitação clara e objetiva de atribuições e 

responsabilidades, além do estabelecimento de objetivos, metas, indicadores, rotinas e 

procedimentos, todos devidamente monitorados e avaliados.  
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Nesse sentido, tendo em vista que todas as atividades da Pró-Reitoria de 

Extensão se referem às atividades de extensão, e considerando-se as diversas áreas nas quais se 

inserem as atividades de extensão, sugere-se a reformulação da Pró-Reitoria com competências, 

atribuições  e responsabilidades definidas de forma clara. 

Recomendação: Alterar o Regimento Geral a fim de reformular a estrutura 

organizacional da Pró-Reitoria de Extensão, estabelecendo e delimitando as competências, 

atribuições e responsabilidades.    

 

Constatação 1.6. Ausência de sistema informatizado próprio de controle e acompanhamento das 

atividades de competência da Pró-reitoria, bem como de seus resultados. 

Manifestação da Unidade:  “A Pró Reitoria de Extensão participará de III 

Encontro Técnico do SUAP nos dias 14, 15 e 16/10, juntamente com representante da DGTI, 

com vistas a conhecer as funcionalidades do SUAP módulo de extensão, para que seja 

implantado junto ao IFMT.” 

Análise da AUDIN: Todas as atividades  desenvolvidas na PROEX necessitam 

de um controle mais adequado, que integre as informações necessárias para a execução e 

monitoramento eficiente das atividades de sua competência. A adoção de recursos tecnológicos 

que integrem tais informações contribuiria para a maior efetividade das ações da Diretoria, 

otimizando atividades dos servidores e impressão de documentos. 

Recomendação: Implantar sistema informatizado próprio de controle e 

acompanhamento das atividades de competência da Pró-reitoria, bem como de seus resultados. 

 

Constatação 1.7. Inclusão indevida do PRONATEC na estrutura organizacional da PROEX, 

como setor vinculado, sem dissociação com as demais atividades de extensão. 
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Manifestação da Unidade: “Informamos que a 

RESOLUÇÃO/CONSUP/IFMT Nº 044, DE 02 DE JULHO DE 2012 Institucionalizou o 

Pronatec como atividades de Extensão, não cabendo dessa forma dissociá-la da atividades 

extensionista. Embora existam regras diferenciadas trata-se de atividade extensionista. Sendo 

assim a RESOLUÇÃO/CONSUP/IFMT Nº 044, DE 02 DE JULHO DE 2012, em seu preâmbulo 

descreve: 

“Estabelece critérios e procedimentos para as atividades de extensão 

referentes a execução das ações de aplicação da Bolsa Formação do Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec no âmbito do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Mato Grosso. 

No mesmo sentido nas considerações definem na Resolução o Pronatec como 

atividade institucional: 

CONSIDERANDO a criação das atividades de extensão do Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec que visa ampliar e diversificar a 

oferta de educação profissional e tecnológica gratuita no país, integrar programas, projetos e 

ações de formação profissional e tecnológica, bem como democratizar as formas de acesso à 

educação profissional e tecnológica para públicos prioritários; 

CONSIDERANDO que o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Mato Grosso, é instituição ofertante de vagas para as atividades de extensão da 

Bolsa Formação do Pronatec, de cursos Técnicos Concomitantes e de Formação Inicial e 

Continuada na modalidade presencial em acordo com a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 

2008, que em seu Artigo 6º,incisos I e III, define as seguintes finalidades: 

Em seu artigo primeiro assim definiu: 

Art. 1º – Estabelecer, ad referendum, orientações, critérios e procedimentos 

para execução das atividades de extensão da Bolsa Formação, no âmbito do Programa 
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Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec, no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Mato Grosso; 

Por fim a Pró-Reitoria de Extensão está atuando junto a Comissão de revisão e 

adequação do Regimento Geral, instituída pela PORTARIA N° 2.057, DE 11 DE SETEMBRO 

DE 2015, tendo em vista que o PRONATEC, trata-se de uma atividade extensionista e faz parte 

do escopo de programas especiais e parcerias firmadas e que a Nomenclatura da mesma não 

constará no organograma devido a sua natureza de programa especial do governo federal.” 

Análise da AUDIN: A legislação que normatiza o PRONATEC determina que 

as instituições devem indicar um coordenador-geral, que recebe bolsa-formação para exercício 

de suas atividades e possui atribuições de coordenação, acompanhamento, avaliação e supervisão 

de todas as ações do programa no âmbito da instituição:  

Art. 13 São atribuições dos bolsistas no âmbito da Bolsa- Formação do 

Pronatec: 

I - ao coordenador-geral cabe: 

a) coordenar todas as ações relativas à oferta da Bolsa- Formação nos 

diferentes cursos oferecidos nas unidades da instituição de modo a garantir 

condições materiais e institucionais para o desenvolvimento do conjunto das 

atividades; 

b) coordenar e acompanhar as atividades administrativas, tomando decisões de 

caráter gerencial, operacional e logístico necessárias para garantir a 

infraestrutura adequada para as atividades dos cursos; 

c) coordenar e acompanhar as atividades acadêmicas, supervisionando as 

turmas da Bolsa-Formação, os controles acadêmicos, as atividades de 

capacitação e atualização, bem como reuniões e encontros; 
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d) avaliar os relatórios mensais de frequência e desempenho dos profissionais 

envolvidos na implementação da Bolsa-Formação e aprovar os pagamentos 

àqueles que fizeram jus à bolsa no período avaliado; 

e) solicitar ao ordenador de despesa da instituição a efetivação dos pagamentos 

devidos aos profissionais; 

f) participar dos processos de pactuação de vagas da instituição; 

g) receber os avaliadores externos indicados pela SETEC/ MEC e prestar-lhes 

informações sobre o andamento dos cursos; 

h) supervisionar a prestação da assistência estudantil dos beneficiários da 

Bolsa-Formação, na perspectiva de que seja assegurado o que estabelece o 

parágrafo 4º do artigo 6º da Lei nº12.513, de 26 de outubro de 2011; e 

i) exercer, quando couber, as atribuições de coordenador adjunto, de 

supervisor de curso, de apoio às atividades acadêmicas e administrativas e de 

orientador. 

O PRONATEC já possui no IFMT um servidor para que exerça todas as 

funções de coordenador-geral, que tem como atribuição, dentre outras, estabelecer a devida 

articulação das ações do programa com as ações regulares e também com os demais setores do 

IFMT, e recebe bolsa-formação nos termos do artigo 5º da Resolução CONSUP nº 04/2012.  

Apesar disso, foi atribuída a execução das atividades do PRONATEC, como 

atividade regular da PROEX, a um dos servidores da Pró-Reitoria, que inclusive é o mesmo 

servidor designado como coordenador-geral do PRONATEC no IFMT. Também não foi 

evidenciado quais são as atribuições e atividades exercidas pela Pró-Reitoria de Extensão, 

relacionadas ao PRONATEC, que não se confundam com aquelas já definidas como de 

responsabilidade do coordenador-geral, segundo as normas que regem o programa. 
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O PRONATEC é um programa de governo e, mesmo que se caracterize como 

atividade de extensão, não há definição sobre quais são as atribuições da Pró-Reitoria a ele 

relativas. Tais atribuições, ressalte-se, não devem ter relação com a execução e 

operacionalização do programa, uma vez que estas são incumbências do coordenador-geral e 

demais servidores bolsistas, contratados para exercer tais atividades. 

O artigo 14, § 4º, da Portaria FNDE nº 04/2012, estabelece expressamente que 

as atribuições e carga horária dos bolsistas servidores não podem conflitar com suas atividades e 

sua carga horária, nem comprometer o atendimento das atividades regulares da instituição, uma 

vez que os servidores que atuam no PRONATEC são contemplados com o pagamento de bolsa-

formação: 

Art. 14 A concessão de bolsas aos profissionais envolvidos na oferta de cursos 

da Bolsa-Formação do Pronatec dar-se-á conforme o estabelecido pelo art. 9º 

da Lei nº 12.513/2011, observando as seguintes condições: 

(...) 

§ 4º As atribuições e a carga-horária dos bolsistas que são servidores não 

poderão conflitar com suas atividades e sua carga horária regular, nem 

comprometer a qualidade, o bom andamento e o atendimento do plano de 

metas da instituição(...) 

(grifos nossos) 

No mesmo sentido o artigo 4º da Resolução nº 44/2012 do CONSUP/IFMT: 

Art. 4º – As atividades dos servidores ativos na implementação dos cursos do 

Pronatec não poderão prejudicar a carga horária regular de atuação e o 

atendimento do plano de metas de cada instituição, não comprometendo a 

qualidade e o bom andamento das atividades regulares da instituição, sendo 

vedada a participação de um profissional simultaneamente em mais de uma 
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das modalidades descritas na Art. 12 da Resolução CD/FNDE Nº 04, de 16 de 

março de 2012. (grifo nosso) 

Todavia, não restou claramente demonstrado quais são as outras atividades 

exercidas pelo servidor, além daquelas relacionadas ao PRONATEC, de forma a evidenciar a 

inexistência de conflito de atribuições, com prejuízo às atividades regulares da instituição, 

vedados pela legislação que rege o programa. 

Há que se ressaltar que a fragilidade dos controles internos da Pró-Reitoria 

contribui para a citada convergência de atribuições. Um adequado sistema de controles internos 

contempla a delimitação clara de atribuições e responsabilidades, além do estabelecimento de 

objetivos, metas, indicadores, rotinas e procedimentos, todos devidamente monitorados e 

avaliados. A disponibilização de espaço físico específico para o desenvolvimento das atividades 

do PRONATEC em horário distinto do horário regular dos servidores também é medida que 

reduz a possibilidade de prejuízo das atividades regulares da instituição. 

Recomendação 1: Abster-se de incluir o PRONATEC na estrutura 

organizacional da PROEX, como setor vinculado, por se tratar de programa de governo. 

Recomendação 2: Elaborar regulamento interno da PROEX, inclusive com 

detalhamento das competências e atribuições da Pró-reitoria nos programas de governo. 

Recomendação 3: Averiguar possível prejuízo da carga horária de atuação, 

comprometimento da qualidade e bom andamento das atividades regulares do servidor que 

exerce Coordenação Geral do PRONATEC, bem como apurar responsabilidade caso constatado 

o referido prejuízo. 

Recomendação 4: Viabilizar espaço físico específico para os bolsistas do 

PRONATEC, lotados na Reitoria, desenvolverem suas atividades em horário diferente do horário 

de trabalho regular.  
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Constatação 1.8.   Insuficiência de publicações (do desenvolvimento e dos resultados) pela 

PROEX, das atividades desenvolvidas na Pró-Reitoria. 

Manifestação da Unidade:  “A Pró-Reitoria de Extensão tem divulgado suas 

ações através da revista de extensão constando os resultados dos trabalhos dos extensionistas 

dos campi, sejam eles, por projetos via edital da pró-reitoria de extensão ou por ações de 

iniciativa dos campi do IFMT. Contamos agora com a preparação para divulgação da Revista 

Digoreste aprovada no fórum de extensão, onde publicaremos os trabalhos realizados ao longo 

de 2013 e 2014, além da publicação de um livro, também expondo de forma aprofundada temas 

desenvolvidos pelos extensionistas e seus resultados, de forma a contribuir com a sociedade. Por 

outro lado, estamos inserindo na página oficial da PROEX, os dados dos projetos para que 

possa ampliar o campo de divulgação das informações e o andamento dos projetos”  

Análise da AUDIN: A divulgação do desenvolvimento e dos resultados das 

atividades desenvolvidas pela Pró-Reitoria garante a transparência das ações, além de se inserir 

na estratégia de posicionamento e identificação da instituição na sociedade. Existem várias 

possibilidades de divulgação, sendo a publicação no sítio eletrônico a principal, tendo em vista 

seu alcance (atinge tanto o público interno quanto o externo), bem como a determinação legal de 

observância da transparência ativa, conforme artigo 7º e seguintes do Decreto 7.724/2012, que 

regulamenta a Lei 12.527/2011 (Lei do Acesso à Informação). A regra da transparência ativa, 

segundo a qual a Administração Pública Federal deve disponibilizar em sua página oficial o 

maior número possível de informações, assegura o controle social de suas atividades e 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. Não constam na 

página da Pró-Reitoria de Extensão no sítio eletrônico do IFMT as informações referentes ao 

desenvolvimento e aos resultados de todas as suas atividades, e a Revista de Extensão foi 

publicada apenas uma vez, em 2013.     
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Recomendação 1: Promover a publicação, na página oficial da Pró-Reitoria no 

sítio eletrônico do IFMT, do desenvolvimento e dos resultados das atividades desenvolvidas. 

Recomendação 2: Promover a divulgação dos resultados das atividades de 

extensão em revistas especializadas.   

 

 

2 - AVALIAÇÃO DE RISCO 

Constatação 2.1. Ausência de gestão e avaliação de riscos adotada pela Pró-Reitoria a fim de 

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

informações e de conformidade. 

Manifestação da Unidade: “A Pró-Reitoria conta com um Planejamento 

Anual respaldado em alguns Instrumentos de Planejamento e Gestão, quais sejam: 

1.  PDI; 

2.  Orçamento Anual definido pela LOA; 

3.  Organograma  que está em aplicação na Pró-Reitoria; 

4.  TAM  (Termo de Ajuste de Metas). 

A partir das metas definidas com as adequações estabelecidas pelos limites, 

sejam eles orçamentários ou de insuficiência de pessoal, são realizados os Planos de Ações 

determinando quem vai fazer, como será feito e o prazo de execução. 

Através de reuniões periódicas são realizados as avaliações de como estão se 

desenvolvendo as ações e feitos as devidas adequações (feed back). 

A PROEX está trabalhando em alguns pontos que poderão melhorar a gestão 

de riscos: 

●  Definição do fluxo de processos (concluído); 
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●  Manual de Extensão até janeiro de 2016; 

●  Adequação do organograma ao que prevê o Regulamento Geral 

(dependendo de  disponibilidade de CD); 

●  Informatização através do SUAP e Sistema Acadêmico; 

●  Publicização  (lançamento das Ações de Extensão na página do 

IFMT/PROEX); 

Publicação de trabalhos em jornais e revista, divulgando as ações de extensão 

(conforme META 12 – PDI de Extensão).”  

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

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

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

2014-2018 e em reunião com os gestores 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. 

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. 
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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 2.2. Ausência de indicadores próprios de desempenho dos projetos de extensão 

(como WORKIF, JIF etc). 

Manifestação da Unidade:  “A PROEX, atua com foco no Plano de 

Desenvolvimento Institucional, no sentido de atender aos indicadores de metas das ações da 

Extensão, em situações como o Workif, atendemos de acordo com a estrutura disponível para o 

evento, e incentivamos a participação dos campi. Neste sentido, esclarecemos que a constituição 

de indicadores é ponto de debate em âmbito nacional e será debatido no Fórum de Pró Reitores 

de Extensão da Rede Federal, no final de outubro de 2016. Não obstante, ratificamos que a 

crescente demanda nas atividades de extensão, devem-se indicadores específicos, como por 

exemplo o jogos tem como indicadores o número de estudantes atendidos, um projeto de 

extensão podemos ter o número de comunidades atendidas, ou a quantidade de pessoas 

atendidas.” 

Análise da AUDIN: Os indicadores conceitualmente são instrumentos de 

gestão essenciais nas atividades de monitoramento e avaliação das organizações, pois permitem 
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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: Criar indicadores das ações da PROEX. 

Recomendação 2: Divulgar esses indicadores para sociedade através do site do 

IFMT. 

 

Constatação 2.3. Ausência de rotinas, metas e objetivos a fim de identificar/mensurar os 

processos/pontos críticos da sua atividade, auxiliando na tomada de decisão. 

Manifestação da Unidade: “A PROEX, tem como norte as metas 

estabelecidas para a sua área de atuação definidas no PDI, neste sentido a rotina de trabalho é 

definida internamente no sentido de estabelecer ações com o objetivo de cumprir as metas 

estabelecidas. Neste sentido, o processo de tomada de decisão dentro da PROEX, baseamos em 

pontos críticos identificados durante o processo, diante de ameaças internas ou externas. Assim, 

a tomada de decisão são tomadas em reuniões internas registradas em ata com a participação 

dos servidores onde estabelecemos um quadro de ação com vistas ao cumprimento das metas da 

área de extensão. Além disso, as decisões do setor baseiam-se no Planejamento Anual e Limites 

Orçamentários Anuais disponíveis, focado as metas do PDI.” 

Análise da AUDIN: As rotinas, metas e objetivos, bem como a identificação e 

mensuração dos processos e pontos críticos de sua atividade possuem fragilidades, considerando-

se que não há definição clara das rotinas, manuais, procedimentos, atribuições e 

responsabilidades de cada servidor, que não estão sendo executadas ações de extensão em todas 
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as áreas demandadas, não há um adequado monitoramento das metas e indicadores e nem 

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/pontos críticos da sua atividade, auxiliando na tomada de 

decisão. 

 

Constatação 2.4: Fragilidade no controle de inadimplência dos docentes na prestação de contas 

das bolsas a servidores extensionistas do IFMT, visando regularizar as pendências existentes e a 

doação/ incorporação de bens permanentes adquiridos. 

Manifestação da Unidade: “Esclarecemos que os projetos de extensão 

desenvolvidos sob os editais da Pró-Reitoria de Extensão, são pagas bolsas mediante 

apresentação de relatório, sendo este item obrigatório e necessário para conformidade 

processual, possuindo previsão legal que os pagamentos serão mediante apresentação de 

relatório mensal, a coordenação de extensão do campus. Interessante esclarecer que os recursos 

orçamentários são transferidos ao campus para que o mesmo possa acompanhar a execução e 

autorizar os pagamentos através dos Departamentos/Diretoria de Administração dos Campi. 

Outrossim, o edital estabelece o compromisso dos bolsistas elaborarem e apresentarem 

relatórios mensalmente, como condição necessária para o pagamento ser autorizado, após 

análise da Coordenação Extensão. 

Por outro lado, os editais da PROEX, anteriores a 2015, não haviam previsões 

de aquisição de materiais. Diferentemente o Edital 55/2015, possui amparo pagamento de 

adicional de bancada, podendo ser utilizado para despesas de custeio ou capital relacionadas 

ao projeto, conforme Regulamento do Programa de Valorização da Produção da Pesquisa e 

Extensão, aprovado através da Resolução CONSUP/IFMT nº 11 de 29 de abril de 2015. Neste 

sentido o acompanhamento ocorrerá nos temos do art. 31, seguindo as orientações para 

prestação de contas conforme o artigo 27. Neste sentido ao final do mês de outubro de 2015, 
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completaremos 50% do período de execução dos projetos na qual providenciaremos o 

recolhimento dos relatórios parciais. 

Neste sentido esclarecemos que não registramos nenhum caso de 

inadimplência.” 

Análise da AUDIN: Conforme Regimento Geral do IFMT, a PROEX tem 

como uma das atribuições “supervisionar e avaliar as ações de extensão, no âmbito da 

Instituição”, deste modo é indispensável que sejam feitas atividades de controle e supervisão das 

bolsas concedidas, com informações gerenciais e controle das bolsas concedidas que ainda não 

tiveram prestação de contas.  O campus tem como responsabilidade o recebimento e análise 

desses projetos e relatórios, mas a Pró-Reitoria de extensão deve ter informações gerenciais de 

atividades desenvolvidas e prestações de contas de todos os campi.  A afirmação de que o 

relatório é necessário e suficiente para prestação de contas está correta, entretanto não foi 

verificado um monitoramento, pela PROEX, da entrega desses relatórios.  

Referente ao controle das doação/ incorporação de bens permanentes 

adquiridos, exatamente por ser algo novo, e ter sua regulamentação recente, é possível nesse 

momento já estudar políticas para incorporação dos bens adquiridos ao IFMT. É importante que 

antes das prestações de contas dos extensionistas todo o procedimento seja mapeado e 

procedimentos sejam criados, para que esses dados possam ser analisados e utilizados na criação 

de controles e índices.  

Recomendação 1: Criar lista de acompanhamento das prestações de contas dos 

projetos de extensão. 

Recomendação 2: Impedir que extensionistas inadimplentes participem de 

novos projetos. 

 

3 - ATIVIDADES DE CONTROLE 
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Constatação 3.1. Ausência de monitoramento periódico, junto a cada campus, quanto ao 

pagamento das bolsas de extensão para discente e servidores. 

Manifestação da Unidade: “Após a aprovação do Regulamento do 

Programa de Valorização da Produção da Pesquisa e Extensão, aprovado através da Resolução 

CONSUP/IFMT nº 11 de 29 de abril de 2015, tornamos as regras claras em relação ao 

monitoramento e sua periodicidade. Neste sentido o acompanhamento ocorrerá nos temos do 

art. 31, seguindo as orientações para prestação de contas conforme o artigo 27. Neste sentido ao 

final do mês de outubro de 2015, completaremos 50% do período de execução dos projetos na 

qual providenciaremos o recolhimento dos relatórios parciais. 

Além disso, esclarecemos que o Edital 55/2015 descreve nos termos da 

Resolução/CONSUP/IFMT n.º 11/2015, o compromisso dos bolsistas em apresentarem a 

coordenação do campus o relatório de execução e que posteriormente a Coordenação do 

Campus Submeterá à Pró-Reitoria de Extensão.” 

Análise da AUDIN: Conforme regimento geral do IFMT, a PROEX tem como 

uma das atribuições “supervisionar e avaliar as ações de extensão, no âmbito da Instituição”, 

deste modo é indispensável que as atividades de controle e supervisão das bolsas concedidas 

tenham informações gerencias, e controle, inclusive as concedidas, e pagas.  O campus tem como 

responsabilidade o recebimento e análise desses projetos e relatórios, mas a Pró-Reitoria de 

extensão deve ter informações gerenciais de atividades desenvolvidas e das prestação de contas 

dos projetos de extensão de todos os campi.  

Recomendação: Monitorar periodicamente as bolsas pagas pelos campi, 

referente aos projetos de extensão. 

 

Constatação 3.2. Ausência de sistematização das orientações e padronizações das atividades de 

extensão desenvolvidas nos campi. 
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Manifestação da Unidade:  “Com a aprovação do Regulamento do Programa 

de Valorização da Produção da Pesquisa e Extensão, através da Resolução CONSUP/IFMT nº 

11 de 29 de abril de 2015, sistematizamos as orientações e padronizamos as atividades de modo 

a tornarem mais claras aos extensionistas, sobre o seu papel, bem como, todos os atores deste 

processo. Por outro lado a norma pontua questões inerentes a gestão do projetos, contemplado 

até mesmo com checklist para a prestação de contas do projeto, conforme Art. 28. 

Neste sentido o acompanhamento ocorrerá nos temos do art. 31, seguindo as 

orientações para prestação de contas conforme o artigo 27 e seguintes. 

Por outro lado, que as orientações e discussões a cerca dos procedimentos 

adotados na extensão ocorrem através de fórum de e-mails da extensão, com o objetivo de 

padronizarmos as ações e esclarecer dúvidas. Além disso, a página oficial da PROEX estão 

disponíveis os normativos de extensão, e formulários, editais estão disponíveis na página da 

PROEX, para facilitar a padronização das atividades. Outra ação que realizamos no sentido de 

orientar, é a utilização de reuniões periódicas por meio de videoconferência, proporcionando o 

diálogo em tempo real com as coordenações de extensão dos campi.” 

Análise da AUDIN: É importante que todas atividades de extensão tenham 

seus documentos padronizados de forma que não haja possibilidade de discricionalidade em seu 

preenchimento, pois todas informações devem ser claras. Como exemplo podemos citar a 

importância do relatório de prestação de constas do projetos de extensão, a diversidade de 

documentos apresentados e a variação de informação inseridas torna o trabalho de análise mais 

longo, o que pode impactar na inserção de informação relevantes nos indicadores. A 

padronização de procedimentos também é uma ferramente eficiente de gestão, que possibilita o 

alinhamento das ações de todos os campi. 

Recomendação: Criar relatórios e documentos padrão para todas atividades 

sob responsabilidade da PROEX. 
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Constatação 3.3. Fragilidades na execução das atividades da Diretoria de Extensão: 

➢ Controle dos projetos de extensão (desenvolvimento e resultado); 

➢ Procedimentos e instruções operacionais da Diretoria de extensão: o 

manual de procedimentos da Diretoria e mapeamento dos processos ainda 

não contemplam todas as atribuições sob sua responsabilidade; 

➢ Inexistência de estudo sobre impacto das bolsas de extensão na 

permanência dos alunos no IFMT. 

Manifestação da Unidade: “A PROEX possui relatórios manuais sobre os 

projetos desenvolvidos no âmbito do IFMT. Com a aprovação do Regulamento do Programa de 

Valorização da Produção da Pesquisa e Extensão, através da Resolução CONSUP/IFMT nº 11 

de 29 de abril de 2015, sistematizamos a periodicidade e a necessidade do repasse de relatórios 

parciais dos projetos financiados com bolsas e adicional de bancada. 

Por outro lado, os projetos desenvolvidos pelos campi de forma voluntária são solicitadas 

informações periódicas ao campus onde são repassadas as informações os projetos 

desenvolvidos em seus campi. 

Neste sentido, A Pró-Reitoria de Extensão participará de III Encontro Técnico 

do SUAP nos dias 14, 15 e 16/10, juntamente com representante da DGTI, com vistas a conhecer 

as funcionalidades do SUAP módulo de extensão, para que seja implantado junto ao IFMT. Com 

a implantação do sistema teremos condições de estabelecer mecanismo legal para que todos os 

projetos estejam devidamente cadastrados no SUAP – Módulo Extensão e esperamos obter em 

tempo real todas as informações necessárias sobre o andamento de projetos em todo o IFMT. 

Para tanto, a PROEX atuará na elaboração de um manual a ser implementado a partir de 

janeiro de 2016. 

No que se refere ao Estudo de Impacto da Bolsa de Extensão na permanência 

do Estudante no IFMT, atuaremos no sentido de aplicarmos questionário aos extensionistas, no 
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intuito de aferir os reais impactos do incentivo através de bolsas de extensão na permanência 

nos cursos da instituição.” 

Análise da AUDIN: A diretoria de extensão tem como uma das atribuições 

“supervisionar e avaliar as ações de extensão, no âmbito da Instituição”, conforme artigo 48, III, 

do Regimento Geral. Por isso deve possuir informações gerenciais de todos projetos de extensão, 

criar índices que possam analisar os resultados desses projetos, criar procedimentos e rotinas a 

fim de padronizar as ações e a forma de análise e controle dessas ações. 

Os projetos de extensão visam garantir a interação interinstitucional e o 

desenvolvimento local e regional, sendo necessário aferir (alunos, servidores, comunidade em 

geral) precisamos saber em que esses projetos mudaram a realidade daqueles desenvolveram ou 

que foram alcançados por nossos projetos, se houve uma mudança de conceito de seus 

participantes, se houve inserção de objetivos e a presentação de uma nova realidade. através de 

ações desenvolvidas pelo IFMT, pois também é uma ferramenta de responsabilidade social de 

grande importância, por isso é indispensável a divulgação de dados que possam ser analisados e 

consultados por todos, pois serão norteadores de ações futuras ou alteração das atuais.  

Recomendação 1: Criar instrumentos de controle do desenvolvimento e 

resultados dos projetos de extensão. 

Recomendação 2: Criar mapas de processos da ações desenvolvidas pela 

diretoria de extensão. 

Recomendação 3: Criar estudo sobre impacto das bolsas de extensão na 

permanência dos alunos no IFMT. 
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Constatação 3.4: Ausência de elaboração de relatório periódico de desempenho das atividades 

da PROEX, para análise e mensuração dos resultados em relação às metas definidas no PDI 

(Plano de Desenvolvimento Institucional). 

Manifestação da Unidade: “A PROEX, consolida o Relatório anual da 

Extensão, em relação ao cumprimento de metas da extensão ao longo do exercício, baseado na 

metas estabelecidas no PDI. Além disso, possuímos relatórios específicos em relação aos jogos 

com relatório sobre a execução dos jogos e seus resultados”  

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 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: Aplicar indicadores de desempenho próprios do IFMT nas 

análises dos serviços públicos prestados pela PROEX. 

 

Constatação 3.5: Ausência de informações gerenciais atualizadas referente às visitas técnicas e 

gerenciais dos alunos do IFMT. 

Manifestação da Unidade: “Através do Fórum de Extensão a PROEX, atuou 

no sentido de orientar a todos os Campi sobre a participação da extensão do campus no 

processo de planejamento e organização das viagens técnicas. 

Por outro lado estamos trabalhando na construção de um instrumento 

normativo para que possa auxiliar o campus no processo de planejamento e organização das 

viagens técnicas”. 
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Análise da AUDIN: A diretoria de extensão tem como uma das atribuições 

“supervisionar e avaliar as ações de extensão, no âmbito da Instituição”, conforme artigo 48, III, 

do Regimento Geral. Por isso deve possuir informações gerenciais de todos projetos de extensão, 

criar índices que possam analisar os resultados desses projetos, criar procedimentos e rotinas a 

fim de padronizar as ações e a forma de análise e controle dessas ações. 

Recomendação: Manter informações gerenciais atualizadas referente as visitas 

técnicas e gerenciais dos alunos do IFMT. 

 

Constatação 3.6: Ausência de informações gerenciais atualizadas, junto aos campi, de todos os 

projetos de extensão (tecnológicos, sociais, culturais, esportivos) em andamento no IFMT. 

Manifestação da Unidade:  “A PROEX possui relatórios manuais sobre os 

projetos desenvolvidos no âmbito do IFMT. Com a aprovação do Regulamento do Programa de 

Valorização da Produção da Pesquisa e Extensão, através da Resolução CONSUP/IFMT nº 11 

de 29 de abril de 2015, sistematizamos a periodicidade e a necessidade do repasse de relatórios 

parciais dos projetos financiados com bolsas e taxa de bancada. 

Por outro lado, os projetos desenvolvidos pelos campi de forma voluntária são 

solicitadas informações periódicas ao campus onde são repassadas as informações os projetos 

desenvolvidos em seus campi e compõe o relatório de gestão da PROEX encaminhada a 

PROAD. 

Sendo assim informamos que a Pró-Reitoria de Extensão participará de III 

Encontro Técnico do SUAP nos dias 14, 15 e 16/10, com representante da DGTI, com vistas a 

conhecer as funcionalidades do SUAP módulo de extensão, para que seja implantado junto ao 

IFMT. Com a implantação do sistema teremos condições de estabelecer mecanismo legal para 

que todos os projetos estejam devidamente cadastrados no SUAP – Módulo Extensão e 

esperamos obter em tempo real todas as informações necessárias sobre o andamento de projetos 

em todo o IFMT” 
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Análise da AUDIN: Conforme regimento geral do IFMT, a PROEX tem como 

uma das atribuições supervisionar e avaliar as ações de extensão, no âmbito da Instituição, deste 

modo é indispensável que exista controle e supervisão de todos projetos de extensão em 

andamento no IFMT. O campus tem como responsabilidade o recebimento e análise desses 

projetos e relatórios, mas a Pró-Reitoria de extensão deve ter informações gerenciais do 

andamento dessas atividades desenvolvidas, em todos campi, para fins de avaliação das ações e 

de tomada de decisão.  

Recomendação: Manter relatórios atualizados de todos projetos de extensão 

em andamento no âmbito do IFMT. 

 

Constatação 3.7:  Fragilidade nas atividades de prospecção de estágios curriculares aos alunos 

do IFMT. 

Manifestação da Unidade: “Através do Fórum de Extensão a PROEX, atuou 

no sentido de orientar a todos os Campi sobre a participação da extensão do campus no 

processo de planejamento, articulação com o setor produtivo da região e o Ensino do campus . 

Por outro lado estamos trabalhando na construção de um instrumento 

normativo para que possa auxiliar o campus no processo de planejamento e desenvolvimento de 

do estágio dos estudantes do IFMT junto aos campi. 

Outrossim, cabe ressaltar que não foram registrados qualquer situação, do 

campus não ter conseguido parcerias no sentido de viabilizar o cumprimento do estágio 

curricular obrigatório.” 

Análise da AUDIN: Entre uma das atribuições da PROEX está “articular,  

apoiar  e  participar  do  desenvolvimento  contínuo  de  ações  de integração escola-empresa-

comunidade, nas áreas  de acompanhamento de egressos, empreendedorismo, estágios e visitas 

técnicas;”(grifo nosso). Deste modo a PROEX deve buscar, criar e efetivar alternativas de 
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estágios para alunos do IFMT em todos os seus campi, inclusive aqueles localizados em regiões 

com menor índice de desenvolvimento socioeconômico.  

Recomendação: Ampliar as atividades de prospecção de estágios curriculares 

aos alunos do IFMT. 

 

Constatação 3.8: Fragilidade no acompanhamento das parcerias e convênios para realização de 

atividades da Pró-Reitoria. 

Manifestação da Unidade:  “Informamos que a PROEX, firmou diversas 

parcerias, e possuímos o acompanhamento e controle manual das empresas e/ou instituições 

conveniadas. Por outro lado a Pró-Reitoria de Extensão participará de III Encontro Técnico do 

SUAP nos dias 14, 15 e 16/10, com representante da DGTI, com vistas a conhecer as 

funcionalidades do SUAP módulo de extensão, para que seja implantado junto ao IFMT. Com a 

implantação do sistema teremos condições de estabelecer mecanismo legal para que todos os 

projetos estejam devidamente cadastrados no SUAP – Módulo Extensão e esperamos obter em 

tempo real todas as informações necessárias sobre o andamento de projetos em todo o IFMT”. 

Análise da AUDIN: O controle dos convênios firmados não possui dados 

gerenciais, como: quantidade de alunos previstos e atendidos; prazo de vigência; duração do 

estágio; andamento; resultados alcançados, etc, possibilitando assim o efetivo monitoramento, 

bem como o uso de informações gerenciais para tomada de decisão. 

Recomendação: Aperfeiçoar o monitoramento das parcerias e convênios para 

realização de atividades da Pró-Reitoria, a fim de que possa fornecer informações gerenciais 

mais completas. 

 

4 - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
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Constatação 4.1. Fragilidade na publicidade e divulgação das atividades, normas e manuais da 

Diretoria de Extensão. Não constam do site da Pró-Reitoria: 

➢  Manual de procedimentos; 

➢  Fluxos de procedimentos; 

➢ Pesquisas ligadas aos cursos de extensão. 

➢ Normativas; 

➢ Checklist; 

➢ Formulários; 

Manifestação da Unidade: “A Pró-Reitoria implementou melhorias na página 

da Extensão no sentido de divulgar as ações desenvolvidas pela PROEX, com a inserção de 

manuais, fluxos de procedimentos, normativos, checklist e formulários necessários ao 

conhecimento da comunidade. 

Destacamos que a questão inerente a pesquisa ligada aos cursos de extensão, 

estabeleceremos instrumento normativo, com vistas, a implementação de questionário sobre os 

resultados dos projetos e/ou cursos de extensão”  

Análise da AUDIN: Em consulta ao site da PROEX, não foi verificado a 

inserção de novos documentos como: manual de procedimentos, fluxo de documentos, pesquisas 

ligadas aos cursos de extensão , normativas e check list. Os referidos documentos são necessários 

para a disseminação das informações das ações da Pró-Reitoria, como também como orientação 

e padronização para as coordenações de extensão nos campi, além de alunos e extensionistas. 

Também fornece informações sobre as ações desenvolvidas pela Diretoria à sociedade. 

Recomendação: Divulgação no site do IFMT os  manuais de procedimentos, 

fluxo de documentos, pesquisas ligadas aos cursos de extensão, normativas, check list, 

formulários, bem como de todas as ações de extensão desenvolvidas. 
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Constatação 4.2. Ausência de divulgação do andamento de todos os projetos de extensão do 

IFMT, inclusive das prestações de contas e seus resultados. 

Manifestação da Unidade:   “A Pró-Reitoria implementou melhorias na 

página da Extensão no sentido de divulgar as ações desenvolvidas pela PROEX, bem como, a 

divulgação dos resultados dos projetos no site para o conhecimento da comunidade. 

Por outro lado, esclarecemos que a PROEX tem contribuído para a divulgação 

dos projetos desenvolvidos pelos Campi do IFMT, divulgando as ações através da revista de 

extensão do IFMT sobre as ações e seus resultados”  

Análise da AUDIN: A divulgação do desenvolvimento e dos resultados das 

atividades desenvolvidas pela Pró-Reitoria garante a transparência das ações, além de se inserir 

na estratégia de posicionamento e identificação da instituição na sociedade. Existem várias 

possibilidades de divulgação, sendo a publicação no sítio eletrônico a principal, tendo em vista 

seu alcance (atinge tanto o público interno quanto o externo), bem como a determinação legal de 

observância da transparência ativa, conforme artigo 7º e seguintes do Decreto 7.724/2012, que 

regulamenta a Lei 12.527/2011 (Lei do Acesso à Informação). A regra da transparência ativa, 

segundo a qual a Administração Pública Federal deve disponibilizar em sua página oficial o 

maior número possível de informações, assegura o controle social de suas atividades e 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. Não constam na 

página da Pró-Reitoria de Extensão no sítio eletrônico do IFMT as informações referentes ao 

desenvolvimento e aos resultados de todas as suas atividades. Referente à revista de extensão, a 

edição a que a auditoria teve acesso se refere ao ano de 2013. É indispensável que a divulgação 

seja tempestiva e que sua atualização seja periódica e constante, e a internet é uma ferramenta 

muito útil nesse sentido. 

Recomendação 1: Promover a publicação, na página oficial da Pró-Reitoria no 

sítio eletrônico do IFMT, do desenvolvimento e dos resultados das atividades desenvolvidas. 
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Recomendação 2: Promover a divulgação dos resultados das atividades de 

extensão em revistas especializadas.   

 

 

5 - MONITORAMENTO 

Constatação 5.1. Fragilidade no acompanhamento da execução da bolsa a servidores 

extensionistas. 

Manifestação da Unidade: “Após a aprovação do Regulamento do Programa 

de Valorização da Produção da Pesquisa e Extensão, aprovado através da Resolução 

CONSUP/IFMT nº 11 de 29 de abril de 2015, tornamos as regras claras em relação ao 

monitoramento e sua periodicidade. Neste sentido o acompanhamento ocorrerá nos temos do 

art. 31, seguindo as orientações para prestação de contas conforme o artigo 27. Neste sentido 

ao final do mês de outubro de 2015, completaremos 50% do período de execução dos projetos 

na qual providenciaremos o recolhimento dos relatórios parciais. 

Esclarecemos que os projetos de extensão desenvolvidos sob os editais da Pró-

Reitoria de Extensão, são pagas bolsas mediante apresentação de relatório, sendo este item 

obrigatório e necessário para conformidade processual, possuindo previsão legal que os 

pagamentos serão mediante apresentação de relatório mensal, a coordenação de extensão do 

campus. Interessante esclarecer que os recursos orçamentários são transferidos ao campus para 

que o mesmo possa acompanhar a execução e autorizar os pagamentos através dos 

Departamentos/Diretoria de Administração dos Campi. Outrossim, o edital estabelece o 

compromisso dos bolsistas elaborarem e apresentarem relatórios mensalmente, como condição 

necessária para o pagamento ser autorizado, após análise da Coordenação Extensão. 

Por outro lado a Pró-Reitoria de Extensão participará de III Encontro Técnico 

do SUAP nos dias 14, 15 e 16/10, com representante da DGTI, com vistas a conhecer as 

funcionalidades do SUAP módulo de extensão, para que seja implantado junto ao IFMT. Com a 
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implantação do sistema teremos condições de estabelecer mecanismo legal para que todos os 

projetos estejam devidamente cadastrados no SUAP – Módulo Extensão e esperamos obter em 

tempo real todas as informações necessárias sobre o andamento de projetos em todo o IFMT.” 

Análise da AUDIN: A Pró-Reitoria deve possuir uma ferramenta de busca e 

gerenciamento de informações atualizadas onde constem todos os dados referentes à execução da 

bolsa: vigência e andamento do projeto; valor das bolsas; pagamento das bolsas, entre outras 

informações relevantes, tudo com vistas a subsidiar a tomada de decisões e a busca pela 

efetividade do monitoramento das atividades.  

Recomendação 1: Criar rotina de monitoramento da execução das bolsas para 

extensionista no âmbito da IFMT. 

Recomendação 2: Implantar sistema informatizado próprio de controle e 

acompanhamento das atividades de competência da Pró-reitoria, bem como de seus resultados. 

 

Constatação 5.2. Ausência de monitoramento dos controles internos, visando a atualização dos 

manuais e rotinas do ambiente organizacional. 

Manifestação da Unidade: “A PROEX realiza debates via Fórum de e-mails 

de Extensão, videoconferência, bem como, via o fórum presencial visando a implementação de 

melhorias e ajustes nos manuais e regulamentos de extensão”. 

Análise da AUDIN: A Pró-reitoria é responsável pela criação dos controles 

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

eficientes e devidamente monitorados a PROEX conseguirá executar satisfatoriamente todas as 

atribuições vinculadas às suas competências.  

Recomendação: Monitorar, regularmente, os controles internos da PROEX. 
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Constatação 5.3. Ausência de avaliação da satisfação dos usuários pelos serviços prestados na 

pró-reitoria com critérios objetivos. 

Manifestação da Unidade: “Destacamos que a questão inerente a avaliação 

dos usuários, o objetivo é implementarmos um instrumento normativo, para aferir a satisfação 

dos usuários da extensão.” 

Análise da AUDIN: Os serviços públicos devem ser avaliados pelos usuários 

visando constantes aprimoramento.  Sendo que, 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 PROEX, 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 (quando couber). 

 

Constatação 5.4: Fragilidade no acompanhamento dos projetos extensionistas executados pelos 

servidores nos campi que não possuem incentivo financeiro (voluntário), mas utilizam da 

estrutura e de parte de seus encargos didáticos. 

Manifestação da Unidade: “Informamos que a PROEX possui modelo de 

Registro de Projetos Voluntários de Extensão, onde possui todos os dados do projeto, 

aprovações em nível de campus, e registro na Pró-Reitoria de Extensão, onde é recebido junto a 

este Formulário, CÓPIA do Projeto de Extensão, quando projeto não foi aprovado em editais da 

PROEX. 

A Pró-Reitoria de Extensão participará de III Encontro Técnico do SUAP nos 

dias 14, 15 e 16/10, com representante da DGTI, com vistas a conhecer as funcionalidades do 

SUAP módulo de extensão, para que seja implantado junto ao IFMT. Com a implantação do 
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sistema teremos condições de estabelecer mecanismo legal para que todos os projetos estejam 

devidamente cadastrados no SUAP – Módulo Extensão e esperamos obter em tempo real todas 

as informações necessárias sobre o andamento de projetos em todo o IFMT.” 

Análise da AUDIN: Não constam dos relatórios enviados a esta auditoria 

informações sobre o acompanhamento dos projetos voluntários de extensão. Conforme 

regimento geral do IFMT, a PROEX tem como uma das atribuições “supervisionar e avaliar as 

ações de extensão, no âmbito da Instituição”, mesmo as ações voluntárias, sempre que forem 

utilizados os espaços da instituição, ou a carga horária do professor, ainda que não demandem 

recursos financeiros do IFMT.  

Recomendação: Manter relatórios atualizados de todos projetos de extensão 

voluntários em andamento no âmbito do IFMT. 

 

B - CAUSAS DE IMPROPRIEDADES/IRREGULARIDADES  

 

Causa 1: Fragilidade no estabelecimento de rotinas, procedimentos, manuais, 

controle e monitoramento  da Pró-Reitoria. 

Causa 2: Fragilidade na  estrutura organizacional e na definição de 

competências, atribuições e responsabilidades da Pró-Reitoria. 

Causa 3: Fragilidade no gerenciamento de riscos da Pró-Reitoria. 

Causa 4: Fragilidade na divulgação das informações referentes às atividades da 

Pró-Reitoria. 

Causa 5: Insuficiência de recursos humanos e tecnológicos à disposição da 

Pró-Reitoria. 

Causa 6: Fragilidade na execução e monitoramento das atividades de 

competência da Pró-Reitoria. 
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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 PROEX, 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 

PROEX Nota: 32% Inadequado 

 

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

,1%  a  40% 

Controles internos tratados informalmente, ainda não há 

treinamentos e  comunicação sobre controles. 

Intermediário  
4

0,1%  a  70% 

Há princípios e padrões documentados, e treinamento básico sobre 

controles internos.   

Aprimorado  
7

0,1%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 
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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, 05 de novembro de 2015. 

Equipe Auditoria Interna (AUDIN): 

Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo Nobre Auditor Chefe  

Renata Bueno Contrera Coordenadora de Auditoria 

na Área de Obras e 

Suprimento de Bens e 

Serviços. 

 

Tatiane Aguiar de 

Oliveira 

Auditora  

 

 


