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Senhores Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação e Pró-

Reitor de Extensão do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Mato 

Grosso – IFMT, 

Com a finalidade de atender aos trabalhos da Unidade de Auditoria 

Interna – AUDIN, referente à Ação de Demanda Especial – Auditoria na Pró-Reitoria 

de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação e na Pró-Reitoria de Extensão – não prevista no 

PAINT de 2018, e no anseio de dar suporte a essa gestão, evidenciaram-se os mais 

relevantes achados e, consequentemente, apresentaram-se as recomendações à luz dos 

diplomas legais, a fim de que as irregularidades e/ou impropriedades encontradas sejam 

sanadas e que as boas práticas sejam reconhecidas e tomadas como referências para a 

Gestão e Governança do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato 

Grosso. 
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I – ESCOPO DO TRABALHO 

O trabalho oferece ao IFMT, aos gestores da área administrativa, um 

panorama sobre a governança e a gestão da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e 

Inovação (PROPES) e da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), especificamente quanto à 

concessão de incentivos à Pesquisa, Pós-graduação e Extensão dos exercícios de 2017 - 

2018, os desafios e avanços quanto à melhoria dos processos organizacionais, além de 

destacar problemas de governança encontrados por esta equipe de auditoria nas 

atividades auditadas. 

Dada a importância e complexidade das atividades desenvolvidas pela 

PROPES e pela PROEX para proporcionar o avanço da pesquisa, da extensão e o 

desenvolvimento do ensino com qualidade, os órgãos de controle do governo pedem 

cada vez mais aos auditores que ampliem a variedade das auditorias operacionais e 

incluam trabalhos que tenham focos prospectivos ou ofereçam orientações, informações 

sobre boas práticas ou, ainda, informações sobre temas que afetam macroprocessos da 

instituição. 

Este trabalho auxilia o gestor na avaliação de políticas alternativas; na 

identificação de riscos e correspondente tratamento e uma variedade de trabalhos 

analíticos que ajudem os gestores das subáreas (Pesquisa, Pós-graduação, Extensão) a 

observar sua responsabilidade de bem gerir os recursos públicos. 

O escopo desta ação consiste em verificar os aspectos administrativos 

da Gestão da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação e da Pró-Reitoria de 

Extensão do IFMT, bem como as políticas, padrões, procedimentos, planejamentos e 

controles internos, englobando, principalmente aspectos gerenciais do macroprocesso 

concessão de incentivos à Pesquisa, Pós-graduação e Extensão do IFMT. 

Portanto, o presente trabalho verifica os possíveis achados de auditoria 

relativos ao planejamento, execução e controle dos seguintes Incentivos vinculados a 

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPES): Bolsa Pesquisador e 

Extensionista – BPE, Bolsa de Iniciação à Pesquisa Júnior – BIPJ, Bolsa de Iniciação à 
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Pesquisa Tecnológica – BIPT, Taxa de Bancada – TB, Auxílio Financeiro a Publicações 

– AFP, Auxílio Financeiro ao Pesquisador – AFIPESQ, Bolsas de Iniciação Científica – 

PROIC, Bolsa PIBIC/PIBIC-EM/PIBITI-CNPq, Bolsa FAPEMAT, Bolsa para 

capacitação de servidores do IFMT, Bolsa Demanda Social da CAPES, Custeio Para 

Atividades de MINTER – FAPEMAT, Bolsa Capacitação para cursar disciplinas 

REAMEC, Apoio Financeiro às Atividades de Pós-Graduação do IFMT; e a Pró-

Reitoria de Extensão (PROEX): Bolsa Pesquisador e Extensionista – BPE, Bolsa de 

Iniciação à Pesquisa Júnior – BIPJ, Taxa de Bancada – TB, Auxílio Financeiro a 

Publicações – AFP. 

Conforme as subdivisões encontradas na estrutura organizacional do 

IFMT, buscou-se verificar o controle interno administrativo na gestão organizacional, 

alinhando-se à atuação da Unidade de Auditoria Interna (AUDIN) na indução da 

melhoria da governança no IFMT. Nesse sentido, a equipe de auditoria levou em 

consideração os incentivos concedidos pela PROPES e pela PROEX no período de 2017 

a 2018. Após coletar as informações sobre os incentivos, a equipe com base na 

complexidade, selecionou os Editais para realizar auditoria. Para a seleção da amostra 

foram considerados apenas os editais que tratavam sobre um dos incentivos 

disponibilizados pelo IFMT, desconsiderando as demais. Nesse contexto, a população 

corresponde a 71 editais. A amostra foi selecionada de forma aleatória por campus e por 

tipo de incentivo concedido, resultando em 42 editais somando um valor de 

aproximadamente R$ 3.542.042,00. Sendo que dessa amostra 27 editais são da PROPES 

com valor estimado em R$ 2.375.042,00 e 15 são da PROEX com valor estimado em 

R$ 1.167.000,00. Ressalta-se que tais valores são estimados devido à ausência de 

informações dos recursos em todos os editais, sendo o levantamento realizado apenas 

nos editais que se conseguiu aferir o montante disponível. 

A auditoria vai, portanto, além do perfil eminentemente descritivo, 

constituindo‐se em fonte de conhecimento retrospectivo e prospectivo nas áreas de 

Gestão e Governança, fundamental para a formulação e a implementação da estratégia 
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de controle interno pela Unidade Auditoria Interna, com vistas à melhoria dos 

indicadores de desempenho organizacionais e da Governança do IFMT. 

O objeto desta ação de auditoria são os controles estabelecidos pela 

PROPES e pela PROEX, conforme a legislação vigente, bem como verificar as ações 

destas Pró-Reitorias no IFMT quanto à Gestão dos incentivos à Pesquisa, Pós-

graduação e Extensão. 

II – LIMITAÇÕES 

A extensão das atividades da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação 

e Inovação e da Pró-Reitoria de Extensão fez com que a equipe demandasse tempo 

acima do previsto inicialmente para levantar as informações, analisá-las de modo a 

sustentar as considerações para a elaboração do diagnóstico da situação do controle 

interno administrativo dos incentivos selecionados. 

III – RESULTADO DOS EXAMES 

Para um melhor entendimento das constatações relatadas, segregaram-

se tais constatações em 2 (dois) assuntos, conforme elencados no escopo de análise dos 

auditores internos. Desse modo, os assuntos são: 1) Gestão da Pró-Reitoria de Pesquisa, 

Pós-Graduação e Inovação; 2) Gestão da Pró-Reitoria de Extensão. 

Adiante, segue relato das constatações identificadas pela equipe de 

auditoria. 

 

1- CONTROLE DA GESTÃO 

1.1 CONTROLES INTERNOS: GESTÃO DA PRÓ-REITORIA DE 

PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO – PROPES. 

 

Constatação 1.1.1.  Ausência de fluxograma/check-list para as atividades de concessão 

de incentivos de pesquisa, pós-graduação da PROPES. 

 Em resposta à Requisição de Documento nº 23/2018, Foi informado por meio do 

Memorando n° 073/2018 - PROPES/IFMT que “a PROPES não possui fluxogramas e 
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check-list de operacionalização”. Nesse sentido, constatou-se que não há fluxogramas 

das atividades específicas ligadas às ações de concessão de incentivos para pesquisa e 

pós-graduação desempenhadas pela Pró-Reitoria. Os fluxogramas não podem ser 

genéricos, precisam detalhar os processos pertencentes aos macroprocessos e compor 

um documento formal. É importante identificar um fluxo para cada processo, 

demonstrando todas as atividades e os setores envolvidos. Ademais, os fluxogramas 

precisam seguir uma única conotação, ou seja, possuir padrão definido. 

 Destaca-se que, o fluxograma é uma representação de um processo que utiliza 

símbolos gráficos para descrever passo a passo a natureza e o fluxo deste processo, cujo 

objetivo é mostrar de forma descomplicada o fluxo das informações e elementos, a 

sequência operacional que caracteriza o trabalho que está sendo executado, além de 

evidenciar as pessoas ou grupo de pessoas envolvidas em cada etapa. 

 Dentre os benefícios que os fluxogramas proporcionam, têm-se, por exemplo: 

identificação das falhas processuais; verificação e aprimoramento do processo 

decisório; identificação de possíveis problemas de comunicação e definição de 

responsabilidades; detecção de retrabalhos, redundâncias ou etapas desnecessárias no 

processo; detecção da utilização incorreta de recursos; inserção de metodologias de 

medição de resultados de cada atividade; implantação de metodologia para melhoria 

contínua nos processos. 

RECOMENDAÇÃO 01: Elaborar fluxograma de todas as atividades 

para concessão de incentivos para pesquisa e pós-graduação, demonstrando todas as 

atividades, as tarefas, os setores envolvidos (diretoria, departamento, coordenadoria), a 

fim de que sejam observadas as boas práticas de gestão, bem como a padronização das 

atividades. 

 

Constatação 1.1.2. Ausência de manuais operacionais e de procedimentos. 

 Em resposta à Requisição de Documento nº 23/2018, Foi informado por meio do 

Memorando n° 073/2018 - PROPES/IFMT que “PROPES não possui manual de 
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procedimento”. Nesse sentido, constata-se que a PROPES não tem elaborado manuais 

operacionais e de procedimentos visando padronizar as atividades de Pesquisa, Pós-

Graduação. Dessa forma, os programas cuja responsabilidade de controle está atrelada à 

PROPES encontram-se vulneráveis a impropriedades pela ausência de orientações 

específicas formalizadas. 

 Portanto, a constatação não atende as Diretrizes para as Normas de Controle 

Interno do Setor Público - INTOSAI: 

 

Documentação - A documentação suporte do controle interno é a evidência 

material e escrita dos componentes do processo de controle interno, incluindo 

a identificação das políticas e da estrutura de uma organização, suas 

categorias operacionais, seus procedimentos de controle e respectivos 

objetivos. Esses devem estar evidenciados em documentos, tais como 

diretrizes gerenciais, políticas administrativas, manuais de procedimento e 

manuais de contabilidade (grifo nosso). 

 A ausência de manuais de procedimentos viabiliza a despadronização das 

atividades de concessão de incentivos à pesquisa e pós-graduação da PROPES e dos 

campi que desenvolvem ações de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, bem como o não 

atendimento aos princípios da eficácia, eficiência, economicidade e efetividade, 

podendo ocasionar prejuízos à instituição. 

RECOMENDAÇÃO 02: Elaborar manuais de procedimentos a fim 

de que sejam observadas as boas práticas de gestão e a padronização das atividades 

desempenhadas pela PROPES. Os manuais devem evidenciar os prazos de vigência, o 

período para as revisões, e a versão desses documentos. 

 

Constatação 1.1.3. Fragilidades nos editais de concessão de incentivos para atividades 

de Pesquisa e Pós-graduação quanto aos normativos internos. 

 Em resposta a Requisição de Documento 20/2018 que solicitou os editais do 

exercício de 2017e 2018 à PROPES, a Pró-Reitoria respondeu de forma fracionada, 

encaminhando via e-mail um total 21 editais, incluindo indicação dos links para 

localização. Encaminhou ainda a cópia de uma chamada aos dirigentes de pesquisa dos 
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campi solicitando, em regime de urgência, a informação sobre o lançamento de editais 

internos de 2017, para atender a solicitação da auditoria. Ao realizar o cruzamento das 

informações recebidas da PROPES e as enviadas pelos campi, compus avançados e 

verificadas nos sítio institucional detectou-se um total de 46 editais lançados nos anos 

de 2017 e 2018. 

 Diante disso, consta-se a ausência de controle por parte da Pró-reitoria, sobre  o 

monitoramento de emissão e  publicação dos Editais de Pesquisa, Pós Graduação e 

Inovação Tecnológica, no âmbito do IFMT, em desacordo com  o que estabelece o 

Regimento Geral do IFMT Art, 80 incisos VI e VII. 

 Art. 80 (…) VI- elaborar, publicar e supervisionar os editais para seleção de 

bolsistas e projetos, a serem apoiados pelas políticas institucionais de 

incentivo à realização de pesquisas desenvolvidas pelo IFMT; 

VII - elaborar, publicar e supervisionar os editais para seleção de servidores 

para bolsa de capacitação, apoiados pelas políticas institucionais. 

 Após proceder a análise da amostragem de editais, verificou-se que a PROPES 

não tem apresentado de forma clara o enquadramento dos editais as suas respectivas 

resoluções internas e legislações externas. Em alguns editais não apresenta nenhuma 

fundamentação legal, enquanto em outros a quantidade excede incluindo-se normas 

distintas da temática. 

 O quadro abaixo apresenta a descrição das impropriedades detectadas na análise 

dos editais e que devem ser observadas, estudadas e solucionadas pelos responsáveis 

pela gestão da Pró-Reitoria. 
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Editais Unidade Finalidade Base legal 
Resolução 

CONSUP 
Descrição da impropriedade 

Edital 

036/2017/PROPES/IFMT. 
PROPES. 

Seleção de Projetos de 

Pesquisa, projetos de 

Inovação Tecnológica e de 

Bolsas de Iniciação 

Científica. 

Lei 11.892/2008- RN 017/2006 

CNPQ- R02/2006 FAPEMAT. 

051/2012; 

011/2015; 

003/2011. 

 A citação das normativas, tanto internas quanto 

externas, não apresenta a correlação com a 

temática objeto do edital. 

Edital 

123/2017/Reitoria/IFMT. 
PROPES 

Seleção de Servidores 

candidatos a Bolsa de 

Doutorado com auxílio-

moradia do Novo 

Prodoutoral. 

Portaria 1.140/2010 / CAPES; 

Portaria 140/2010; 

Portaria 140/2013 CAPES; 

Ofício 573/2014/ 

CQD/CGS/CGSI/DPB/CAPES. 

Não 

específica 

resolução. 

Apesar de apresentar as normativas externa, não 

foi localizada nenhuma normativa interna que 

regulamenta o tema no IFMT. 

Edital 069/2018/ 

PROPES/IFMT. 
PROPES 

Fluxo Contínuo (4.4.1) 

Proposta para obtenção de 

auxílio financeiro para 

Publicação de Artigos 

Científicos. 

Não específica legislação 

externa. 

011/2015; 

051/2012. 

Fundamentado em duas resoluções internas cuja 

temática aparentemente são similares, entretanto 

é necessário deixar claro, em que pauta do edital 

se aplica cada resolução. 

Edital 037/2018/ 

PROPES/IFMT. 
PROPES/IFMT 

Seleção de Projetos de 

Pesquisa Aplicada e de Bolsa 

de Iniciação Científica. 

Lei 11.892/2008- RN 017/2006 

CNPQ-R02/2006 FAPEMAT. 

051/2012; 

011/2015; 

003/2011. 

A citação das normativas, tanto internas quanto 

externas, não apresenta as correlações com a 

temática objeto do edital. 
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Edital 034/2018/ 

AIT/DPI/PROPES/ IFMT. 
PROPES 

Chamada 2018/2019 para 

Seleção de Projetos de 

Inovação Tecnológica. 

Lei 10.973/2004; Lei 

13.243/2016; Decr 9.283/2018; 

Resolução 58/2014 

SETEC/MEC RN 017/2006 

CNPq. 

064/2010; 

051/2012; 

011/2015; 

020/2011. 

Não foi localizada a Resolução 064/2010, 

mencionada no edital. 

Em relação às demais citações de normativas, 

tanto internas quanto externas, não apresentam 

as correlações com a temática objeto do edital. 

Edital 005/2018/ RTR/IFMT. PROPES 

Seleção de Projetos para 

apoio a Jornada de Ensino, 

Pesquisa e Extensão – 

JENPEX. 

Não específica Legislação. 011/2015. 

Majoração de valores em relação ao previsto e 

desvio de finalidade na utilização dos recursos 

previstos na resolução 011/2015. 

Os recursos foram previstos para atender a 

demanda dos projetos de pesquisa, extensão no 

que se refere a auxilio ao pesquisador e custeio 

dos projetos. Ao aplicar os recursos para custear 

eventos fica caracterizado o desvio de 

finalidade. 

Edital 

90/2017/Reitoria/IFMT. 
PROPES 

Afastamento de Capacitação 

de Servidores Stricto Sensu. 
Lei 8.112/90; 

Lei 12.772/2012; 

Resolução 

071/2017. 

O Edital não identifica a fonte e natureza das 

despesas; não identifica valores das bolsas, não 

menciona prestação de contas. 

Edital PROIC/ IFMT/ 

PIBIC-EM/CNPq Campus 

ALF nº 04/2014. 

Alta Floresta 

Seleção de Projetos de 

Pesquisa e iniciação 

científica. Não específica legislação. 

Não 

específica 

resolução. 

Não menciona legislação e resoluções (bases 

Legais). 

Não apresenta fonte e natureza da despesa. 

Valor das bolsas divergentes do previsto na 

resolução 020/11.  

Edital nº 23/2018/ 

PIBIC/CNPq-2018. 

Barra do 

Garças 

Seleção de Projetos de 

Pesquisa e iniciação científica 

(PIBIC EM/CNPq). 

Não específica legislação. 

Não 

específica 

resolução. 

O Edital não menciona a resolução que 

fundamenta o processo seletivo. Também não 

indica a natureza de despesa. 

Edital 007/2017. Bela Vista 
Chamada pública para 

apresentação de Projetos. 
PDI 2014-2018. 

Não 

especifica 

Não menciona resoluções internas.  
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resolução. 

Edital Nº 043/2018. Cáceres 

Chamada 2018-2019 de Bolsa 

de Iniciação Científica 

PIBIC-EM do CNPq. 

Não especifica resolução. 

Não 

especifica 

resolução. 

Não menciona resoluções internas ou normativas 

externas. 

Edital 12/2017- PROIC. 
Campo Novo 

dos Parecis 

Chamada 2017 de Projetos de 

Pesquisa Científica. Não especifica legislação. 

Não 

especifica 

resolução. 

Não menciona resoluções internas ou normativas 

externas. 

Edital 018/2018 IFMT. Confresa 

Chamada 2018/2019 de 

Projetos de pesquisa e Bolsa 

de Iniciação Científica. 

Lei 11.892/2008RN 

017/CNPQ. 
051/2012. 

Não deixa claro a forma de prestação de contas, 

apesar de mencioná-la na forma de 

acompanhamento e avaliação, art. 33 do edital. 

Edital Nº 006/2017 -DPIEx-

Campus Cuiabá. 
Cuiabá 

Chamada 2017/2018 Projetos 

de Pesquisa e Bolsa de 

Iniciação Científica para o 

PROIC- CNPq 

(PIBIC/EM/CNPq). 

RN 017/CNPq. 

Não 

especifica 

resolução. 

Não há citação a normativa interna, e embora 

mencione a normativa externa, não correlaciona 

o aspecto contemplado pela RN017/CNPq. 

Edital nº 19/2018-PROIC-

IFMT-JNA. 
Juína 

Chamada 2018 de Projetos de 

Pesquisa Científica -seleção 

de 

Projetos de Pesquisa de 

Iniciação Científica. 

Lei 11.892/2008. 
Estatuto do 

IFMT. 

 O Edital não menciona bases legais. Não 

menciona prestação de contas. 

Edital Interno IFMT-Campus 

Lucas do Rio Verde 02/2017. 

Lucas do Rio 

Verde 

Fomento a Projetos de 

Pesquisa e Extensão. 

Não especifica legislação. 

Não 

especifica 

resolução. 

O Edital não menciona fundamentação legal 

externa ou interna. 

O mesmo edital está sendo utilizado para seleção 

de projetos de pesquisa e extensão, neste sentido 

a de se observar o tipo de enfoque que deve ser 

dado às especificidades para não gerar dúvidas 

aos participantes. 

Edital 009/2018. Primavera do Concessão de Auxílio Não especifica legislação. Portaria Fundamentado em portaria do Próprio Campus. 
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Leste financeiro para participação 

em eventos e cursos de 

capacitação. 

066/2017 

campus PDL. 

Não foi enviada a portaria para análise do edital, 

não apresenta fundamentação com base na 

resolução do CONSUP do IFMT ou normativa 

externa.  

Edital nº 013/2017. Rondonópolis 

Chamada 2017/2018 de 

Projetos de Pesquisa e Bolsas 

de iniciação Científica. 

RN 0177/CNPq. 051/2012. 

Ausência de definição de quantitativo de 

projetos a serem contemplados. 

Edital Nº 15/2017 - 

Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação Científica 

para o Ensino Médio PIBIC-

EM. 

São Vicente 

Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação Científica 

para o Ensino Médio PIBIC-

EM. 

11.892/2008. 

Estatuto do 

IFMT; 

051/2012; 

011/2015. 

O Edital não indica o valor da bolsa do 

coordenador do projeto. 

Edital 

028/2018PROIC/SVC/IFMT. 
São Vicente 

Chamada 2018/2019 - 

Projetos de Pesquisa 

Científica. 

RN 0177/CNPq; 

R FAPEMAT 02/2006. 

051/2012; 

011/2015. 

O edital não indica o valor e o quantitativo de 

bolsa para o coordenador do projeto. Não 

apresenta os valores e quantitativos da bolsa 

FAPEMAT mencionado no (art. 34). 

Edital Nº 011/2018 

/IFMT/SRS. 
Sorriso 

Edital de Incentivo a 

Publicação Científica – Ax. 

Financeiro para Custeio 

Fluxo Contínuo. 

Não especifica legislação. 

Não 

especifica 

Resolução. 

Não menciona resoluções internas ou normativas 

externas. 
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Edital08/2017/IFMT/Campus 

Sorriso. 
Sorriso 

Chamada Específica: Projetos 

de Pesquisa e Extensão nas 

áreas de Alimentos, 

Agropecuária, Agronomia, 

Produção de Grãos e Gestão 

Ambiental. 

Não especifica legislação. 

Não 

especifica 

Resolução. 

Não menciona resoluções internas ou normativas 

externas. 

Edital IFMT/ PROEX/COEX 

nº 01/2017-Fluxo Contínuo. 

Tangará da 

Serra 

Chamada para seleção e 

institucionalização de 

programas, Projetos e Outras 

Ações de Extensão. 
PDI 2014/2019; 

Portaria 

058/2014/SETEC/MEC 

035/2013; 

011/2015. 

O Edital não indica o quantitativo de bolsas e 

taxa de bancada; a quantidade de projetos. 

Também não indica o montante de recurso 

disponível. 

Não indica a natureza de despesa. 

Não apresenta item específico de prestação de 

contas, porém menciona a forma no item das 

questões orçamentárias. 
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 Considerando o que foi observado nos editais da amostragem acima 

mencionados, é necessário esclarecer que o edital é uma ferramenta legal prevista no 

direito administrativo. Bem como, é entendido como ato oficial que visa formalizar ou 

comunicar uma resolução administrativa oficial de interesse público aos cidadãos. 

 Nesse contexto o edital deve conter, de forma clara, todas as informações para a 

realização da Ação (bases legais, objeto, prazos (cronogramas), exigências de 

habilitação, critério de julgamento, forma de pagamento (se houver), compromissos das 

partes, avaliações, prestação de contas e forma de apresentação dos resultados). 

Ademais, é o edital que, fundamentado nas normativas vigentes, define e regula todo o 

processo seletivo, a implementação, execução, avaliação, acompanhamento e prestação 

de contas da ação proposta. A ausência de itens essenciais pode gerar dúvida e 

comprometer todo o processo, inclusive causando danos a outrem, a instituição e aos 

responsáveis pela execução da ação. 

 Nesse sentido, as legislações externas e internas são as bases onde devemos nos 

referenciar para a elaboração dos editais, ademais, é preciso ressaltar que  nas 

resoluções do CONSUP que prevê processos seletivos estão estabelecidos que estas  

serão por meio de editais. 

 Após observar a estrutura dos editais, percebeu-se que nas resoluções do 

CONSUP não estão definidos os itens que deverão compor o edital e tendo em vista que 

a PROPES não informou se existe um modelo preestabelecido pela Pró-reitoria para sua 

construção analisou-se a amostragem definida e constatou-se que os editais não 

apresentam itens essenciais, não existe uma padronização da estrutura no que se refere 

aos itens importantes que devem constar no edital. Observou-se que cada edital 

apresenta um formato, forma de identificação, chamadas diferentes para a mesma 

temática, procedimentos diferenciados para o mesmo tipo de objeto, forma de prestação 

de contas diferenciada. 
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 Neste contexto é preciso ressaltar que ausência de itens essenciais tais como, 

definições do montante de recursos, distribuição dos benefícios, forma de 

acompanhamento e prestação de contas, podem comprometer a execução e resultado 

dos processos. 

  Observou-se, ainda, que existem inconsistências no que se refere a aplicação das 

normativas, a exemplo da situação dos editais identificados como PROIC- Programa 

Institucional de iniciação Científica do IFMT e que ao definir as bolsas a nomenclatura 

muda para Bolsa PIBIC – Bolsa do CNPq cujos valores são diferentes  do 

preestabelecido na resolução 050/2012. 

 Neste sentido é preciso esclarecer que a inobservância dos termos estabelecidos 

nas resoluções gera inconsistências nos instrumentos que norteiam as ações 

institucionais, podendo ocasionar constrangimentos, danos à imagem da instituição e 

demandas legais. 

RECOMENDAÇÃO 03: Monitorar a emissão e publicização de 

todos os editais de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação do IFMT. 

RECOMENDAÇÃO 04: Inserir as bases legais devidamente 

correlacionadas com as temáticas do objeto do edital ao elaborar ou orientar a confecção 

de editais. 

RECOMENDAÇÃO 05: Elaborar manual para confecção de editais. 

RECOMENDAÇÃO 06: Elaborar os editais, utilizando os 

normativos internos de forma que as modalidades de incentivo sejam fieis aos que se 

encontram normatizados no âmbito do IFMT. 

 

Constatação 1.1.4. Fragilidades nos editais de concessão de incentivos para atividades 

de Pesquisa e Pós-graduação quanto à especificação e detalhamento da utilização do 

recurso. 
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 Por meio de cotejamento das informações prestadas pela PROPES em resposta à 

Requisição de Documento nº 20/2018, pelos Campi e Campus Avançado em resposta à 

Requisição de Documento nº 22/2018 e em visita aos Sítios Institucionais a equipe de 

auditoria levantou um total de 46 editais dos quais 27 editais foram selecionados na 

amostra. Verificou-se que nos editais selecionados não há especificação e detalhamento 

de utilização do recurso tais como: De onde vem o recurso? Onde será aplicado? Como 

será aplicado? Quanto será aplicado? 

 De acordo com o Regimento Geral do IFMT é responsabilidade da Pró-reitoria 

de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação a gestão dos recursos destinados à 

implementação das políticas da pró-reitoria no âmbito do IFMT: 

 

Art. 80 [...] XXI – propor, anualmente, a matriz orçamentária necessária para 

a implementação das políticas da pró-reitoria; 

XXXIII – acompanhar a execução do planejamento orçamentário e financeiro 

dos recursos destinados às ações da pró-reitoria; 

Art. 81 [...] XVII – incentivar e apoiar a captação de recursos externos para a 

pesquisa com as agências de fomento; 

 Nessa perspectiva, vale ressaltar que os recursos geridos pela pró-reitoria são de 

natureza interna e externa, pois possibilita a captação externa para a execução das 

atividades intrínseca desta e que apresentar nos editais tais informações de forma clara e 

objetiva possibilita ao usuário maior compreensão de qual será a fonte que promoverá o 

fomento aos projetos de pesquisa. 

 Verificou-se que a PROPES não tem apresentado de forma clara e objetiva nos 

editais os recursos disponíveis, a origem do recurso, o detalhamento das modalidades de 

incentivo com os respectivos valores. A tabela abaixo apresenta os editais que não 

elenca de forma específica e detalhada os recursos para desenvolvimento das atividades 

de pesquisa: 

Edital Unidade Descrição da Impropriedade 

Edital 036/2017/PROPES/IFMT 

(125). 

 

PROPES 

Não define a quantidade de bolsa por agência de 

fomento, considerando que os valores são diferentes. 

Bem como, impossibilita o cálculo do montante de 

recurso e a aferição por modalidade de bolsa por não ter 

parâmetro para aferir. 
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Edital 123/2017/Reitoria/IFMT. PROPES 
Bolsa Doutorando de 36 meses. 

Não define o valor da bolsa, nem do auxílio-moradia. 

Edital 069/2018/ 

PROPES/IFMT. 
PROPES Publicação de artigo. Não define quantitativo. 

Edital 007/2017 BLV. Bela Vista 

Valores de bolsas diferenciados. 

O edital não disponibiliza a quantidade de vagas por 

valor para cálculo. 

Edital Interno IFMT-Campus 

Lucas do Rio Verde º 02/2017 

02/2017. 

Lucas do Rio 

Verde 

Edital de pesquisa e extensão sendo, 10 projetos 10 

bolsa 250, 10 bolsas 400 e 10 bolsas de 100 por um 

período de 5 meses. 

Edital 009/2018 PDL. 
Primavera do 

Leste 

Enquadrado em regulamento RECAF do próprio 

campus. Ajuda de custo para participação de servidor 

em evento. 

Edital Nº 011/2018/IFMT/SRS. Sorriso 
Não define quantitativo de projetos (Publicação de 

artigo). 

 Portanto, verifica-se que a PROPES não tem definido um modelo para 

apresentação dos recursos disponíveis e quais as modalidades e valores de forma 

individual nos editais. Constata-se que tal fragilidade pode impactar na gestão dos 

recursos pela pró-reitoria e dificultar a tomada de decisão tanto gerencial quanto 

operacional. 

RECOMENDAÇÃO 07: Padronizar e especificar de forma clara e 

objetiva os recursos disponíveis, a origem do recurso, o detalhamento das modalidades 

de incentivo com os respectivos valores e o quantitativo de incentivo por modalidade 

nos editais sob sua responsabilidade e dos campi do IFMT. 

 

Constatação 1.1.5. Fragilidades nos normativos internos de concessão de incentivos 

para atividades de Pesquisa e Pós-graduação quanto à legislação externa. 

Em análise dos Normativos Internos do IFMT foi observado ausência 

de referencia às legislações externas que sustentam a temática abordada. Bem como, há 

mais de uma regulamentação interna para mesma modalidade de incentivo, o que pode 

possibilitar impropriedades e/ou irregularidade na execução das atividades da pró-

reitoria. 

Resolução Finalidade 
Fundamentação 

Legal utilizada 
Descrição da Impropriedade 
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Resolução 

CONSUP 

103 de 

07/12/2015. 

Normatiza a criação, 

institucionalização e 

supervisão dos 

Grupos de Pesquisa 

do Instituto Federal 

de Mato Grosso no 

CNPq. 

CNPQ; 

  

PDI IFMT; 

 

Lei n° 

11.892/08. 

Não específica os instrumentos normativos que 

tratam sobre a temática no CNPq. 

Resolução 

Ad 

Referendum 

20/2010. 

Aprova Ad 

Referendum o 

Programa 

Institucional de 

Iniciação Científica 

do Instituto Federal 

de Educação, 

Ciência e 

Tecnologia de Mato 

– PROIC. 

Lei n° 

11.892/08; 

 

PDI 2009-2013. 

 
Cria o Programa e não específica se há relação com 

normas externas, bem como não define os valores 

das referidas bolsas instituídas. 

Resolução 

CONSUP 

003/2011. 

 

Aprova o Programa 

Institucional de 

Iniciação Científica 

do Instituto Federal 

de Educação, 

Ciência e 

Tecnologia de Mato 

– PROIC. 

Resolução 

CONSUP 

020/10. 

Oficialização da Resolução CONSUP 20/2010 pelo 

CONSUP.  

Resolução 

CONSUP 

050/2012. 

Aprova o valor das 

bolsas de Iniciação 

Científica a serem 

praticados no 

Programa 

Institucional de 

Iniciação Científica 

do IFMT – PROIC. 

Resolução 

CONSUP 

020/2010. 

Uso do instrumento “Resolução CONSUP” em 

excesso nos editais e sem realizar as adequações 

necessárias no regulamento. 

Resolução 

CONSUP 

010/2015. 

 

Regulamenta a 

Concessão de Apoio 

Financeiro às 

Atividades de Pós 

Graduação do IFMT. 

 

PDI 2014-2019. 

 

 

Não específica as normas externas correlacionadas 

ao tema. 

Resolução 

CONSUP 

011/2015. 

Aprova o 

Regulamento do 

Programa de 

Valorização da 

Produção da 

Pesquisa e Extensão 

- PVPE do IFMT. 

PDI 2014-2019; 

 

Portaria 

058/2014 

SETEC/MEC; 

 

Tabela de 

valores do 

CNPQ. 

Não especifica as normas externas para todas as 

modalidades de incentivos e utiliza siglas sem que 

haja definição clara de qual incentivo se refere. Bem 

como, não apresenta a sequência dos itens 

mencionados na portaria e não há correlação entre o 

quadro de valores da Portaria com o quadro da 

Resolução. 

Resolução 

CONSUP 

001/2015. 

Regulamenta as 

diretrizes para 

concessão de bolsa 

PDI 2014-2019. 
Não específica as normas externas correlacionadas 

ao tema. 
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para capacitação de 

servidores do IFMT 

RCBC. 

Resolução 

CONSUP 

109/2016. 

 

Altera Ad 

referendum 

Regulamento para 

Concessão de bolsa 

de capacitação 

RCBC parágrafos 2° 

e 3º no Art. 3º e os 

parágrafos 1º, 2º, 3º 

e 4º,5º e 6º 

 

---- 
Não específica as normas externas correlacionadas 

ao tema. 

Resolução 

CONSUP 

127/2016. 

Altera Ad 

referendum a 

resolução 109/2016 

que alterou o 

regulamento de 

Concessão de bolsa 

de capacitação 

RCBC parágrafos 2° 

e 3º no Art. 3º . 

---- 

Não específica as normas externas correlacionadas 

ao tema. Bem como, aponta fragilidade no 

entendimento dos percentuais de valores concedidos. 

 

Observa-se que os Normativos Internos não especificam as normas 

externas de forma clara, bem como não há sequência dos itens e correlação com as 

normas externas (ex. Resolução CONSUP 11/2015 com a Portaria nº 58/2014 da 

SETEC-MEC). Constata-se que tais impropriedades podem impactar na execução das 

atividades e no cumprimento dos princípios da transparência, eficácia, eficiência, 

economicidade e efetividade, podendo ocasionar prejuízos à instituição ao possibilitar a 

concessão de incentivos de forma irregular. 

RECOMENDAÇÃO 08: Promover juntamente com a PROEX ações 

para que os Normativos Internos façam referencia às legislação externas e especifiquem 

de forma clara e objetiva todos os itens de tais regulamentações. 

RECOMENDAÇÃO 09: Executar suas ações de incentivos à 

pesquisa e pós-graduação utilizando os normativos internos de forma que as 

modalidades de incentivos nos editais sejam fiéis aos que se encontram normatizados no 

âmbito do IFMT.  
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Constatação 1.1.6. Fragilidade no controle de inadimplentes nos processos de 

concessão de incentivos para atividades de pesquisa. 

 Em entrevista realizada no dia 10/09/2018 às 11:00 horas, a PROPES foi 

questionada sobre a existência de mecanismos de controle de inadimplentes. Em 

resposta foi informado que “a PROPES possui planilha eletrônica em Excel para 

controle dos inadimplentes e que a mesma disponibiliza tal planilha para análise”. 

Nesse sentido, as planilhas eletrônicas foram disponibilizadas via e-mail cujos títulos 

são: (i) “Recursos da Resolução 010/2015: acompanhamento de processos e prestação 

de contas (ii) Banco de dados de acompanhamento de servidores afastados para 

mestrado/doutorado (iii) não consta título, apenas nome do arquivo “inadimplentes 

atualizada agosto de 2018.Verificou-se que a planilha (i) não possui campo para 

preenchimento da data limite para a prestação de contas, bem como para que seja 

lançado as novas datas caso seja pedido prorrogação e se tenha obtido êxito. Nesse 

sentido, constata-se que há fragilidade no que estabelece a Resolução CONSUP n° 

10/2015 em seu Artigo10 §1º: 

 

§1º. A prestação de contas dos recursos referidos no Caput deste artigo deve 

ocorrer em até 30 (trinta) dias após o fim do prazo de utilização (grifo nosso); 

 Ademais, cita-se o §3º do artigo supramencionado, cujo fica comprometido o 

acompanhamento, pois há ausência do campo que registraria a informação. Cita-se: 

§3º.  Será incluído no cadastro de inadimplente da PROPES/IFMT o nome do 

docente ou aluno que não efetivar a prestação de contas adequadamente, nos 

prazos referidos nos §§ 1º, 2º e Caput deste artigo (grifo nosso). 

 Na planilha (ii) foi verificada a ausência de campo que evidencie o controle 

quanto ao acompanhamento do que estabelece a Resolução CONSUP n° 110/2016 em 

seu Artigo 27 em seus § 1°, § 2°, § 7°, conforme segue: 

Art. 27 O servidor em afastamento, para os efeitos de que tratam este 

Regulamento, deverá dedicar-se exclusivamente à atividade objeto do 

afastamento e cumprir as responsabilidades decorrentes do processo. 

§ 1º Para efeito do disposto no caput deste artigo, ficam os servidores 

obrigados a encaminhar à Coordenação de Gestão de Pessoas dos 

Campi/Reitoria: 

I. Relatório das atividades desenvolvidas a cada período letivo, devidamente 

comprovado pela instituição ministrante através de parecer do orientador, 
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apresentado até 30 (trinta) dias após o término do período letivo a que se 

refere o relatório; e 

II. Em até 90 (noventa) dias contados do término do afastamento, cópia da 

declaração de conclusão acompanhada de exemplar de tese ou dissertação; e 

no prazo de até um ano, cópia do diploma obtido no curso conforme a 

exigência da Capacitação, podendo tais prazos ser prorrogados se for 

devidamente justificados. 

§ 2ºA não observância do disposto no inciso I do parágrafo anterior pelo 

servidor afastado será informada ao Reitor, que providenciará o 

cancelamento da portaria de afastamento e, quando for o caso, encaminhará 

procedimentos administrativos para o ressarcimento ao erário pelos gastos da 

instituição durante o afastamento. 

§ 7ºA Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação dos Campi/Reitoria de 

lotação do servidor afastado é responsável pelo encaminhamento de 

informações à PROPES, quanto ao descumprimento das responsabilidades 

previstas nos incisos I e II do § 1° deste Artigo, enquanto que à PROPES 

caberá acionar o servidor em atraso, e se for o caso solicitar providências 

cabíveis (grifo nosso). 

 Nesse sentido, as informações se fazem necessárias para que a PROPES realize 

o acompanhamento das atividades desempenhadas pelos servidores afastados em tempo 

hábil. 

 Verificou-se, ainda, em análise das planilhas disponibilizadas, foi identificado 

na planilha (iii) que o documento sofre alterações e são salvas de acordo com as 

alterações o que pode possibilitar a geração de documentos em excesso, demonstrando 

fragilidade no acompanhamento. Além do mais, a planilha em questão não possibilita 

registrar informações quanto à data de inclusão na lista, tal qual a data de exclusão. Bem 

como, não registra o período ao qual o servidor ficará impossibilitado de concorrer a 

novos editais. Portanto, constata-se que a PROPES não tem cumprido seu papel quanto 

ao controle do que estabelece os artigos 27, 30 e 32 §3º da Resolução n° 11/2015. 

Conforme transcrito abaixo: 

Art. 27.  A apresentação da prestação de contas deste regulamento deve 

ocorrer em duas etapas, sendo a primeira (parcial) após conclusão de 50% de 

execução do projeto e a segunda (final) em até 60 (sessenta) dias após a data 

prevista para encerramento do projeto; 

Parágrafo único.  O atraso por mais de 30 dias na apresentação da prestação 

de contas parcial ensejará a interrupção no pagamento do benefício, e o 

atraso por igual período na prestação de contas final ensejará a inclusão do 

servidor no cadastro de inadimplente da PROPES e da PROEX, sem prejuízo 

de outras medidas administrativas legais. 
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Art. 30. Considerar-se-á em situação de inadimplência, com consequente 

instauração de tomada de contas especial, cobrança judicial e Processo 

Administrativo Disciplinar, o beneficiário que não apresentar a prestação de 

contas nos prazos estipulados neste Regulamento, ou que a mesma não seja 

aprovada. 

Parágrafo único. A análise final dos relatórios será realizada obrigatoriamente 

por equipe da PROPES e PROEX. 

Art. 32.  O relatório final poderá receber uma das seguintes indicações: 

aprovado, aprovado com ressalva e reprovado. 

§3º O Coordenador do Projeto que tiver o relatório final reprovado ou não 

entregue nos prazos estabelecidos torna-se inadimplente e impedido de 

participar de novos editais tanto da PROPES quanto da PROEX, por um 

período de 2 (dois) anos, sem prejuízo de outras penalidades legais (Grifo 

nosso). 

 Portanto, fica evidenciada a necessidade de que sejam incluídos alguns campos 

(colunas) na planilha para que se possa realizar o acompanhamento de forma a verificar 

o cumprimento dos prazos. Verifica-se, também, o não cumprimento dos normativos 

internos pela PROPES, e ainda, a existência de divergência entre o que estabelece a 

Resolução nº 10/2015, a Resolução nº 11/2015, a Resolução CONSUP n° 110/2016 e os 

procedimentos realizados pela PROPES. Essa divergência nos procedimentos pode 

ocasionar a despadronização dos processos, além de possíveis danos ao erário. 

 RECOMENDAÇÃO 10: Realizar controle de inadimplentes de forma 

a atender todos os requisitos constantes nas Resoluções do CONSUP. Bem como, 

atenda aos princípios da eficácia, eficiência, economicidade e efetividade. 

RECOMENDAÇÃO 11: Elaborar um check-list de verificação de 

processo de prestação de contas, incluindo todas as exigências das Resoluções do 

CONSUP e dos editais, que deverá ser datado e assinado pelo servidor responsável pela 

análise por meio de parecer técnico. 

RECOMENDAÇÃO 12: Emitir nada consta, em conjunto com a 

DSGP, sobre débitos em prestação de contas de projetos que tenham recebido recursos 

do IFMT. 

RECOMENDAÇÃO 13: Manter controle atualizado das listas de 

inadimplente, incluindo, pelo menos, as informações de data de início do projeto, data 
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de recebimento do recurso, prazo da proposta, data da solicitação de prorrogação, prazo 

final após prorrogação, data de inclusão na lista, data de exclusão, situação de 

inadimplência e período pelo qual o servidor/coordenador ficará suspenso de participar 

em novos editais no IFMT.  

RECOMENDAÇÃO 14: Estabelecer rotinas de cobrança dos 

pesquisadores inadimplentes e crie mecanismos para coibir a inadimplência dos 

pesquisadores. 

 

Constatação 1.1.7. Ausência de canal de comunicação formalmente instituída para 

esclarecimentos de dúvidas dos campi. 

 Em entrevista realizada no dia 10/09/2018 às 11:00 horas, a PROPES foi 

questionada sobre os canais de comunicação entre a Pró-reitoria  e os campi para 

orientação e acompanhamento aos pesquisadores. Em resposta foi informado que os 

meios de comunicação para esclarecimentos de dúvidas dos campi atualmente 

compreendem: o e-mail, o telefone, o módulo do SUAP, e o módulo orientativo no site 

da Agência de Inovação Tecnológica – AIT. Entretanto, não foi informado a existência 

de meio exclusivo para o esclarecimento de dúvidas. O sítio da PROPES não contempla 

canais de orientações, bem como o módulo SUAP não possui tal funcionalidade. 

 Ademais, o acompanhamento é realizado pelo módulo SUAP apenas para o 

cumprimento do prazo e metas estabelecidas pelo próprio coordenador do projeto. Nota-

se que as atividades de pesquisa envolvem diversos servidores que são coordenadores 

de projetos e que há necessidade de resolução de dúvidas ou de esclarecimento de 

rotinas seja em relação à legislação vigente ou em relação aos procedimentos 

administrativos operacionais. 

 Dentre as atribuições regimentais do Pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e 

inovação está a de “orientar e acompanhar as ações relativas à pesquisa aplicada, pós-

graduação e inovação” e “promover e acompanhar o desenvolvimento de projetos de 
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pesquisa” (Art.80, XVIII  e XXVIII – Regimento Geral do IFMT). Desse modo, pode-

se afirmar que está intrínseca a função de orientar os campi no esclarecimento de 

dúvidas sobre os assuntos de domínio dessa Pró-reitoria. 

 Portanto, essa constatação apresenta uma fragilidade da PROPES no apoio às 

atividades desenvolvidas pelos campi, uma vez que a ausência do canal para 

esclarecimento de dúvidas pode dificultar e retardar o desenvolvimento das atividades 

administrativas dos campi. Assim, é importante que os campi tenham um meio 

exclusivo para solicitar o esclarecimento de dúvidas em tempo hábil à execução de suas 

atividades, além de ser fundamental que os campi sejam informados da existência do 

canal e incentivados a usá-lo. 

 Ademais, o portal da PROPES no sítio do IFMT não contempla informações 

sobre os editais sob sua responsabilidade (editais dos campi e os da Pró-reitoria) e não 

há divulgação das legislações relacionadas às atividades de concessão de incentivos à 

pesquisa. Além de, não ser padronizado de acordo com o Guia de Estilo do Portal 

Institucional Padrão: Identidade Padrão de Comunicação Digital do Poder Executivo 

Federal o que resulta na ausência de identidade visual para o IFMT.  

 Diante o exposto, é cabível mencionar que a Lei de Acesso a Informação nº 

12.527/2011 determina:  

Art. 7° O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, 

os direitos de obter: 

[...] V - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, 

inclusive as relativas à sua política, organização e serviços; [...] 

 As informações devem ser apresentadas por instrumento que possibilite ao 

público obter o conhecimento de forma fácil e rápida. Nesse sentido, a Lei nº 

12.527/2011 afirma que:  

Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, 

independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, 

no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou 

geral por eles produzidas ou custodiadas. 

Portanto, publicidade não é apenas tornar público, mas tornar claro e 

compreensível à população. Faz-se necessário que a publicidade cumpra papel essencial 
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de informar com nitidez e clareza ao público os atos praticados pela Administração 

Pública. Assim, é primordial que a informação esteja disponível de forma fácil, rápida e 

clara, para conferir eficácia aos atos da Administração, bem como possibilitar o controle 

do ato pela população e por outros órgãos. 

 

   RECOMENDAÇÃO 15: Criar e manter canal de comunicação para 

atendimento exclusivo de dúvidas e esclarecimentos dos campi quanto às atividades de 

concessão de incentivos á pesquisa e pós-graduação. Bem como, divulgue amplamente 

o canal para os campi. 

RECOMENDAÇÃO 16: Realizar a divulgação de todos os seus 

editais, atos normativos e administrativos no seu portal no sítio do IFMT. 

RECOMENDAÇÃO 17: Designar um servidor para receber as 

solicitações no canal e enviar ao setor responsável pela resposta, estabelecendo 

formalmente um prazo para atendimento. 

RECOMENDAÇÃO 18: Desenvolver o portal da PROPES, 

juntamente com a DGTI, de acordo com as orientações exaradas pelo Poder Executivo 

Federal, conforme o Guia de Estilo do Portal Institucional Padrão. 

 

Constatação 1.1.8. Ausência de instrumento de divulgação interna e externa dos 

resultados obtidos pelas pesquisas vinculadas à PROPES. 

 Em entrevista realizada no dia 10/09/2018 às 11:00 horas, a PROPES foi 

questionada sobre a existência no site do IFMT quanto aos resultados obtidos pelos 

projetos de pesquisa, bem como quanto a forma de divulgação interna e externa dos 

resultados obtidos pelos projetos. Em resposta foi informado que “não é realizada ação 

que evidencie os resultados dos projetos” e que “realiza a divulgação na Jenpex e no 

Workif”. 
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 Entretanto, a Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão – JENPEX se trata de 

evento no âmbito dos campi e campus avançado com fins de selecionar os melhores 

trabalhos. Já o Workshop de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação – WORKIF se trata 

de evento cujo objetivo é a seleção de projetos para apresentação no evento em questão. 

Portanto, tais eventos se tratam de atividades que fomentam a prática de pesquisa no 

âmbito do IFMT, mas não configura meio de divulgação dos projetos contemplados 

com recursos do IFMT e das agências de fomento parceiras.  

 Destaca-se, ainda, que a PROPES não vem cumprindo o que estabelece o Artigo 

81, XXIV do Regimento Geral: 

XXIV – organizar as informações, visando à divulgação interna e externa dos 

resultados obtidos pelas pesquisas; 

 Desse modo, nota-se a importância da divulgação dos resultados obtidos pelas 

pesquisas, uma vez que a sua ausência impossibilita a avaliação da eficiência, eficácia e 

efetividade das ações da PROPES voltadas ao desenvolvimento da pesquisa, sendo tal 

controle importante para auxílio no processo de tomada de decisões tanto gerenciais 

como operacionais. 

 RECOMENDAÇÃO 19: Criar e manter mecanismos para divulgação interna e 

externa dos resultados obtidos pelos projetos vinculados á pró-reitoria. Bem como, 

divulgue amplamente tal mecanismo. 

 

Constatação 1.1.9. Ausência de conceituação e fundamentação das modalidades de 

incentivos. 

 Observa-se, em que pese à instituição ter a prerrogativa de definir os parâmetros de 

suas ações, o IFMT não utiliza as mesmas nomenclaturas e valores dos incentivos 

previstos na tabela de valores do CNPq RN 017/2006 item 2.4 – Benefícios, conforme 

estabelece a resolução 058/2014 que aponta a necessidade de consonância com a tabela 

do CNPq:  

mailto:audin@ifmt.edu.br


    
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 
 

 

 

26 
 

Art. 6º “Os valores das bolsas terão como referência aqueles estabelecidos 

pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 

CNPq, em consonância com a tabela de equivalência apresentada no Anexo 

I”. 

 Para exemplificar apresentamos o quadro abaixo: 

CNPQ IFMT 

 Mínimo  Máximo   Mínimo  Máximo  

Produtividade em 

pesquisa – PQ 

1.100,00 1.500,00 Bolsa Pesquisador e 

Extencionista –BPE 

- 600,00 

Apoito Técnico a 

Pesquisa-  AT 

NM 

400,00 

NS 

550,00 

APC? até 3.000,00 

Taxa de Bancada Aluno 

doutorado 

- 394,00 - - - 

Taxa de Bancada pós 

doutores 

- 400,00 Taxa de Bancada Até 3.000,00 

Adicional de Bancada 1.000,00 1.300,00 -   

Iniciação científica júnior 

– ICJ 

Médio/ Fundamental. 

 100,00 Bolsa de iniciação à Pesquisa 

Júnior –BIPJ 

BIPJ 

250,00 

BIPT 

400,00 

 PROIC- Iniciação 

científica – IC 

 400,00 PROIC Médio - 250,00 

 - - PROIC superior - 400,00 

Intercambista Visitante - 14.000,00 Intercambista Profissional 

BINT 

- 5.200,00 

 

Neste contexto, tanto a tabela de valores CNPQ, quanto à tabela de 

valores do IFMT apresentam uma diversidade de nomenclaturas, siglas e valores, e, 

neste sentido o IFMT ao elaborar seus normativos deve atentar para a caracterização dos 

incentivos propostos. É necessário conceituar cada modalidade, distinguir cada tipo de 

incentivo de acordo com o publico alvo e definir de forma clara o valor de cada 

benefício, para que sejam atendidas as normativas vigentes e não haja distorção na 

operacionalização da ação como no caso da Taxa de bancada onde constatamos nos 

Editais 017/2017/PROEX/IFMT (4.000,00) Circuito Artes/Cultura ; Edital 

037/2017/RTR/IFMT (9.000,00)- JENPEX  e Edital 005/2018/RTR/IFMT –(10.000,00) 

–JENPEX,  onde a taxa de bancada com valores superiores ao previstos na resolução 

011/2015 foi utilizada para custear eventos, em desacordo com o que estabelece  o 

artigo 7º, § 4º ao previsto da resolução 011/2015. 
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RECOMENDAÇÃO 20: Estabelecer, juntamente com a PROEX, de 

forma clara e objetiva a fundamentação, a conceituação, a caracterização, distinguindo 

cada tipo de incentivo de acordo com o público alvo e definir o valor de cada benefício 

dos incentivos propostos nos normativos internos do IFMT. 

 

1.2 CONTROLES INTERNOS: GESTÃO DA PRÓ-REITORIA DE 

EXTENSÃO – PROEX. 

Constatação 1.2.1.  Desconformidade do Regimento Geral do IFMT e do Organograma 

Institucional com a realidade das atividades desenvolvidas pela PROEX. 

 Em análise do Organograma Institucional disponibilizado no sítio do IFMT e do 

Regimento Geral do IFMT, conforme Resolução CONSUP/IFMT n° 25/2018 verificou-

se que a PROEX não possui Diretorias definidas no atual regimento geral. 

 O Regimento Geral do IFMT no tocante à PROEX não está em consonância 

com a realidade, pois apresenta na Subseção II : Da Pró-Reitoria de Extensão, sendo que 

no Art. 72 diz se tratar da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura.  Bem como no Art. 74 diz 

que a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura compreende: I Diretoria de Extensão e 

Relações Interinstitucionais; II Diretoria de Cultura e Desporto. Portanto, observa-se 

que o Regimento Geral e o Organograma Institucional não retratam a realidade da 

PROEX. 

 Desse modo, faz-se necessária a atualização dessa estrutura no organograma 

institucional, como também no Regimento Geral do IFMT, e a sua divulgação no sítio 

do IFMT. 

 RECOMENDAÇÃO 21: Realizar as alterações para definir e incluir as 

atribuições de todas as suas subáreas, adequando o regimento geral e o organogama à 

realidade da Pró-Reitoria de Extensão. Bem como, os disponibilize em tempo hábil em 

sua página no sítio do IFMT. 
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Constatação 1.2.2.  Fragilidades nos fluxogramas para as atividades de concessão de 

incentivos de extensão da PROEX. 

 Em resposta à Requisição de Documento nº 24/2018, Foi disponibilizado por 

meio do Memorando n° 120/2018 - PROEX/IFMT os Links de acesso aos mapeamentos 

dos processos extensionista que viabilizam a operacionalização da concessão de 

incentivos à extensão. Em análise dos fluxogramas cujos títulos são “Projetos de 

Extensão – Acompanhamento de Projetos; Projetos de Extensão – Efetuar Pagamentos; 

Projetos de Extensão – Envio de Orçamento dos Projetos aos Campi; Projetos de 

Extensão – MEC SESU; Projetos de Extensão – Voluntário”. Verificou-se que exceto o 

ultimo referenciado, todos os demais apresentam fragilidades quanto à ausência de 

informações que compõe o trâmite das atividades de concessão de incentivo à extensão. 

 Observou-se que atividades específicas da prestação de contas e avaliações por 

meio de relatórios mensais dos bolsistas não constam no detalhamento das ações. Bem 

como, o período em que os beneficiários poderão ser incluídos e excluídos da lista de 

inadimplência que é uma das ações que se tem estabelecida nos normativos internos do 

IFMT (Resolução CONSUP n° 11/2015). Nesse sentido, constatou-se que há 

fragilidades nos fluxogramas das atividades específicas da PROEX, ou seja, as 

atividades ligadas às ações de concessão de incentivos desempenhadas pela Pró-

Reitoria. Os fluxogramas não podem ser genéricos, precisam detalhar os processos 

pertencentes aos macroprocessos e compor um documento formal. É importante 

identificar um fluxo para cada processo, demonstrando todas as atividades e os setores 

envolvidos.  

 Destaca-se que, o fluxograma é uma representação de um processo que utiliza 

símbolos gráficos para descrever passo a passo a natureza e o fluxo deste processo, cujo 

objetivo é mostrar de forma descomplicada o fluxo das informações e elementos, a 
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sequência operacional que caracteriza o trabalho que está sendo executado, além de 

evidenciar as pessoas ou grupo de pessoas envolvidas em cada etapa. 

 Dentre os benefícios que os fluxogramas proporcionam, têm-se, por exemplo: 

identificação das falhas processuais; verificação e aprimoramento do processo 

decisório; identificação de possíveis problemas de comunicação e definição de 

responsabilidades; detecção de retrabalhos, redundâncias ou etapas desnecessárias no 

processo; detecção da utilização incorreta de recursos; inserção de metodologias de 

medição de resultados de cada atividade; implantação de metodologia para melhoria 

contínua nos processos. 

RECOMENDAÇÃO 22: Atualizar os fluxogramas de todas as 

atividades para concessão de incentivos à extensão, demonstrando todas as atividades, 

as tarefas, os setores envolvidos (diretoria, departamento, coordenadoria), a fim de que 

sejam observadas as boas práticas de gestão, bem como a padronização das atividades. 

 

Constatação 1.2.3.  Ausência de manuais operacionais e de procedimentos. 

 Em resposta à Requisição de Documento nº 24/2018, Foi informado por meio do 

Memorando n° 120/2018 - PROEX/IFMT que “a PROEX/IFMT não possui, nesta 

ocasião, manuais impressos de procedimentos para concessão de incentivos, que são 

orientados pelo Programa de Valorização da Produção da Pesquisa e da Extensão 

(Resolução CONSUP n° 11/2015) e nos termos dos editais extensionista, entretanto, 

com a disponibilidade de sistema para web conferência gravada pela Rede Nacional de 

Ensino e Pesquisa – RNP, estamos fazendo tutoriais em vídeo e disponibilizando-os na 

página da PROEX para consulta sempre que necessário [...] ao finalizar os vídeos 

passaremos a confecção de manuais impressos”. Nesse sentido, se faz necessário frisar 

que a elaboração de tais vídeos não exime a responsabilidade e a necessidade de 

elaboração dos manuais de procedimentos. 
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 Observa-se que a PROEX não tem elaborado manuais operacionais e de 

procedimentos visando padronizar as atividades de concessão de incentivos. Dessa 

forma, os programas cuja responsabilidade de controle está atrelada à PROEX 

encontram-se vulneráveis a impropriedades pela ausência de orientações específicas 

formalizadas junto ao IFMT. 

 Portanto, a constatação não atende as Diretrizes para as Normas de Controle 

Interno do Setor Público - INTOSAI: 

 

Documentação - A documentação suporte do controle interno é a evidência 

material e escrita dos componentes do processo de controle interno, incluindo 

a identificação das políticas e da estrutura de uma organização, suas 

categorias operacionais, seus procedimentos de controle e respectivos 

objetivos. Esses devem estar evidenciados em documentos, tais como 

diretrizes gerenciais, políticas administrativas, manuais de procedimento e 

manuais de contabilidade (grifo nosso). 

 A ausência de manuais de procedimentos viabiliza a despadronização das 

atividades de concessão de incentivos à extensão da PROEX e dos campi que 

desenvolvem ações de Extensão, bem como o não atendimento aos princípios da 

eficácia, eficiência, economicidade e efetividade, podendo ocasionar prejuízos à 

instituição. 

RECOMENDAÇÃO 23: Elaborar manuais de procedimentos a fim 

de que sejam observadas as boas práticas de gestão e a padronização das atividades 

desempenhadas pela pró-reitoria. Os manuais devem evidenciar os prazos de vigência, o 

período para as revisões, e a versão desses documentos. 

 

Constatação 1.2.4. Fragilidades nos editais de concessão de incentivos para atividades 

de Extensão quanto aos normativos internos. 

 Em resposta a Requisição de Documento 21/2018 que solicitou os editais do 

exercício de 2017e 2018 à PROEX, a Pró-Reitoria respondeu de forma fracionada, 

encaminhando via e-mail um total 16 editais. Informou ainda que a PROEX não tem 
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informações referente aos editais do ano de 2017 dos Campi e Campus Avançado e que 

os editais do ano de 2018 se encontram publicados no SUAP Módulo de Extensão. 

Após realizar o cruzamento das informações recebidas da PROEX e as enviadas pelos 

Campi, Campus Avançados e as verificadas nos sítio institucional detectou-se um total 

de 27 editais lançados nos anos de 2017 e 2018. 

 Diante disso, constata-se a ausência de controle por parte da Pró-reitoria, sobre o 

monitoramento de emissão e publicação dos Editais dos Campi e Campus Avançados 

do  IFMT, em desacordo com  o que estabelece o Regimento Geral do IFMT Art, 76 

incisos IX  e XIII. 

“(…) IX- Apoiar a elaboração e submissão de projetos e editais 

internos e de órgãos externos de fomento, para o 

desenvolvimento de ações de extensão da instituição”;  

 Após proceder a análise da amostragem de editais, verificou-se que a PROEX 

não tem apresentado de forma clara o enquadramento dos editais às respectivas 

resoluções internas e legislações externas. Destaca-se que alguns editais não apresentam 

nenhuma fundamentação legal enquanto em outros a quantidade excede incluindo - se 

normas distintas da temática. 

 O quadro abaixo apresenta a descrição das impropriedades detectada na análise 

dos editais e que devem ser observadas, estudadas e solucionadas pelos responsáveis 

pela gestão da Pró-Reitoria.
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Editais Unidade Finalidade Base legal 
Resolução 

CONSUP 

Descrição da 

impropriedade 

Edital 012/2018RTR/IFMT. PROEX 

Chamada Pública para 

apoio a realização de 

eventos no IFMT - Jogos 

dos Servidor/Estudantes. 

Não especifica. Não 

especifica. 

Ausência de Pré-

requisitos para 

participação. 

Edital 017/2018/PROEX/IFMT. PROEX 

Chamada Pública para 

apoio aos Circuitos de 

Arte e Cultura do IFMT. 

Não especifica. 011/2015. Valor do auxilio 

divergente do previsto 

no PVPE Resolução 

011/2015.  

Utilização da resolução 

PVPE 011/2015 para 

organização e realização 

de eventos nos campi. 

Edital 031/2018/IFMT/PROEX. PROEX 

Seleção de projetos de 

extensão com concessão 

de bolsa e taxa de bancada. 

Portaria 

058/2014/SETEC/MEC. 

035/2013; 

011/2015. 

As informações no edital 

sobre o formato da 

prestação de contas (via 

SUAP) não permite 

identificar qual resolução 

está sendo seguida se a 

011/2015 ou a 035/2013. 

Edital 037/2017/RTR/IFMT. PROEX/PROEN/PROPES 

Chamada para apoio a 

Jornada de Ensino, 

Pesquisa e Extensão – 

JENPEX. 

Não especifica. 011/2015. Valor do auxilio 

divergente do previsto 

no PVPE Resolução 

011/2015.  

Utilização da resolução 

PVPE 011/2015 para 

organização e realização 
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a de eventos nos campi 

Edital 042/2018/PROEX/IFMT. PROEX 

Chamada empreendedora 

para mulheres em situação 

de vulnerabilidade social. 

Seleção de projetos com 

concessão de Bolsa e Taxa 

de Bancada. 

Lei 11.892/2008; 

Dec. 7.234/2010; 

Dec.7.416/2010. 

Portaria 058/2014/ 

SETEC/MEC. 

035/2013; 

011/2015. 

As informações no edital 

sobre o  formato da 

prestação de contas (via 

SUAP) não permite 

identificar qual resolução 

está sendo seguida se a 

011/2015 ou a 035/2013. 

Edital 

080/2018/PROEX/IFMT/ATIVA 

INCUBADORA. 

PROEX 

Pré-Incubadora de Ideias e 

Projetos de Negócios. 

Lei 11.892/2008, Lei 

10.973/2004, Lei 

9.279/1996, Lei 

13.243/2016, Decreto 

9.283/2014, Portaria 

058/2015/SETEC/MEC. 

035/2013; 

011/2015; 

084/2017. 

Ação fundamentada no 

PVPE nas mesmas 

condições de projetos de 

pesquisa e extensão.  

A incubadora possui 

regulamento próprio 

(resolução 084/2016) 

que não faz referência à 

utilização do PVPE. 

Edital 007/2017. Alta Floresta 

Extensão/Fluxo contínuo 

Seleção de Projetos e 

outras ações de Extensão. 

PDI 2014/2019;                      

Port. 

058/2014/SETEC/MEC. 

011/2015; 

035/2013. 

Não mencionou a 

Natureza da despesa e a 

fonte do recurso. 

Ausência dos anexos I, II 

e III, conforme 

mencionados no edital. 
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Edital 08/2017. Bela Vista 

Chamada interna para 

apresentação de projetos 

de extensão a serem 

conduzidas com fomento 

interno. 

PDI 2014/2018;                            

Port. 

058/2014/SETEC/MEC. 

Não 

especifica. 

O edital não menciona a 

resolução que rege o 

processo. 

Não menciona a natureza 

de despesa. 

Edital 031/2017/CFS/IFMT. Confresa 

I Jornada de Ensino, 

Pesquisa e Extensão: 

Integrando e Vivenciando 

Saberes. 

Não especifica. Não 

especifica. 

O edital não menciona a 

Natureza da despesa, 

Prestação de contas e 

forma de 

acompanhamento. 

 

014/2018/IFMT/CBA/DPIEx. Cuiabá 

Seleção de projetos de 

extensão. 

Portaria 058/2014. 011/2015. O edital não menciona a 

Natureza da despesa, 

Prestação de contas. 

Edital 018/2018/IFMT/Extensão. Rondonópolis 

Seleção de Projetos com 

concessão de Bolsas e 

Taxa de Bancada 

Não especifica. Não 

especifica. 

Não menciona a base 

legal que fundamenta a 

ação. 

Edital 018/2017. São Vicente 

Seleção de Projetos de 

Extensão. 

Lei 11.892/2008, decreto 

7.234/2010, Dec.7.416/2010. 

Portaria 058/2014/ 

SETEC/MEC. 

011/2015. O Edital não apresenta o 

Quantitativos de bolsas, 

recursos e projetos, itens 

específicos de prestação 

de contas e 

acompanhamento dos 

projetos ,entretanto 

apresenta um formulário 

com modelo de 

prestação de contas 

parcial (anexo III). 
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Edital 08/2017/IFMT/Campus 

Sorriso. 
Sorriso 

Chamada Específica: 

Projetos de Pesquisa e 

Extensão nas áreas de 

Alimentos, Agropecuária, 

Agronomia, Produção de 

Grãos e Gestão Ambiental. 

Não especifica. Não 

especifica. 

Não apresenta no Edital, 

item específico de 

prestação de contas e 

acompanhamento do 

projeto. 

Edital IFMT/PROEX/COEX nº 

01/2017-Fluxo Contínuo 
Tangará da Serra 

Chamada para seleção e 

institucionalização de 

programas, Projetos e 

Outras Ações de Extensão. 

PDI 2014/2019;                            

Port.058/2014/SETEC/MEC. 

011/2015; 

035/2013. 

O Edital não indica o 

quantitativo de bolsas, 

taxa de bancada, a 

quantidade de projetos. 

Não indica o montante 

de recurso 

disponibilizado. 

Não indica a Natureza de 

despesa.  
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 Considerando o que foi observado nos editais da amostragem acima 

mencionados, é necessário esclarecer que o edital é uma ferramenta legal prevista no 

direito administrativo. Bem como, é entendido como ato oficial que visa formalizar ou 

comunicar uma resolução administrativa oficial de interesse público aos cidadãos. 

 Nesse contexto o edital deve conter, de forma clara, todas as informações para a 

realização da Ação (bases legais, objeto, prazos (cronogramas), exigências de 

habilitação, critério de julgamento, forma de pagamento (se houver), compromissos das 

partes, avaliações, prestação de contas e forma de apresentação dos resultados). 

Ademais, é o edital que, fundamentado nas normativas vigentes, define e regula todo o 

processo seletivo, a implementação, execução, avaliação, acompanhamento e prestação 

de contas da ação proposta. 

 A ausência de itens essenciais podem gerar dúvidas e comprometer todo o 

processo, inclusive causando danos a outrem, a instituição e aos responsáveis pela 

execução da ação. Nesse sentido, as legislações externas e internas são as bases onde se 

deve fazer referencia para a elaboração dos editais, ademais, é preciso ressaltar que nas 

resoluções do CONSUP que preveem processos seletivos estão estabelecidos que estes 

serão por meio de editais. 

 Após se observar a estrutura dos editais, percebeu-se que nas resoluções do 

CONSUP não estão definidos os itens que deverão compor o edital e tendo em vista que 

a PROEX não informou se existe um modelo preestabelecido pela Pró-reitoria para sua 

construção analisou-se a amostragem definida e constatou-se que os editais não 

apresentam itens essenciais, não existe uma padronização da estrutura no que se refere 

aos itens importantes que devem constar no edital.  

 Nessa perspectiva, constatou-se que cada edital apresenta um formato, forma de 

identificação, chamadas diferentes para a mesma temática, procedimentos diferenciados 

para o mesmo tipo de objeto, forma de prestação de contas diferenciadas 

especificamente nos editais elaborados pelos Campi e Campus Avançados. 
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 Neste contexto, é preciso orientar as unidades que ausência de itens essenciais 

tais como, definições do montante de recursos, distribuição dos benefícios, forma de 

acompanhamento e prestação de contas, podem comprometer a execução e resultado 

dos processos. Portanto, necessário se faz esclarecer que a inobservância dos termos das 

resoluções gera inconsistências nos instrumentos que norteiam as ações institucionais, 

podendo ocasionar constrangimentos, danos à imagem da instituição e demandas legais. 

RECOMENDAÇÃO 24: Monitorar a emissão e publicização dos 

editais de Extensão. 

RECOMENDAÇÃO 25: Inserir as bases legais devidamente 

correlacionadas com as temáticas do objeto do edital ao elaborar ou orientar a confecção 

de editais. 

RECOMENDAÇÃO 26: Elaborar manual para confecção de editais.  

RECOMENDAÇÃO 27: Elaborar os editais, utilizando os 

normativos internos de forma que as modalidades de incentivo sejam fiéis aos que se 

encontram normatizados no âmbito do IFMT. 

 

Constatação 1.2.5. Fragilidades nos editais de concessão de incentivos para atividades 

de Extensão quanto à especificação e detalhamento da utilização do recurso. 

 Por meio de cotejamento das informações prestadas pela PROEX em resposta à 

Requisição de Documento nº 21/2018, pelos Campi e Campus Avançado em resposta à 

Requisição de Documento nº 22/2018 e em visita aos Sítios Institucionais a equipe de 

auditoria levantou um total de 25 editais dos quais 15 editais foram selecionados na 

amostra. Verificou-se que nos editais selecionados não há especificação e detalhamento 

de utilização do recurso tais como: De onde vem o recurso? Onde será aplicado? Como 

será aplicado? Quanto será aplicado? 
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 De acordo com o Regimento Geral do IFMT é responsabilidade da Pró-reitoria 

de Extensão a gestão dos recursos destinados à implementação das políticas da pró-

reitoria no âmbito do IFMT: 

Art. 75 [...] III – propor e acompanhar a execução do orçamento específico e 

dos recursos previstos no PDI para o desenvolvimento das ações de 

Extensão; 

 XXIII – elaborar e acompanhar a execução do planejamento orçamentário e 

financeiro dos recursos destinados às ações de extensão, cultura e desporto no 

âmbito da pró-reitoria; 

Art. 76 [...] VIII – promover convênios e outras parcerias para execução das 

políticas de relações interinstitucionais no âmbito do Instituto Federal do 

Mato Grosso (grifo nosso); 

 Nessa perspectiva, vale ressaltar que os recursos geridos pela pró-reitoria são de 

natureza interna e externa, pois possibilita a captação externa para a execução das 

atividades intrínseca desta e que apresentar nos editais tais informações de forma clara e 

objetiva possibilita ao usuário maior compreensão de qual será a fonte que promoverá o 

fomento aos projetos de extensão. 

 Verificou-se que a PROEX não tem apresentado de forma clara e objetiva nos 

editais os recursos disponíveis, a origem do recurso, o detalhamento das modalidades de 

incentivo com os respectivos valores. A tabela abaixo apresenta os editais que não 

elenca de forma específica e detalhada os recursos para desenvolvimento das atividades 

de extensão: 

Edital Unidade Descrição da Impropriedade 

Edital 042/2018/PROEX/IFMT. PROEX Não definiu a quantidade de bolsas por valores. 

Edital 80/2018/PROEX/IFMT/ 

ATIVA INCUBADORA. 
PROEX 

Edital contempla implementação de incubadora. 

Entretanto, utiliza taxa de bancada e a Resolução 

CONSUP 11/2015. 

Edital 08/2017. Bela Vista 

Não define a quantidade de projetos, quantidade de 

Bolsa por valor, dessa forma não é possível calcular o 

montante do recurso. 

Edital IFMT/PROEX/COEX nº 

01/2017-Fluxo Contínuo. 

 

Tangará da 

Serra 

Não prevê a quantidade de projetos, o valor do recurso 

disponível, tampouco a quantidade de bolsa com os 

respectivos valores. Não há possibilidade de calcular o 

montante do recurso. 

 Portanto, verifica-se que a PROEX não tem definido um modelo para 

apresentação dos recursos disponíveis e quais as modalidades e valores de forma 
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individual nos editais. Constata-se que tal fragilidade pode impactar na gestão dos 

recursos pela pró-reitoria e dificultar a tomada de decisão tanto gerencial quanto 

operacional. 

RECOMENDAÇÃO 28: Padronizar e especificar de forma clara e 

objetiva os recursos disponíveis, a origem do recurso, o detalhamento das modalidades 

de incentivo com os respectivos valores e o quantitativo de incentivo por modalidade 

nos editais sob sua responsabilidade e dos campi no IFMT. 

 

Constatação 1.2.6. Fragilidades nos normativos internos de concessão de incentivos 

para atividades de Extensão quanto à legislação externa. 

Em análise dos Normativos Internos do IFMT foi observado ausência 

de referencia às legislações externas que sustentam a temática abordada. Bem como, há 

mais de uma regulamentação interna para mesma modalidade de incentivo, o que pode 

possibilitar impropriedades e/ou irregularidade na execução das atividades da pró-

reitoria. 

Resolução Finalidade 
Fundamentação 

Legal utilizada 
Descrição/Impropriedade 

Resolução 

Ad 

Referendum 

20/2010. 

Aprova Ad 

Referendum o 

Programa 

Institucional de 

Iniciação Científica 

do Instituto Federal 

de Educação, 

Ciência e 

Tecnologia de Mato 

– PROIC. 

Lei n° 

11.892/08; 

 

PDI 2009-2013. 

 

Aprova o Programa mas não específica se há relação 

com normas externas, bem como não define os 

valores das referidas bolsas instituídas.  

Resolução 

CONSUP 

050/2012. 

Aprova o valor das 

bolsas de Iniciação 

Científica a serem 

praticados no 

Programa 

Institucional de 

Iniciação Científica 

do IFMT – PROIC. 

Resolução 

CONSUP 

020/2010. 

 Excesso de resoluções para um mesmo tema nos 

editais da IFE. 

Resolução 

CONSUP 

Aprova o 

Regulamento do 

PDI 2014-2019; 

 

Não especifica as normas externas para todas as 

modalidades de incentivos e utiliza siglas sem que 
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011/2015. Programa de 

Valorização da 

Produção da 

Pesquisa e Extensão 

- PVPE do IFMT. 

Portaria 

058/2014 

SETEC/MEC; 

 

Tabela de 

valores do 

CNPQ. 

haja definição clara de qual incentivo se refere. Bem 

como, não apresenta a sequência dos itens 

mencionados na portaria e não há correlação entre o 

quadro de valores da Portaria com o quadro da 

Resolução. 

Resolução 

CONSUP 

035/2013. 

Aprova o 

Regulamento das 

Atividades de 

Extensão no âmbito 

do IFMT e a 

proposta de 

regulamento para o 

Programa 

Institucional de 

Incentivo à 

Extensão – 

PROINEX. 

---- 

Não específica as normas externas correlacionadas. 

Bem como, traz duas normativas na mesma resolução. 

Uma como anexo da outra normativa. 

 

Observa-se que os Normativos Internos não especificam as normativas 

externas de forma clara, bem como não há sequência dos itens e correlação com as 

normas externas (ex. Resolução CONSUP 11/2015 com a Portaria nº 58/2014 da 

SETEC-MEC). Constata-se que tais impropriedades podem impactar na execução das 

atividades e no cumprimento dos princípios da transparência, eficácia, eficiência, 

economicidade e efetividade, podendo ocasionar prejuízos à instituição ao possibilitar a 

concessão de incentivos de forma irregular. 

RECOMENDAÇÃO 29: Promover, juntamente com a PROPES, 

ações para que os Normativos Internos façam referência às legislação externas e 

especifiquem de forma clara e objetiva todos os itens de tais regulamentações. 

RECOMENDAÇÃO 30: Executar suas ações de incentivos à 

extensão utilizando os normativos internos de forma que as modalidades de incentivos 

nos editais sejam fiéis aos que se encontram normatizados no âmbito do IFMT. 
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Constatação 1.2.7.  Fragilidade no controle de inadimplentes nos processos de 

concessão de incentivos para atividades de extensão. 

 Em entrevista realizada no dia 11/09/2018 às 09:10 horas, a PROEX foi 

questionada sobre a existência de mecanismos de controle de inadimplentes. Em 

resposta foi informado que “a PROEX possui planilha eletrônica em Excel para 

controle dos projetos e inadimplentes e que a mesma disponibiliza tal planilha para 

análise”. Nesse sentido, a planilha eletrônica foi disponibilizada via e-mail cujo título 

é: “Banco de Dados – Projetos de Extensão”. 

 Verificou-se que a planilha não possui campo para preenchimento da data limite 

para a prestação de contas, bem como para que sejam lançadas as novas datas caso seja 

pedido prorrogação e se tenha obtido êxito. Nesse sentido, constata-se que há 

fragilidade no que estabelece a Resolução CONSUP n° 11/2015 em seu Artigo 27 

Parágrafo único: 

Art. 27.  A apresentação da prestação de contas deste regulamento deve 

ocorrer em duas etapas, sendo a primeira (parcial) após conclusão de 50% de 

execução do projeto e a segunda (final) em até 60 (sessenta) dias após a data 

prevista para encerramento do projeto; 

Parágrafo único. O atraso por mais de 30 dias na apresentação da prestação 

de contas parcial ensejará a interrupção no pagamento do benefício, e o 

atraso por igual período na prestação de contas final ensejará a inclusão do 

servidor no cadastro de inadimplente da PROPES e da PROEX, sem prejuízo 

de outras medidas administrativas legais (grifo nosso). 

 

 Além do mais, a planilha em questão não possibilita registrar informações 

quanto à data de inclusão na lista, tal qual a data de exclusão. Bem como, não registra o 

período ao qual o servidor ficará impossibilitado de concorrer a novos editais. Portanto, 

constata-se que a PROEX não tem cumprido seu papel quanto ao controle do que 

estabelece os artigos 30 e 32 §3º da Resolução n° 11/2015. Conforme transcrito abaixo: 

Art. 30. Considerar-se-á em situação de inadimplência, com consequente 

instauração de tomada de contas especial, cobrança judicial e Processo 

Administrativo Disciplinar, o beneficiário que não apresentar a prestação de 

contas nos prazos estipulados neste Regulamento, ou que a mesma não seja 

aprovada. 

Parágrafo único. A análise final dos relatórios será realizada obrigatoriamente 

por equipe da PROPES e PROEX. 
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Art. 32.  O relatório final poderá receber uma das seguintes indicações: 

aprovado, aprovado com ressalva e reprovado. 

§3º O Coordenador do Projeto que tiver o relatório final reprovado ou não 

entregue nos prazos estabelecidos torna-se inadimplente e impedido de 

participar de novos editais tanto da PROPES quanto da PROEX, por um 

período de 2 (dois) anos, sem prejuízo de outras penalidades legais (Grifo 

nosso). 

 Nesse sentido, as informações se fazem necessárias para que a PROEX realize o 

acompanhamento das atividades desempenhadas pelos coordenadores dos projetos em 

tempo hábil. Portanto, fica evidenciada a necessidade de que sejam incluídos alguns 

campos (colunas) na planilha para que se possa realizar o acompanhamento de forma a 

verificar o cumprimento dos prazos. Verifica-se, também, o não cumprimento dos 

normativos internos pela PROEX, e ainda, a existência de divergência entre o que 

estabelece a Resolução nº 11/2015 e os procedimentos realizados pela PROEX. Essa 

divergência nos procedimentos pode ocasionar a despadronização dos processos, além 

de possíveis danos ao erário. 

 RECOMENDAÇÃO 31: Realizar controle de inadimplentes de forma 

a atender todos os requisitos constantes nas Resoluções do CONSUP, bem como atenda 

aos princípios da eficácia, eficiência, economicidade e efetividade. 

RECOMENDAÇÃO 32: Elaborar um check-list de verificação de 

processo de prestação de contas, incluindo todas as exigências das Resoluções do 

CONSUP e dos editais, que deverá ser datado e assinado pelo servidor responsável pela 

análise por meio de parecer técnico. 

RECOMENDAÇÃO 33: Emitir nada consta, em conjunto com a 

DSGP, sobre débitos em prestação de contas de projetos que tenham recebido recursos 

do IFMT. 

RECOMENDAÇÃO 34: Manter controle atualizado de 

inadimplentes, incluindo, pelo menos, as informações de data de início do projeto, data 

de recebimento do recurso, prazo da proposta, data da solicitação de prorrogação, prazo 

final após prorrogação, data de inclusão na lista, data de exclusão, situação de 
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inadimplência e período pelo qual o servidor/coordenador ficará suspenso de participar 

em novos editais no IFMT. 

RECOMENDAÇÃO 35: Estabelecer rotinas de cobrança dos 

pesquisadores inadimplentes e crie mecanismos para coibir a inadimplência dos 

pesquisadores junto ao IFMT. 

 

Constatação 1.2.8. Ausência de canal de comunicação formalmente instituída para 

esclarecimentos de dúvidas dos campi. 

 Em entrevista realizada no dia 11/09/2018 às 09:10 horas, a PROEX foi 

questionada sobre os canais de comunicação entre a Pró-reitoria  e os campi para 

orientação e acompanhamento aos extensionista. Em resposta foi informado que os 

meios de comunicação para esclarecimentos de dúvidas dos campi atualmente 

compreendem: vídeos instrucionais, 2 fóruns anuais, por meio do diretor de extensão 

nos campi. Entretanto, não foi informado a existência de meio exclusivo para o 

esclarecimento de dúvidas. O sítio da PROEX não contempla canais de orientações, 

bem como o módulo SUAP não possui tal funcionalidade. 

 Nota-se que as atividades de extensão envolvem diversos servidores que são 

coordenadores de projetos e que há necessidade de resolução de dúvidas ou de 

esclarecimento de rotinas seja em relação à legislação vigente ou em relação aos 

procedimentos administrativos operacionais. 

 Dentre as atribuições regimentais da Diretoria de Extensão e Relações 

Interinstitucionais está a de “prestar orientações e apoiar as ações das coordenações de 

extensão dos campi do IFMT” (Art.76, IV  – Regimento Geral do IFMT). Desse modo, 

pode-se afirmar que está intrínseca a função de orientar os campi no esclarecimento de 

dúvidas sobre os assuntos de domínio dessa Pró-reitoria. 
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 Portanto, essa constatação apresenta uma fragilidade da PROEX no apoio às 

atividades desenvolvidas pelos campi, uma vez que a ausência do canal para 

esclarecimento de dúvidas pode dificultar e retardar o desenvolvimento das atividades 

dos campi. Assim, é importante que os campi tenham um meio exclusivo para solicitar 

o esclarecimento de dúvidas em tempo hábil à execução de suas atividades, além de ser 

fundamental que os campi sejam informados da existência do canal e incentivados a 

usá-lo. 

 Ademais, o portal da PROEX no sítio do IFMT não contempla informações 

sobre os editais sob sua responsabilidade (editais dos campi e os da Pró-reitoria) 

relacionadas às atividades de concessão de incentivos à extensão. Além de, não ser 

padronizado de acordo com o Guia de Estilo do Portal Institucional Padrão: Identidade 

Padrão de Comunicação Digital do Poder Executivo Federal o que resulta na ausência 

de identidade visual para o IFMT.  

 Diante o exposto, é cabível mencionar que a Lei de Acesso a Informação nº 

12.527/2011 determina:  

Art. 7° O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, 

os direitos de obter: 

[...] V - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, 

inclusive as relativas à sua política, organização e serviços; [...] 

 As informações devem ser apresentadas por instrumento que possibilite ao 

público obter o conhecimento de forma fácil e rápida. Nesse sentido, a Lei nº 

12.527/2011 afirma que:  

Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, 

independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, 

no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou 

geral por eles produzidas ou custodiadas. 

Portanto, publicidade não é apenas tornar público, mas tornar claro e 

compreensível à população. Faz-se necessário que a publicidade cumpra papel essencial 

de informar com nitidez e clareza ao público os atos praticados pela Administração 

Pública. Assim, é primordial que a informação esteja disponível de forma fácil, rápida e 
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clara, para conferir eficácia aos atos da Administração, bem como possibilitar o controle 

do ato pela população e por outros órgãos. 

 

  RECOMENDAÇÃO 36: Criar e manter canal de comunicação para 

atendimento exclusivo de dúvidas e esclarecimentos dos campi quanto às atividades de 

concessão de incentivos á extensão. Bem como, divulgue amplamente o canal para os 

campi. 

 RECOMENDAÇÃO 37: Realizar a divulgação de todos os seus editais, atos 

normativos e administrativos no seu portal no sítio do IFMT. 

 RECOMENDAÇÃO 38: Designar um servidor para receber as solicitações do 

canal e enviar ao setor responsável pela resposta, estabelecendo formalmente um prazo 

para atendimento. 

 RECOMENDAÇÃO 39: Desenvolver o portal da PROEX, juntamente com a 

DGTI, de acordo com as orientações exaradas pelo Poder Executivo Federal, conforme 

o Guia de Estilo do Portal Institucional Padrão. 

 

Constatação 1.2.9. Ausência de instrumento de divulgação interna e externa dos 

resultados obtidos pelas pesquisas vinculadas à PROEX. 

 Em entrevista realizada no dia 11/09/2018 às 09:10 horas, a PROEX foi 

questionada sobre a existência no site do IFMT quanto aos resultados obtidos pelos 

projetos de pesquisa, bem como quanto a forma de divulgação interna e externa dos 

resultados obtidos pelos projetos. Em resposta foi informado que “o meio de divulgação 

é a Revista Digoreste”. 

 Entretanto, a Revista de extensão Digoreste se trata de uma coletânea de 

extensão no âmbito do IFMT com fins de selecionar os melhores projetos. Portanto, tal 

periódico se trata da divulgação da atividade que fomenta a prática de extensão no 
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âmbito do IFMT, mas não configura meio de divulgação dos projetos contemplados 

com recursos do IFMT e das agências de fomento parceiras.  

 Destaca-se, ainda, que a PROEX não vem cumprindo o que estabelece o Artigo 

75, XV do Regimento Geral: 

XV – publicizar os resultados dos projetos e serviços de extensão e cultura 

desenvolvidos pelo IFMT; 

 Desse modo, nota-se a importância da divulgação dos resultados obtidos pelos 

projetos, uma vez que a sua ausência impossibilita a avaliação da eficiência, eficácia e 

efetividade das ações da PROEX voltadas ao desenvolvimento extensionista, sendo tal 

controle importante para auxílio no processo de tomada de decisões tanto gerenciais 

como operacionais. 

 RECOMENDAÇÃO 40: Criar e manter mecanismos para divulgação interna e 

externa dos resultados obtidos pelos projetos vinculados à pró-reitoria, bem como 

divulguar amplamente tal mecanismo. 

 

Constatação 1.2.10. Ausência de conceituação e fundamentação das modalidades de 

incentivos. 

 Observa-se, em que pese à instituição ter a prerrogativa de definir os parâmetros de 

suas ações, o IFMT não utiliza as mesmas nomenclaturas e valores dos incentivos 

previstos na tabela de valores do CNPq RN 017/2006 item 2.4 – Benefícios, conforme 

estabelece a resolução 058/2014 que aponta a necessidade de consonância com a tabela 

do CNPq:  

Art. 6º “Os valores das bolsas terão como referência aqueles estabelecidos 

pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 

CNPq, em consonância com a tabela de equivalência apresentada no Anexo 

I”. 

 Para exemplificar apresentamos o quadro abaixo: 

CNPQ IFMT 

 Mínimo  Máximo   Mínimo  Máximo  
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Produtividade em 

pesquisa – PQ 

1.100,00 1.500,00 Bolsa Pesquisador e 

Extencionista –BPE 

- 600,00 

Apoito Técnico a 

Pesquisa-  AT 

NM 

400,00 

NS 

550,00 

APC? até 3.000,00 

Taxa de Bancada Aluno 

doutorado 

- 394,00 - - - 

Taxa de Bancada pós 

doutores 

- 400,00 Taxa de Bancada Até 3.000,00 

Adicional de Bancada 1.000,00 1.300,00 -   

Iniciação científica júnior 

– ICJ 

Médio/ Fundamental. 

 100,00 Bolsa de iniciação à Pesquisa 

Júnior –BIPJ 

BIPJ 

250,00 

BIPT 

400,00 

 PROIC- Iniciação 

científica – IC 

 400,00 PROIC Médio - 250,00 

 - - PROIC superior - 400,00 

Intercambista Visitante - 14.000,00 Intercambista Profissional 

BINT 

- 5.200,00 

 

Neste contexto, tanto a tabela de valores CNPQ, quanto à tabela de 

valores do IFMT apresentam uma diversidade de nomenclaturas, siglas e valores, e, 

neste sentido o IFMT ao elaborar seus normativos deve atentar para a caracterização dos 

incentivos propostos. Ademais, se faz necessário conceituar cada modalidade, distinguir 

cada tipo de incentivo de acordo com o público alvo e definir de forma clara o valor de 

cada benefício, para que sejam atendidas as normativas vigentes e não haja distorção na 

operacionalização da ação como no caso da Taxa de bancada onde constatamos nos 

Editais 017/2017/PROEX/IFMT (4.000,00) Circuito Artes/Cultura; Edital 

037/2017/RTR/IFMT (9.000,00)- JENPEX  e Edital 005/2018/RTR/IFMT –(10.000,00) 

–JENPEX,  onde a taxa de bancada com valores superiores ao previstos na resolução 

011/2015 foi utilizada para custear eventos, em desacordo com o que estabelece  o 

artigo 7º, § 4º ao previsto da resolução 011/2015. 

RECOMENDAÇÃO 41: Estabelecer, juntamente com a PROPES, de 

forma clara e obejtiva a fundamentação, a conceituação, a caracterização, distinguindo 

cada tipo de incentivo de acordo com o público alvo e definir o valor de cada benefício 

dos incentivos propostos nos normativos internos do IFMT. 
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III – CONCLUSÃO 

 Em face dos exames realizados, concluímos que a instituição dispõe de uma 

série de normativas, cujos contextos são ancorados na mesma temática, auxílio 

financeiro a Pesquisadores (estudantes e servidores) e Bolsas.  Desta forma, sugere-se 

que o IFMT promova estudos no sentido de unificar os regulamentos de Pesquisa e 

Extensão de forma que os incentivos sejam equivalentes e a forma de aplicação seja 

facilitada quando da elaboração dos editais, execução das atividades, acompanhamentos, 

avaliações e prestação de contas, bem como da apresentação dos resultados. 

 Neste contexto, é necessário que as recomendações sejam observadas e que haja 

a implantação de um processo contínuo de aprimoramento com o objetivo de evitar as 

falhas comumente detectadas pela auditoria interna, quanto pela externa. 

 No mais, lembramos que a Auditoria Interna deve ser sempre entendida como 

uma atividade de assessoramento à Administração, de caráter essencialmente 

preventivo, destinada a agregar valor e a melhorar as operações da entidade, assistindo-a 

na consecução de seus objetivos mediante uma abordagem sistemática e disciplinada, 

fortalecendo a gestão e racionalizando as ações de controle interno. 

  

Cuiabá, 16 de outubro de 2018. 

Equipe Auditoria Interna (AUDIN): 
Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo Nobre Auditor Chefe 
 

Cacilda Guarim Téc. Assuntos Educacionais 
 

Flávio Luiz Lara Auditor 
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