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Relatório de Auditoria nº 12/2018 

 

Unidade Auditada: Campus Alta Floresta 

Nome do Gestor: Júlio César dos Santos Cargo: Diretor Geral 

Ordem de Serviço: 08/2018 

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

Justificativas acatadas quanto às seguintes constatações da Nota de Auditoria nº 

09/2018:1.3; 1.5; 1.10; 1.11 e 1.13  
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Senhor Gestor,  

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

referente ao exercício de Outubro a Dezembro/2017 e Janeiro a maio/2018, objetivando 

o acompanhamento preventivo dos atos e fatos de gestão ocorridos durante o exercício 

analisado, apresentamos a Nota de Auditoria referente ao acompanhamento das ações 

previstas no PAINT 2018, realizadas pelo Campus Alta Floresta, conforme descritas 

abaixo: 

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

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

2016. 

I – ESCOPO DO TRABALHO 

Este trabalho foi realizado de acordo com as Normas de Auditoria 

aplicáveis ao Serviço Público Federal.  

Cabe ressaltar que o campus Alta Floresta atingiu um grau de 

maturidade de 65% na avaliação dos controles internos em 2016, ficando excluída da 

amostragem para auditoria de conformidade no exercício 2018. 
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Salienta-se que a análise relatada restringe-se exclusivamente aos 

aspectos de formalização legal dos procedimentos, excluídos, portanto aqueles de 

natureza técnica, inclusive quanto ao detalhamento do objeto do certame, suas 

características, requisitos e especificações.  Sobre tais dados, partiremos da premissa de 

que a autoridade competente se municiou dos conhecimentos específicos 

imprescindíveis para a sua adequação às necessidades da Administração. 

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

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

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

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

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

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

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

pedagogia, assistência social e registro escolar. Também houve visita à obra do 

refeitório. 

   Também foi percebido o empenho da gestão na elaboração das matrizes 

de riscos do campus, com a identificação de no mínimo 03 (três) riscos e seus 

respectivos controles, nas áreas de ensino,pesquisa, extensão e administração.  

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

 

1- CONTROLE DE GESTÃO 

 CONTROLES INTERNOS 

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

Resolução n.º  25/2017 que aprova o novo regimento geral do IFMT. 
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Manifestação da Unidade: “O Regimento Interno do Campus Alta 

Floresta encontra-se disponível no site institucional no seguinte caminho: Sobre o 

Campus > Regimento Interno. Ou diretamente no link: 

http://alf.ifmt.edu.br/media/filer_public/f2/7a/f27a515d-275f-4768-92e4-

1f60c57cdba3/portaria_n_060_-

_aprovar_minuta_regimento_interno_do_ifmt_campus_alf.pdf. Frise-se que o 

Regimento Interno em questão foi elaborado em 2015, e ficou pendente de apreciação 

pelo CONSUP, ante a ausência de encaminhamento pela PRODIN à época. Portanto, 

considerando que o documento em questão ficou defasado, ante a vigência do novo 

Regimento Geral do IFMT, foi designada uma Comissão através da Portaria IFMT 

ALF nº 45/2017 (em anexo) para a elaboração de uma nova minuta de Regimento 

Interno. Os trabalhos da Comissão foram prorrogados através da Portaria IFMT ALF 

nº 105/2018. Frise-se que o Campus tem utilizado o Regimento Interno atual, até a 

finalização do novo Regimento Interno”. 

Causa: Controle Interno insuficiente. 

Análise da AUDIN: Considerando a manifestação do gestor de que já 

possui regimento interno desde 2015, mesmo sem homologação pelo CONSUP, 

cabendo apenas adequá-lo ao novo regimento geral do IFMT, a constatação fica mantida 

até a adequação/aprovação do regimento interno do campus. 

Recomendação: Adequar o regimento interno do campus com o novo 

regimento geral do IFMT. 

 

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

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

gerenciamento de riscos na Instituição. 
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   Manifestação da Unidade: “O Campus Alta Floresta instituiu, através 

da Portaria IFMT ALF nº 100, de 16 de julho de 2018 (em anexo) o Comitê de 

Governança, Riscos e Controle do Campus. O Comitê em questão será responsável 

pela realização das atividades de governança, riscos e controles. De tal modo, será 

responsabilidade do referido Comitê dar início aos trabalhos de mapeamento de 

processos, criação de indicadores, estabelecimento de rotinas formais de cada um dos 

setores do Campus e assessoramento direto ao Gestor na elaboração do planejamento 

estratégico e tático da unidade”. 

    Causa: Controle interno insuficiente 

                             Análise da AUDIN: Com os planejamentos estratégico e tático bem 

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

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

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

conjunto com a Reitoria instituir o Planejamento Estratégico.  O Gestor do campus já 

tomou a iniciativa de designar um comitê para trabalhar esses planejamentos, sendo 

assim a constatação ficará mantida para acompanhar os trabalhos do comitê e aguardar a 

definição desses planejamentos. 

Recomendação: Formalizar o planejamento tático e operacional das 

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

prioridades, no âmbito do campus e do IFMT. 

 

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

exceto o ensino, como boas práticas de gerenciamento de riscos.  

Manifestação da Unidade: O Campus Alta Floresta instituiu, através 

da Portaria IFMT ALF nº 100, de 16 de julho de 2018 (em anexo) o Comitê de 

Governança, Riscos e Controle do Campus. O Comitê em questão será responsável 
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pela realização das atividades de governança, riscos e controles. De tal modo, será 

responsabilidade do referido Comitê dar início aos trabalhos de mapeamento de 

processos, criação de indicadores e estabelecimento de rotinas formais de cada um dos 

setores do Campus. 

Causa: Controles internos insuficientes. 

Análise da AUDIN: O mapeamento dos processos na Administração 

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

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

nessa área que devem ser controladas a fim de alcançar todos os seus processos. Cabe 

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

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

prática de gerenciamento de risco nos órgãos do Poder Executivo. O Gestor do campus 

já tomou a iniciativa de designar um comitê para trabalhar esses mapeamentos, sendo 

assim a constatação será mantida para acompanhar os trabalhos do comitê e aguardar a 

conclusão do mapeamento. 

Recomendação: Concluir o mapeamento dos processos do campus. 

 

Constatação 1.4. Ausência de uso eletrônico para criação e movimentação de processo 

administrativo, em desacordo ao §1º do art. 22 da Decreto n.º 8.539/2015 

Manifestação da Unidade: Conforme dispõe o Inciso III do Art. 113 

do atual Regimento Geral do IFMT, compete à Diretoria Sistêmica de Tecnologia da 

Informação - DSTI normatizar e prover Sistemas de Tecnologia da Informação, no 

âmbito Geral do IFMT. Os Incisos XII e XIII deste mesmo artigo também vão no mesmo 

sentido. Dessa forma, é responsabilidade da DSTI prover aos campi do IFMT o sistema 

eletrônico para criação e movimentação de processo administrativo. Considerando que 

é responsabilidade da DSTI a adoção das providências cabíveis em relação à presente 
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constatação, encaminhamos o Memorando nº 171/2018/DG/ALF/IFMT (em anexo), ao 

Magnífico Reitor para a adoção das providências cabíveis. 

Causa: Controles Internos insuficientes. 

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

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

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

melhorias na burocratização dos procedimentos administrativos, além de oferecer maior 

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

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

procedimentos no âmbito do IFMT. 

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

funcionamento do uso eletrônico para criação e movimentação de processo 

administrativo no âmbito do IFMT. 

 

Constatação 1.5. Fragilidades na alimentação do sistema acadêmico pelo campus. 

Descrição 

     Acesso de usuários de outras unidades do IFMT com perfil de alteração dos dados 

acadêmicos dos alunos do campus.  As autorizações para alterações de dados 

acadêmicos podem ocorrer dos superiores hierárquicos no campus ou na Reitoria, 

entretanto apenas os servidores da secretaria de registro escolar do campus que podem 

possuir perfil para alterar dados de alunos daquele campus. 

   Manifestação da Unidade: Desconhecemos que outras Unidades do 

IFMT tenham perfil de alteração de dados acadêmicos dos alunos do Campus. 

Observação: ocorreu um fato isolado, onde a PROEN fez a transferência do aluno L. 
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G.M.C para o Campus Avançado de Sinop-MT,  conforme memorando n.º 

029/2018/CRE/ALF/IFMT de 02 de agosto de 2018 (em anexo). Com base neste 

documento o Departamento de Ensino encaminhou ao Gabinete da Direção Geral do 

Campus solicitando providências. No entanto, ressaltamos que a gestão do Sistema 

Acadêmico é de responsabilidade da Reitoria/PROEN, de tal modo, eventuais 

concessões de acessos indevidos devem ser apuradas junto à Reitoria/PROEN. 

Causa: Controle interno insuficiente. 

Análise da AUDIN: Considerando a manifestação do Gestor e a 

descrição da constatação, cabe ressaltar a importância de que apenas o perfil do 

responsável pela secretaria escolar do campus, onde o alunos esteja matriculado, pode 

alterar a situação. Sendo que mesmo em casos isolados, o sistema não deveria dar esse 

acesso a qualquer outro usuário, sendo a tramitação correta o envio de um expediente à 

secretaria escolar autorizando a alteração.  A Gestão do campus deve discutir com a 

PROEN a necessidade dessa restrição. 

Recomendação: Garantir, junto à PROEN, a exclusividade - pela 

alteração da situação escolar de um aluno - ao responsável pelo registro escolar do 

campus. 

 

Constatação 1.6. Ausência de dimensionamento de pessoal técnico administrativo em 

todas as áreas do campus, demonstrando a necessidade da força de trabalho do campus, 

em descumprimento dos art. 5º e 6º do Decreto n. 5.825/2006.  

Reduzido quadro de pessoal técnico administrativo em comparação ao tamanho do 

campus, quantidade de alunos e recursos públicos executados.  O IFMT não dispõe de 

um estudo de dimensionamento de pessoal para administrar a força de trabalho nos 

seus campi. 

No campus foi observado: 

-  Um único servidor técnico administrativo desenvolvendo atividades de mais de um 

setor; 

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 

 

 

8 

Relatório de Auditoria nº 12/2018 

Manifestação da Unidade: “Infelizmente o Campus Alta Floresta ainda 

conta com um quadro reduzido de servidores técnicos administrativos. No entanto, a 

ampliação do quadro de servidores extrapola a competência de atuação do Campus, 

visto envolver a Reitoria e, principalmente, o Ministério da Educação e o Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Deve-se frisar que a Direção Geral do 

Campus Alta Floresta tem atuado ativamente em prol da liberação de códigos de vagas 

para a contratação de novos servidores técnicos administrativos. Para isso, tem 

participado de reuniões no Ministério da Educação, juntamente com o Magnífico 

Reitor, para pleitear a liberação do número mínimo de vagas de técnicos 

administrativos, considerando a dimensão do Campus. Porém, o contexto vivenciado 

pelo país têm demonstrado que,  em médio e curto prazo, a possibilidade de liberação 

de novas vagas é bastante remota. Diante de tal cenário, a única alternativa que nos 

resta é trabalhar com o quadro atual da melhor forma possível, realizando a 

distribuição das atividades respeitando as atribuições de cada cargo e realizando a 

devida segregação das funções”. 

Causa: Controles internos insuficientes. 

Análise da AUDIN: O dimensionamento da força de trabalho 

demonstra uso racional do quantitativo de servidores e a real necessidade da Instituição, 

analisando atribuições e perfis dos profissionais existentes. Sendo assim, a gestão deve 

tomar iniciativa de buscar dimensionar sua força de trabalho no campus e apresentar 

formalmente as suas dificuldades e necessidades para a Autoridade Máxima do IFMT, 

buscando embasar-se na portaria 477/2017 MP. 

Durante a visita ao campus Alta Floresta fica evidente a desproporção 

de servidores lotados nos setores administrativos para atender as necessidades de: 

manutenção de um prédio nas dimensões atuais; de alunos matriculados; e de técnicos e 

servidores lotados no campus.  Considerando a manifestação do gestor de que tem 

empenhado junto às autoridades competentes para mitigar tal situação, a constatação 

ficará mantida até a solução da questão, uma vez que essa situação pode convergir para  
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resultados inadequados nas aquisições de produtos/serviços e suportes à permanência de 

alunos em sala de aula. 

Recomendação 1: Dimensionar a força de trabalho no campus, 

demonstrando a real necessidade de recursos humanos. 

Recomendação 2: Ampliar o quantitativo de servidores técnicos 

administrativos, para atender de forma adequada às necessidades do campus. 

 

Constatação 1.7. Fragilidade na estrutura física do campus.  

Descrição 

- ausência de uma quadra coberta para as aulas de educação física aos alunos do 

campus; 

- ausência de rampa de acesso ao 2º piso do campus, possuindo apenas um 

elevador que constantemente não funciona; 

- ausência de espaço físico definitivo para estoque de almoxarifado (sendo 

utilizado provisoriamente no mezanino da Biblioteca); 

- ausência de espaço físico para guarda de materiais e equipamentos de uso do 

campus (atualmente está junto com o estoque de almoxarifado); 

Manifestação da Unidade: A Gestão do Campus Alta Floresta tem 

trabalhado ativamente para prover o Campus com a estrutura física mínima necessária 

para a realização de todas as suas atividades. Neste sentido, em conjunto com o 

Departamento de Engenharia e Planejamento Estrutural - DEPE, e contanto com 

empresas contratadas, já providenciamos os Projetos de Engenharia (em anexo) para a 

edificação do Ginásio Poliesportivo e do Galpão de Maquinários e Almoxarifado. Tais 

projetos encontram-se aptos a serem submetidos a licitação, no entanto, o Campus nem 

a Reitoria dispõem de dotação orçamentária suficiente, uma vez que as duas obras 

somadas estão estimadas em aproximadamente R$3.000.000,00 (três milhões de reais). 
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O Gestor do Campus tem participado de reuniões no Ministério da Educação, 

juntamente com o Magnífico Reitor, para pleitear a liberação de orçamento de 

investimento para a realização dessas obras, porém, até o momento, não temos 

nenhuma garantia se obteremos êxito. Portanto, o que tem impedido o Campus de 

realizar a implementação das estruturas físicas faltantes é a ausência de dotação 

orçamentária. Em relação ao elevador, já providenciamos a contratação do serviço de 

manutenção corretiva e já estamos providenciando a instalação de sistema de 

monitoramento por câmeras, evitando assim a depredação dos elevadores pelos 

usuários. 

Causa: Infraestrutura física insuficiente de espaço físico. 

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

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

físicos que acomode à diversas atividades realizadas.  Durante a visita ao campus 

verificou-se que melhorou as condições da estrutura física com a mudança para o novo 

prédio, entretanto, ainda tem algumas necessidades para serem complementadas, como a 

construção de uma local coberto de atividades esportivas para os alunos, o acesso aos 

pisos superiores e uma adequação do espaço do almoxarifado. Considerando a 

manifestação do Gestor, a visita de auditores ao campus e que o governo federal tem 

restringido os recursos orçamentários destinados à construções e reformas nas IFEs, 

constatou-se o empenho do gestor em sanar essas necessidades para atender a 

comunidade escolar, devendo a constatação ficar mantida para acompanhamento das 

soluções adotadas na adequação do espaço físico.  

Recomendação: Providenciar ampliação das condições da estrutura 

física, descritos na constatação acima, visando o melhor atendimento à comunidade 

escolar. 
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Constatação 1.8..Ausência de Plano de Gestão de Logística Sustentável, em desacordo 

ao Decreto n. 7.746/2012 e IN n. 10/2012. 

   Manifestação da Unidade: “Considerando que alguns dos servidores 

que compunham a Comissão de Sustentabilidade foram aprovados em editais de 

remoção, promovemos a designação de uma nova Comissão que será responsável pela 

política de sustentabilidade do Campus Alta Floresta, conforme Portaria IFMT ALF nº 

107/2018 (em anexo)”. 

Causa: Controles internos insuficientes 

Análise da AUDIN: A adoção de ações voltadas à sustentabilidade 

demonstra a preocupação com o tema, todavia não há ainda no IFMT a definição de 

políticas de sustentabilidade, que permeiem todos os setores e atividades da instituição. 

O Plano de Gestão e Logística Sustentável (PLS), cuja obrigatoriedade de elaboração e 

publicação decorre do Decreto nº 5.977/2006 e IN SLTI/MPOG nº 10/2012), é 

ferramenta de planejamento, com objetivos e responsabilidades definidas, ações, metas, 

prazos de execução e mecanismos de monitoramento e avaliação, que permite ao órgão 

ou entidade estabelecer práticas de sustentabilidade e racionalização de gastos e 

processos na Administração Pública. Essa mesma falha já foi verificada em 2016 

quando da avaliação dos controles internos do campus, sendo assim a constatação fica 

mantida até a publicação e implantação da gestão de logística sustentável no campus. 

Recomendação: Elaborar, aprovar, divulgar e promover a política de 

sustentabilidade do campus. 

 

GESTÃO DE RISCOS 
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Constatação 1.9. Ausência de estabelecimento de metas, de indicadores próprios e de 

relatório periódico de desempenho das atividades dos setores estratégicos do campus, 

para fins de análise e mensuração dos resultados em relação às metas. 

Manifestação da Unidade: O Campus Alta Floresta instituiu, através 

da Portaria IFMT ALF nº 100, de 16 de julho de 2018 (em anexo) o Comitê de 

Governança, Riscos e Controle do Campus. O Comitê em questão será responsável 

pela realização das atividades de governança, riscos e controles. De tal modo, será 

responsabilidade do referido Comitê dar início aos trabalhos de mapeamento de 

processos, criação de indicadores e estabelecimento de rotinas formais de cada um dos 

setores do Campus. 

Causa: Controles internos insuficientes. 

Análise da AUDIN: Essa constatação é reincidente já sendo avaliada 

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

reavaliação, ainda não foram identificadas metas e objetivos, nem a identificação e 

mensuração dos processos e pontos críticos das atividades no campus e o 

estabelecimento de indicadores próprios e de relatórios de desempenho. Não há um 

adequado monitoramento das metas e indicadores e nem definição clara dos pontos 

críticos que impactam os objetivos estabelecidos. O controle gerencial é uma importante 

ferramenta que visa levar a organização a atingir seus objetivos institucionais. Um 

controle gerencial eficaz tem por objetivos: a) produzir informações que possibilitem 

aos gestores a tomada de decisões, para que a organização atinja os seus objetivos; b) 

avaliar o desempenho da organização na execução das suas atividades meio e fim, 

tomando como parâmetros os conceitos de economicidade, eficiência, eficácia e 

efetividade, tendo em vista os seus objetivos; c) avaliar o desempenho dos setores 

administrativos tendo em vista as suas finalidades organizacionais; d) avaliar a execução 
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das ações planejadas e programadas para o período. A qualidade dos bens e serviços 

públicos deve ser mensurável para que haja melhoria contínua das atividades. A 

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

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

sinaliza possíveis desvios de rota nos planos traçados, e pode, ainda, atuar com caráter 

preventivo, contribuindo para a redução de gastos, melhoria na eficiência dos processos 

de trabalho, e norteando, em uma ótica maior, a realização da missão institucional.   O 

Gestor do campus já tomou a iniciativa de designar um comitê para trabalhar esses 

indicadores e metas, sendo assim a constatação será mantida para acompanhar os 

trabalhos do comitê e aguardar a definição desses planejamentos. 

Recomendação 1: Estabelecer formalmente as rotinas, metas e 

objetivos a fim de identificar/mensurar os processos/pontos críticos da sua atividade, 

auxiliando na tomada de decisão. 

Recomendação 2: Estabelecer indicadores próprios de desempenho e 

elaborar periodicamente relatórios de desempenho das atividades do campus, a fim de 

subsidiar o acompanhamento das atividades desempenhadas. 

 

2- GESTÃO DE SUPRIMENTO DE BENS, SERVIÇO, OBRAS E 

CONCESSÕES DE BOLSAS. 

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

  

3- GESTÃO ACADÊMICA 

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

4- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
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Área não prevista na análise do campus, sendo essa análise realizada  

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

  

III- NÍVEL DE MATURIDADE DOS CONTROLES 

INTERNOS 

Para efeito de mensuração dos controles internos no IFMT, iremos utilizar a 

escala adotada pelo Tribunal de Contas da União e Controladoria - Geral da União 

(Acórdão 568/2014 - Plenário), realizando uma avaliação parcial no Campus Alta 

Floresta, sendo que ao final do exercício 2018 será emitida o resultado final sobre os 

campi no  IFMT. 

O nível de maturidade é baseado nas fragilidades e nas boas práticas descritas 

neste relatório, as quais são pontuadas após a avaliação do ambiente organizacional. 

  

Unidade Jurisdicionada: Campus Alta Floresta 

Componente do COSO Pontuação Grau de Maturidade 

Ambiente de controle Nota: 71% Aprimorado 

Avaliação de risco Nota: 50% Intermediário 

Atividades de controle Nota: 67% Intermediário 

Informação e comunicação Nota: 76% Aprimorado 
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Monitoramento Nota: 68% Intermediário 

Avaliação geral do 

campus 

Nota: 66% Intermediário 

  

 Legenda: 

Nível  Pontuação                                      Definição 

Inicial 0%  a  20%     Baixo nível de formalização, documentação 

sobre controles internos não disponíveis, 

ausência de comunicação sobre os controles. 

Básico 20,1%  a  40% Controles internos tratados informalmente, 

ainda não há treinamentos e comunicação 

sobre controles. 

Intermediário 40,01%  a  70% Há princípios e padrões documentados, e 

treinamento básico sobre controles internos.   

              

Aprimorado     70,01% a 90% Controles internos obedecem aos princípios 

estabelecidos, é supervisionado  e 

regularmente aprimorado. 

Avançado        90,1 a 100% Controles internos otimizados, princípios e 

processos de controles internos estão 

integrados aos processos de gestão da 

organização. 
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 IV – CONCLUSÃO 

Considerando as verificações realizadas, somos de opinião que a 

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

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

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

riscos pela não implementação das recomendações emitidas neste relatório. 

Nas avaliações dos controles internos dessa Unidade Gestora 

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

extensão embora sejam suficientes para permitir o acompanhamento regular das ações 

da respectiva área, não foram capazes de evitar impropriedades nos processos 

analisados, precisando ser revistos e melhorados, com objetivo de buscar maior 

aderência à legislação que regulamenta o assunto. 

O grau de maturidade dos controles internos do campus Alta Floresta 

melhorou tendo seu percentual aumentado de 65% em 2016 para 66% em 2018, porém 

permanecendo ainda com grau intermediário pela escala do TCU.  Sendo assim o 

campus ainda precisa aprimorar seus controles internos, fortalecendo o seu 

gerenciamento de riscos e sanando as falhas detectadas pela Auditoria Interna. 

As constatações que se referirem à prestações de serviços ou 

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

para sanear as inconsistências em seus campi. 

Informamos que as providências tomadas pelo Gestor, em relação às 

recomendações descritas neste relatório de auditoria, serão acompanhadas em 

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

data emissão deste relatório, através do plano permanente de providências. 
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Cuiabá, 24 de outubro de 2018. 

 

Equipe Auditoria Interna (AUDIN): 

Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo Nobre Auditor Chefe 
 

Edilene Sakuno Maeda Auditora 
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