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Análise Gerencial
Chefe,

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º 201503684, e
consoante o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC n.º 01,
de 06/04/2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de
contas anual apresentada pelo IF GOIANO.
1. Introdução

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 06/05 a 29/06/2015, por meio de
testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo do exercício sob
exame e a partir da apresentação do processo de contas pela unidade auditada, em estrita
observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal.
Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames.
O Relatório de Auditoria encontra-se dividido em duas partes: Resultados dos
Trabalhos, que contempla a síntese dos exames e as conclusões obtidas; e Achados de
Auditoria, que contém o detalhamento das análises realizadas. Consistindo, assim, em
subsídio ao julgamento das contas apresentadas pela Unidade ao Tribunal de Contas da
União – TCU.
Registra-se que os Achados de Auditoria apresentados neste relatório foram
estruturados, preliminarmente, em Programas e Ações Orçamentárias organizados em
títulos e subtítulos, respectivamente, segundo os assuntos com os quais se relacionam
diretamente. Posteriormente, apresentam-se as informações e as constatações que não
estão diretamente relacionadas a Programas/Ações Orçamentários específicos.

2. Resultados dos trabalhos

De acordo com o escopo de auditoria firmado, por meio da Ata de Reunião realizada em
19/11/2014, entre a Secretaria de Educação, da Cultura e do Desporto do TCU (SECEX
Educação) e da Diretoria de Auditoria da Área Social da CGU, foram efetuadas as
seguintes análises:

2.1 Avaliação da Conformidade das Peças
Considerando a natureza jurídica e o negócio do IF Goiano, o presente item teve como
objetivo avaliar a conformidade de duas peças de que tratam os incisos I e II do art. 13
da IN TCU nº 63/2010, quais sejam: o rol de responsáveis e o relatório de gestão,
conforme documentos inseridos no Sistema e-Contas do TCU.
A metodologia adotada pela equipe consistiu na análise documental das duas peças,
comparando-as com informações coletadas em campo e com dados extraídos em
sistemas informacionais como SIAFI e SIAPE.
A partir dos exames sobre as duas peças, concluiu-se que a Instituição apresentou
adequadamente o rol de responsáveis, mas o relatório de gestão apresentou, conforme
nossa análise, três inconsistências formais dentro das áreas do escopo da auditoria:
(i) Avaliação CGUPAD: No item 2.3 do relatório de gestão a unidade informou que
todos os Processos Administrativos Disciplinares em andamento no exercício de 2014
foram registrados no sistema CGU-PAD. Entretanto não apresentou, conforme
determinado pela Portaria TCU 90/2014, item 2.3, quais foram os principais eventos
apurados e as respectivas providências adotadas.
(ii) Atuação TCU: Na Introdução do Relatório de Gestão, a unidade esclareceu que o
item 11.1 - Tratamento de Deliberações Exaradas em Acórdão do TCU - não foi
preenchido por não se aplicar à Instituição. Ocorre que a Portaria 90/2014 orienta a
unidade a informar nesse item “as deliberações do TCU atendidas pela UJ no exercício
de referência do relatório de gestão, independentemente do exercício em que
originaram”. Sendo assim, a informação apresentada pelo IF Goiano no Relatório de
Gestão não é clara o suficiente para concluir que não houve atendimento de nenhuma
deliberação do TCU durante o exercício de 2014, independentemente do exercício em
que foi originada.
(iii) Atuação CGU: Conforme orientação contida no "Perguntas e Respostas",
disponibilizado no site da CGU, devem ser apresentadas pelo gestor no relatório de
gestão apenas as recomendações da CGU que foram objeto de Relatório de Auditoria
Anual de Contas de anos anteriores. A unidade, no entanto, apresentou as informações
de recomendações da CGU oriundas dos diversos tipos de auditorias realizadas no
exercício de 2014.
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2.2 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão

Neste item a auditoria teve como objetivo avaliar a gestão, a organização e os resultados
das atividades de ensino, pesquisa, extensão e administrativas dos docentes do ensino
básico, técnico e tecnológico do IF Goiano. A equipe de auditoria utilizou-se dos
seguintes parâmetros normativos para aquela avaliação: (a) Lei 11.892/2008, que
reorganiza a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica
(RFEPCT) e define os objetivos básicos da Rede, (b) três metas de desempenho
operacional, estabelecidas entre o Ministério da Educação (MEC) e cada instituição de
ensino no termo “Acordo de Metas e Compromissos” (TAM); e (c) normativos que
disciplinam as diretrizes de atuação dos docentes - Decreto n° 94.664, de 23/7/1987, Lei
nº 9.394, de 20/12/1996, Decreto nº 1.590, de 10/08/1995, Lei nº 11.784, de 22/9/2008,
Lei nº 12.513, de 26/10/2011, Resolução CNE nº 6, de 20/9/2012, Lei n° 12.772, de
28/12/2012.
A metodologia aplicada consistiu, basicamente, em reuniões exploratórias com os próreitores de ensino, pesquisa e extensão e análises de documentos/informações na
Reitoria. Por meio do índice "Alunos matriculados em relação à força de trabalho
(AFT)” do 2º semestre de 2014, selecionaram-se os Campi de Iporá e Morrinhos com
menor resultado neste índice e de Rio Verde, com maior resultado para realizar os testes
e as análises auditoriais in loco. Nesses campi foram entrevistados os respectivos
diretores de ensino, de pesquisa e de extensão, coordenadores do curso de química e 5
professores (15 na soma dos 3 campi) com jornada de dedicação exclusiva ou de 40h e
que não estivessem ocupando Cargo de Direção ou Função Gratificada (CD/FG) e em
licenças/afastamentos diversos.
Como resultados do trabalho auditorial, constatou-se uma falha que carece de medidas
corretivas:
1) As metas 3 - Alunos matriculados em relação à força de trabalho, 14 - Pesquisa
e Inovação, e 15 - Projetos de Ação Social, acordadas no Termo “Acordo de
Metas e Compromissos” (TAM), não são monitoradas e avaliadas
sistematicamente pelo IF Goiano.

Ademais, o trabalho se norteou por questões de auditoria que assim, sucintamente,
foram respondidas com base nos achados de auditoria constantes do Relatório:
1. O modelo de gestão e organização das atividades docentes está alinhado às
diretrizes do MEC?
Com base na análise dos três principais normativos referentes às atividades de ensino,
de pesquisa e de extensão, verificou-se que o modelo de gestão e organização das
atividades docentes está parcialmente alinhado às diretrizes do MEC. Os normativos
analisados foram: (i) Regulamento de Atividades Docentes (RAD); (ii) Regulamento
das Atividades de Pesquisas (RAP); e (iii) Regulamento das Ações de Extensão (RAE).
O intuito da análise desses regulamentos foi buscar, primordialmente, elementos de (i)
aderência às diretrizes normatizadas do ensino superior relacionadas a essas áreas, (ii)
de critérios quanto à assunção dessas atividades pelos docentes, (iii) e de prestação de
contas e/ou transparência das atividades. Apesar dos resultados das análises quanto aos
3 regulamentos não terem sido registrados como constatações neste relatório, o IF
Goiano pode fazer a leitura delas com a finalidade de aprimorar e de rediscutir os
conteúdos desses normativos em próximas reformulações e alterações.

Seguem os desmembramentos a esta análise desses três normativos nas respostas aos
itens 1.1, 1.2 e 1.3. No item 1.4, de forma sucinta, demonstra-se conformidade legal ao
quesito analisado.
1.1. A regulamentação das atividades docentes está de acordo com as diretrizes do
MEC?
Como mencionado anteriormente, a regulamentação das atividades docentes no IF
Goiano se cerca basicamente de 3 normativos referentes às atividades de ensino, de
pesquisa e de extensão: (i) Regulamento de Atividades Docentes (RAD); (ii)
Regulamento das Atividades de Pesquisas (RAP); e (iii) Regulamento das Ações de
Extensão (RAE).
Da análise dos três normativos, constatou-se aderência às diretrizes normatizadas do
ensino superior relacionadas a essas áreas de ensino superior.
Quanto ao RAD:
• O RAD foi aprovado pelo Conselho Superior do IF Goiano em 21/02/2014 e tem
como objetivo “estabelecer diretrizes para a gestão das atividades docentes dos
servidores pertencentes ao Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal
das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao MEC”.
• As atividades de pesquisas, extensão e administrativas são pontuadas desde que
as 8h de sala de aulas estejam garantidas. Portanto, o normativo não permite
pontuação nessas outras atividades sem que haja cumprimento das 8h mínimas
em sala de aula nos termos da LDB. Ao mesmo tempo possibilita que as 40h
sejam apenas em atividades de ensino.
Quanto ao RAP
•

•

O RAP foi aprovado pelo Conselho Superior do IF Goiano por meio da
resolução nº 014, de 29/4/2011, e dispõe sobre as normas regulamentadoras das
atividades de pesquisa.
A definição das horas dos docentes destinadas à pesquisa é ratificada no
regulamento com o limite de não confrontar as horas mínimas voltadas ao
ensino. Assim, o regulamento incentiva a pesquisa e mantém a obrigatoriedade
de atendimento à LDB.

Quanto ao RAE
•

•

Aprovado pelo Conselho Superior do IF Goiano por meio da resolução nº 015,
de 01/03/2013, e visa orientar a apresentação, tramitação, execução,
acompanhamento, avaliação e divulgação das ações de extensão.
Da mesma forma que o RAP, o normativo se adequada ao cumprimento mínimo
das 8h em sala de aula nos termos da LDB.

1.2. Os mecanismos de planejamento, monitoramento e avaliação das atividades
docentes são eficazes?
Verificou-se que os instrumentos existentes para planejamento, monitoramento e
avaliação das atividades docentes são suficientes para garantir o bom desempenho da
gestão, porém podem ser aprimorados.
Quanto ao RAD

•

•

•

•

•

Parametriza as atividades de ensino, pesquisa, extensão e administrativas que
podem ser, semestralmente, planejadas, por meio do documento Plano de
Trabalho (PT), e depois quantificadas pelo Relatório de Atividades (RA).
Os prazos de entrega do PT e do RA já são definidos no RAD e são coerentes
com o período semestral letivo, conforme os artigos 24 e 27. Contudo, o destino
dos documentos é diverso. O PT é encaminhado à chefia imediata e o RA à
Diretoria ou a equivalente. Não fica evidente qual a Diretoria do campus
correlato.
Há a previsão de registrar no PT as atividades desenvolvidas pelo docente que
gerem remuneração complementar. Contudo, o modelo não detém um campo
para esse registro.
Ao considerar que o planejamento deve adotar critérios técnicos e ser exequível,
observou-se que não há interface do PT com o RA quanto às atividades
planejadas e realizadas. De acordo com a RAD, o PT deve registrar o total de
pontos em cada grupo de atividades sem detalhar as atividades que serão
comprovadas no RA. Este, por sua vez, detalha as atividades desenvolvidas e
respectivas pontuações dentro de cada grupo de atividades. Caso o PT tivesse a
mesma estrutura do RA para as atividades desenvolvidas, a consolidação delas
seria facilitada, além de ficar evidente o esforço de planejar atividades
exequíveis. Uma opção seria o PT e o RA fazerem parte de um documento único
de maneira que o primeiro previsse as atividades e respectivas pontuações e o
segundo confirmasse ou não sua realização.
Aplicado no segundo semestre de 2014, o RAD denota boa aceitabilidade pelos
docentes nos 5 campi do IF Goiano:

Tabela 01 – Índice de adesão dos docentes ao PT e ao RA no 2º semestre letivo de 2014

Campus
do
IF
Goiano
(A)

Quantitativo de
professores com
atividades
docentes no 2°
semestre
de
2014 (B)

Quantitativo
de professores
que
entregaram o
PT (C)

%
de
adesão
de
docentes
ao
PT
(D)

Quantitativo
de professores
que
entregaram o
RA (E)

Ceres
Iporá
Morrinhos
Rio Verde
Urutaí
Total

84
63
80
122
101
450

78
57
80
88
101
404

93
90
100
72
100
91*

67
16
13
83
53
232

%
de
adesão
de
docentes
ao PT e
ao
RA
(F)
80
25
16
68
52
48*

Fonte: Ofício nº 097/2015/Reitoria/IF Goiano, de 08/4/2015, entregue em resposta ao item 4 da SA nº
201411548/11.
*Número corresponde a média percentual dos 5 campi.

Quanto ao RAP
•

Para registro, os projetos são encaminhados à Diretoria de Pesquisa ou
equivalente do campus ao qual o docente faça parte. Embora não fique clara a
possibilidade de deferimento desses registros pelas Diretorias, há critérios e
condicionantes tácitos quanto ao conteúdo dos projetos no RAP. Os projetos
devem atender às reais necessidades do IF, ter continuidade ao longo de um ano
e evitar a interrupção da pesquisa em semestres descontínuos.

Quanto ao RAE

•

•

•

Não há nenhuma linha ou modalidade que atenda claramente a Meta 15 Projetos de Ação Social do TAM quanto a populações e comunidades em
situação de risco. No anexo II, que traz o modelo de inscrição dos projetos de
extensão, poder-se-ia incluir uma linha ou modalidade de apresentação de
projetos nessa vertente. Assim, haveria o direcionamento e o incentivo de novos
projetos para atender a essa meta.
As linhas dos projetos de extensão devem seguir os interesses do IF e estar de
acordo com as suas atividades de pesquisa e ensino, tais como os descritos no
Anexo I do RAE: acessibilidade, artes e patrimônio histórico-cultural, produção
animal e vegetal, desenvolvimento industrial, desenvolvimento e inovação
tecnológica, desenvolvimento regional, educação de jovens e adultos,
desenvolvimento rural e questão agrária, empreendedorismo, esporte e lazer,
formação docente, questões ambientais, segurança alimentar, tecnologia da
informação.
A estrutura e os modelos dos projetos já são pré-definidos no artigo 6º e no
Anexo II do RAE. Depois de preenchidos, deverão ser protocolizados na
Diretoria de Extensão e em seguida encaminhados para a Câmara/Conselho de
Extensão que elaborará um parecer técnico de acordo com o §2º do artigo 8º do
RAE. O parecer deverá considerar os seguintes aspectos: “I – demonstrar
relação com o desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão no IF Goiano;II
– estar fundamentado na realidade da região e na função social do IF Goiano;
III – ser de interesse na cooperação técnico-científico acadêmica com outras
instituições de Ensino e/ou Pesquisa, assim como para o setor produtivo da
região;IV – apresentar viabilidade técnica; V – haver disponibilidade de
recursos físicos e financeiros necessários ao Projeto; e VI – existir coerência
entre o objetivo/conteúdo programático e a carga horária estabelecida.”

1.3. Há publicidade dos horários das atividades acadêmicas dos docentes?
Os três normativos analisados não explicitam como deve ser realizada a publicidade dos
horários das atividades acadêmicas sejam elas de ensino, pesquisa e extensão.
Entretanto, o campus de Morrinhos publica em seu site institucional os horários das
disciplinas em sala de aula de todos os docentes por semestres e no Q-Acadêmico Web
alunos e pais de alunos podem se consultar os horários das disciplinas.
Agora, voltando-se aos critérios de prestação de contas e/ou transparência das atividades
docentes percebeu-se:
Quanto ao RAD:
•

Os documentos devem ser utilizados para transparecer as atividades docentes à
sociedade. O RAD coloca a regra de que o PT e o RA devem ser publicados no
site do IF Goiano, cabendo essa tarefa à Diretoria ou Equivalente.

Quanto ao RAP
•
•

A exigência de 5 elementos de prestação de contas dos projetos desenvolvidos
está bem difundida nos artigos 7º, 8º e 9º do RAP.
Apesar desses cinco elementos de prestação de contas, não há no RAP
dispositivos que cobrem a divulgação e a transparência das pesquisas em
realização ou realizadas. Para não eliminar quaisquer sinais de exigência de
transparência, cita-se novamente a exigência de cadastro e atualização anual das
linhas de pesquisa no Diretório dos Grupos de Pesquisas no Brasil que está

disponível no site do CNPq. De todo modo, o RAP não preestabelece
instrumentos de transparência próprios para os projetos de pesquisas.
Quanto ao RAE
• Sob o prisma da transparência, apenas o artigo 18 registra a obrigação de
divulgar os resultados dos projetos por intermédio de publicações técnicocientíficas e/ou eventos. Não há previsão de publicidade dos projetos em outros
meios como intranet, internet ou mídia.
1.4. Os professores substitutos estão sendo contratados para atender as
necessidades do instituto?
Observou-se que, no exercício de 2014, em regra, os professores substitutos foram
contratados com o fim de atender às necessidades da instituição, respeitando o §1º do
art. 2 da Lei nº 8.745/93, que restringe esse tipo de contratação para suprir a falta de
professor efetivo em razão de vacância do cargo; afastamento ou licença, na forma do
regulamento; ou nomeação para ocupar cargo de direção de reitor, vice-reitor, pró-reitor
e diretor de Câmpus.
Ainda no tocante às exigências da lei, verificou-se que: (i) houve o processo seletivo
simplificado para respaldar as contratações; (ii) o número de professores substitutos não
ultrapassou 20% do total de docentes efetivos em exercício na instituição; (iii) e foi
respeitado o limite de dois anos para os contratos de professores substitutos.
2. O professor está atuando em sala de aula nas horas dedicadas à interação com
os alunos?
A análise se centrou nas respostas e documentos apresentados sobre as atividades
acadêmicas de 15 (quinze) docentes de dedicação exclusiva entrevistados, sendo cinco
de cada campus visitado: Iporá, Morrinhos e Rio Verde. A seleção dos 15 professores
partiu de tabelas fornecidas à equipe em respostas às Solicitações de Auditoria. As
tabelas foram preenchidas com informações do 2º semestre de 2014 e seguiram a
estrutura do quadro 01 para os três campi:
Quadro 01 - Distribuição de Carga Horária dos Docentes – Câmpus de Iporá, Morrinhos
Mat.
SIAPE

Jornada
de
Trabalho

Lotação/*
Situação

Curso
Ministrado

Qtde.
HorasAula
em
Ensino

Qtde.
Horas
em
Pesquisa

Qtde.
Horas
em
Extensão

Qtde. Horas em
Atividades
Complementares

Descrição das
atividades
complementares

Fonte:
Data de Referência: xx/xx/2014.
*Situação: cedidos, liberação total/parcial para capacitação, com Cargo de Direção (CD) ou Função
Gratificada (FG), em contrato temporário.

Os critérios de seleção dos professores, em dedicação exclusiva, para entrevistas foram:
a menor quantidade de horas em sala de aula em ensino com horas dedicadas em
pesquisa e extensão e em atividades complementares, e que pelos menos 1(um) tivesse
ministrado cursos ou recebido recursos pelo PRONATEC nos campus de Iporá e
Morrinhos. Diferente do critério desses dois campi, no campus de Rio Verde,
selecionou-se a menor quantidade de horas em sala de aula em ensino e pelo menos 1
(um) que tivesse ministrado cursos ou recebido recursos pelo PRONATEC,
independente se a esses havia horas dedicadas em pesquisa e/ou extensão e/ou em
atividades complementares.

As entrevistas, de modo geral, abordaram questões ligadas às atividades de ensino,
pesquisa e extensão, às atividades complementares, às utilizações do Q-Acadêmico e ao
Regulamento de Atividades Docentes (RAD).
A distribuição dessas quatro atividades considera a carga horária de 40h semanais, que
os docentes devem cumprir no mínimo, haja vista serem de dedicação exclusiva. O
quadro 02 evidencia, em percentual, como essa carga horária foi distribuída no caso dos
15 docentes entrevistados.
Quadro 02 – Distribuição de carga horária (c.h) semanal entre 4 (quatro) atividades acadêmicas dos 15
professores entrevistados (em %)

Campus

Em Ensino

Em Pesquisa

Em Extensão

Iporá
Morrinhos
Rio Verde

38%
50%
17%

15%
20%
58%

14%
11%
4%

Em Atividade
Complementares
33%
19%
21%

Fonte: quadros preparados pelo IF Goiano e enviados em respostas às SA nº 201411548/3 e
201411548/6

Em face dos resultados do quadro 02, observam-se características distintas dos grupos
selecionados de professores entrevistados. Há uma concentração maior nas atividades
de pesquisas dos cinco professores entrevistados em Rio Verde, 58%, comparada a 17%
em atividades de ensino. Nos campi de Iporá e Morrinhos, as atividades dos professores
entrevistados se concentraram no ensino. Convergentemente, as horas dedicadas à
extensão dos 15 professores são menores nos três campi.
Da análise das respostas das entrevistas dos 15 docentes e dos documentos apresentados
por eles e pelos respectivos campi no que se referem às atividades de ensino, pesquisa,
extensão, e complementares, bem como do uso do Q-acadêmico Web, chegou-se às
seguintes observações:
1) Os 15 professores cumprem as 8h mínimas em sala de aula de acordo com os
limites da LDB. Dessa quantidade entrevistada, 5 professores têm de 8h a 10h
destinadas a disciplinas, 7 de 11h a 20h, e 3 de 21h a 26h;
2) Os 15 professores declaram que utilizam o Q-acadêmico Web para troca de
materiais e interação com os alunos;
3) Os professores demonstraram aderência e aceitabilidade à aplicação do RAD;
4) Os 3 professores selecionados que ministraram ou receberam por cursos no
PRONATEC em 2013 e 2014 não apresentaram inconsistências dos horários dos
cursos no PRONATEC com os horários de sala de aula nos campi respectivos;
5) De modo geral, os professores apresentaram documentos que comprovam as
atividades complementares;
6) Os professores que desenvolviam projetos de pesquisa e extensão demonstraram
conhecimento das atividades e apresentaram documentos dos resultados deles.
Quanto a esses projetos, a equipe visitou 1 projeto de pesquisa e 2 de extensão
no campus de Rio Verde, além de 2 de extensão no campus de Morrinhos.
3. Como ocorre a inserção de projetos de pesquisa, inovação e/ou desenvolvimento
tecnológico nas atividades acadêmicas dos docentes?
Os projetos de pesquisa, inovação e/ou desenvolvimento tecnológico seguem,
principalmente, as diretrizes do RAP para sua inserção nas atividades acadêmicas.
3.1. Os professores estão desenvolvendo projetos de pesquisa, inovação e/ou
desenvolvimento tecnológico?

A Tabela 02, confeccionada com base em dados do IF Goiano, apresenta a quantidade
de projetos de pesquisa e inovação desenvolvidos de 2012 a 2014.
Tabela 02 - Quantidade de projetos de pesquisa e inovação desenvolvidos pelo IF Goiano - Exercícios
2012 a 2014
Câmpus
Quant. Projetos de Pesquisa
2012
2013
2014
∆%
∆%
Total
2013/2012
2014/2013
64
Ceres
38
53
39%
21%
155
38
Iporá
13
28
115%
36%
79
111
Morrinhos
25
37
48%
200%
173
194
Rio Verde
161
174
8%
11%
529
60
Urutaí
35
47
34%
28%
142
467
Geral
272
339
48,8%
59,2%
1078
Fonte dos dados: IF Goiano

Em termos gerais, a quantidade de projetos cresceu 48,8% de 2012 para 2013 e o
percentual continuou se elevando de 2013 para 2014, em 59,2%. O incremento maior
em 2013 é do campus de Iporá com 115% e em 2014 do de Morrinhos, de 200%.
3.2. Os alunos participam dos projetos?
De acordo com o gestor, dos 1078 projetos desenvolvidos de 2012 a 2014, 92%
contaram com a participação de professores e alunos de diferentes níveis de formação
(ensino médio/técnico, tecnólogos, graduandos e pós-graduandos), conforme
apresentado na Tabela 02 que se segue:
Tabela 02- Quantidade de projetos de pesquisa e inovação envolvendo professores e alunos de diferentes
níveis de formação nos exercícios de 2012 a 2014
Câmpus
Quant. Projetos de Pesquisa
2012
2013
2014
∆%
∆%
Total
2013/2012
2014/2013
55
Ceres
34
45
32%
22%
134
01
Iporá
01
03
200%
-67%
5
Morrinhos
24
Rio Verde
161
Urutaí
48
Geral
268
Fonte dos dados: IF Goiano

31
174
61
314

100
194
64
414

29%
8%
27%
59,2%

222%
11%
5%
38,6%

155
529
173
996

3.3. Instituições públicas e privadas atuam em parceria com os institutos no
desenvolvimento de projetos?
Em que pese não haver sistemática de acompanhamento dos indicadores da meta 14 do
TAM, de 2012 a 2014 houve incremento na quantidade de projetos de pesquisa
desenvolvidos em parceria com instituições públicas e privadas, que tenham interface de
aplicação com interesse social. A Tabela 03 seguinte apresenta a quantidade de projetos
nessa situação, de 2012 a 2014.
Tabela 03 - Quantidade de projetos de pesquisa e inovação em parceria com instituições públicas e
privadas que tenham interface com o interesse social nos exercícios de 2012 a 2014
Câmpus
Quant. Projetos de Pesquisa
2012
2013
2014
∆%
∆%
Total
2013/2012
2014/2013
04
Ceres
03
02
-33%
100%
9
02
Iporá
01
09
800%
-78
12

Morrinhos
01
Rio Verde
72
Urutaí
03
Geral
80
Fonte dos dados: IF Goiano

06
95
02
114

11
116
03
136

500%
32%
-33%
253,2

83,33
22%
50%
35,46

18
283
8
330

4. Como ocorre a inserção de projetos de extensão nas atividades acadêmicas dos
docentes?
Os projetos de extensão seguem, principalmente, as diretrizes do RAE para sua inserção
nas atividades acadêmicas.
4.1. Os professores estão desenvolvendo projetos de extensão?
A Tabela 04, confeccionada com base em dados do IF Goiano, apresenta a quantidade
de projetos de extensão desenvolvidos de 2012 a 2014.
Tabela 04 - Quantidade de projetos de extensão desenvolvidos pelo IF Goiano por Câmpus - Exercícios
2012 a 2014
Câmpus
Quant. Projetos de Extensão
2012
2013
2014
∆% 2013/2012 ∆% 2014/2013
Ceres
7
15
30
114
100
Iporá
1
5
5
400
0
Morrinhos
4
5
20
25
300
Rio Verde
40
53
26
32
-51
Urutaí
16
17
24
6
41
Geral
68
95
105
40
11
Fonte de dados: IF Goiano

Em termos gerais, a quantidade de projetos cresceu 40% de 2012 para 2013, enquanto
que o crescimento de 2013 para 2014 foi de 11%. O maior incremento absoluto em
2013 é do campus de Rio Verde com 13 projetos a mais. O mesmo campus foi o único a
reduzir a quantidade de projetos entre os exercícios de 2013 e 2014, de 53 para 26,
influenciando para um menor crescimento no número de projetos em 2014 em relação
ao aumento obtido em 2013. De qualquer forma, não deixou de haver aumento na
quantidade de projetos em 2014, passando de 95 para 105.
4.2. Os alunos participam dos projetos de extensão?
Especialmente, nos campi de Iporá, Morrinhos e Rio Verde, foram analisados 2 projetos
de extensão finalizados em 2014 de cada campus, e se verificou a relação nominal da
participação de alunos tanto nos projetos quanto nos seus relatórios finais.
4.3. Populações e comunidades em situação de risco participam dos projetos de
extensão?
Em que pese não haver sistemática de acompanhamento dos indicadores da meta 15 –
Projetos de Ação Social do TAM, de 2012 a 2014, de acordo com os dados fornecidos
pelo próprio IF Goiano, houve incremento modesto, no geral, na quantidade de projetos
de extensão envolvendo populações e comunidades em situação de risco. A Tabela 05
seguinte apresenta a quantidade de projetos nessa situação, de 2012 a 2014.
Tabela 05 - Quantidade de projetos de extensão com atendimento a populações e comunidades em
situações de risco* nos exercícios de 2012 a 2014
Câmpus
Quant. Projetos de Extensão com atendimento a popul./comunidade em situação
de risco
2012
2013
2014
∆% 2013/2012 ∆% 2014/2013
Ceres
4
2
3
-50
50

Iporá
0
0
0
0
0
Morrinhos
1
0
2
-100
100**
Rio Verde
9
13
11
44
-15
Urutaí
9
9
11
0
22
Geral
23
24
27
4
12
* “Entende-se por população/comunidade em situação de risco aquela que se encontra em situação de
risco pessoal ou social, por violação de direitos ou contingência, tais como: violência física, psicológica,
negligência, abandono, violência sexual (abuso e exploração), situação de rua, trabalho infantil, práticas
de ato infracional, fragilização ou rompimento de vínculos, afastamento do convívio familiar, dentre
outras. Alguns grupos são particularmente vulneráveis à vivência destas situações, tais como crianças,
adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, populações LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e
transexuais), mulheres e suas famílias.”
**Considerou-se para a aferição do percentual a base de 2012 devido a 2013 ter zerado a quantidade de
projetos.
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2.3 Avaliação da Gestão de Pessoas
A presente análise teve como objetivo conhecer e avaliar a situação da gestão de
pessoas do IF Goiano com o intuito de identificar os pontos mais vulneráveis e induzir
melhorias. O trabalho abrangeu as seguintes áreas:
1. Panorama da Governança em Gestão de Pessoas, identificando as diretrizes definidas
pela unidade para a área de pessoal, monitoramento dessas diretrizes, política de
capacitação, avaliação de clima organizacional e avaliação de desempenho.
2. Avaliação quanto à observância da legislação sobre admissão, remuneração, cessão,
requisição de pessoal, aposentadorias, pensões, e também sobre a tempestividade e
qualidade dos registros pertinentes no Sistema Integrado de Administração de Recursos
Humanos - SIAPE e SIAFI.
3. Avaliação da adequabilidade da força de trabalho frente às atribuições.
4. Avaliação dos registros de nomeações, aposentadorias e pensões no Sistema de
Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões (SISAC).
5. Verificação da conformidade da aplicação da jornada de trabalho dos servidores em
regime de turnos ou escalas de oito horas diárias e quarenta horas semanais para seis
horas diárias e trinta horas semanais, de acordo com a legislação aplicável.
A seguir, apresentamos os resultados das análises realizadas em cada uma das áreas.
Governança da Gestão de Pessoas
Com relação à governança, o levantamento de informações foi realizado por meio de
entrevistas, questionários de autoavaliação e análise de documentos, como Relatório da
Autoavaliação Institucional, Plano Anual de Capacitação 2014 e Plano de
Desenvolvimento Institucional 2014-2018.
Da análise das informações levantadas, foi respondido o questionário a seguir contendo
um panorama da gestão de pessoas do IF Goiano:
Quadro 01 – Questionário de Governança da Gestão de Pessoas
A alta administração da unidade:

Sim

Não

1-Monitora regularmente o cumprimento das diretrizes relativas à gestão de
pessoas?
2-Designou formalmente corpo colegiado (ex. comitê, conselho) responsável por
auxiliá-la nas decisões relativas à gestão de pessoas?
3-Monitora regularmente o funcionamento desse corpo colegiado?
Prática ainda não adotada
Não
prevê
adotar a
prática

A gestão de pessoas na unidade:
4-Executa processo de
planejamento de gestão de
pessoas, aprovando e publicando
objetivos, metas e indicadores de
desempenho?
5-Identifica lacunas de
competência da equipe de RH,
com o objetivo de avaliar suas
necessidades de capacitação (ex.
necessidades de competências na
área de gestão estratégica de
pessoas, na área de concessão de
direitos, etc.)?
6-Oferece programas de
treinamento e desenvolvimento de
competências de liderança que
atendem às necessidades de cada
nível de gestão (do operacional ao
estratégico), incluindo potenciais
líderes?
7-Verifica a opinião dos
colaboradores quanto ao ambiente
de trabalho e utiliza os resultados
para orientar eventuais mudanças?
8-Identifica as necessidades
individuais de capacitação quando
da avaliação de desempenho dos
colaboradores, levando-as em
consideração nas avaliações
subsequentes?
9-Identifica e divulga para os
profissionais de RH a legislação,
jurisprudência e as orientações
normativas relativas à gestão de
pessoas, orientando acerca de
como elas devem ser aplicadas
internamente?
10-Realiza avaliação de
desempenho dos membros da alta
administração e demais gestores,
vinculada ao alcance dos
resultados da
unidade/organização?
11-Executa processo formal,
baseado em competências, para
seleção de gestores?
12-Monitora, por meio de sistema
informatizado de gestão de
pessoas, algum conjunto de

Pretende
adotar
a
prática

Iniciou
ou
concluiu
o
planejamento
para adotar a
prática

X
X

X
Nível de adoção
de prática
Adota
Adota
parcialmente integrala prática
mente a
prática

X

X

X

X

X

X

X

X

X

informações relevantes sobre a
força de trabalho (ex. índices de
absenteísmo, índices de
rotatividade, projeções de
aposentadoria, etc)?
Fonte: Relatório da Auto-Avaliação Institucional, Plano Anual de Capacitação 2014, Plano de
Desenvolvimento Institucional 2014-2018 e entrevistas.

No Plano de Desenvolvimento Institucional referente ao período de 2014 a 2018 foram
definidos três objetivos estratégicos relacionados à gestão de pessoas: incentivar e
valorizar servidores com foco em resultados institucionais, promover a constante
qualificação dos servidores, e implantar a Gestão por Competências. Associados aos
objetivos foram estabelecidos os seguintes indicadores: Índice de Satisfação dos
Servidores, Índice de fixação, Índice de execução das ações, Índice de Implementação
do Modelo de Gestão por Competências por Unidade, Taxa de Servidores Qualificados,
e Taxa de Servidores Capacitados.
Não há normativos definindo período ou forma para o monitoramento do cumprimento
dessas diretrizes, sendo que até o final do primeiro semestre de 2014 não haviam sido
coletados dados para medição dos indicadores do PDI. Anualmente, para elaboração do
Relatório de Gestão, são coletados dados de indicadores, como previsão de
aposentadoria, rotatividade, absenteísmo e faixa etária. As fontes de dados que auxiliam
o acompanhamento da área de gestão de pessoas são: a) Banco de Equivalência, onde
são identificadas as vagas ocupadas e desocupadas em confronto com o orçamento
disponível para a UJ; b) SIAPE, que disponibiliza dados funcionais, pessoais e
financeiros; e c) Sistema Unificado de Administração Pública–SUAP, que possibilita a
obtenção de informações gerenciais com base nos dados do SIAPE.
Para tratar especificamente de assuntos de gestão de pessoas, foram designados o
Comitê de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas (CCDP), a Comissão
Permanente do Pessoal Docente (CPPD) e a Comissão Interna de Supervisão do Plano
de Cargos e Carreira dos Técnico-Administrativos em Educação (CIS). Há ainda o
Conselho Superior e o Colégio de Dirigentes que, dentre as várias atribuições
regimentais, possuem a competência para auxiliar a alta administração nas decisões
relativas à gestão de pessoas. O monitoramento do funcionamento desses órgãos é
realizado pelas atas de reuniões, não havendo um processo formal com periodicidade e
forma definidas.
Em consonância com o Decreto 5.707/2006, foi elaborado, pelo Comitê de Capacitação
e Desenvolvimento de Pessoas, o Plano Anual de Capacitação referente ao exercício de
2014. Segundo informações da unidade, as necessidades de capacitação das equipes
foram definidas por meio de reuniões de levantamento de informações, não havendo
identificação das necessidades individuais de treinamento, e as competências gerenciais
são identificadas ainda de forma intuitiva, devido à recente criação do instituto.
Verificou-se que no plano citado foram previstas ações específicas para o
desenvolvimento da equipe de RH e para o desenvolvimento de competências de
liderança e gestão.
No que se refere à utilização de processo para avaliação do ambiente e das relações de
trabalho, o IF Goiano verifica anualmente a opinião dos servidores quanto ao clima
organizacional por intermédio da Pesquisa de Auto Avaliação Institucional. Essa
pesquisa contém avaliações abrangendo diversas áreas, como, por exemplo, organização
e gestão da instituição, comunicação com a sociedade, ambiente de trabalho, e estrutura
física e tecnológica. Não há utilização sistemática dos resultados da pesquisa para
orientar modificações nas relações/ambiente de trabalho. No entanto, mudanças já

foram implementadas tendo como subsídio as respostas dos questionários. A
implantação da Reitoria Itinerante é um exemplo.
No tocante à seleção de servidores para ocuparem cargos/funções de natureza gerencial,
verificou-se que não há processo formalizado para esse tipo de recrutamento. Essa
seleção é feita por eleição ou indicação, não havendo a previsão de realizar avaliação de
desempenho desses servidores para verificar o cumprimento de papéis e
responsabilidades.
Avaliação quanto à observância da legislação sobre admissão, remuneração,
cessão, requisição de pessoal, aposentadorias, pensões, e também sobre a
tempestividade e qualidade dos registros pertinentes no Siape e Siafi.
Para verificar a conformidade da folha de pessoal e da concessão de aposentadorias e
pensões, a CGU realiza, periodicamente, análise nos sistemas coorporativos da
Administração Pública Federal. Assim, por meio de cruzamentos de bases de dados, são
identificadas inconsistências de informações, as quais são registradas no Sistema de
Trilhas de Pessoal e disponibilizadas ao gestor, solicitando a solução de possíveis
problemas apontados.
Nesse trabalho analisaram-se os registros carregados até a competência de junho de
2014. Trinta inconsistências foram identificadas e 29 foram sanadas após a
manifestação e implementação de providências efetuadas pelo gestor. A ocorrência
pendente de atendimento trata-se de falha formal, não envolvendo valores a devolver.
Dessa forma, não compromete a avaliação.
Diante do resultado apresentado, considerou-se adequada a aplicação da legislação de
pessoal nessa área, bem como as medidas adotadas para regularizar as inconsistências.
Avaliação da adequabilidade da força de trabalho frente às atribuições.
A avaliação da força de trabalho foi restrita ao quadro de docentes, não abrangendo,
portanto, os servidores técnico-administrativos.
A composição da força de trabalho docente do IF Goiano é determinada pelo banco de
professor-equivalente de educação básica, técnica e tecnológica. Esse instrumento de
gestão de pessoal, instituído pelo Decreto n. 7.312/2010 e gerenciado pela Secretaria de
Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) do Ministério da Educação, atribuiu ao
IF Goiano a quantidade máxima de docentes dessa instituição. A partir dessa
quantidade, a gestão do IF Goiano projetou a oferta de cursos e vagas e elaborou o PDI
referente ao período de 2014 a 2018.
Não há estudos sobre o impacto no quantitativo de pessoal decorrente da evolução
futura dos desligamentos e aposentadorias, pois, em conformidade com as disposições
do Decreto nº 7.312/2010, assim que se publica a aposentadoria de um servidor,
automaticamente, seu código de vaga fica livre para nova contratação (via concurso).
Sobre esse assunto, o relatório de gestão do IF Goiano de 2014 informa que, atualmente,
há 30 servidores recebendo abono de permanência, representando 2,8% dos servidores
do Instituto.
Ainda no que se refere à redução da força de trabalho, foi informado que, em 2014,
ocorreram 68 movimentações de docentes para formação em nível de Pós-graduação
stricto sensu. Para suprir as atividades do professor afastado é possível a contratação de
professor substituto.

Segundo informações da unidade, o quadro de pessoal docente atual é suficiente
qualitativamente, porém, não em quantidade. Há o comprometimento da SETEC em
atualizar o Banco de Equivalência do IF Goiano para que seja possível realizar concurso
visando o provimento das vagas.
Avaliação dos registros de nomeações, aposentadorias e pensões no Sistema de
Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões (SISAC).
Verificou-se que, durante o exercício de 2014, o IF Goiano registrou no SIAPE 221 atos
de pessoal, envolvendo nomeações, aposentadorias e pensões. Desse total, foram
analisados os respectivos cadastros do SISAC de 90 atos de admissão, 04 atos de
aposentadoria e 01 ato de concessão de pensão, sendo constatada a conformidade dos
atos com a legislação aplicável ao assunto.
Verificação da conformidade da aplicação da jornada de trabalho dos servidores
em regime de turnos ou escalas de oito horas diárias e quarenta horas semanais
para seis horas diárias e trinta horas semanais, de acordo com a legislação
aplicável.
Foi constatado que a aplicação da jornada diferenciada para servidores técnicoadministrativos do IF Goiano está em desconformidade com o disposto no artigo 3º do
Decreto nº 1.590/95.
Conforme demonstrado em ponto específico desse relatório, no campus de Urutaí e na
Reitoria do IF Goiano, servidores técnico-administrativos cumprem a jornada de seis
horas diárias e 30 horas semanais sem que os seus respectivos setores de lotação tenham
apresentado justificativas que embasassem os serviços contínuos de regime de turnos ou
escalas, em período igual ou superior a 12 (doze) horas ininterruptas, em função de
atendimento ao público ou trabalhos no período noturno.
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2.4 Estrutura e Atuação da Auditoria Interna
Neste item o objetivo da auditoria consistiu em avaliar a estrutura e atuação da Unidade
de Auditoria Interna do IF Goiano (Audin). Para fundamentar as análises realizadas,
foram utilizados os principais normativos que regem as atividades da auditoria interna
no âmbito da administração pública federal, bem como entendimentos recentes do
Tribunal de Contas da União sobre a matéria.
As técnicas e procedimentos adotados para a obtenção de informações abrangeram a
análise dos seguintes documentos: Plano Anual de Atividades de Auditoria InternaPAINT 2014 e 2015, Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna - RAINT
2014, Regimento Geral do IF Goiano e Regimento Interno de Auditoria do IF Goiano.
Conforme disposto no art. 54 do Regimento Geral do IF Goiano, a Unidade de
Auditoria Interna está vinculada ao Conselho Superior da IFE. A Audin conta com
política formalizada no seu Regimento Interno, que define a missão, responsabilidade e
autoridade da Audin, delimita a atuação dos trabalhos da Auditoria Interna e estabelece
as normas que devem ser seguidas pelos auditores internos.

Em relação à estrutura da Unidade de Auditoria Interna (Audin), verificou-se que esta
possui o suporte necessário de recursos humanos e materiais para execução de seus
trabalhos. A equipe é composta por seis auditores, número suficiente para o
cumprimento das ações previstas no PAINT 2014. Segundo percepções dos auditores, a
Audin possui equipamentos de informática em quantidade/qualidade suficiente para a
execução de seus trabalhos.
No que se refere ao desenvolvimento de competências para os auditores internos,
verificou-se que não há plano de capacitação específico para essa equipe e os
treinamentos previstos no PAINT referente ao exercício avaliado não foram
integralmente cumpridos.
Quanto à atuação da Auditoria Interna, foi constatada a inobservância ao princípio da
segregação de funções, tendo em vista que o Auditor Chefe é o responsável pelo
gerenciamento das informações sobre processos disciplinares e pelo lançamento dessas
informações no sistema CGU-PAD, conforme apresentado em ponto específico desse
relatório.
Em relação ao cumprimento do Paint 2014, verificou-se que as ações previstas foram
executadas quase que em sua totalidade, evidenciando que o grau de aderência das
auditorias realizadas no exercício em relação ao planejado foi satisfatório. Destaca-se
que o PAINT não foi elaborado com base em metodologia de avaliação de riscos, dado
que a IFE ou a Audin não elabora documento de gestão de risco. O PAINT também não
foi submetido à aprovação do Conselho Superior. Ressalta-se que não há interação entre
a Audin e o citado conselho: a Audin não envia comunicações ao Conselho Superior
sobre a execução do seu trabalho, e este também não solicita informações à Audin sobre
as limitações ou problemas identificados.
Em que pese não ter sido concluído o manual da auditoria interna, as auditorias
realizadas durante o exercido sob exame foram executadas seguindo uma metodologia
que envolveu a elaboração e validação do planejamento, a definição de programas de
auditoria e a padronização dos papéis de trabalho. A implantação dessas técnicas
resultou na melhoria da qualidade dos trabalhos e no amadurecimento da equipe de
auditores.
Na análise dos relatórios de auditoria produzidos foram identificadas oportunidades de
melhorias na elaboração das recomendações, uma vez que estas foram elaboradas sem
fixação de prazo para o cumprimento. Esse fato, aliado ao fato de que a correção das
falhas apontadas pela Audin não estão sendo priorizadas pelos auditados, contribuiu
para que 43% das recomendações emitidas em 2013 estivessem pendentes de
atendimento até o último trimestre de 2014.
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2.5 Avaliação da Gestão do Patrimônio Imobiliário
No que se refere à Gestão dos bens imobiliários do IF Goiano, os exames foram
realizados no campus de Urutaí e na Reitoria ao considerar o escopo acordado entre este
órgão de Controle Interno e o TCU, mediante a Ata de Customização. A metodologia
aplicada consistiu na análise dos registros patrimoniais, na aplicação de questionários,
na inspeção física em 18 salas de aula de quatro prédios no campus de Urutaí, visando,
respectivamente, a avaliar (i) a correção dos registros contábeis, (ii) os controles
internos nos setores de contabilidade e de patrimônio referentes aos processos que
envolvem a gestão do patrimônio imobiliário da Unidade e (iii) o estado das instalações

prediais e o conforto por elas proporcionado à comunidade acadêmica para a realização
de suas atividades.
(i) Quanto à correção dos registros contábeis, a partir dos exames realizados, constatouse inconsistência entre os saldos dos bens imóveis no Spiunet, os dos registros contábeis
e os do relatório de gestão.
(ii) Quanto aos controles internos, constatou-se que não há segregação de funções nos
setores de contabilidade e de patrimônio na gestão dos bens imobiliários, bem como não
há sistema informatizado que operacionalize e integre os registros e os controles dos
atos e fatos dessa gestão.
(iii) Quanto ao estado das instalações prediais e o conforto por elas proporcionado à
comunidade acadêmica para a realização de suas atividades, constatou-se, no campus de
Urutaí:
1) Prédio da Agronomia (6 salas de aula visitadas):
•
•
•

não tem piso tátil nos corredores de suas dependências facilitando o
acesso às salas de aula por deficientes visuais;
não há vagas nos estacionamentos destinadas a deficientes físicos;
ausência de banheiros adaptados para deficientes físicos.

2) Prédio da Medicina Veterinária (3 salas de aula visitadas):
•
•
•

não tem piso tátil nos corredores de suas dependências com o fim de
facilitar o acesso às salas de aula por deficientes visuais;
não há vagas nos estacionamentos destinadas a deficientes físicos;
ausência de banheiros adaptados para deficientes físicos.

3) Prédio da Química (3 salas de aula visitadas):
•
•
•

ausência de ar condicionado e ventilador na sala 4 (licenciatura em
Química – 7º período);
não tem piso tátil nos corredores de suas dependências com o fim de
facilitar o acesso às salas de aula por deficientes visuais;
não há vagas nos estacionamentos destinadas a deficientes físicos.

4) Prédio do Ensino Médio e Técnico (6 salas de aula visitadas):
•
•

o elevador de uma das dependências do prédio do ensino médio e técnico
não funciona;
não há vagas nos estacionamentos destinadas a deficientes físicos.
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2.6 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU
A CGU optou por examinar o grau de atendimento da UJ às determinações efetuadas
pelo TCU no exercício avaliado, bem como os seus resultados para a melhoria da gestão
e dos programas desenvolvidos pelo IF Goiano.

O escopo dos trabalhos se limitou aos acórdãos com determinação expressa do Tribunal
à CGU para monitoramento. A metodologia consistiu na pesquisa de acórdãos no sítio
do TCU na internet, bem como no exame dos acórdãos que deram entrada na Secretaria
Federal de Controle e que se encontram pendentes de verificação.
Após análise dos levantamentos efetuados, não foram identificadas determinações
específicas do TCU à CGU para serem acompanhadas junto ao IF Goiano.
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2.7 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU
Neste item a auditoria objetivou verificar se os controles internos relacionados ao
monitoramento das recomendações da CGU são suficientes para garantir a adequada e
oportuna implementação das recomendações expedidas em ações de controle realizadas
junto à UJ.
Em relação aos controles internos relacionados ao acompanhamento e atendimento das
recomendações da CGU, verificou-se que não há rotinas formalizadas, normativos
internos identificando os responsáveis, identificação de riscos e indicadores de gestão
relacionados a esse processo de monitoramento.
No que se refere à avaliação da adequada e oportuna implementação das recomendações
expedidas, inicialmente realizou-se o levantamento dos trabalhos realizados pela CGU
no IF Goiano no período de 2010 a 2013, resultando em 16 relatórios de auditoria e 127
recomendações. Procedeu-se, então, à análise do Plano de Providências Permanente PPP entregue pela Unidade. Verificou-se que o documento estava incompleto: havia
recomendações sem as respectivas providências, recomendações com providências
desatualizadas e providências sem base documental que as sustentasse. Destaca-se
também que a entrega do plano foi efetuada de forma intempestiva - três meses após o
acordado.
Devido às falhas identificadas no PPP e a restrições na capacidade operacional da
equipe, o escopo da auditoria se limitou a verificar o atendimento de 75 recomendações
acordadas com o gestor para serem atendidas no ano da gestão avaliada, bem como nos
dois anos antecedentes ao das contas. A partir do resultado das análises das
providências implementadas, conclui-se que, das 75 recomendações examinadas, 42
foram atendidas integralmente e 33 não foram atendidas.
Das 33 recomendações não atendidas, destacam-se as oportunidades de melhoria
identificadas na fiscalização de contratos. Em relação às recomendações atendidas,
merecem destaque a aprovação do regimento interno da auditoria interna e a melhoria
nos procedimentos licitatórios para contratação de serviços de terceirização.
Diante desse contexto, considera-se insatisfatório o tratamento dado pela IFE para
cumprimento das recomendações da CGU, uma vez que o plano de providências
permanente foi entregue de forma intempestiva e incompleta e há 33 recomendações
que não foram atendidas integralmente.
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2.8 Avaliação do CGU/PAD

A avaliação do Sistema de Gestão de Processo Disciplinar da CGU (CGU-PAD)
consistiu na verificação dos seguintes aspectos: (a) se a unidade examinada designou
um coordenador responsável pelo registro de informações sobre procedimentos
disciplinares instaurados na unidade no CGU-PAD; e (b) se a unidade está, de fato,
registrando as informações referentes aos procedimentos disciplinares instaurados no
sistema CGU-PAD.
A partir dos exames realizados, constatou-se que a UJ não possui normativos internos
que regulamentem a estruturação, o funcionamento e a designação de servidores
responsáveis pelo registro dos atos atinentes à correição. Conforme apresentado em
ponto específico desse relatório, o Auditor Chefe é o responsável pelo gerenciamento
das informações sobre processos disciplinares e pelo lançamento dessas informações no
sistema CGU-PAD, configurando inobservância ao princípio da segregação de funções.
Em relação ao registro dos processos no sistema, verificou-se que dos 10 processos
instaurados em 2014, três não foram cadastrados no CGU-PAD.
Conclui-se, portanto, que a estrutura disponível na unidade para o desempenho das
atividades do sistema de correição não é adequada.
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2.9 Avaliação do Parecer da Auditoria Interna
O Parecer da Unidade de Auditoria Interna da UJ não contemplou informações sobre a
confiabilidade das demonstrações contábeis, demonstrando as eventuais inconsistências
verificadas, bem como a estratégia e os procedimentos adotados para a verificação.
Os demais temas exigidos pelo Tribunal estão de acordo com o item 1 do Anexo III da
DN TCU nº 140/2014.
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3. Conclusão
Eventuais questões formais que não tenham causado prejuízo ao erário, quando
identificadas, foram devidamente tratadas por Nota de Auditoria e as providências
corretivas a serem adotadas, quando for o caso, serão incluídas no Plano de
Providências Permanente ajustado com a UJ e monitorado pelo Controle Interno. Tendo
sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submetemos o presente
relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente
Certificado de Auditoria.
Goiânia/GO, 28 de agosto de 2015.

_______________________________________________
Achados da Auditoria - nº 201503684
1 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
1.1 REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E VANTAGENS
1.1.1 CONSISTÊNCIA DOS REGISTROS
1.1.1.1 INFORMAÇÃO
Atendimento das inconsistências identificadas quanto à conformidade da folha de
pessoal e da concessão de aposentadoria e pensão.

Fato
Para verificar a conformidade da folha de pessoal e da concessão de aposentadorias e
pensões, a CGU realiza, periodicamente, análise nos sistemas coorporativos da
Administração Pública Federal. Assim, por meio de cruzamentos de bases de dados, são
identificadas inconsistências de informações, as quais são registradas no Sistema de
Trilhas de Pessoal. Desse modo, o presente relatório tem por base os registros
carregados até a competência – 06/2014.
Por oportuno, destaca-se que houve, durante essa auditoria, manifestação para as 30
inconsistências apontadas na competência em análise, das quais a CGU entendeu que
em 29 (96,67% das ocorrências) as inconsistências foram sanadas pelo gestor, não
gerando benefício financeiro ao erário, de valores a devolver.
Para as 30 justificativas apresentadas pelo gestor houve divergências de posicionamento
entre a CGU e a UPAG em uma. As divergências de opinião dizem respeito tanto aos
esclarecimentos apresentados pelo Órgão, quanto para as providências de recuperação
dos valores pagos indevidamente.
Entre os registros com justificativas de inconsistências divergentes entre a CGU e a
UPAG destaca-se o seguinte:
Quadro 01 – Divergência de posicionamento entre CGU e UPAG
Ocorrência

012

Competência

06/2014

Órgão

INSTITUTO
FEDERAL
GOIANO

UPAG

000000024
- CMPCE

Matrícula
Siape

1103549

Parecer Análise da CGU
O gestor de RH não
apresentou documentação
comprobatória
suficiente
para
solução
das
inconsistências. Diante do
contexto,
recomendamos
alteração das justificativas
no Sistema de Trilhas de
Pessoal para que sejam
anexados
os
devidos
documentos
comprobatórios.

Fonte: Sistema de Trilhas de Pessoal em 08/01/2015.

Quanto às correções de inconsistências, às justificativas apresentadas pela Unidade e
acatadas após análise da CGU, registra-se o seguinte quantitativo:

Quadro 02 – Atuação da Unidade na Competência.

Ocorrência

Quantidade de
inconsistência
s
encaminhadas
ao órgão

001
012
031
036
049
055A

1
4
2
1
1
21

Valor das
inconsistência
s
encaminhadas
aos órgãos.
R$ 0,00
R$ 324,74
R$ 3.093,92
R$ 55,44
R$ 74,00
R$ 96.403,19

Quantidade
de
inconsistênci
as
respondidas
pelos órgãos
1
4
2
1
1
21

Valor das
inconsistência
s respondidas
pelos órgãos.
R$ 0,00
R$ 324,74
R$ 3.093,92
R$ 55,44
R$ 74,00
R$ 96.403,19

Devolução
ao erário
informada
pelo gestor
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

% de
incon
sistên
cias
justifi
cadas
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Ocorrência

Quantidade de
inconsistência
s
encaminhadas
ao órgão

Valor das
inconsistência
s
encaminhadas
aos órgãos.

Total

30

R$ 99.951,29

Quantidade
de
inconsistênci
as
respondidas
pelos órgãos
30

Valor das
inconsistência
s respondidas
pelos órgãos.

Devolução
ao erário
informada
pelo gestor

R$ 99.951,29

R$ 0,00

% de
incon
sistên
cias
justifi
cadas
100
%

Fonte: Sistema de trilhas de auditoria em 15.12.2014.

Diante do resultado apresentado, percebe-se que a Unidade respondeu as 30
inconsistências apontadas pelas ocorrências de auditoria de pessoal na competência
vigente, representando um percentual de inconsistências justificadas de 100%.
Destarte, o total de ocorrências evidenciadas na última carga de dados no sistema
apontava para um impacto financeiro total de R$ 99.951,29. As manifestações da
Unidade abarcaram o total desse montante, não propiciando a devolução ao erário.
Por fim, registra-se, uma inconsistência para a qual não houve comprovação de
regularização pelo gestor. Recomenda-se que a Unidade sane as ocorrências pendentes
num prazo de 90 dias, e envie documentação comprobatória à CGU por meio do
Sistema de Trilhas de Pessoal.
/#
aF
to

1.1.1.2 INFORMAÇÃO
Informações sobre governança e gestão de pessoas.
Fato
Com o propósito de colher informações sobre práticas de governança e gestão de
pessoas no IFGoiano, foram realizados questionamentos, entrevistas e procedimentos
abordando os aspectos de liderança da alta administração; alinhamento estratégico;
gestão da liderança e do conhecimento; cultura orientada a resultados; gestão de
talentos; resultados e prestação de contas. Neste sentido, o IFGoiano foi instado a
preencher questionário de auto avaliação, além de fornecer elementos adicionais
atinentes ao tema da governança e gestão de pessoas.
O resultado das avaliações da equipe de auditoria da CGU, com base nos documentos e
informações apresentadas, bem como na entrevista realizada, encontra-se apresentado a
seguir.
As questões 1 a 3 foram respondidas com “sim/não” e são relacionadas à liderança da
alta administração. Já as demais questões (4 a 12) são referentes à gestão de pessoas na
unidade, e foram preenchidas selecionando, para cada prática apresentada, uma das
cinco categorias de resposta a seguir: “Não prevê adotar a prática”, “Pretende adotar a
prática”, “Iniciou ou concluiu o planejamento para adotar a prática”, “Adota
parcialmente a prática” e “Adota integralmente a prática”.
1- Monitora regularmente o cumprimento das diretrizes relativas à gestão de pessoas?
Resposta da equipe: Não
No Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI referente ao período de 2014 a 2018
foram estabelecidos os seguintes indicadores relacionados à área de gestão de pessoas:
Índice de Satisfação dos Servidores, Índice de fixação, Índice de execução das ações,
Índice de Implementação do Modelo de Gestão por Competências por Unidade, Taxa
de Servidores Qualificados e Taxa de Servidores Capacitados. No entanto, até o final
do primeiro semestre de 2015 não haviam sido coletados dados para medição dos

indicadores do PDI.
Anualmente, na elaboração do Relatório de Gestão, são coletados dados de outros
indicadores referentes à gestão de pessoas, como previsão de aposentadoria,
rotatividade, absenteísmo e faixa etária.
2- Designou formalmente corpo colegiado (ex. comitê, conselho) responsável por
auxiliá-la nas decisões relativas à gestão de pessoas?
Resposta da equipe: Sim
Para tratar especificamente de assuntos relacionados à gestão de pessoas foram
designados o Comitê de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas (CCDP), a
Comissão Permanente do Pessoal Docente (CPPD) e a Comissão Interna de Supervisão
do Plano de Cargos e Carreira dos Técnico-Administrativos em Educação (CIS). Há
ainda o Conselho Superior e o Colégio de Dirigentes que, dentre as várias atribuições
regimentais, possuem a competência para auxiliar a alta administração nas decisões
relativas à gestão de pessoas.
3- A alta administração da unidade monitora regularmente o funcionamento desse corpo
colegiado?
Resposta da equipe: Não
O monitoramento do funcionamento dos órgãos citados no item 2 é realizado pelas atas
de reuniões, não havendo um processo formal com periodicidade e forma definidas.
4-Executa processo de planejamento de gestão de pessoas, aprovando e publicando
objetivos, metas e indicadores de desempenho?
Resposta da equipe: Adota parcialmente a prática
No PDI foram definidos três objetivos estratégicos relacionados à gestão de pessoas:
incentivar e valorizar servidores com foco em resultados institucionais, promover a
constante qualificação dos servidores e implantar a Gestão por Competências. No
entanto, não há normativos definindo qual é o período ou a forma para o
monitoramento do cumprimento dessas diretrizes.
5- A Gestão de Pessoas identifica lacunas de competência da equipe de RH, com o
objetivo de avaliar suas necessidades de capacitação (ex. necessidades de competências
na área de gestão estratégica de pessoas, na área de concessão de direitos, etc.)?
Resposta da equipe: Adota parcialmente a prática
Em consonância com o Decreto 5.707/2006, foi elaborado pelo Comitê de Capacitação
e Desenvolvimento de Pessoas o Plano Anual de Capacitação referente ao exercício de
2014. Segundo informações da unidade, as necessidades de capacitação das equipes
foram definidas por meio de reuniões de levantamento de informações. Verificou-se
que no plano citado foram previstas ações específicas para o desenvolvimento da
equipe de RH, como, por exemplo, curso de processo administrativo para averbação de
tempo de serviço, avaliação psicopedagógica e gestão de pessoas. Foram apresentados,
também, certificados de treinamentos realizados nos últimos dois anos, tais como
Legislação Aplicada à Gestão de Pessoas – Lei 8.112/90 e Gestão Estratégica de
Pessoal.
6- Oferece programas de treinamento e desenvolvimento de competências de liderança
que atendem às necessidades de cada nível de gestão (do operacional ao estratégico),
incluindo potenciais líderes?
Resposta da equipe: Adota parcialmente a prática
No Plano Anual de Capacitação referente ao exercício de 2014 houve previsão de
capacitações destinadas ao desenvolvimento de competências de lideranças, como, por
exemplo, Gestão de Projetos, Gestão Organizacional e Planejamento Estratégico.
Foram também apresentados certificados de cursos realizados nos últimos dois anos,
dentre eles, citamos, Gestão de Estratégica com o uso do BSC e Elaboração de

Indicadores de Desempenho Institucional.
A unidade informou por meio de entrevista que, atualmente, as competências
gerenciais são identificadas de forma intuitiva, devido à recente criação do instituto.
7-Verifica a opinião dos colaboradores quanto ao ambiente de trabalho e utiliza os
resultados para orientar eventuais mudanças?
Resposta da equipe: Adota parcialmente a prática
O IF Goiano verifica anualmente a opinião dos servidores quanto ao clima
organizacional por intermédio da Pesquisa de Auto Avaliação Institucional. Essa
pesquisa contém avaliações abrangendo diversas áreas, como por exemplo,
organização e gestão da instituição, comunicação com a sociedade, ambiente de
trabalho, estrutura física e tecnológica. A Comissão Própria de Avaliação – CPA é a
responsável por elaborar e enviar os questionários de avaliação à todos os servidores.
Segundo informações da unidade, 70% dos servidores respondem à pesquisa.
Não há utilização sistemática dos resultados da pesquisa para orientar modificações nas
relações/ambiente de trabalho. No entanto, mudanças já foram implementadas tendo
como subsídio as respostas dos questionários. A implantação da Reitoria Itinerante é
um exemplo.
8-Identifica as necessidades individuais de capacitação quando da avaliação de
desempenho dos colaboradores, levando-as em consideração nas avaliações
subsequentes?
Resposta da equipe: Pretende adotar a prática
A unidade informou que pretende adotar a prática, mas não iniciou o processo.
9-Identifica e divulga para os profissionais de RH a legislação, jurisprudência e as
orientações normativas relativas à gestão de pessoas, orientando como elas devem ser
aplicadas internamente?
Resposta da equipe: Adota parcialmente a prática
Para manter atualizados os profissionais de RH nas suas respectivas áreas de atuação,
os canais de comunicação e informação adotados são: encaminhamento de
memorandos aos dirigentes e envio de correio eletrônico e mensagens a grupos de
divulgação de notícias.
Quando conflitos entre legislação são identificados, a Procuradoria Jurídica e/ou o
Colégio de Dirigentes são acionados. Segundo informações da unidade, há casos em
que são solicitadas orientações ao Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - CONIF, com o intuito de
verificar a prática adotada em outras instituições.
10-Realiza avaliação de desempenho dos membros da alta administração e demais
gestores, vinculada ao alcance dos resultados da unidade/organização?
Resposta da equipe: Não prevê adotar a prática
Não há previsão de realizar avaliação de desempenho dos servidores da alta
administração para verificar o cumprimento de papéis e responsabilidades.
11-Executa processo formal, baseado em competências, para seleção de gestores?
Resposta da equipe: Não prevê adotar a prática
A seleção é feita por eleição ou indicação, não havendo processo formalizado para esse
tipo de recrutamento.

12-Monitora, por meio de sistema informatizado de gestão de pessoas, algum conjunto
de informações relevantes sobre a força de trabalho (ex. índices de absenteísmo, índices
de rotatividade, projeções de aposentadoria, etc)?
Resposta da equipe: Adota parcialmente a prática
As fontes de dados que auxiliam o acompanhamento da área de gestão de pessoas são:
a) Banco de Equivalência onde são identificadas as vagas ocupadas e desocupadas em
confronto com o orçamento disponível para a UJ; b) SIAPE que disponibiliza dados
funcionais, pessoais e financeiros; e c) Sistema Unificado de Administração Pública–
SUAP, que possibilita a obtenção de informações gerenciais com base nos dados do
SIAPE.
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1.1.2 SISTEMAS DE CONCESSÕES
1.1.2.1 CONSTATAÇÃO
No campus de Urutaí e na Reitoria do IF Goiano, servidores técnicoadministrativos cumprem a jornada de seis horas diárias e 30 horas semanais sem
que os seus respectivos setores de lotação tenham apresentado justificativas que
embasassem os serviços contínuos de regime de turnos ou escalas, em período igual
ou superior a 12 (doze) horas ininterruptas, em função de atendimento ao público
ou trabalhos no período noturno.
Fato
No campus de Urutaí e na Reitoria, constatou-se que servidores técnico-administrativos
cumprem a jornada de seis horas diárias e 30 horas semanais sem que os seus
respectivos setores de lotação exijam, justificativamente, atividades/serviços contínuos
de regime de turnos ou escalas, em período igual ou superior a doze horas ininterruptas,
em função de atendimento ao público ou trabalhos no período noturno.
Essa situação de jornada diferenciada para servidores públicos federais é prevista, de
caráter facultativo, no artigo 3º do Decreto nº 1.590/95. Com a finalidade de regular
internamente esse dispositivo legal, o IF Goiano elaborou o Regulamento da
Flexibilização da Jornada de Trabalho dos Servidores Técnico-Administrativos em
Educação do Instituto Federal Goiano, aprovado pelo Reitor por meio da Portaria nº
282, de 30 de outubro de 2013.
Resumidamente, esse Regulamento autoriza os servidores técnico-administrativos a
cumprirem jornada de seis horas diárias ininterruptas e 30 horas semanais, desde que os
respectivos chefes imediatos dos setores em que estão lotados requeiram, por meio de
justificativas, a flexibilização da jornada de trabalho em face do interesse público para
funcionamento de no mínimo 12 (doze) horas ininterruptas, ou trabalho no período
noturno.
O artigo 3º do Regulamento prevê três documentos (cujos modelos estão como anexos
ao Regulamento) que devem ser autuados à Reitoria ou Diretoria-Geral do Campus com
fins de formalização e autorização pelo Reitor da flexibilização de jornada:
i – requerimento da chefia imediata com a justificativa da necessidade do setor cumprir
no mínimo 12 horas ininterruptas diárias (Anexo I);
ii - requerimento individual e termo de responsabilidade assinado pelos servidores
(Anexo II);
iii - escala de trabalho, contendo o nome dos servidores e horário a ser cumprido
(Anexo III).

Antes de se tecer as análises das justificativas nos termos daquele Regulamento,
demonstram-se as informações coletadas, pré-análises e a definição do escopo.
Primeiramente, solicitou-se o preenchimento de três quadros:
Quadro 01 – Relação por campus dos servidores com jornada diferenciada

Campus xxx/Reitoria
Nome
do
Servidor

Matrícula
Siape

Cargo

Lotação

Nome
do
Servidor

Matrícula
Siape

Cargo

Lotação

Jornada de
Trabalho
diferenciada
(carga horária
diária efetiva)

Realiza atividades
de atendimento ao
público externo?
(s/n)

Realiza
atividades
em
período
noturno
após às
21h? (s/n)

Realiza atividades
de atendimento ao
público externo?
(s/n)

Realiza
atividades
em
período
noturno
após às
21h? (s/n)

Campus yyy
Jornada de
Trabalho
diferenciada
(carga horária
diária efetiva)

Quadro 02 – Relação das áreas, por campus, e respectivas justificativas para atividades contínuas de 24h
Campus xxx/Reitoria
Área/setor/departamento
Justificativa para atividades contínuas de 24h
Campus yyy
Área/setor/departamento

Justificativa para atividades contínuas de 24h

Quadro 03 - Relação das áreas, por campus, e respectivas justificativas para atividades contínuas em
período igual ou superior a 12h ininterruptas
Campus xxx/Reitoria
Área/setor/departamento
Justificativas para atividades contínuas em
período igual ou superior a 12 horas
ininterruptas

Área/setor/departamento

Campus yyy
Justificativas para atividades contínuas em
período igual ou superior a 12 horas
ininterruptas

Por meio do Ofício nº 200/2015/GAB/Reitoria/IF Goiano, a Entidade apresentou os
quadros preenchidos dos 5 campi e da Reitoria de modo que a equipe pudesse selecionar
duas unidades administrativas do IF Goiano. Utilizou-se como critério de seleção, para
uma unidade, o maior número de servidores com jornada de trabalho diferenciada e,
para a outra, o maior número de servidores em atividades noturnas após as 21h (quadro
4). Assim, selecionou-se: no primeiro critério, a Reitoria, com 70 servidores com
jornada diferenciada, sendo que todos adotam a jornada de 6h diárias e 30h semanais e
nenhum deles com atividades em período noturno após as 21h; e no segundo, o campus
de Urutaí, com 26 servidores com jornada diferenciada, sendo 22 servidores com
jornada de 6h diárias e 30h semanais, e 4 com escalas de 12 x 36h (jornadas contínuas
de 24h), sendo que 15 dos 26 servidores com atividades em período noturno após as
21h.

Quadro 4 – Situações de jornada diferenciada por campus/reitoria

Campus/Reitoria Nº
de
servidores em
jornada
diferenciada

Reitoria
Ceres
Iporá
Morrinhos
Rio Verde
Urutaí

70*
39
18
34
49
26

Jornada
de 4h ou
5h diárias
e 20h ou
25h
semanais

Jornada de
6h diárias
e
30
semanais

Nº
de
servidores
com
jornadas
contínuas
de 24h

0
1
0
0
2
0

70
35
18
34
41
22

0
3
0
0
6
4

Nº
de
servidores
com
atividades
em período
noturno
após as 21h
0
8
6
5
11
15**

* unidade que apresentou o maior número de servidores com jornada de trabalho diferenciada
** unidade que apresentou o maior número de servidores com atividades em período noturno após as
21h

Os quadros 02 e 03 contribuíram para o reconhecimento e a definição dos setores a
serem visitados com fins de entrevistar os servidores neles lotados, bem como para a
análise das justificativas das jornadas diferenciadas. Ressalta-se que a equipe visitou
todos os setores informados nos quadros 02 e 03 no campus de Urutaí e na Reitoria com
objetivos de entrevistar os servidores com jornada diferenciada e coletar informações
deles sobre as atividades realizadas (Quadro 5).
Quadro 05 – Setores visitados e servidores entrevistados no campus de Urutaí e na Reitoria
Campus de Urutaí
Área/Setor/
Departamento

Quantidade de
Quantidade de
servidores
servidores
informados pela entrevistados
unidade
5

3

Atendimento aos alunos no empréstimo e
devolução de livros e organização da
biblioteca.

6

4

Atendimento médico e odontológico a alunos, e
eventualmente a servidores.

7

2

Assistência
aos
alunos
residentes,
encaminhamento
ao
centro
médico,
fornecimento de refeições e ligações para os
pais.

2

2

Atendimento a professores, alunos e técnicos
administrativos nas áreas de utilização de
sistemas,
internet
e
manutenção
de
computadores.

1

0

Não foi realizada entrevista devido ao servidor
não estar no setor no momento da visita. Desse
modo não foi possível emitir opinião sobre o
setor.

3

2

Atendimento a alunos, pais de alunos e
candidatos, envolvendo entrega de históricos,
diplomas, certificados, transferências e

Biblioteca

Centro Médico

Coordenação Geral
de Assistência ao
Educando

Informática

Protocolo

Secretaria do
Ensino Superior

Atividades desempenhadas pelos servidores
conforme entrevistas realizadas nos dias
26/05/2014 – período noturno e 27/05/2014 –
período matutino e vespertino.

informações sobre processos seletivos.
2

1

Setor Financeiro

Pagamentos de faturas, conformidade da gestão
no SIAFI e SCDP, atendimento aos alunos que
recebem bolsas.

Reitoria
Área/Setor/
Departamento

Quantidade de
Quantidade de Atividades desempenhadas pelos servidores
servidores
servidores
conforme entrevistas realizadas no dia
informados pela entrevistados 29/05/2014 – período matutino
unidade
1

0

Não foi realizada entrevista devido ao servidor
não estar no setor no momento da visita. Desse
modo não foi possível emitir opinião sobre o
setor.

6

1

Atendimento à imprensa.

2

1

Atendimento aos campi nas questões de
auditoria e atendimento de telefonemas com
informações sobre o instituto.

Coordenação Geral
de Gabinete

4

1

Atendimento a servidores e público externo no
gabinete do reitor.

Coordenação Geral
de Gabinete/Setor
de Protocolo

2

2

Atendimento ao público interno e externo no
recebimento de documentos.

1

0

Não foi realizada entrevista devido ao servidor
não estar no setor no momento da visita. Desse
modo não foi possível emitir opinião sobre o
setor.

3

1

Atendimento
fornecedores.

5

2

Atendimento a fornecedores na gestão de
contratos e na conferência de documentos.

7

4

Atendimento a empresas de engenharia,
prefeituras e pesquisadores, dando suporte na
área de geologia.

Assessoria de
Assuntos
Internacionais
Assessoria de
Comunicação

Auditoria

Procuradoria
Federal

Pró-Reitoria de
Administração/

ao

público

interno

e

a

Diretoria de
Orçamento e
Finanças
Pró-Reitoria de
Administração/
Diretoria de
Administração

Pró-Reitoria de
Desenvolvimento
Institucional

Pró-Reitoria de
Desenvolvimento
Institucional/
Diretoria Sistêmica

Emissão de laudos e parecer na área de
segurança do trabalho.
6

3

Atendimento a candidatos aprovados e
reprovados em concursos, acolhimento de
novos servidores, esclarecimento de dúvidas
sobre processos seletivos de estágios,

de Gestão de
Pessoas

atendimento aos órgãos de controle.

Pró-Reitoria de
Desenvolvimento
Institucional/Coord
enação Geral de
Desenvolvimento e
Infraestrutura

6

2

Atendimento a empresas que estão executando
obras para o IF Goiano, esclarecimento de
dúvidas
sobre
processos
licitatórios,
fiscalização/gestão de contratos de obras.

Pró-Reitoria de
Desenvolvimento
Institucional/Diret
oria Geral de
Tecnologia da
Informação

6

2

Atendimento aos campi e Reitoria dando
suporte à utilização do sistema Suap, Sistema
Acadêmico e Sistema de Eventos.

Pró-Reitoria de
Desenvolvimento
Institucional/Siste
ma Integrado de
Assistência à
Saúde do Servidor

8

4

Atendimento médico a servidores, realização
de perícia médica, análise de processos de
alunos e servidores, avaliação de candidatos a
vagas reservadas para portadores de
necessidades especiais.

Pró-Reitoria de
Ensino/Diretoria
de
Desenvolvimento
de Ensino

1

0

Não foi realizada entrevista devido ao servidor
não estar no setor no momento da visita. Desse
modo não foi possível emitir opinião sobre o
setor.

Pró-Reitoria de
Ensino/Diretoria
Sistêmica de
Assistência
Estudantil

2

1

Auxílio aos surdos, inclusive na realização de
eventos e palestras na Reitoria.

Pró-Reitoria de
Ensino/Diretoria
Sistêmica de
Ensino à Distância

2

1

Foi informado que não há servidor com jornada
de 6 horas na Diretoria de Ensino à Distância.

1

0

Não foi realizada entrevista devido ao servidor
não estar no setor no momento da visita. Desse
modo não foi possível emitir opinião sobre o
setor.

2

1

Atendimento a alunos e professores sobre
informações relacionadas a bolsas da CAPES e
CNPQ.

Pró-Reitoria de
Extensão

Pró-Reitoria de
Pesquisa, PósGraduação e
Inovação

Quando das visitas aos setores do campus e da reitoria, verificou se havia “a afixação,
nas suas dependências, em local visível e de grande circulação de usuários dos serviços,
de quadro, permanentemente atualizado, com a escala nominal dos servidores que
trabalharem neste regime, constando dias e horários dos seus expedientes”, conforme o
§ 2º do art. 3º do Decreto 1.590/95.

Nesse sentido, constatou-se que em Urutaí, apesar de existirem 7 (sete) setores com
flexibilização da jornada, apenas o serviço médico dispõe de quadro fixado em local
visível ao público, contendo o horário de trabalho dos servidores lotados no setor. Já
nos setores da Reitoria, dos 18 (dezoito) visitados, não há fixação de quadro na
Procuradoria Federal e no Centro Médico.
Sendo assim, restou configurado o descumprimento do § 2º do art. 3º do Decreto
1.590/95. Destaca-se que, além de ser um requisito legal, a divulgação dos horários do
expediente do servidor é necessária para informar ao usuário do serviço qual é o horário
de atendimento, além de dar transparência ao processo de flexibilização da jornada de
trabalho.
Ao considerar também as visitas e as entrevistas realizadas nos setores, a equipe
procedeu às analises das justificativas formais, apresentadas no quadro 03 preenchido,
que fundamentariam a adoção da jornada de trabalho diferenciada nos termos do artigo
3º do Decreto nº 1.590/95. Seguem as análises no campus de Urutaí e na Reitoria.
1) Quanto à análise das justificativas para jornada diferenciada no campus de
Urutaí
Primeiramente, informa-se que o campus de Urutaí não seguiu os moldes dos incisos I a
III do artigo 3º do Regulamento aprovado pela Portaria 282/2013/IF Goiano, quanto à
necessidade de requerimento formal da jornada de 6h diárias e 30h semanais. Essa
afirmação foi confirmada pelos documentos apresentados à equipe em resposta à SA
201503684/006 e à SA nº 201503684/020.
Além disso, pela documentação apresentada nas respostas dos 7 (sete) setores, apenas a
Coordenação Geral de Assistência ao Educando apresentou justificativas da necessidade
do setor cumprir no mínimo 12 horas ininterruptas diárias para atendimento ao público,
inclusive no período noturno. Segundo a justificativa, a coordenação é responsável pelo
suporte aos 267 alunos residentes no Campus, executando serviços que envolvem
encaminhamento ao centro médico, fornecimento de refeições e ligações telefônicas
para os pais de alunos. Os documentos dos outros 6 (seis) setores só listavam os nomes
dos servidores que cumpre 6h diárias e 30h semanais. Entretanto, essa justificativa foi
apresentada quando da solicitação da equipe de auditoria.
Dessa forma, o fato não foi motivado e autorizado pelo dirigente máximo tal como
determina o artigo 3º do Decreto nº 1.590/95. A formalização de processo de acordo
com os incisos I a III do artigo 3º do Regulamento aprovado pela Portaria 282/2013/IF
possibilitaria a tomada de decisão do Reitor com objetivo de autorizar ou não a jornada
de trabalho diferenciada; fato, portanto, que não ocorreu.

2) Quanto à análise das justificativas para jornada diferenciada na Reitoria

Ao contrário do campus de Urutaí, a Reitoria formalizou o processo nº
23216.000721/2013-12, com base no Regulamento da Flexibilização de Jornada de
Trabalho, no intuito de atender ao artigo 3º do Decreto nº 1.590/95. Nesse processo
constam os 6 (seis) requerimentos confeccionados pelos Pró-Reitores do IF Goiano, os
64 (sessenta e quatro) requerimentos assinados pelos respectivos servidores, nos moldes
do Anexo II, e as escalas e os horários dos servidores com jornada diferenciada, nos
moldes do Anexo III do Regulamento aprovado pela Portaria 282/2013/IF Goiano.

Os 6 (seis) requerimentos confeccionados pelos Pró-Reitores do IF Goiano naquele
processo são os mesmos documentos apresentados à equipe por intermédio do Ofício nº
200/2015/GAB/Reitoria/IF Goiano que baseariam as justificativas solicitadas no
Quadro 3 - Relação das áreas, por campus, e respectivas justificativas para atividades
contínuas em período igual ou superior a 12h ininterruptas. Mediante esses 6 (seis)
requerimentos, a equipe procedeu à analise, demonstrada no quadro 06, do texto contido
no campo “justificativa para a necessidade de funcionamento de setor durante, no
mínimo, 12 (doze) horas ininterruptas”.
Quadro 06 – Análise dos textos contidos no campo “justificativas da necessidade de funcionamento do
setor durante, no mínimo, 12 (doze) horas ininterruptas”.

Setor
Reitoria - Gabinete e Protocolo

Pró-Reitoria
de
Desenvolvimento Institucional,
englobando CGDI, CGPEG,
DGTI e DGP

Pró-Reitoria de Extensão

Pró-Reitoria de Administração
– setor de Administração e
Finanças

Pró-Reitoria de Pesquisa, PósGraduação e Inovação

Pró-Reitoria de Ensino

Análise dos textos
A justificativa informou que o servidor não pode se ausentar
das atividades administrativas e pedagógicas em
atendimento às diversas solicitações contínuas, internas e
externas, que exigem providências de curto prazo. No
entanto, não foi informado qual é o público atendido, e não
foram detalhados quais são os serviços executados pelo
setor que exigem atividades contínuas em regime de turnos
ou escalas, por 12 horas ininterruptas, para atendimento
desse público.
Justificou a flexibilização da jornada em função do
atendimento ao público usuário. No entanto, não identificou
qual é o público usuário, ou quais os serviços executados
pelo setor que exigem atividades contínuas em regime de
turnos ou escalas, por 12 horas ininterruptas, para
atendimento desse público. Ademais, engloba, na mesma
justificativa, setores que desempenham serviços de
naturezas diferentes, como, por exemplo, Gestão de Pessoas
(DGP) e Gerência de Infra-estrutura (CGDI).
Justificou que o setor atua em diversos seguimentos,
atendendo as diretorias e órgãos equivalentes. No entanto,
não informou quais serviços desempenhados pelo setor
exigem atividades contínuas, em regime de turnos ou
escalas, por 12 horas ininterruptas, para atendimento ao
público.
A justificativa cita atendimento a demandas administrativas
internas e a fornecedores. No entanto, não informa quais os
serviços executados pelo setor que exigem atividades
contínuas em regime de turnos ou escalas, por 12 horas
ininterruptas, para atendimento ao público.
A justificativa cita atendimento ao público interno e
externo. No entanto, não informa quais os serviços
executados pelo setor que exigem atividades contínuas em
regime de turnos ou escalas, por 12 horas ininterruptas, para
atendimento ao público.
A justificativa cita atendimento ao público interno e
externo. No entanto, não informa quais os serviços
executados pelo setor que exigem atividades contínuas em
regime de turnos ou escalas, por 12 horas ininterruptas, para
atendimento ao público.

Conclusivamente, os textos não justificam a necessidade de funcionamento do setor
durante, no mínimo, 12 (doze) horas ininterruptas. Verificou-se que os textos descrevem
motivos genéricos, não explicitam o público atendido e nem evidenciam quais são os
serviços executados que exigiriam as atividades contínuas, em regime de turnos ou
escalas, para atendimento a esse público. Além disso, não constam no processo nº

23216.000721/2013-12 os requerimentos das chefias imediatas com justificativas para
flexibilização da jornada dos servidores lotados nos seguintes setores: (i) Procuradoria
Federal, (ii) Assessoria de Comunicação, (iii) Auditoria e (iv) Assessoria de Assuntos
Internacionais. Conforme a listagem disponibilizada à equipe de auditoria, dos
servidores com jornada de seis horas diárias e 30 horas semanais na Reitoria, há
servidores nesses setores cumprindo essa jornada diferenciada.
Há um elemento formal que invalida os requerimentos com as justificativas
apresentadas pelos 6 (seis) setores: eles não são seguidos de autorização do dirigente
máximo da Entidade tal como determina o artigo 3º do Decreto nº 1.590/95. Não só esse
dispositivo legal como o próprio regulamento prevê esse ato administrativo no seu
artigo 2º.
Outras duas inconsistências no processo nº 23216.000721/2013-12 foram observadas,
que enfraquecem a sua formalidade e sua eficácia para atender ao artigo 3º do Decreto
nº 1.590/95. São elas:
i)

ii)

O Regulamento define que os requerimentos solicitando a flexibilização da jornada
deveriam ser elaborados e assinados pela chefia imediata; e em seguida a
flexibilização autorizada ou não pelo Reitor. No entanto, eles foram assinados pelos
Pró-Reitores. Como as Pró-reitorias são divididas em diversos setores, abrangendo
coordenações e diretorias que possuem competências diversas e executam
atividades de naturezas diferentes, os chefes imediatos dos setores é que deveriam
requerer a flexibilização da jornada e não os Pró-Reitores.
Dos 70 servidores lotados na Reitoria contidos no quadro 1 preenchido pelo IF
Goiano, 21 não tinham requerimento, no processo de flexibilização, nos moldes do
anexo II do Regulamento. Ademais, não há 70 requerimentos individuais no
processo, e sim 64 (sessenta e quatro).
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Causa
O Reitor, a quem compete administrar, coordenar, superintender e fiscalizar as
atividades do IF Goiano, bem como cumprir e fazer cumprir a legislação e as decisões
emanadas do Conselho Superior, nos termos, respectivamente, dos incisos II e XII do
artigo 16 do Regimento Geral do IF Goiano, não autorizou formalmente os
requerimentos com as justificativas apresentadas pelos 6 (seis) setores, tal como
determina o artigo 3º do Decreto nº 1.590/95. Ademais, não procedeu ao estudo prévio
dos setores que se enquadrariam às condições previstas no 3º do Decreto nº 1.590/95.
Os Pró-Reitores de Administração, de Desenvolvimento Institucional, de Extensão, e os
Pró-Reitores - Substitutos de Ensino e de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, aos
quais competem planejar, coordenar e supervisionar as atividades do IF Goiano, em
suas áreas respectivas, dentro das atribuições que lhes sejam delegadas, assim como
cumprir e fazer cumprir, em todo o IF Goiano, as decisões do Conselho Superior, as
disposições do Estatuto e do Regimento Geral, além das demais normas pertinentes, nos
termos, respectivamente, dos incisos I e III do artigo 25 do Regimento Geral do IF
Goiano, assinaram os requerimentos solicitando a flexibilização da jornada de trabalho
na Reitoria em desacordo às condições previstas no Art. 3º do Decreto nº 1.590/95, já
que o referido normativo estabelece que compete aos chefes imediatos dos setores
requerer a flexibilização da jornada de trabalho.
O Diretor-Geral do campus de Urutaí, a quem compete planejar, executar, coordenar e
supervisionar as políticas de ensino, pesquisa, extensão e administração do câmpus,
além de cumprir e fazer cumprir legislações pertinentes nos termos, respectivamente,

dos incisos IV e VIII do artigo 70 do Regimento Geral do IF Goiano, não formalizou
processo que respaldasse a concessão de flexibilização da jornada de trabalho no
Campus de Urutaí, bem como não procedeu ao estudo prévio dos setores que se
enquadrariam às condições previstas no art. 3º do Decreto nº 1.590/95.
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Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício nº 228/2015/GAB/Reitoria/IF Goiano, de 17/06/2015, o IF Goiano
respondeu à Solicitação de Auditoria – Manifestação nº 201503684-21 sobre a jornada
reduzida. Abaixo segue a resposta da Unidade:
“1. Em resposta a Solicitação de Auditoria n° 201503684-21, que trata da insuficiência
das justificativas para adesão a jornada flexibilizada de seis horas diárias e 30 horas
semanais pelos servidores técnico-administrativos, normatizada pelo Regulamento da
Flexibilização da Jornada de Trabalho dos Servidores Técnico-administrativos em
Educação do Instituto Federal Goiano, aprovado pela Portaria n° 282 de 30/10/2013,
reconhecemos a ausência de processo autuado tratando da flexibilização da jornada de
trabalho no Câmpus Urutaí e a existência de inconsistências no processo autuado pela
Reitoria.
2. Esclarecemos que não houve orientação detalhada aos setores para preenchimento do
campo “Justificativa para necessidade de funcionamento do setor durante, no mínimo,
12 (doze) horas ininterruptas” do Anexo I do Referido Regulamento com um rol
taxativo de informações, como o público atendido e quais são os serviços executados
que exigiriam as atividades contínuas, resultando em motivos genéricos e tornando as
justificativas insuficientes. Quanto às demais inconsistências relatadas na SA n°
201503684-21, reconhecemos que não houve monitoramento do cumprimento de todos
os dispositivos contidos no Regulamento.
3. Objetivando o cumprimento do Regulamento e da legislação relacionada, este
Instituto propõe realizar novo estudo dos setores que atendem aos critérios para
funcionamento durante, no mínimo, 12 (doze) horas ininterruptas em todas as suas
unidades (Câmpus e Reitoria), corrigindo as falhas existentes na formalização dos
processos ou atuando novo processo quando necessário.
4. Diante da complexidade do estudo a ser realizado e considerando a quantidade de
unidades do IF Goiano (doze unidades de ensino e Reitoria) e a localização geográfica
destas unidades, estimamos que a comissão designada para realização do estudo
finalizará os trabalhos no prazo de 180 (cento e oitenta dias) após o recebimento do
Relatório Final da Auditoria Anual de Contas do IF Goiano.”
Por meio do Ofício nº 278/2015/GAB/Reitoria/IF Goiano, de 29/07/2015, o IF Goiano
apresentou manifestações complementares, especialmente, sobre a “Análise do Controle
Interno” e as “Recomendações 01 e 02” constantes da versão preliminar deste Relatório
de Auditoria Anual de Contas encaminhada pela CGU-R/GO. Segue a manifestação
complementar apresentada pelo IF Goiano:
“1. Em resposta ao Ofício n° 16.511/DIAC3/CGU-Regional-GO/CGU-PR, de 15 de
julho de 2015, apresentamos manifestação acerca do Relatório Preliminar da Auditoria
Anual de Contas (exercício de 2014) do IF Goiano.

2. Em atendimento ao item "b" do referido ofício "Para evitar a repetição de discussões
já encerradas, as eventuais manifestações após o Relatório Preliminar substituirão as
atualmente transcritas no campo 'Manifestação da unidade examinada' da respectiva
constatação", solicitamos que as manifestações contidas neste ofício substituam as
manifestações apresentadas anteriormente.
3. Quanto a “Constatação 1.1.2.1. No campus de Urutaí e na Reitoria do IF Goiano,
servidores técnico-administrativos cumprem a jornada de seis horas diárias e 30 horas
semanais sem que os seus respectivos setores de lotação exijam, justificativamente,
atividades contínuas de regime de turnos ou escalas, em período igual ou superior a 12
(doze) horas ininterruptas, em função de atendimento ao público ou trabalhos no
período noturno” entendemos que as impropriedades identificadas no processo de
formalização da jornada de trabalho flexibilizada no IF Goiano não excluem a
existência de serviços que exigem atividades contínuas de regime de turnos ou escalas,
em período igual ou superior a doze horas ininterruptas, em função de atendimento ao
público, em plena conformidade com o Decreto n° 1590/95, inclusive na Reitoria do IF
Goiano.
4. O relatório preliminar de auditoria apresenta, por meio da Recomendação 2 do item
1.1.2.1, que é necessário nomear formalmente grupo de estudo sobre os setores do IF
Goiano que atendem aos critérios para funcionamento durante, no mínimo, 12 (doze)
horas ininterruptas em todas as suas unidades (Câmpus e Reitoria) e finalizar o estudo
no prazo de 180 dias. Em cumprimento a referida recomendação foi emitida a Portaria
n° 504, de 29 de julho de 2015, anexa, para realização do estudo.
5. Em observância a "Análise do Controle Interno" referente ao item 1.1.2.1 cabe tecer
as seguintes considerações:
- Dada a multidiversidade de finalidades e atribuições dos institutos federais de
educação, com destaque para a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão,
previstos nos marcos legais e políticos, em especial na Lei nº 11.892, de 29 de dezembro
de 2008, entendemos que o público atendido pelo Instituto é amplo e diversificado,
inclui tanto estudantes de cursos presenciais de variados níveis e modalidades de ensino,
quanto participantes e beneficiários de projetos de pesquisa e extensão, alunos do ensino
na modalidade a distância, aposentados, pensionistas, dentre os quais estão inclusas
pessoas com vínculo empregatício em horário comercial, trabalhadores e pequenos
produtores rurais assentados em localidades distantes das nossas unidades, pequenos e
médios empresários, candidatos a concursos públicos, dentre outros tipos de público que
necessitam de atendimento em horário ininterrupto e/ou ampliado.
- A Lei n° 11.091/2005, que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos
Técnico-Administrativos em Educação, para todos os seus efeitos no seu art. 5°, inciso
VII, define: "VII - usuários: pessoas ou coletividades internas ou externas à Instituição
Federal de Ensino que usufruem direta ou indiretamente dos serviços por ela prestados."
- Apesar de não elencados nos requerimentos de flexibilização de jornada ininterrupta,
analisados pela equipe de auditoria, a título de exemplo, destacamos alguns estratos do
público do Instituto que demandam atendimento ininterrupto e ampliado, tais como
aposentados e pensionistas, que com amparo do Estatuto do Idoso, são detentoras de
direito ao atendimento imediato, assim como estudantes de cursos na modalidade à

distância que geralmente desenvolvem suas atividades em tempos diversos, com
destaque para horários de intervalo de almoço (11h às 14h) e horários após as 17h.
6. A suspensão do atendimento ininterrupto, conforme recomendação 1 do item 1.1.2.1
pelo relatório preliminar, sem estudo conclusivo que comprove junto à administração
superior a necessidade dos serviços ininterruptos e/ou no período noturno, prejudicará o
atendimento ao público devido a redução da disponibilidade de atendimento de 60 horas
semanais para 40 horas semanais, deixando de atender o público nos horários de almoço
e após as 17h.
7. A equipe gestora do IF Goiano identifica que a comunidade acadêmica e o público em
geral, atendido pelo Instituto, avalia como positiva a implementação do atendimento
ininterrupto e/ou noturno e já a incorporaram como referência ao seu cotidiano, visto
que o atendimento ininterrupto e ampliado é ofertado desde 2013.
8. Em alguns setores do IF Goiano, como por exemplo na Reitoria, as instalações
físicas, equipamentos e equipes de trabalho, são aquisições e admissões recentes,
orientadas no funcionamento em turnos de 12 horas ou mais. Em virtude disso, se após
os estudos forem identificados setores que não exercem atividades que exijam serviços
em turnos ininterruptos, a administração deverá providenciar adaptações nos ambientes
de trabalho por meio de pequenas reformas nas divisórias e aquisição de equipamentos e
mobiliário, procedimentos que demandam tempo e devem estar devidamente
justificados.
9. Cabe destacar que a implantação do atendimento em turnos ininterruptos por meio da
publicação da Portaria n° 282 de 30 outubro de 2013 do IF Goiano ocorreu em
momento anterior à aprovação dos Regimentos Internos da Reitoria e dos Câmpus,
Resoluções n° 57/2014, 58/2014, 59/2014, 60/2014, 61/2014 e 62/2014, aprovadas pelo
Conselho Superior que por sua vez, ainda, estão em fase de implantação. Portanto, no
momento da implantação do atendimento ininterrupto com jornada de trabalho
flexibilizada para servidores técnico-administrativos, não havia regulamentação interna
para definição detalhada de quais seriam os setores com atribuições que exigiriam
atividades contínuas, bem como especificação de qual público seria atendido.
10. Contudo, a partir do exercício de 2015, com a vigência dos Regimentos Internos das
unidades, torna-se viável a realização de estudo da possibilidade da continuidade do
atendimento ininterrupto ao público, baseada em critérios objetivos e regulamentados.
11. Neste sentido, a comprovação formal da lotação de servidores nos setores que
exijam o desenvolvimento de atividades contínuas só será conclusiva após a realização
de estudos que utilizem como marco regulatório as atribuições descritas nos Regimentos
Internos vigentes.
12. Quanto a redação da recomendação 1 de "Suspender a jornada de 6 horas diárias e
30 horas semanais para os servidores técnicos-administrativos da Reitoria e dos Campi
do IF Goiano que não comprovem formalmente os requisitos estabelecidos na legislação
vigente, incluindo a não comprovação de lotação que exija o desenvolvimento de
atividades de regime de turnos ou escalas, em período igual ou superior a doze horas
ininterruptas, em função de atendimento ao público ou trabalhos no período noturno",
entendemos que a comprovação formal dos requisitos estabelecidos na legislação

vigente será efetuada somente após realização do estudo nos termos da Recomendação 2
da Constatação 1.1.2.1.
13. Diante da complexidade do estudo a ser realizado e considerando a quantidade de
unidades do IF Goiano (doze unidades de ensino e Reitoria) e da localização geográfica
desses câmpus, nos comprometemos em finalizar o estudo no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias.
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Análise do Controle Interno
Mediante a resposta apresentada por meio do Ofício nº 228/2015/GAB/Reitoria/IF
Goiano, de 17/06/2015, a equipe de auditoria procedeu à sua análise demonstrada nos
dez parágrafos seguintes:
1. De modo geral, o IF Goiano reconhece a ausência de processo autuado tratando da
flexibilização da jornada de trabalho no Câmpus Urutaí e a existência de inconsistências
no processo autuado pela Reitoria. Quanto à insuficiência e à generalidade das
justificativas apresentadas pelos setores da Reitoria, a Entidade informa que não houve
esclarecimento para que os textos abarcassem um rol taxativo de informações, como o
público atendido e quais são os serviços executados que exigiriam as atividades
contínuas. Por fim, também reconhece que não houve monitoramento do cumprimento
de todos os dispositivos contidos no Regulamento da Flexibilização da Jornada de
Trabalho.
2. Em face do reconhecimento do fato constatado pela equipe, o IF Goiano se
compromete em elaborar “estudo dos setores que atendem aos critérios para
funcionamento durante, no mínimo, 12 (doze) horas ininterruptas em todas as suas
unidades (Câmpus e Reitoria), corrigindo as falhas existentes na formalização dos
processos ou atuando novo processo quando necessário”. O prazo estipulado para
finalizar o estudo é de 180 (cento e oitenta dias) após o recebimento do Relatório Final
da Auditoria Anual de Contas do IF Goiano.
3. Em que pese esse posicionamento do IF Goiano corroborar para o fato constatado,
deve-se complementar e reforçar alguns pontos sobre as situações encontradas no
campus de Urutaí e na Reitoria em torno desse assunto.
4. Da análise realizada são imprescindíveis as medidas propostas pela Unidade e a
adequação das justificativas dos setores de modo a atender ao artigo 3º do Decreto nº
1.590/9, no entanto a situação identificada pela equipe no campus de Urutaí e na
Reitoria não são similares e devem ser levadas em consideração para quaisquer medidas
pelo IF Goiano.
5. No campus de Urutaí, quando da visita da equipe, verificou-se a existência de setores
que atendiam aos alunos no período noturno, o que torna evidente o uso de, pelo menos,
3 escalas de trabalho pelos serviços contínuos, devido ao funcionamento de turmas em 3
turnos (matutino, vespertino e noturno) e ao atendimento de alunos em alojamentos. Os
setores que comprovadamente atuam em 3 turnos são: biblioteca, coordenação geral de
assistência ao educando, divisão da residência estudantil, informática, e a secretaria do
ensino superior. Entretanto, a equipe visitou setores que não há evidências da

necessidade de escalas pela sua natureza técnico-administrativa, como, por exemplo, o
protocolo e o setor financeiro.
6. Mesmo que não haja ato formal nos termos do Regulamento da Flexibilização da
Jornada de Trabalho, setores (não só no campus de Urutaí como nos outros campi com
setores de mesma natureza deste) que exercem atividades contínuas em três turnos para
atendimento de alunos, justificam, tacitamente, a jornada de 6 horas diárias e 30 horas
semanais. Contudo, os setores necessitam de ato formal da autoridade máxima nos
termos do artigo 3º do Decreto nº 1.590/95 para validar a sua jornada.
7. Já na Reitoria não há situação similar aos setores visitados em Urutaí. Nos setores da
Reitoria os servidores não atendem a alunos em face de 3 turnos ininterruptos e não
trabalham em período noturno em face de 3 escalas. Ademais, as justificativas dos
setores descrevem motivos genéricos, não explicitam o público atendido e nem
evidenciam quais são os serviços executados que exigiriam as atividades contínuas, em
regime de turnos ou escalas, para atendimento a esse público.
8. Os estudos propostos pelo IF Goiano devem ser direcionados para esses setores que
não necessitam, evidentemente, de 3 escalas para atendimento aos seus principais
interessados – os alunos da instituição. Ao verificar no regimento interno da Reitoria a
natureza de seus setores, não se observa, dentre as atribuições de nenhum setor, o
atendimento direto a alunos. Todos os setores da Reitoria apresentam atribuições
técnico-administrativas, tal como quaisquer setores de outros órgãos da administração
direta, ou de elaboração e colaboração de políticas educacionais para os campi. De outro
lado, o regimento do campus de Urutaí contém atribuições de atendimento direto ao
aluno.
9. Então os estudos dos setores para justificar as jornadas diferenciadas devem levar em
consideração as atribuições dos setores nos seus respectivos regimentos, a fim de que
haja coerência das justificativas apresentadas.
10. Assim, mediante os argumentos apresentados pelo IF Goiano, as situações diversas
verificadas em setores dos campi e da reitoria e os contra-argumentos da equipe,
mantém-se a posição do fato constatado quanto aos servidores técnico-administrativos
que cumprem a jornada de seis horas diárias e 30 horas semanais sem que os seus
respectivos setores de lotação exijam, justificativamente, atividades contínuas de regime
de turnos ou escalas, em período igual ou superior a 12 (doze) horas ininterruptas, em
função de atendimento ao público ou trabalhos no período noturno.
11. Em face do Ofício nº 278/2015/GAB/Reitoria/IF Goiano, de 29/07/2015, em que o
IF Goiano apresentou manifestação complementar à versão preliminar deste Relatório
de Auditoria, especialmente, referente à “Análise do Controle Interno” e às
“Recomendações 01 e 02”, a equipe no mesmo sentido procedeu à análise
complementar a esse documento da Unidade. De todo modo, nessa nova análise foram
consideradas as análises explicitadas nos 10 parágrafos anteriores a fim de não repetir
os contra-argumentos. Assim, seguem-se as análises complementares da equipe, quando
necessárias, de acordo com itens do Ofício nº 278/2015/GAB/Reitoria/IF Goiano:
Item 3 – Quanto à afirmação de que “(...) entendemos que as impropriedades
identificadas no processo de formalização da jornada de trabalho flexibilizada no IF
Goiano não excluem a existência de serviços que exigem atividades contínuas de regime

de turnos ou escalas, em período igual ou superior a doze horas ininterruptas, em função
de atendimento ao público, em plena conformidade com o Decreto n° 1590/95,
inclusive na Reitoria do IF Goiano.” reportam-se as análises apresentadas nos
parágrafos 4 a 7.
Item 4 – Com a expedição pelo Reitor da Portaria n° 504 que designa quatro servidores
para compor comissão para reavaliação de quais setores do IF Goiano atendem aos
critérios para funcionamento em turnos ininterruptos e estipula o prazo dessa
reavaliação em 180 a partir de 29/07/2015, demonstra-se que o IF Goiano o adiantou o
processo de atendimento à recomendação 2 consignada na versão preliminar deste
Relatório: “Nomear formalmente grupo de estudo sobre os setores que atendem aos
critérios para funcionamento durante, no mínimo, 12 (doze) horas ininterruptas em
todas as suas unidades (Câmpus e Reitoria) e finalizar o estudo no prazo de 180 dias.”
Item 5 – Os argumentos apresentados pelo IF Goiano não estavam contidos nos
documentos que validariam as justificativas dos setores para o cumprimento do 3º do
Decreto nº 1.590/95. Ao contrário dos argumentos apresentados, os documentos
expedidos pelas Pró-Reitorias e analisados pela equipe de auditoria contêm textos com
descrição de motivos genéricos, que não explicitam o público atendido e nem
evidenciam quais são os serviços executados que exigiriam as atividades contínuas, em
regime de turnos ou escalas, para atendimento a esse público. Desse modo, no estudo a
ser realizado para definição dos setores que atenderiam o 3º do Decreto nº 1.590/95
pode levar em consideração as demandas expostas pelo IF Goiano em sua resposta
desde que comprove o custo-benefício da implementação de quaisquer medidas.
Itens 6 a 13 - Os argumentos apresentados nesses itens pela Unidade se referem à
dificuldade de se implementar a recomendação 01 sem que seja primeiro realizado o
estudo de acordo com a recomendação 02 (transcrita na análise do item 4). A fim de
analisar esses argumentos, replica-se a recomendação 01: “Suspender a jornada de 6
horas diárias e 30 horas semanais para os servidores técnicos-administrativos da
Reitoria e dos Campi do IF Goiano que não comprovem formalmente os requisitos
estabelecidos na legislação vigente, incluindo a não comprovação de lotação que exija o
desenvolvimento de atividades contínuas de regime de turnos ou escalas, em período
igual ou superior a 12 (doze) horas ininterruptas, em função de atendimento ao público
ou trabalhos no período noturno.”
Em princípio são plausíveis os argumentos da Unidade de condicionar a comprovação
formal à realização do estudo indicado na recomendação 02. O estudo técnico das
demandas e a reorganização administrativa em face das mudanças regimentais podem
trazer um novo cenário que não o atual, caso a suspensão seja anterior a eles.
Por outro lado, tanto o estudo quanto a reorganização deveriam ser pré-requisitos
quando da autorização da jornada diferenciada desde sua concessão; os quais
possibilitariam a descrição de textos de justificativas com critérios técnicos e evidências
que a fundamentariam formalmente ou não.
O fato de o IF Goiano propor a suspensão da jornada diferenciada pela Unidade depois
de concluído o estudo da reavaliação dos setores que funcionarão em turnos
ininterruptos, não elide a concessão de jornada reduzida sem que houvesse justificativas
devidamente embasadas para os serviços contínuos com regime de turnos ou escalas,

em período igual ou superior a 12 (doze) horas ininterruptas, em função de atendimento
ao público ou trabalhos no período noturno.
Por fim, ressalta-se que o disposto no artigo 3º do Decreto nº 1590/95 deve aplicado
para o atendimento de situações excepcionais, que atendam aos requisitos do
mencionado dispositivo legal; permanecendo, assim, como regra o cumprimento da
carga horária para o qual o servidor foi admitido, nos termos da Lei nº 8.112/90.
Registra-se, também, que a redação das recomendações 01 e 02, constantes da então
versão preliminar deste Relatório, foi alterada em face da análise realizada pela equipe e
das providências adotadas pela Unidade.
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Recomendações:
Recomendação 1: Aplicar a jornada de trabalho reduzida para 6 diárias e 30 horas
semanais, com base na Portaria nº 282/13 do IF Goiano, apenas aos servidores
enquadrados em todos requisitos do artigo 3º do decreto nº 1590/95.
Recomendação 2: Apresentar à CGU-Regional/GO o resultado do estudo avaliativo a
ser realizado pelo Grupo de Trabalho designado pela Portaria nº 504, de 29/07/2015.
Recomendação 3: Formalizar os processos para concessão de jornada de trabalho
reduzida baseados no disposto em normativo vigente e na conclusão dos trabalhos do
grupo de estudo, incluindo a elaboração, pelos chefes imediatos, dos requerimentos com
justificativas que não descrevam motivos genéricos, explicitem o público atendido e
evidenciem quais são os serviços executados que exigiriam as atividades contínuas, em
regime de turnos ou escalas, para atendimento a esse público, bem como a autorização
dos requerimentos pelo dirigente máximo da Entidade.
Recomendação 4: Dar ampla publicidade à autorização para cumprimento de jornada de
trabalho reduzida, com a afixação, nas dependências do instituto, em local visível e de
grande circulação de usuários dos serviços, assim como com a divulgação no sítio da
entidade na internet de quadro, permanentemente atualizado, com a escala nominal dos
servidores que trabalharem neste regime, constando dias e horários dos seus
expedientes.

2 GESTÃO OPERACIONAL
2.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
2.1.1 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS
2.1.1.1 CONSTATAÇÃO
As metas 3 - Alunos matriculados em relação à força de trabalho, 14 - Pesquisa e
Inovação, e 15 - Projetos de Ação Social, acordadas no Termo "Acordo de Metas e
Compromissos" (TAM), não são monitoradas e avaliadas sistematicamente pelo IF
Goiano.
Fato
O Termo “Acordo de Metas e Compromissos” (TAM) foi celebrado entre o Ministério
da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
(SETEC), e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – IF Goiano
em 03/08/2010, com vigência de 12 anos contados desta data, para fins de estruturação,

organização e atuação dos Institutos Federais, em consonância com a Lei nº 11.892, de
29 de dezembro de 2008.
O montante de recursos para execução do TAM é de R$ 15.800.000,00 (quinze milhões
e oitocentos mil reais) para investimento e de R$ 9.849.168,00 (nove milhões,
oitocentos e quarenta e nove mil, cento e sessenta e oito reais) para demais despesas de
pessoal e encargos sociais.
O TAM é o único documento que se articula organicamente com a Lei de
Reorganização da Rede Federal (Lei nº 11.892/2008) e contem 19 metas de curto (2013)
e médio (2016) prazos, com validade estendida até 2022.
Ao considerar que a partir de 2013 as instituições da Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT) devem fornecer informações sobre o
resultado das metas alcançadas, foram selecionadas três delas para compor o escopo
deste trabalho:
- Meta 3. Alunos matriculados em relação à força de trabalho
Alcance da relação de 20 alunos regularmente matriculados nos cursos presenciais
por professor considerando-se, para efeito deste Termo de Acordo de Metas e
Compromissos, os alunos dos cursos técnicos de nível médio (integrado,
concomitante e subsequente), PROEJA, cursos de graduação (CST, licenciatura,
bacharelado), de pós-graduação (lato sensu e stricto sensu) e de Formação Inicial e
Continuada, em relação a todo quadro de professores ativos na Instituição.
Para o cálculo desta relação, cada professor DE ou de 40 horas será contado como
01(um) professor e cada professor de 20 horas será contado como meio;
O número de alunos dos cursos de Formação Inicial e Continuada será corrigido
pela multiplicação da carga horária semestral do curso, dividido por 400 horas.
- Meta 14. Pesquisa e Inovação
Apresentação e desenvolvimento de, em média, pelo menos um projeto de pesquisa,
inovação e/ou desenvolvimento tecnológico por Câmpus, que reúna,
preferencialmente professores e alunos de diferentes níveis de formação, em todos os
Câmpus, até o início de 2011, e ampliação em pelo menos 10% ao ano dessas
atividades, em parceria com instituições públicas ou privadas que tenham interface
de aplicação com interesse social.
- Meta 15. Projetos de Ação Social
Apresentação e desenvolvimento de projetos de ação social, em média, de um em
cada Câmpus, até o início de 2011; e ampliação dessas atividades em pelo menos
10% ao ano, pela implementação de projetos de ações inclusivas e de tecnologias
sociais, preferencialmente, para populações e comunidades em situação de risco,
atendendo às áreas temáticas da extensão.
Apesar desse Acordo firmado entre o Ministério e as instituições da RFEPCT, verificouse não haver sistemática de acompanhamento dessas 3 metas do TAM por parte do IF
Goiano. A seguir são demonstrados os questionamentos da equipe, mediante a SA nº
201411548/02, de 30/10/2014, com as respostas da Entidade sobre o TAM:
1) Disponibilizar a cópia digitalizada do Termo “Acordo de Metas e
Compromissos” – TAM firmado entre esse IF Goiano e o MEC.
Resposta do IF Goiano: “Não há cópia original do TAM nos arquivos do IF Goiano,
portanto solicitamos documento original à SETEC/MEC.”
2) Preencher as planilhas TAM e TCU, cujos modelos já foram encaminhados ao IF
Goiano. As informações e as variáveis das planilhas devem corresponder ao 2º
semestre de 2014.
Resposta do IF Goiano: “O sistema SISTEC não produz relatórios consolidados
com as informações necessárias para preenchimento das planilhas TAM e TCU,
portanto solicitamos que os dados fossem disponibilizados pelos pesquisadores

institucionais lotados nos câmpus. Entretanto, os pesquisadores institucionais alegaram
que a quantidade e detalhamento dos dados inviabilizam sua disponibilização no prazo
solicitado pela CGU (03/11/2014), solicitando prorrogação do prazo para 07/11/2014.”
3) Apresentar o fluxograma de execução do TAM no IF Goiano no que concerne às metas
do ensino, da pesquisa e da extensão.

Resposta do IF Goiano: “Não há fluxograma definido para execução do TAM no IF
Goiano.”
4) Listar os indicadores do TAM, com as fontes primárias e secundárias, referentes ao
ensino, pesquisas e extensão elaborado no 1º semestre de 2014.

Resposta do IF Goiano: “O IF Goiano não realiza acompanhamento dos
indicadores do TAM”.
Quanto ao primeiro questionamento, informa-se que foi entregue a cópia do TAM à
equipe apenas no dia 23/04/2015, mediante reiteração por meio da SA nº 201411548/15,
datada de 08/04/2015. De todo modo, verificou-se que o documento TAM assinado não
estava de posse do IF Goiano, sendo necessário o encaminhamento dele pela própria
SETEC.
Já a resposta da segunda pergunta, atualiza-se que as planilhas TAM e TCU nos foram
entregues, no dia 07/11/2014, devidamente preenchidas de modo, inclusive, a serem
utilizadas como fonte de dados e de critério amostral neste relatório. Na terceira e na
quarta resposta a entidade afirma que não há rotina operacional para acompanhar as três
metas do TAM por meio de indicadores.
Além dessas respostas fornecidas pelo IF Goiano, buscaram-se evidências do
cumprimento das metas. Entrevistaram-se os pró-reitores de ensino, pesquisas e
extensão e respectivos diretores dessas três áreas nos campi de Morrinhos, Iporá e Rio
Verde. Nas entrevistas, quando o tema se referiu às metas, não obtivemos evidências de
que estas vinham sendo monitoradas e executadas sistematicamente.
No aspecto de análise documental, comprovamos que o relatório de gestão de 2013 e de
2014 e os editais de pesquisa e de extensão não apresentam informações que levem ao
cumprimento e realização das metas do TAM.
Nos citados relatórios de gestão não constam os indicadores e os resultados das metas
do TAM. O TAM é um acordo institucional entre o MEC e o IF Goiano e abrange os
resultados das atividades docentes, desse modo o relatório de gestão seria o meio de
divulgação deles.
Nos editais de pesquisa não constam cláusulas e comandos que incentivem “parceria
com instituições públicas ou privadas que tenham interface de aplicação com interesse
social.” de acordo com previsão da meta 14. O mesmo ocorre nos editais de extensão
com relação à “... implementação de projetos de ações inclusivas e de tecnologias
sociais, preferencialmente, para populações e comunidades em situação de risco”. Os
editais, ao abrangerem esses comandos previstos nas metas 14 e 15 do TAM,
orientariam e incentivariam os novos projetos de pesquisa e de extensão para
atingimento delas.
Entretanto, o IF Goiano informou o quantitativo de projetos de pesquisa e extensão com
essas duas vertentes sociais em face de nossa solicitação, conforme se observa nas
tabelas 1 e 2 a seguir:
Tabela 01- Quantidade de projetos de pesquisa e inovação em parceria com instituições públicas e
privadas que tenham interface com o interesse social
Campus
Quant. Projetos de Pesquisa
2012
2013
2014

Ceres
Iporá
Morrinhos
Rio Verde
Urutaí
Total
Fonte: IF Goiano

03

02

04

01
01
72
03
80

09
06
95
02
114

02
11
116
03
136

Tabela 02 - Quantidade de projetos de extensão com atendimento a populações e comunidades em
situações de risco
Câmpus
Quant. Projetos de Extensão com atendimento a popul./comunidade
em situação de risco
2012
2013
2014
Ceres
4
2
3
Iporá
0
0
0
Morrinhos
1
0
2
Rio Verde
9
13
11
Urutaí
9
9
11
Geral
23
24
27
Fonte: IF Goiano

Portanto, mediante as informações obtidas e a análise realizada, conclui-se que o IF
Goiano, quanto às metas 3, 14 e 15 do TAM, não as avalia sistematicamente de modo a
divulgar seus resultados em relatórios, e não incentiva a elaboração de novos projetos de
pesquisa e extensão com as duas vertentes sociais propostas no Acordo por meio de seus
editais, embora tenha apresentado o quantitativo de projetos com esses dois focos
(Tabelas 1 e 2).
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Causa
As Pró-Reitorias de Ensino, de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Pesquisa, e de
Extensão do IF Goiano não estabeleceram mecanismos de monitoramento que
propiciem o acompanhamento, respectivamente, das metas 3, 14 e 15 nos campi,
quando do início do TAM.
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Manifestação da Unidade Examinada
“A Pró-Reitoria de Ensino, por meio do Memorando n° 055/2015/PROEN/IF GOIANO
de 11/05/2015, apresentou considerações acerca das dificuldades de cumprimento da
meta 3 que estabelece relação de 20 (vinte) alunos matriculados por docente efetivo de
40 horas. Dentre os principais motivos apresentados, destacamos:
- oferta de cursos técnicos na modalidade integrada, nos quais os alunos estudam dois
períodos e demandam maior carga horária dos docentes em sala de aula, entretanto,
cada aluno conta somente como uma matrícula, mesmo estando cursando dois cursos
(nível médio + curso técnico);
- obrigatoriedade de disponibilizar 20% das vagas para cursos superiores de
licenciatura, que apresentam altíssimos níveis de evasão; e
- altos níveis de evasão em outras modalidades de cursos ofertados, pois a redução da
evasão aumentaria o número de alunos matriculados (numerador do cálculo do índice
AFT) e consequentemente, elevaria o índice AFT a um valor igual ou maior que 20.

Em seguida, a Pró-Reitoria de Ensino informou que o Colégio de Dirigentes do IF
Goiano passou a utilizar a relação professor/aluno (índice AFT) como critério para
descentralização de códigos de vagas de docente, objetivando reduzir a disparidade do
AFT entre suas unidades.
Por fim, a Pró-Reitoria de Ensino informou que uma das metas do PDI 2014-2018 do IF
Goiano utiliza o índice AFT como indicador e que, portanto, a meta 3 “Alunos
matriculados em relação à força de trabalho” passou a ser acompanhada formalmente
após a aprovação do PDI 2014-2018 do IF Goiano.
A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, por meio do Memorando n°
115/2015/PROPPI/Reitoria/IF Goiano de 11/05/2015, destaca que a aprovação de
regulamentos de pesquisa e a utilização de editais para selecionar os projetos de
pesquisa e respectivos bolsistas contribuíram bastante para o desenvolvimento da
pesquisa no âmbito do IF Goiano, o que pode ser demonstrado pela quantidade de
programas de pós-graduação stricto sensu aprovados nos últimos anos e a frequente
posição de destaque nacional na aprovação de projetos com financiamento de agências
de fomento a pesquisa (CNPQ, CAPES, FAPEG).
Em seguida, a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação reconheceu a
necessidade de aprimorar o acompanhamento da meta 14-Pesquisa e Inovação e
informou que o Regulamento do Programa Institucional de apoio aos projetos de
Pesquisa em Educação do IF Goiano (PAPED), aprovado pela Resolução do Conselho
Superior n° 021/2015 de 05 de março de 2015, já contém dispositivo (Art. 8°) que prevê
possibilidade de envolvimento de alunos de diversos níveis nas pesquisas, portanto, a
partir da publicação do primeiro edital do PAPED tornar-se-á mais eficiente o
acompanhamento dos projetos de pesquisa que atendam a meta 14-Pesquisa e Inovação.
A Pró-Reitoria de Extensão, por meio do Memorando n° 032/2015/PROEX/IF
GOIANO de 12/05/2015, informou que está concluindo o processo de revisão do
Regulamento de Ações de Extensão do IF Goiano, que será submetido à aprovação na
próxima reunião do Conselho Superior do IF Goiano, agendada para junho/2015.
Em seguida, a Pró-Reitoria de Extensão ressaltou que, apesar de ter desenvolvido
diversas ações de extensão nos anos anteriores, a ausência de cadastro e formalização de
projetos de extensão neste período prejudica o monitoramento e a contabilização das
metas já alcançadas.
Por fim, a Pró-Reitoria de Extensão se responsabilizou em levar a conhecimento dos
câmpus as metas do TAM, bem como, debater sua aplicabilidade.
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Análise do Controle Interno
O IF Goiano apresentou as explicações, por meio das suas três Pró-Reitorias ligadas ao
Ensino, Pesquisa e Extensão, quanto ao não monitoramento sistemático das metas 3, 14
e 15 acordadas com a SETEC/MEC no “Acordo de Metas e Compromissos” (TAM). A
seguir demonstra-se uma síntese das explicações para cada meta e as ponderações da
equipe sobre as explicações de modo geral.
1) Quanto às explicações do não monitoramento e avaliação sistemáticos da meta 3
do TAM

Na primeira parte as explicações se concentraram em justificar o não cumprimento da
meta e na segunda há informação de que a meta já se incluiu no PDI 2014-2018 do IF
Goiano.
2) Quanto às explicações do não monitoramento e avaliação sistemáticos da meta
14 do TAM
A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação informa que já normatizou a
participação de alunos de diferentes níveis nos projetos de pesquisas.
3) Quanto às explicações do não monitoramento e avaliação sistemáticos da meta
15 do TAM
A Pró-Reitoria de Extensão informa que está realizando mudanças nos normativos
internos. Apresenta os motivos de não monitorar a Meta 15 e que se responsabiliza a
discutir o tema junto aos campi.
Observa-se que a base normativa e institucional estão coerentes com os objetivos das
metas 3 e 14. Enquanto que, para a meta 15, ainda não há formalidade institucional que
promova o alcance dessa meta, embora a Pró-Reitoria de Extensão esteja tomando
medidas para isso.
Não obstante essas medidas normativas, não foram evidenciados pela equipe o
monitoramento e a avaliação sistemáticos das metas 3, 14 e 15. As explicações
apresentadas também corroboram essa situação ao demonstrarem ações normativas e
não de gerenciamento sistematizado das metas com avaliação dos seus indicadores.
Portanto, o sistema de metas e indicadores traz aos gestores um modelo gerencial de
acompanhamento de metas, de forma a facilitar as estratégias de gestão e a avaliação
dos resultados alcançados. A ferramenta dinamiza a visualização da informação e
permite ao gestor acompanhar o desempenho e avaliar necessidades. Desse modo, o
gestor, ao assumir o compromisso com metas e objetivos, deve alinhar os esforços para
atingí-las, estabelecendo mecanismos de monitoramento contínuo de modo a contribuir
para a gestão pública e melhorar a prestação de serviços à sociedade.
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Recomendações:
Recomendação 1: Instituir mecanismos de monitoramento e de aferição do
cumprimento das metas 3, 14 e 15 do TAM, inclusive quanto à participação de alunos
em pesquisa e ao atendimento a populações e comunidades em situação de risco no caso
das atividades de extensão.

2.1.1.2 INFORMAÇÃO
Análise dos resultados do Indicador "Alunos matriculados em relação à força de
trabalho (AFT)" dos campi de Ceres, Iporá, Morrinhos, Rio Verde e Urutaí, nos 1º
e 2º semestres de 2014.
Fato

A Tabela 01 apresenta os resultados do Indicador “Alunos matriculados em relação à
força de trabalho” no exercício de 2014, no 1º e 2º semestres e por Campi, bem como o
resultado geral do IF Goiano, ao considerar o somatório de matrículas no ano e a
quantidade de docentes no 2º semestre. Ressalte-se que os alunos do Pronatec Bolsa-

Formação não são considerados no cálculo do Indicador AFT, portanto, não se
submetem aos regramentos instituídos na Lei de Reorganização da RFEPCT (Lei nº
11.892/2008).
Tabela 01 – AFT de 2014 por semestre de cinco campi
Câmpus
Total de
Total de
Detalhamento do total
alunos
professores
de professores
matriculados
40 h 20 FG CD
(B)
ou
h
RDE

Ceres
Iporá
Morrinhos
Rio Verde
Urutaí
Subtotal

1.568
657
848
2.697
1.636
7.406

76
47
65
104
103
395

(sem
FG
ou
CD)
1º semestre
56
1
34
0
46
0
70
0
60
0
266
1
2º semestre
69
1
48
68
84
2
91
360
3
360
3

11
10
13
24
27
85

8
3
6
10
16
43

Total de
professores
para cálculo
do Indicador
AFT (H)

Indicador
AFT
previsto no
TAM

75,5
47
65
104
103
394,5

20,77
13,98
13,05
25,93
15,88
18,77*

Ceres
1.546
89
11
8
88,5
17,47
Iporá
596
61
10
3
61,0
9,77
Morrinhos
786
87
13
6
87,0
9,03
Rio Verde
2.355
120
24
10
119,0
19,79
Urutaí
1.481
134
27
16
134,0
11,05
Subtotal
6.764
491
85
43
489,5
14,06*
*Geral
14.170
491
85
43
884
16,02*
em 2014
Fonte: Planilhas TAM do 1º e 2º semestre de 2014.
* Com exceção do resultado da coluna (I), Geral em 2014 corresponde ao somatório das colunas.
** Resultado da divisão do somatório da coluna B pelo da H.

Da análise da Tabela 1, verifica-se que os Campi de Iporá, Morrinhos e Urutaí estão
abaixo da meta de 20 alunos regularmente matriculados nos cursos presenciais por
professor, prevista no Termo “Acordo de Metas e Compromissos (TAM)”, tanto no
primeiro quanto no segundo semestre de 2014. Cabe esclarecer que a baixa relação “20
alunos por professor” serve de alerta para que a Instituição tome providências no
sentido de assegurar o cumprimento das diretrizes e dos princípios elencados nos
normativos definidores da missão da RFEPCT, a partir do desenvolvimento de planos
de ação com vistas a aumentar a capacidade operacional das escolas.
Nenhum dos campi marcou o indicador de 20 no 2º semestre. Os campi de Ceres e Rio
Verde ultrapassam esse indicador no 1º semestre, mas o mesmo não ocorre no 2º
semestre de 2014. A fim de mitigar distorções e variáveis diferentes em cada semestre,
realizou-se o cálculo do AFT por meio da média dos valores semestrais. Nessa mudança
de cálculo, o indicador aumentaria pouco para os campi se o cálculo considerar a média
dos totais de matrícula e de professores nos dois semestres de 2014. A tabela 2
evidencia esse outro cenário para o AFT.
Tabela 02 – AFT médio de 2014 de cinco campi
Câmpus
Total Médio
Total
Detalhamento do total
(A)
de alunos
Médio de
de professores

Total Médio
de

Indicador
Médio

matriculados
(B)

professores
(C)

40 h
ou
RDE

20
h
(E)

FG
(F)

CD
(G)

professores
para cálculo
do Indicador
AFT (H)

AFT
previsto no
TAM (I)

(sem
FG
ou
CD)
(D)
Ceres
1557
82,5
82
18,99
Iporá
626,5
54
54
11,60
Morrinhos
817
76
76
10,75
111,5
22,65
Rio Verde
2526
112
Urutaí
1558,5
118,5
118,5
13,15
*Geral
7085
443
442
16,02**
em 2014
Fonte: Planilhas TAM do 1º e 2º semestre de 2014.
* Com exceção do resultado da coluna (I), Geral em 2014 corresponde ao somatório das colunas.
** Resultado da divisão do somatório da coluna B pelo da H.

Com os resultados da tabela 2, apenas o campus de Rio Verde apresenta o indicador
acima de 20 – 22,65. Conclui-se que a metodologia de cálculo do AFT, nos moldes do
preenchimento das planilhas TAM, pode variar os resultados a depender do período
considerado para os cálculos. O documento TAM também não elucida a forma de
cálculo a ser adotada para apurar o indicador. Veja-se que o único trecho do TAM que
trata da meta 3 – “Alunos matriculados em relação à força de trabalho” não explica o
método ou memória de cálculo para se chegar ao AFT:
“Alcance da relação de 20 alunos regularmente matriculados nos cursos presenciais
por professor considerando-se, para efeito deste Termo de Acordo de Metas e
Compromissos, os alunos dos cursos técnicos de nível médio (integrado,
concomitante e subsequente), PROEJA, cursos de graduação (CST, licenciatura,
bacharelado), de pós-graduação (lato sensu e stricto sensu) e de Formação Inicial e
Continuada, em relação a todo quadro de professores ativos na Instituição.
Para o cálculo desta relação, cada professor DE ou de 40 horas será contado como
01(um) professor e cada professor de 20 horas será contado como meio;
O número de alunos dos cursos de Formação Inicial e Continuada será corrigido
pela multiplicação da carga horária semestral do curso, dividido por 400 horas.”
Essa força de trabalho não inclui os professores substitutos. A fim de verificar a
adequação do limite de 20% para contratações de professores substitutos, nos termos do
§ 2º do artigo 2º da Lei nº 8745/1993, solicitamos à Entidade o preenchimento de tabela
com o quantitativo de substitutos para verificar o seu percentual em relação ao
quantitativo de professores efetivos.
Tabela 03 - Percentual de professores substitutos em relação ao corpo docente do IF Goiano por
Câmpus
Câmpus
Qtde de Professores
Qtde. de Professores
% de Prof.
Efetivos* (A)
Substitutos* (B)
Substitutos/Total de
Efetivos (B/A)
Ceres
88
10
11,36%
Iporá
60
0
0%
Morrinhos
84
5
5,95%
Rio Verde
120
7
5,83%
Urutaí
121
16
13,22%

Campos Belos
5
0
0%
Posse
4
0
0%
Trindade
7
0
0%
Catalão-Ipameri
7
0
0%
Cristalina
6
0
0%
Hidrolândia
3
0
0%
Pólo de pesquisa – Rio
5
0
0%
Verde
Geral
510
38
7,45%
* Data de Referência é 25/08/2014, motivo pelo qual o quantitativo de professores não confere com a
tabela 3.

De acordo com os dados do IF Goiano, demonstrados na tabela 03, o percentual ficou
abaixo do limite de 20% exigido na Lei nº 8745/1993, tanto por campus quanto no geral
dos campi do IF Goiano.
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2.1.1.3 CONSTATAÇÃO
Disponibilidade de 224 cursos FIC do Pronatec de janeiro a setembro de 2014
mesmo apresentando indicadores AFT, no 1º semestre de 2014, abaixo da meta
acordada com a SETEC de - 20 alunos regularmente matriculados por professor nos campi de Iporá, Morrinhos e Urutaí.
Fato
Uma das características importantes da Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica (RFEPCT) consiste na disposição de critérios para fomentar a
educação básica no Brasil, como, por exemplo, a manutenção de 50% de suas
matrículas ao atendimento do ensino médio técnico e a manutenção de pelo menos 20%
de matrículas em cursos de licenciaturas e de formação de professores para fazer com
que os alunos de cursos de qualificação profissional prossigam em seus estudos
regulares, o que chamam de verticalização do ensino. Esta diretriz está elencada na Lei
de Reorganização da RFEPCT (Lei nº 11.892, de 29/12/2008).
Três anos após a reorganização da RFEPCT, institui-se o Pronatec (Lei nº 12.513/2011)
e as instituições federais de ensino são convidadas a criar e ofertar gratuitamente cursos
técnicos e de Formação Inicial e Continuada - FIC, cujos alunos não são contabilizados
como alunos regulares das instituições e, portanto, não se submetem aos regramentos
instituídos pela Lei de Reorganização da RFEPCT. As instituições que aderem à BolsaFormação passam a receber créditos fora do orçamento regular ao custo de R$ 10,00 por
hora-aula por aluno, no caso de cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) e cursos
técnicos concomitantes. No caso de cursos técnicos subsequentes, a instituição propõe o
custo do curso do Bolsa-Formação à SETEC. Além disso, os servidores podem prestar
serviços no âmbito da Bolsa-Formação fora da jornada normal de trabalho e seus
servidores podem prestar serviços no âmbito da Bolsa-Formação fora da jornada normal
de trabalho.
Ressalte-se, porém, que esse modelo diferenciado de prestação de serviços educacionais
da Bolsa-Formação passa a ser utilizado por todas as instituições da RFEPCT, mesmo
aquelas que ainda não alcançaram a relação de 20 alunos regularmente matriculados por
professor, meta acordada entre o IF Goiano e a SETEC/MEC.
Dos cinco campi do IF Goiano, criados antes de 2012, os de Iporá, Morrinhos e Urutaí
apresentaram indicadores AFT, respectivamente, de 13,98, 13,05, e 15,88, no 1º

semestre de 2014. Abaixo, portanto, que o indicador AFT de 20 previsto na meta 3
acordada no TAM.
Entretanto, mesmo apresentando indicadores abaixo da meta nesses três campi, foram
ofertados, de janeiro a setembro de 2014, 224 cursos de formação inicial e continuada
(FIC), com carga horária total de 41.540 horas, envolvendo 53 servidores
administrativos e docentes do IF Goiano, no âmbito do Pronatec. Na tabela 01 é
detalhado o quantitativo dessas três variáveis pelos três campi.
Tabela 01 – Quantitativo dos Cursos, carga-horária total e servidores do IF Goiano referentes ao
Pronatec no período de janeiro a setembro de 2014.
Campi
Cursos
Carga-horária
Servidor
Docentes*
total dos cursos
Administrativo*
(H)
41
7300
6
10
Iporá
73
13990
11
12
Morrinhos
110
20250
13
1
Urutaí
Total
224
41540
30
23
Fonte dos dados: Planilha disponibilizada pelo IF Goiano em resposta à SA nº201503684-01.
* Além dos servidores administrativos e docentes, os cursos também são ministrados por pessoas
externas ao IF Goiano selecionadas por meio de editais.
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Causa
Falha no planejamento de cursos regulares ofertados pelos Campi de Iporá, Morrinhos e
Urutaí, bem como a priorização da criação de cursos do Pronatec Bolsa-Formação em
detrimento à criação de cursos regulares pelo Instituto.
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Manifestação da Unidade Examinada
“A Pró-Reitoria de Extensão, por meio do Memorando n° 032/2015/PROEX/IF
GOIANO de 12/05/2015, informou que a Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica, que abrange todos os institutos federais, foi convidada a participar como
ofertante de cursos no PRONATEC, entretanto, em nenhum momento foram
apresentadas quaisquer condicionantes a esta participação.
Deste modo, o IF Goiano visualizou uma oportunidade de atuação em regiões e
municípios onde até então era desconhecido, tendo como resultado a oferta de curso em
cerca de 80 (oitenta) municípios goianos e mais de 20.000 (vinte mil) vagas ofertadas.
Segundo relatos dos Diretores de Ensino, especialmente do Câmpus Morrinhos, a oferta
de cursos na modalidade FIC pelo Pronatec tem correlação (ainda não apurada
cientificamente) com o aumento da quantidade de inscritos e aprovados nos processos
seletivos para ingresso nos cursos regulares do IF Goiano. Também é importante
destacar que a atuação do IF Goiano no Pronatec contribuiu bastante para a oferta de
cursos na modalidade EAD (Ensino a distância) e instalação de polos presenciais nestas
mesmas cidades onde primeiramente foram ofertados cursos do Pronatec. Portanto,
acredita-se que o IF Goiano identificou o Pronatec como uma oportunidade para atingir
outros objetivos institucionais, tais como: interiorização do ensino, expansão de suas
unidades, oferta de maior número de vagas, ocupação de maior percentual de vagas e
implantação de cursos EAD em municípios do interior de Goiás.”
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Análise do Controle Interno
Do ponto de vista social e estratégico, os esclarecimentos do IF Goiano são razoáveis e
se encaixam na boa gestão de Instituição de Ensino que vise atender um maior número

de pessoas dos munícipios goianos. Entretanto, tais ações poderiam ser desenvolvidas se
os índices AFT de Iporá, Morrinhos e Urutaí não fossem, respectivamente, de 13,98,
13,05, e 15,88, no 1º semestre de 2014.
Os cursos do Pronatec Bolsa-Formação consistem em uma espécie, não regular, de
ensino, porque as instituições recebem por esta oferta, ao custo de R$ 10,00 hora-aula, e
os servidores da RFEPCT se dedicam a esta iniciativa fora da jornada normal de
trabalho.
No âmbito desta iniciativa, ficou demonstrado que a instituição criou cursos Pronatec
não regulares, mesmo sem ter atingido a meta de 20 alunos regularmente matriculados
em relação à força de trabalho docente (indicador AFT), prevista no TAM nos Campi de
Iporá, Morrinhos e Urutaí.
Embora a baixa relação aluno/professor possa estar associada a múltiplos fatores, como
evasão e falhas no planejamento dos campi, não ficou evidenciada a correlação positiva
do aumento da capacidade operacional oriunda da expansão da RFEPCT com a criação
e a oferta de cursos regulares de ensino no IF Goiano, já que o indicador AFT para
aqueles Campi encontra-se abaixo de 20.
Os Institutos Federais têm como uma de suas finalidades e características “ofertar
educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, formando e
qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da
economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional”,
portanto, os planos institucionais das escolas da RFEPCT devem estar em sintonia com
as demandas e especificidades socioeconômicas locais e regionais, independentemente
da execução do Pronatec Bolsa-Formação.
Dessa forma, faz-se necessário criar ou aperfeiçoar os mecanismos de acompanhamento
e avaliação do Instituto, especificamente em relação ao cumprimento da meta de 20
alunos regularmente matriculados por força de trabalho docente, prevista no TAM,
diante do compromisso assumido pela Instituição de ampliação do acesso ao ensino
regular e permanência dos alunos nos processos formativos.
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Recomendações:
Recomendação 1: Apresentar plano de ação para a criação de curso técnico regular nos
campi, principalmente, de Iporá, Morrinhos e Urutaí, no intuito de melhorar o
aproveitamento da força de trabalho docente do Instituto no ensino regular.

2.1.1.4 INFORMAÇÃO
Análise do número de projetos de pesquisa e inovação de 2012 a 2014 de acordo
com as informações do IF Goiano.
Fato

A Tabela 01, confeccionada com base em dados do IF Goiano, apresenta a quantidade
de projetos de pesquisa e inovação desenvolvidos de 2012 a 2014.
Tabela 01 - Quantidade de projetos de pesquisa e inovação desenvolvidos pelo IF Goiano - Exercícios
2012 a 2014
Câmpus
Quant. Projetos de Pesquisa

2012

2013

2014

Ceres
38
Iporá
13
Morrinhos
25
Rio Verde
161
Urutaí
35
Geral
272
Fonte dos dados: IF Goiano

53
28
37
174
47
339

64
38
111
194
60
467

∆%
2013/2012
39%
115%
48%
8%
34%
48,8%

∆%
2014/2013
21%
36%
200%
11%
28%
59,2%

Total
155
79
173
529
142
1078

Em termos gerais, a quantidade de projetos cresceu 48,8% de 2012 para 2013 e o
percentual continuou se elevando de 2013 para 2014, em 59,2%. O incremento maior
em 2013 é do campus de Iporá com 115% e em 2014 do de Morrinhos, de 200%.
Por outro lado, para nenhum dos projetos citados na tabela 1 teve pedido de
reconhecimento de patentes até 2014. Acrescente-se a esse fato, não haver normativo
interno regulamentando e incentivando projetos que demandem esse reconhecimento.
De acordo com o gestor, dos 1078 projetos desenvolvidos de 2012 a 2014, 92%
contaram com a participação de professores e alunos de diferentes níveis de formação
(ensino médio/técnico, tecnólogos, graduandos e pós-graduandos, conforme
apresentado na Tabela 02 que se segue:
Tabela 02- Quantidade de projetos de pesquisa e inovação envolvendo professores e alunos de diferentes
níveis de formação nos exercícios de 2012 a 2014
Câmpus
Quant. Projetos de Pesquisa
2012
2013
2014
∆%
∆%
Total
2013/2012
2014/2013
55
Ceres
34
45
32%
22%
134
01
Iporá
01
03
200%
-67%
5
Morrinhos
24
Rio Verde
161
Urutaí
48
Geral
268
Fonte dos dados: IF Goiano

31
174
61
314

100
194
64
414

29%
8%
27%
59,2%

222%
11%
5%
38,6%

155
529
173
996

Em que pese não haver sistemática de acompanhamento dos indicadores da meta 14 do
TAM, de 2012 a 2014 houve incremento na quantidade de projetos de pesquisa
desenvolvidos em parceria com instituições públicas e privadas, que tenham interface de
aplicação com interesse social. A Tabela 03 seguinte apresenta a quantidade de projetos
nessa situação, de 2012 a 2014.
Tabela 03 - Quantidade de projetos de pesquisa e inovação em parceria com instituições públicas e
privadas que tenham interface com o interesse social nos exercícios de 2012 a 2014
Câmpus
Quant. Projetos de Pesquisa
2012
2013
2014
∆%
∆%
Total
2013/2012
2014/2013
04
Ceres
03
02
-33%
100%
9
02
Iporá
01
09
800%
-78
12
11
Morrinhos
01
06
500%
83,33
18
116
Rio Verde
72
95
32%
22%
283
03
Urutaí
03
02
-33%
50%
8
136
Geral
80
114
253,2
35,46
330
Fonte dos dados: IF Goiano

No intuito de aferir os artigos científicos e a qualidade da produção dos docentes do IF
Goiano, a tabela 04 aduz a quantidade de artigos publicados, por classificação
Qualis/Capes dos periódicos em que eles são publicados, de cinco campi em 2012, 2013
e 2014. Para esclarecimento, o número de artigos, necessariamente, não se refere aos
projetos do mesmo período constantes da tabela 01.
Tabela 04 – Publicações, por classificação Qualis/Capes, de cinco campi em 2012, 2013 e 2014

Câmpus

Ceres
Iporá
Morrinhos
Rio Verde
Urutaí
Total

A1

A2

2
6
1
9

1
5
15
4
25

A1

A2

1
1
4
1
7

3
3
10
10
26

A1

A2

1
6
1
8
24

4
1
20
9
34
85

3,7

13,0

Câmpus

Ceres
Iporá
Morrinhos
Rio Verde
Urutaí
Total
Câmpus

Ceres
Iporá
Morrinhos
Rio Verde
Urutaí
Total
Geral (Σ
2012,
2013
e
2014)
Geral %
(Σ 2012,
2013
e
2014)

Publicações de 2012
Classificação Qualis/Capes*
B1
B2
B3
B4
Total
Qualis
A
1
7
6
1
3
6
6
13
4
5
2
2
22
10
05
10
21
24
13
2
14
5
35
21
31
34
61
Publicações de 2013
Classificação Qualis/Capes*
B1
B2
B3
B4
Total
Qualis
A
14
6
6
6
3
8
5
2
1
4
3
1
16
06
05
09
14
11
15
18
15
11
52
32
31
31
33
Publicações de 2014
Classificação Qualis/Capes*
B1
B2
B3
B4
Total
Qualis
A
4
10
2
5
7
20
1
4
1
2
1
30
3
5
5
26
26
9
3
7
10
15
17
19
42
88
201
82
69
81
109

16,8

30,9

12,6

10,6

12,5

B5
14
4
03
11
32

B5

7
5
04
23
39

B5
11
7
3
16
37
108

16,6

Total Total
Qualis
B
31
32
33
38
2
4
50
71
64
69
180
214

Total Total
Qualis
B
39
42
21
25
3
4
40
54
82
93
185
218

Total Total
Qualis
B
35
39
32
33
2
3
46
72
61
71
176
218
541
650

83,2

100

Fonte de dados: IF Goiano
* A estratificação crescente de A1 a B5 indica o aumento da qualidade dos periódicos a depender da
área dos artigos publicados. Portanto, embora não confirmada pela equipe, considerou-se que a
classificação Qualis/Capes dos periódicos está relacionada com a natureza dos artigos publicados.

O que se pode concluir desses números da tabela 04 é que:

1) Nos três anos, o número absoluto de artigos publicados variou pouco. Em 2012 eram
214 e em 2014, 218;
2) Por outro lado, a qualidade das publicações melhorou. Em 2012, foram 34 de
Qualis/Capes A e em 2014, 42; assim como o número de B1 que saltou de 61, em 2012,
para 88 artigos nessa categoria em 2014;
3) Nos três anos, observa-se que a maior concentração de publicação está na categoria B.
Nesta categoria classificam-se 83,2% dos artigos do IF Goiano. Dos classificados nessa
categoria, a maior concentração é positiva no B1, com 30,9%.
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2.1.1.5 INFORMAÇÃO
Análise do número de projetos de extensão desenvolvidos de 2012 a 2014 de acordo
com informações prestadas pelo IF Goiano.
Fato

A Tabela 01, confeccionada com base em dados do IF Goiano, apresenta a quantidade
de projetos de extensão desenvolvidos de 2012 a 2014.
Tabela 01 - Quantidade de projetos de extensão desenvolvidos pelo IF Goiano por Câmpus - Exercícios
2012 a 2014
Câmpus
Quant. Projetos de Extensão
2012
2013
2014
∆%
∆%
2013/2012
2014/2013
Ceres
7
15
30
114
100
Iporá
1
5
5
400
0
Morrinhos
4
5
20
25
300
Rio Verde
40
53
26
32
-51
Urutaí
16
17
24
6
41
Geral
68
95
105
40
11
Fonte de dados: IF Goiano

Em termos gerais, a quantidade de projetos cresceu 40% de 2012 para 2013, enquanto
que o crescimento de 2013 para 2014 foi de 11%. O maior incremento absoluto em
2013 é do campus de Rio Verde com 13 projetos a mais. O mesmo campus foi o único a
reduzir a quantidade de projetos entre os exercícios de 2013 e 2014, de 53 para 26,
influenciando para um menor crescimento no número de projetos em 2014 em relação
ao aumento obtido em 2013. De qualquer forma, não deixou de haver aumento na
quantidade de projetos em 2014, passando de 95 para 105.
Em que pese não haver sistemática de acompanhamento dos indicadores da meta 15 –
Projetos de Ação Social do TAM, de 2012 a 2014, de acordo com os dados fornecidos
pelo próprio IF Goiano, houve incremento modesto, no geral, na quantidade de projetos
de extensão envolvendo populações e comunidades em situação de risco. A Tabela 02
seguinte apresenta a quantidade de projetos nessa situação, de 2012 a 2014.
Tabela 02 - Quantidade de projetos de extensão com atendimento a populações e comunidades em
situações de risco* nos exercícios de 2012 a 2014
Câmpus
Quant. Projetos de Extensão com atendimento a popul./comunidade em
situação de risco
2012
2013
2014
∆%
∆%
2013/2012
2014/2013
Ceres
4
2
3
-50
50
Iporá
0
0
0
0
0
Morrinhos
1
0
2
-100
100**

Rio Verde
9
13
11
44
-15
Urutaí
9
9
11
0
22
Geral
23
24
27
4
12
* “Entende-se por população/comunidade em situação de risco aquela que se encontra em situação de
risco pessoal ou social, por violação de direitos ou contingência, tais como: violência física, psicológica,
negligência, abandono, violência sexual (abuso e exploração), situação de rua, trabalho infantil, práticas
de ato infracional, fragilização ou rompimento de vínculos, afastamento do convívio familiar, dentre
outras. Alguns grupos são particularmente vulneráveis à vivência destas situações, tais como crianças,
adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, populações LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e
transexuais), mulheres e suas famílias.”
**Considerou-se para a aferição do percentual a base de 2012 devido a 2013 ter zerado a quantidade de
projetos.
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2.1.1.6 INFORMAÇÃO
Regulamentação de normativos do IF Goiano voltados às atividades de ensino,
pesquisa e inovação tecnológica, e extensão.
Fato
O IF Goiano regulamentou normativos referentes às atividades de ensino, pesquisa e
extensão mediante aprovação de resoluções pelo seu Conselho Superior. Os quadros 01,
02 e 03 relacionam os normativos e seus objetos para essas três áreas:
Quadro01 – Normativos das atividades de ensino
Normativos
Objetivo da norma
01
Resolução nº 009, de 21 de fevereiro Dispor sobre o Regulamento
de 2014
Docentes do IF Goiano

de Atividades

Quadro 02 – Normativos das atividades de pesquisa
Normativos
Objetivo da norma
01
Resolução 010, de 28 de maio de Dispor sobre o Comitê de Conduta Ética para o uso de
2010
seres humanos em pesquisas no Instituto Federal
Goiano.
02
Resolução 024, de 23 de novembro Estabelecer as Normas do Programa de Iniciação
de 2010
Científica do Instituto Federal Goiano
03
Resolução nº 014, de 29 de abril de Dispor sobre as normas regulamentadoras das
2011
atividades de Pesquisa do IF Goiano
04
Resolução nº 032, de 13 de setembro Dispor sobre a Criação e Funcionamento do Núcleo de
de 2011
Inovação Tecnológica no Âmbito do IF Goiano
05
Resolução nº 43, de 21 de outubro de Dispõe sobre o Regulamento Geral de Pós-Graduação
2011
Lato Sensu do Instituto Federal Goiano
06
Resolução nº 048, de 19 de outubro Dispõe sobre o Regulamento Geral de Pós-Graduação
de 2012
Stricto sensu do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia Goiano (IF Goiano) e dá outras
providências
07
Resolução nº 059, de 18 de dezembro Dispor sobre Normas do Programa de Apoio à
de 2012
Produtividade em Pesquisa (PAPPE) do IF Goiano
08
Resolução nº 036, de 21 de junho de Dispor sobre o Regulamento do Programa Institucional
2013
de Qualificação de Servidores (PIQ) do IF Goiano
09
Resolução nº 037, de 27 de junho de Aprovar, ad referendum, o Programa Institucional de
2013
Incentivo à Divulgação e Participação em Eventos
Científicos, Tecnológicos e Inovação para Servidores
do IF Goiano
10
Resolução nº 046, 18 de outubro de Dispor sobre o Auxílio Financeiro à Tradução de
2013
Artigos para Línguas Estrangeiras, no âmbito do IF
Goiano, passando a vigorar a seguinte redação
11
Resolução nº 047, de 18 de outubro Aprovar o Regimento Interno do Comitê de Ética em
de 2013
Pesquisa do IF Goiano
12
Resolução nº 050, de 06 de Aprovar o Regimento Interno da Comissão de Ética no

13
14

15
16

dezembro de 2013
Resolução nº 051, 06 de dezembro de
2013
Resolução nº 052, de 06 de dezembro
de 2013
Resolução nº 008, de 21 de fevereiro
de 2014
Resolução nº 064, de 05 de dezembro
de 2014

17

Resolução nº 065, de 05 de dezembro
de 2014

18

Resolução nº 066/2014,
dezembro de 2014

19

Resolução nº 069, de 05 dezembro de
2014

20

Resolução nº 070, de 05 de 05
dezembro de 2014

de

05

Uso de Animais no âmbito do IF Goiano
Autorizar o credenciamento do IF Goiano junto à
Funape
Aprovar o Regulamento para Liberação de Servidores
Docentes do IF Goiano para Capacitação (Mestrado,
Doutorado e Pós-Doutorado)
Aprovar o Regulamento para utilização do Cartão
Pesquisa no âmbito do IF Goiano
Alterar a Resolução 046/2013 que dispõe sobre o
Auxílio Financeiro à Tradução e Tramitação de Artigos
para Línguas Estrangeiras, no âmbito do IF Goiano
Aprovar alterações no Programa Institucional de
Incentivo à Divulgação e Participação em Eventos
Científicos, Tecnológicos e Inovação para servidores
do IF Goiano
Aprovar alterações no Regulamento do Programa de
Apoio à Produtividade em Pesquisa (Pappe) do IF
Goiano
Aprovar alterações nas Normas de Uso do Centro
Integrado de Saúde (CIS) pelos Discentes do IF
Goiano
Aprovar alterações no Regulamento do Programa de
Monitoria de Ensino do IF Goiano

Quadro 03 – Normativos das atividades de extensão
Normativos
Objeto da norma
01
Resolução nº 015, de 1º de março de Aprovar o Regulamento
2013
Extensão do IF Goiano
02

Resolução nº 033, de 21 de junho de
2013

das Ações de

Aprovar o Regulamento de
Curricular Supervisionado dos
Técnicos e Superiores do IF Goiano

Estágio
Cursos

Observa-se que o IF Goiano detém normativos ligados às atividades de ensino,
pesquisa e extensão de forma segregada. Na leitura deles, verificou-se, de modo geral, a
proposição de diretrizes de procedimentos de uniformização dessas atividades em todos
os campi. Para as atividades de pesquisa, o número de normativos é quase 7 vezes o
somatório do de ensino e do de extensão.
Ao se focar no controle dessas três atividades docentes, essas normas também
apresentam essa finalidade. As pró-reitorias e as diretorias de ensino, pesquisa e
extensão de cada campus são partes principais na utilização dessas regulamentações
como base para criar rotinas operacionais e de controle do que é feito pelos docentes.
Nessa linha, frisa-se o Regulamento de Atividades Docentes (RAD), aprovado pela
Resolução nº 009/2014, cujo um dos objetivos é o controle das atividades docentes
garantindo a carga horária mínima de 8h em sala de aula, mas possibilitando, com
critérios e evidências, a complementação das horas restantes em pesquisas e extensão,
bem como em ações administrativo-acadêmicas.
Das 13 normas das atividades de pesquisas, o Regulamento das Atividades de
Pesquisas (RAP), aprovado pela Resolução nº 014/2011, traz o viés de direcionar e
controlar os trabalhos de pesquisas dos docentes. Similarmente, têm-se o Regulamento
das Ações de Extensão (RAE), aprovado pela Resolução nº 015/2013, para as atividades
de extensão em todas as unidades do IF Goiano.
Nos tópicos logo a seguir, a abordagem será as análises desses três normativos
como instrumentos de controle sobre as atividades de ensino, pesquisa e extensão. O
intuito da análise foi buscar, primordialmente, elementos de (i) aderência às diretrizes

normatizadas do ensino superior relacionadas a essas áreas, (ii) de critérios quanto à
assunção dessas atividades pelos docentes, (iii) e de prestação de contas e/ou
transparência das atividades. Entretanto, outros pontos considerados relevantes foram
analisados.
Ao analisar a aderência às diretrizes do ensino superior, as normas balizadoras
foram: o regulamento da jornada de trabalho dos servidores da Administração Pública
Federal direta, das autarquias e das fundações públicas federais (Decreto nº 1590/95), a
LDB (Lei nº 9394/1996), a lei de criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia ou Institutos Federais (IF) (Lei nº 11.892/2008), as leis que, entre outras
funções, reestruturam a Carreira de Ensino Superior no Poder Executivo (Lei nº
11.784/2008 e Lei 12.772/2012), a lei instituidora da RFEPCT e de criação dos
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (Lei nº 11.892/2008), e o
normativo que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica
no ambiente produtivo (Lei nº 10.973/2004).
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2.1.1.7 INFORMAÇÃO
Análise do Regulamento de Atividades Docentes (RAD) como instrumento de
controle sobre essas atividades.
Fato

O RAD, no seu 1º artigo, descreve seu objetivo, que é estabelecer diretrizes para a
gestão das atividades docentes dos servidores pertencentes ao Plano de Carreiras e
Cargos de Magistério Federal das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao MEC.
Em face de ser um normativo do IF Goiano, o seu objeto se limita a essa Entidade de
ensino.

O regime de trabalho e as atribuições do Professor do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico (PEBTT), as atividades a serem exercidas pelos PEBTT, limites
referenciais de carga horária e quantificadores das atividades, o Plano de Trabalho e os
Relatórios de Atividades do PEBTT são os capítulos do RAD e desenham as bases para
atingir seu objetivo.
O capítulo sobre o regime de trabalho e as atribuições do PEBTT disciplina que, ao
PEBTT, será aplicado um dos seguintes regimes de trabalho: I - tempo integral de 40
(quarenta) horas semanais de trabalho, com dedicação exclusiva às atividades de ensino,
pesquisa, extensão e gestão institucional; ou II - tempo parcial de 20 (vinte) horas
semanais de trabalho. Além disso, excepcionalmente, o IF Goiano poderá, mediante
aprovação do Conselho Superior, admitir a adoção do regime de 40 (quarenta) horas
semanais de trabalho, em tempo integral, observando 2 (dois) turnos diários completos,
sem dedicação exclusiva, para áreas com características específicas. Ademais, são
arroladas onze atribuições do PEBTT voltadas às ações de ensino, pesquisa e extensão
dentro do IF Goiano.
As atividades descritas no RAD são seis: (i) de ensino, (ii) de orientação, (iii) de
capacitação em serviço, (iv) de pesquisa, (v) de extensão, e (vi) de administração e
representação. Essas atividades podem se caracterizar como grupos de atividades pelo
fato de abrangerem um conjunto de subatividades similares dos docentes. Desse modo,
para cada uma dessas seis atividades são especificadas subatividades que podem ser
desempenhadas e pontuadas pelos docentes.

Essas atividades devem observar os limites referenciais e quantificadores que vêm para
garantir a carga horária mínima e máxima em sala de aula de acordo com o regime de
trabalho do PEBTT, observando as exigências legais para o ensino.
“I - Os docentes com regime de trabalho de 20 (vinte) horas semanais destinarão, no
mínimo, 06 (seis) e no máximo 10 (dez) horas para ministração de aulas;
II - docentes com regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais ou Dedicação
Exclusiva (DE), destinarão, no mínimo, 08 (oito) e no máximo 20 (vinte) horas para
ministração de aulas;
III - docentes que exerçam cargos de gerência ou equivalente disponibilizarão no
mínimo 4 (quatro) e no máximo 8 (oito) horas de seu tempo para ministração de
aulas;
IV - docentes que exerçam cargos de coordenação de curso disponibilizarão no
mínimo 8 (oito) e no máximo 12 (doze) horas de seu tempo para ministração de
aulas;
V - docentes em cargo de Reitor, Diretor-Geral, Pró-Reitor e Diretor de
Departamento estão dispensados de ministração de aulas.”
Com relação aos incisos I e II, o RAD traz um esclarecimento importante. A cada 1
(uma) hora de sala de aula, outros 40 (quarenta) minutos serão destinados à manutenção
e 20 (vinte) minutos serão destinados ao apoio do ensino, conforme Anexo I do RAD.
Replica-se o Anexo I para melhor entendimento desse mecanismo:
Anexo I: Limites referências
Outras Atividades –
ATIVIDADES DE ENSINO
Orientação, pesquisa,
(h)
extensão,
Pontuação
Administração/representação
Aulas Manutenção Apoio
e Capacitação em Serviço (h)
06:00
4:00
2:00
30
28
07:00
4:40
2:20
35
26
08:00
5:20
2:40
40
24
09:00
6:00
3:00
45
22
10:00
6:40
3:20
50
20
11:00
7:20
3:40
55
18
12:00
8:00
4:00
60
16
13:00
8:40
4:20
65
14
14:00
9:20
4:40
70
12
15:00
10:00
5:00
75
10
16:00
10:40
5:20
80
08
17:00
11:20
5:40
85
06
18:00
12:00
6:00
90
04
19:00
12:40
6:20
95
02
20:00
13:20
6:40
100
00

Total
(h)
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

O Anexo I é a matriz de equivalência das horas mínimas e máximas obrigatórias, para
docentes de regime de trabalho de 40h ou DE, dispendidas em sala de aula, com os
pontos que vão de 30 a 100. O intervalo das horas de sala de aula sai do mínimo
permitido, de 8h, ao máximo permitido, de 20h. Caso o docente com regime de trabalho
de 40h exerça apenas 8h em sala de aula, mais as 8h automaticamente consideradas, de
manutenção e apoio, atingiria 16h dedicadas às atividades de ensino; faltando 24h em
outras atividades para completar as 40h. Entretanto, caso o docente queira ministrar as

20h de aula, mais as 20h de manutenção e de apoio, não haverá a necessidade de
realizar outras atividades.
Antes de se aprofundar na análise dos limites e quantificadores das horas dos docentes,
observou-se que há um pequeno equívoco no anexo ao não se adequar aos docentes com
regime de 20h semanais. Seriam necessários ajustes das horas com a pontuação de
modo a atingir os 100 pontos máximos ou até de outro limite para docentes neste
regime. Um novo anexo ou ajustes ao anexo I do RAD preencheriam essa lacuna quanto
aos docentes de regime de 20h.
A conversão de horas para pontos é objetiva nas atividades de ensino. Estas são
naturalmente controláveis em face das aulas, por disciplinas, planejadas e realizadas em
sala de aula. Quando a conversão passa a ser das outras atividades, torna-se subjetiva,
embora o RAD tenha o “Anexo III – Descrição das atividades e respectivas pontuações”
como meio de equivalência das atividades com pontuações dentro de cada grupo de
atividades. No quadro 01, citam-se, como exemplos, pelo menos duas atividades, de
cada grupo de atividades, e respectivas pontuações, a menor e a maior de acordo com a
natureza da atividade, extraídas do Anexo III, para se tecer análises:
Quadro 01 – Exemplos de atividades e respectivas pontuações extraídas do Anexo III do RAD

(1) Atividades de orientação (n*=13)
Orientação de aluno de doutorado
Orientação e tutoria em programas de
ensino e extensão
(2) Atividades de capacitação em
serviço (n*=10)
Estágio Pós-Doutorado
Participação em eventos científicos,
tecnológicos e culturais
(3) Atividades de Pesquisa (n*=28)
Coordenação de projeto institucional de
pesquisa com captação de recursos
externos
Participação em projeto de pesquisa com
captação de recursos externos
Publicação de artigo completo em
periódico, incluindo no Qualis/CAPES:
Periódico Qualis A1
Periódico Qualis B5
(4) Atividades de Extensão (n*=13)
Coordenação de projeto institucional de
extensão com captação de recursos
externos
Participação em projeto de extensão com
captação de recursos externos
Coordenação de cursos de extensão de
longa duração, com carga superior a
160h
Coordenação de cursos de extensão de
curta duração, com carga inferior a 160h
Atividades de Administração e
Representação (n*=36)
Reitoria
Presidência de banca de concurso para
quadro temporário

Pontos/aluno
6,25/aluno
1,25/aluno
Pontos/Atividade
100
1
Pontos
20/projeto

3,75/projeto

20/artigo
2/artigo
Pontos
20/projeto

3,75/projeto
5/curso

2,5/curso
Pontos
100
0,5

Presidência de comissão temporária
Membro de comissão temporária

6
3

*n é o número de atividades dentro de cada grupo de atividades

Verifica-se que tanto as unidades dos denominadores (projeto, artigo, curso) quanto a
pontuação guardam, respectivamente, coerência com o objeto e a complexidade da
atividade desenvolvida pelo docente. Se o objeto da atividade é artigo, quanto mais
artigos mais pontuação será acumulada. Se o artigo é publicado em periódicos de Qualis
A1, maior pontuação será obtida pela maior dificuldade de se obter essa publicação em
periódico de melhor avaliação pela Capes.
A questão da subjetividade da conversão das horas em quantificadores, portanto, não
está nas unidades dos denominadores e na pontuação em si. Mas sim, na ausência de
critérios de equivalência de “x” horas com determinada atividade. Um exemplo seria o
caso de um professor com 8h em sala de aula cuja pontuação é 40 pontos com essa
atividade. Se ele publica 3 artigos em periódicos A1 no semestre que ministrou as 8h,
sua pontuação chegaria a 100. Isso seria equivalente a trabalhar 40h semanais tanto com
as 8h nas atividades de ensino exigidas em lei (LDB) quanto em atividades de
pesquisas.
A publicação de artigos levanta, no mínimo, dois problemas: um temporal e o outro de
mensuração das horas de realização do periódico. Com relação ao momento de
publicação, geralmente a aceitação de artigo não se encerra em seis meses ou dentro do
semestre de modo que o professor se programe para garantir essa pontuação. O outro
problema está na complexidade e diversidade da natureza das pesquisas que levam a
determinados artigos. O artigo pode envolver coletas de dados, experiências em
laboratórios, entrevistas externas. Essas técnicas podem extrapolar as horas do regime
de trabalho do docente, bem como de serem aplicadas em dias não úteis da semana.
Essas são apenas questões suscitadas para melhora do processo. A intenção da análise é
levantar questões críticas e aprimorar o RAD. Desse modo, percebe-se que a definição e
aplicação de critérios de mensuração transparentes para as outras atividades, que não
sejam a de ensino, carecem no RAD.
Por outro lado, a adoção de limites referenciais e de quantificadores no RAD incentiva a
produção de pesquisas e atividades de extensão no IF Goiano, além de envolver os
docentes em atividades administrativas dentro do processo acadêmico. Pela
metodologia do RAD, o docente poderia completar suas 40h apenas com as atividades
de ensino, em detrimento das de pesquisa e extensão, que também são atividades
inerentes às Instituições Federais (IF); conforme se confirma na própria lei de criação
destas (Lei nº 11.892/2008).
A descrição das atividades e as respectivas pontuações são utilizadas, dentro de um
semestre acadêmico, pelo docente, para elaborar dois documentos: o Plano de Trabalho
(PT) e o Relatório de Atividades (RA). Os artigos 23 e 25 do RAD conceituam esses
dois documentos:
Art. 23. Plano de Trabalho é o documento administrativo-pedagógico de
planejamento e orientação das atividades de ensino, orientação, capacitação em
serviço, pesquisa, extensão e de administração e representação, que serão exercidas
pelo PEBTT no IF Goiano, durante o semestre letivo.
.
Art. 25. O Relatório de Atividades é o documento administrativo-pedagógico de
comprovação e avaliação das atividades exercidas pelo PEBTT no IF Goiano, com
base no Plano de Trabalho.

Os modelos de PT e RA que devem ser preenchidos pelos docentes são parte do RAD.
As figuras 1 e 2 trazem os anexos II e IV que, respectivamente, são o modelo do PT e
do RA. Da análise deles, destacam-se os pontos:
1) Os prazos de entrega do PT e do RA já são definidos no RAD e são coerentes com o
período semestral letivo, conforme os artigos 24 e 27. Contudo, o destino dos
documentos é diverso. O PT é encaminhado à chefia imediata e o RA à Diretoria ou a
equivalente. Não fica evidente qual a Diretoria do campus correlato.
2) Os documentos devem ser utilizados para transparecer as atividades docentes à
sociedade. O RAD coloca a regra de que o PT e o RA devem ser publicados no site do
IF Goiano, cabendo essa tarefa à Diretoria ou Equivalente.
3) Há a previsão de registrar no PT as atividades desenvolvidas pelo docente que gerem
remuneração complementar. Contudo, o modelo não detém um campo para esse
registro.
4) Ao considerar que o planejamento deve adotar critérios técnicos e ser exequível,
observou-se que não há interface do PT com o RA quanto às atividades planejadas e
realizadas. De acordo com a RAD, o PT deve registrar o total de pontos em cada grupo
de atividades sem detalhar as atividades que serão comprovadas no RA. Este, por sua
vez, detalha as atividades desenvolvidas e respectivas pontuações dentro de cada grupo
de atividades. Caso o PT tivesse a mesma estrutura do RA para as atividades
desenvolvidas, a consolidação delas seria facilitada, além de ficar evidente o esforço de
planejar atividades exequíveis. Uma opção seria o PT e o RA fazerem parte de um
documento único de maneira que o primeiro previsse as atividades e respectivas
pontuações e o segundo confirmasse ou não sua realização.

O RAD fecha com as disposições gerais e transitórias. O destaque é que “O IF Goiano
deverá elaborar e/ou disponibilizar sistema informatizado para atender esse
Regulamento”. Entretanto, nesse próprio capítulo ratifica-se que a inexistência de
sistema informatizado não inviabilizará a implantação e aplicação deste Regulamento.
Outro ponto de ressalto é de “que o ciclo de avaliação do trabalho docente será
realizado a cada ano letivo e que a pontuação anual será calculada pela média entre as
pontuações semestrais, de modo a minimizar quaisquer sazonalidades”.
Tanto o sistema informatizado quanto o ciclo de avaliação anual são itens relevantes
para o processo implantado pelo RAD, embora estivessem nas disposições gerais e
transitórias. Com um sistema informatizado eficiente se poderá consolidar, de forma
padronizada, os documentos em tempo hábil e facilitar a análise das comprovações
relacionadas às atividades. A avaliação anual traz um intervalo maior para ajustes nas
análises semestrais, isso é positivo. No entanto, o critério da média para as pontuações
pode distorcer o objetivo do PT e do RA quanto às atividades semestrais.
Em que pese as observações e comentários registrados em função da análise realizada
no RAD, constata-se sua adequação à legislação voltada ao ensino superior, aos IF e à
LDB. A carga-horária mínima e em sala de aula e o incentivo à pesquisa e à extensão
foram itens evidenciados que reforçam aquela adequação. Outro fator de relevância no
RAD é a previsão de transparência dos documentos. Esses pontos positivos superam
quaisquer observações apontadas pela análise, mas não eliminam a possibilidade de
aperfeiçoamento no processo desenvolvido pelo RAD.
O PT e o RA são instrumentos de planejamento e de divulgação dos resultados das
atividades que visam sistematizar e formalizar o cumprimento do regime de trabalho
dos docentes por meio do RAD. As atividades previstas para o semestre devem ser
planejadas e formalizadas e, quando realizadas, também comprovadas. Percebe-se que
os 100 pontos atingíveis devem fechar com o regime de trabalho do docente de modo a
legitimar o cumprimento da carga-horária, seja ela de 20h, 40 ou DE.

O RAD é recente e sua aplicabilidade e aceitabilidade carecem de teste. Por isso, no
próximo tópico, ao guardar pertinência com o objetivo desta auditoria, analisaremos a
eficácia desse normativo, verificando, especialmente, a aplicabilidade e aceitabilidade
do PT e do RA.
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2.1.1.8 INFORMAÇÃO
Análise da eficácia do Regulamento de Atividades Docentes (RAD) quanto à sua
aplicabilidade e aceitabilidade dos Planos de Trabalho e Relatório de Atividades
Fato
O RAD é um normativo recente, haja vista a sua aprovação pela resolução nº 9, de 21
de fevereiro de 2014. Em face desta data de aprovação se incluir, ainda, dentro do 1º
semestre letivo, o PT e o RA, necessariamente, tiveram sua aplicação iniciada no 2º
semestre de 2014. O PT, com a entrega até 15 dias do início daquele semestre, e o RA
com a comprovação do planejado até 15 dias do início do semestre subsequente.
Na análise realizada, a aplicabilidade e a aceitabilidade do PT e do RA resumem,
respectivamente, o cumprimento dos dispositivos do RAD e o grau de aderência dos
docentes a esses dois documentos.
Apesar do comando do RAD de que os docentes deveriam elaborar os PT e os RA
dentro dos prazos estipulados, a aderência deles a essas duas peças documentais, no 2º
semestre de 2014, não foi plena. Em primeira análise, os dados das colunas D e F da
tabela 01 demonstram esse cenário.

Tabela 01 – Índice de adesão dos docentes ao PT e ao RA no 2º semestre letivo de 2014
Campus
Quantitativo
de Quantitativo de %
de Quantitativo de
do
IF professores com professores que adesão de professores que
Goiano
atividades
entregaram o PT docentes
entregaram o RA
(A)
docentes no 2° (C)
ao PT (D)
(E)
semestre de 2014
(B)
84
78
93
67
Ceres
63
57
90
16
Iporá
80
80
100
13
Morrinhos
122
88
72
83
Rio Verde
101
101
100
53
Urutaí
Total
450
404
91*
232

%
de
adesão de
docentes
ao PT e ao
RA (F)
80
25
16
68
52
48*

*Número corresponde a média percentual dos 5 campi.

Entretanto, quando a análise da tabela considera separadamente os campi e os
documentos, o cenário de adesão é diferenciado. O PT teve uma aderência maior do que
o RA. A média de adesão do PT foi de 91% em contraponto à de 48% do RA. Os
motivos para essa diferença estão nos altos índices de adesão ao PT nos cinco campi.
Todos ultrapassaram os 72%, e no campus de Morrinhos chegou a 100% de adesão. Por
outro lado, na adesão ao RA, os campi de Iporá e Morrinhos ficaram abaixo de 26%. Os
outros três campi ficaram com índices satisfatórios entre 52% a 81%. Concernente aos
índices baixos de Iporá e Morrinho, a entidade informou:

“Convém destacar que a taxa de baixa entrega de RA nos Câmpus Iporá e
Morrinhos deve-se a decisão de aguardar a efetiva implantação do sistema
informatizado de gestão do RAD, por meio de extensão do prazo de entrega do RA
até 30/04/2015.”
Mesmo que os campi de Morrinhos e Iporá tenham decidido em aguardar o início do
sistema informatizado de gestão do RAD, o descumprimento da entrega do PT e do RA
fica evidenciado. O parágrafo único do artigo 30 que diz que “a inexistência de sistema
informatizado não inviabilizará a implantação e aplicação deste Regulamento” deixa
claro que a ausência do sistema não será motivo de inexecução do RAD.
A aceitabilidade foi observada nas entrevistas realizadas com 15 docentes, 3
coordenadores dos cursos de química e 9 diretores de ensino, pesquisa e extensão nos
campi de Iporá, Morrinhos e Rio Verde. Todos informaram não terem óbices com
relação ao RAD e veem pontos positivos na sua aplicação. A transparência das
atividades realizadas pelos docentes foi o ponto positivo de maior referência entre esses
professores entrevistados.
O cumprimento dos dispositivos do RAD abrange a aplicação dos instrumentos de
acompanhamento e de transparência, bem como o preenchimento dos PT pelos docentes
de acordo com os padrões do normativo.
O acompanhamento e a transparência do cumprimento dos dispositivos do RAD têm
dois instrumentos básicos previstos no próprio regulamento: o sistema informatizado e a
divulgação dos PT e RA no sítio oficial do IF Goiano. Dessa maneira, a norma deixou a
previsibilidade de tornar o processo trazido pelo RAD eficiente e transparente.
Antes de tecer análise sobre a eficácia desses dois dispositivos, acrescenta-se a criação
de Comissões Locais Permanentes (CLP) do RAD. A equipe de auditoria, ao visitar o
campus de Iporá, se reuniu com a presidente dessa comissão a fim de conhecer sua
atuação. Percebeu-se que o foco é de orientação e acompanhamento do processo para
que o regulamento seja eficaz.
Por não ser item constante do RAD, procurou-se verificar se havia, nos outros campi,
comissão com o mesmo objetivo, assim como produtos de suas atividades. O IF nos
apresentou, em resposta à SA nº 201411548/11, de 20/3/2015, as portarias de criação
dessas comissões nos campi de Ceres, Morrinhos, Rio Verde e Urutaí. O quadro 01
apresenta os atos de criação e respectivas datas por campi.
Quadro 01 – Atos de criação das CLP do RAD

Campus
Ceres
Iporá
Morrinhos
Rio Verde
Urutaí

Ato de criação
Portaria nº 167, de 9 de julho de 2014
Portaria nº 160, de 12 de agosto de 2014
Portaria nº 92, de 26 de março de 2015
Portaria nº 282, de 19 de agosto de 2014
Portaria nº 315, de 11 de agosto de 2014

Fonte: IF Goiano

Apenas a Comissão de Morrinhos foi criada após o término do 2º semestre letivo de
2014, as outras puderam acompanhar o processo nesse período. Nem todas as comissões
perduraram o processo da entrega do PT e a do RA devido a intercorrências. A
comissão de Rio Verde realizou suas atividades até 11 de dezembro de 2014, tendo os
seus membros solicitado os seus desligamentos. Nas comissões de Ceres e Iporá
ocorreram modificações de alguns membros, cujos motivos foram de ordem
administrativa, como afastamentos para capacitação e remoção para outros campi.
Em termos de produtos, verificou-se que o campus de Ceres elaborou um quadro com
consolidação das pontuações dos docentes no PT e no RA. Enquanto que a comissão de

Urutaí preparou relatório de onze páginas, datado de 02/03/2015, com abordagem
descritiva e avaliativa dos resultados dela. No texto desse relatório são demonstrados
pontos frágeis e propostas de melhoria para o processo, dentre os quais destacamos:
“(i) Entendemos ser muito importante que toda a dinâmica referente à elaboração e envio
dos Planos de Atividades Docentes, com seus respectivos relatórios ocorra de forma
informatiza, utilizando-se para isso de um sistema próprio. A geração do grande volume de
material impresso dificulta enormemente o trabalho não apenas dos docentes, mas também
desta comissão, no que diz respeito à geração de dados estatísticos e acompanhamento mais
detalhado;
(ii) É necessário trabalharmos de forma mais incisiva na conscientização dos professores
para que a entrega dos relatórios das atividades prevista em seus planos ocorra,
obedecendo ao prazo estipulado no RAD do IF Goiano. O artigo 27 do RAD do IF Goiano
estabelece que o relatório das atividades docentes deva ser entregue às chefias imediatas em
20 dias após o início do semestre letivo subsequente. Na presente data, o que corresponde a
32 dias do início do semestre letivo, pouco mais de 50% dos professores haviam entregues
seus relatórios às suas chefias equivalentes.”
Nota-se que o sistema informatizado é demandado com prioridade em face dos volumes de
papel a serem analisados pela comissão e do controle sobre os docentes para a entrega dos dois
documentos-chave do RAD. O sistema, como já explicitado anteriormente, é um dos objetos
previstos no RAD.
O projeto é intitulado de Sistema de Atividade Docente, cujos acessos, utilização e
processamento serão via navegação web. O sistema terá, basicamente, oito campos ou etapas de
processamento:
1)
2)
3)
4)
5)

Cadastro, edição e exclusão dos tipos de atividades do docente;
Cadastro, edição e exclusão das atividades do docente;
Cadastro e edição do plano de trabalho do docente;
Cadastro e edição do relatório de trabalho do docente;
Cadastro e edição do prazo para entrega do plano de trabalho e do relatório de
atividade;
6) O chefe imediato do professor visualiza o plano de trabalho;
7) A diretoria do campus visualiza o relatório de trabalho do professor;
8) Publicação do plano de trabalho (PT) e relatório de atividade (RA) pelo diretor do
campus no site oficial, de acordo com o artigo 28 da resolução.

As etapas guardam coerência com os dispositivos do RAD e o foco está na elaboração e envio
dos PT e RA pelos docentes. Além destes, há mais três usuários do sistema: chefia imediata do
professor, diretoria do campus e o administrador de atividade docente. A publicação do PT e do
RA é aspecto importante para a transparência dos documentos, haja vista que apenas o campus
de Morrinhos divulgou os PT no seu sítio oficial na internet.
Não obstante esses aspectos positivos do sistema, não se previu no projeto a mitigação de papel.
As atividades são relacionadas nos RA, mas sua comprovação é mister de documentação
comprobatória. No módulo previsto para cadastro e envio dos RA não se evidencia a
possibilidade de anexação de arquivos. Essa, inclusive, é uma preocupação demonstrada no
relatório da Comissão de acompanhamento do campus de Urutaí – evitar acúmulo de papel para
proceder à análise da comprovação das pontuações do RA.
Ao se referir à análise da comprovação da documentação de suporte para as pontuações das
atividades, identifica-se outra ausência de etapa no sistema proposto. Antes de publicar os RA
no sítio, seria necessário chancelar a pontuação ali registrada mediante a avaliação da
Administração.
A questão da avaliação é uma lacuna não só no sistema, mas do RAD. Ao se ler essa norma, não
se encontra “quem” procederá à avaliação, “como” a fará e “para quê” será usada a pontuação.
O “como” seriam os critérios de análise além do parâmetro das pontuações previstas no anexo
III. O “para quê” envolve a finalidade da pontuação além do atingimento dos 100 pontos e da

equivalência do regime de trabalho do docente; ou mesmo o que se faz quando o docente não
atinge os 100 pontos.
Dos 15 PT que a equipe teve acesso para realizar as entrevistas com os docentes dos campi de
Iporá, Morrinhos e Rio Verde, constatou-se essa oscilação de pontuação; uns com mais de 100
pontos e outros com menos. Para demonstrar e analisar essa oscilação, preparou-se o quadro 02
com a estatística descritiva das pontuações previstas nesses 15 PT, mais as do PT e do RA do
campus de Ceres – extraídas do quadro de consolidação de pontuações da CPL do RAD.
Quadro 02 – Estatística descritiva das pontuações do PT de 15 docentes dos campi da amostra mais as
do PT e do RA do campus de Ceres
Variáveis
Quantidade
Mínimo
Máximo
Média
Desvio
Mediana
Padrão
15
42,5
345,75
164,09
80,96
134,50
Pontuação
prevista no
PT
(amostra)
78
50
376
146,80
56,37
131,38
Pontuação
prevista no
PT (Ceres)
67
11
374,50
141,81
47,50
131,75
Pontuação
prevista no
RA (Ceres)

A quantidade de pontuações dos PT do quadro 02 corresponde a 22,5% das dos campi
especificados na tabela 01. Embora aquela quantidade, estaticamente, não represente,
plenamente, o comportamento do universo dos PT entregues, podem-se trazer três observações
frutos da análise do quadro 02:
1) A pontuação dos PT da amostra não se limitou aos 100 pontos, em um caso
ultrapassando em mais de 240 pontos e em outro nem chegando a 50 pontos.
Comportamento similar ocorreu no campus de Ceres, com o máximo de 376 e mínimo
de 50.
2) A média e a mediana dão sinal de que as pontuações, tanto da amostra quanto de Ceres,
são maiores do que 131 pontos em mais de 50% dos PT.
3) Os RA mantêm as suas pontuações com a média e mediana bem próximas às das dos PT
da amostra e de Ceres. Portanto, as pontuações dos RA tendem a se equiparar com as
planejadas no PT.
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2.1.1.9 INFORMAÇÃO
Gestão das Atividades de Ensino nos campi de Iporá, Morrinhos e Rio Verde:
formalização e controle das atividades de ensino, sistema informatizado das
atividades docentes (Q-Acadêmico) e sua utilização pela classe acadêmica e análise
dos resultados das entrevistas com 15 docentes quanto às suas atividades
acadêmicas.
Fato

Depois de analisados o conteúdo do RAD e a aplicabilidade e aceitabilidade dos PT e
dos RA, verificou-se a gestão das atividades de ensino partindo de sua (i) formalização
e controle, passando pelo (ii) sistema informatizado das atividades acadêmicas e sua
utilização pela classe acadêmica, e fechando com (iii) a análise da distribuição das
atividades docentes. A verificação se baseou em entrevistas com coordenadores do
curso de química, diretores de ensino, pesquisa e extensão, e de 15 professores, além da
análise de documentações apresentadas à equipe, referentes aos campi de Iporá,
Morrinhos e Rio Verde.

1) Quanto à formalização e controle das atividades de ensino

A formalização das atividades dos docentes em sala de aula nos três campi segue um
fluxo similar que assim se pode demonstrar:
a) Reuniões prévias no final do semestre com os professores a fim de discutir a
distribuição das disciplinas para o próximo semestre letivo;
b) Leva-se em consideração a formação do professor para alocar as disciplinas;
c) A diretoria de ensino toma conhecimento das disciplinas alocadas aos professores;
d) Informações sobre as disciplinas e o professor responsável para ministrá-las são
lançadas nos sistema informatizados (Q-Acadêmico).

Os controles das atividades de ensino dos docentes em sala de aula envolvem
basicamente:
a) A apresentação do Plano de Ensino de modo que o coordenador possa acompanhá-lo.
b) O representante de sala é o interlocutor quando há qualquer inconsistência quanto à
presença do professor.
c) Os professores utilizam o e-mail para avisar e justificar, junto à Coordenação do Curso
e Diretoria de Ensino, as suas ausências, além de já indicar os professores que os
substituirão no horário que ocorrerá a falta. No campus de Rio Verde utiliza-se
formulário padrão de solicitação de ausência, que deve ser entregue à diretoria de
ensino cinco dias antes da ausência.
d) No campus de Rio Verde destaca-se a ronda que é realizada, em dias aleatórios e sem
aviso, nas salas de aula.
e) Os horários das disciplinas no semestre letivo, em forma de quadros, são divulgados nos
sítios dos campi de Morrinhos e de Rio Verde.

2) Quanto ao sistema informatizado das atividades acadêmicas

Durante os trabalhos se verificou que o sistema Q-Acadêmico se destaca pela amplitude
de ferramentas relacionadas às atividades de ensino, pesquisa e extensão. Dois
subsistemas do Q-Acadêmico são utilizados pelos docentes: o remoto e o web. Estes se
diferenciam em função de sua finalidade e dos usuários que os utilizam.
O acesso ao Q-Acadêmico remoto tem a finalidade de controle e registro das atividades
docentes como as de ensino, pesquisa e extensão. Verificou-se, pelo menos, que seu
acesso é pertinente aos docentes com cargos de direção e coordenação, e aos servidores
da secretaria de registro acadêmico, e que o nível de acesso ao sistema é diferenciado a
depender da competência do cargo ocupado, como se comprovou ao se testar e
acompanhar a utilização do sistema por alguns coordenadores de cursos e diretores de
ensino.
Para deixar claro como ocorre esse nível de acesso, exemplifica-se o caso de um
coordenador de curso que apenas tem acesso às informações de alunos e docentes
ligados ao curso por ele coordenado; ao mesmo tempo pode gerar relatórios de
monitoramento ligados ao seu curso. Um diretor de ensino acessa os módulos ligados ao
ensino independente do curso ser técnico, tecnológico ou superior.
O acesso ao Q-acadêmico Web é mais universal; não se restringe ao corpo técnicoacadêmico. Os seus usuários são alunos, professores e pais de alunos. Por meio do
sistema, os professores podem realizar as frequências de suas turmas, anexar materiais

didáticos, lançar notas. Ao passo que os alunos podem receber os materiais, trocar
mensagens com os professores, e enviar recados para coordenadores de cursos.
Em face das entrevistas, percebeu-se não haver uniformidade, entre os 9 diretores de
ensino, pesquisa e extensão, e os 3 coordenadores do curso de química nos campi de
Iporá, Morrinhos e Rio Verde, na operacionalização do Q-Acadêmico remoto. Nesse
aspecto, observou-se a falta de familiaridade e inoperância, ou por não saberem ou por
não terem acesso mediante senha, do sistema para monitorar e acompanhar as atividades
acadêmicas a eles correlatas, com exceção dos Diretores de Ensino dos campi de
Morrinhos e Rio Verde e do coordenador do curso de química do campus de Rio Verde,
que demonstraram desenvoltura e conhecimento das ferramentas do sistema.
De todo modo, não ficou evidenciado, devido aos diretores de pesquisa e extensão não
terem acesso ao sistema, se os módulos relacionados a essas duas atividades
acadêmicas, no Q-Acadêmico, estão disponíveis para operacionalização tais como
informações gerenciais de projetos de pesquisa e de extensão.
Contudo, ficaram evidenciados os módulos e ferramentas utilizados pelos Diretores de
Ensino e Coordenadores de cursos, tais como os relatórios, por turma ou cursos, de
horários, de disciplinas, de informações gerais de professores, de diários, de notas, de
dados de alunos, de estatísticas, e de outros relacionados ao ensino. Os diretores de
ensino, por meio dos módulos de ensino, têm acesso gerencial a todos os cursos do
campus, enquanto os coordenadores de cursos apenas acessam o seu curso coordenado.
3) Análise dos resultados das entrevistas com 15 docentes dos campi de Iporá, Morrinhos e
Rio Verde quanto às suas atividades acadêmicas.

A análise se centrou nas respostas e documentos apresentados sobre as atividades
acadêmicas de 15 (quinze) docentes de dedicação exclusiva entrevistados, sendo cinco
de cada campus visitado: Iporá, Morrinhos e Rio Verde. A seleção dos 15 professores
partiu de tabelas fornecidas à equipe em respostas às Solicitações de Auditoria. As
tabelas foram preenchidas com informações do 2º semestre de 2014 e seguiram a
estrutura do quadro 01 para os três campi:
Quadro 01 - Distribuição de Carga Horária dos Docentes – Câmpus de Iporá, Morrinhos
Mat.
SIAPE

Jornada
de
Trabalho

Lotação/*
Situação

Curso
Ministrado

Qtde.
HorasAula
em
Ensino

Qtde.
Horas
em
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Qtde.
Horas
em
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Qtde. Horas em
Atividades
Complementares

Descrição das
atividades
complementares

Fonte:
Data de Referência: xx/xx/2014.
*Situação: cedidos, liberação total/parcial para capacitação, com Cargo de Direção (CD) ou Função
Gratificada (FG), em contrato temporário.

Os critérios de seleção dos professores, em dedicação exclusiva, para entrevistas foram:
a menor quantidade de horas em sala de aula em ensino com horas dedicadas em
pesquisa e extensão e em atividades complementares, e que pelos menos 1(um) tivesse
ministrado cursos ou recebido recursos pelo PRONATEC nos campus de Iporá e
Morrinhos. Diferente do critério desses dois campi, no campus de Rio Verde,
selecionou-se a menor quantidade de horas em sala de aula em ensino e pelo menos 1
(um) que tivesse ministrado cursos ou recebido recursos pelo PRONATEC,

independente se a esses havia horas dedicadas em pesquisa e/ou extensão e/ou em
atividades complementares.
As entrevistas, de modo geral, abordaram questões ligadas às atividades de ensino,
pesquisa e extensão, às atividades complementares, às utilizações do Q-Acadêmico e ao
Regulamento de Atividades Docentes (RAD).
A distribuição dessas quatro atividades considera a carga horária de 40h semanais, que
os docentes devem cumprir no mínimo, haja vista serem de dedicação exclusiva. O
quadro 02 evidencia, em percentual, como essa carga horária foi distribuída no caso dos
15 docentes entrevistados.
Quadro 02 – Distribuição de carga horária (c.h) semanal entre 4 (quatro) atividades acadêmicas dos 15
professores entrevistados (em %)

Campus

Em Ensino

Em Pesquisa

Em Extensão

Iporá
Morrinhos
Rio Verde

38%
50%
17%

15%
20%
58%

14%
11%
4%

Em Atividade
Complementares
33%
19%
21%

Fonte: quadros preparados pelo IF Goiano e enviados em respostas às SA nº 201411548/3 e
201411548/6

Em face dos resultados do quadro 02, observam-se características distintas dos grupos
selecionados de professores entrevistados. Há uma concentração maior nas atividades
de pesquisas dos cinco professores entrevistados em Rio Verde, 58%, comparada a 17%
em atividades de ensino. Nos campi de Iporá e Morrinhos, as atividades dos professores
entrevistados se concentraram no ensino. Convergentemente, as horas dedicadas à
extensão dos 15 professores são menores nos três campi.
Da análise das respostas das entrevistas dos 15 docentes e dos documentos apresentados
por eles e pelos respectivos campi no que se referem às atividades de ensino, pesquisa,
extensão, e complementares, bem como do uso do Q-acadêmico Web, chegou-se às
seguintes observações:
1) Os 15 professores cumprem as 8h mínimas em sala de aula de acordo com os limites da
LDB. Dessa quantidade entrevistada, 5 professores têm de 8h a 10h destinadas a
disciplinas, 7 de 11h a 20h, e 3 de 21h a 26h;
2) Os 15 professores declaram que utilizam o Q-acadêmico Web para troca de materiais e
interação com os alunos;
3) Os professores demonstraram aderência e aceitabilidade à aplicação do RAD;
4) Os 3 professores selecionados que ministraram ou receberam por cursos no
PRONATEC em 2013 e 2014 não apresentaram inconsistências dos horários dos cursos
no PRONATEC com os horários de sala de aula nos campi respectivos;
5) De modo geral, os professores apresentaram documentos que comprovam as atividades
complementares;
6) Os professores que desenvolviam projetos de pesquisa e extensão demonstraram
conhecimento das atividades e apresentaram documentos dos resultados deles. Quanto a
esses projetos, a equipe visitou 1 projeto de pesquisa e 2 de extensão no campus de Rio
Verde, além de 2 de extensão no campus de Morrinhos.
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2.1.1.10 INFORMAÇÃO
Análise do Regulamento das Atividades de Pesquisas (RAP) como instrumento de
controle sobre essas atividades.

Fato

O RAP foi aprovado pelo Conselho Superior do IF Goiano por meio da resolução nº
014, de 29/4/2011, e dispõe sobre as normas regulamentadoras das atividades de
pesquisa. O documento é sucinto e distribui seis capítulos com 13 artigos por quatro
páginas. Os capítulos são: (i) dos participantes; (ii) das linhas de pesquisa; (iii) do apoio
institucional à pesquisa; (iv) do registro de projetos; (v) do desenvolvimento dos
projetos de pesquisa; e (vi) das disposições finais.
Com a finalidade de avaliar o normativo quanto aos seus instrumentos de controle,
procedeu-se à análise dele sobre três vertentes principais: (a) aderência às diretrizes
normatizadas do MEC relacionadas a ensino, pesquisa e extensão; (b) critérios quanto à
assunção dessas atividades pelos docentes; (c) e transparência das atividades. Ademais a
essas, registram-se em outras considerações, (d) achados de relevância e de natureza
sugestiva.
a)
Aderência às diretrizes normatizadas do ensino superior relacionadas a ensino, pesquisa
e extensão

O incentivo à pesquisa e inovação é base do regulamento, atendendo às diretrizes do
MEC. O capítulo 3, referente ao apoio institucional à pesquisa, marca bem esse
atendimento. Os nove itens enumerados no artigo 3º desse capítulo representam as
políticas e práticas de estímulo às atividades de pesquisa. As quais podem se resumidas
assim: (i) as pesquisas não devem se limitar aos interesses individuais e sim a grandes
questões sociais; (ii) a promoção de pós-graduação e de bolsas voltadas a alunos que
estejam inseridos em pesquisas; (iii) captação de recursos externos, realização de
convênios e proximidade com o setor produtivo; e (iv) divulgação dos resultados das
pesquisas em eventos científicos.
A definição das horas dos docentes destinadas à pesquisa é ratificada no regulamento
com o limite de não confrontar as horas mínimas voltadas ao ensino. Assim, o
regulamento incentiva a pesquisa e mantém a obrigatoriedade de atendimento à LDB.
b)

Critérios quanto à assunção dessas atividades pelos docentes

O artigo 1º especifica quais os servidores que poderão participar de projetos de
pesquisas no âmbito do IF Goiano. Restringem-se à participação os professores e os
pesquisadores com função técnico-administrativa do IF Goiano. A coordenação é
exclusiva para mestres e os alunos matriculados do IF Goiano participam como
auxiliares de pesquisa, desde que estejam em dias com suas obrigações e com bom
desempenho acadêmico. Pesquisadores externos podem integrar os projetos, mas são
denominados de colaboradores.
Quando da concepção dos projetos, devem as suas linhas de pesquisa ser cadastradas no
diretório dos grupos de pesquisa e, a partir de então, ser atualizadas anualmente. Do
mesmo modo, os currículos lattes dos integrantes dos projetos devem ser atualizados
semestralmente.
Para registro, os projetos são encaminhados à Diretoria de Pesquisa ou equivalente do
campus ao qual o docente faça parte. Embora não fique clara a possibilidade de
deferimento desses registros pelas Diretorias, há critérios e condicionantes tácitos
quanto ao conteúdo dos projetos no RAP. Os projetos devem atender às reais
necessidades do IF, ter continuidade ao longo de um ano e evitar a interrupção da
pesquisa em semestres descontínuos. Os projetos que abrangem seres humanos e

animais devem ser encaminhados para comitê de ética em Pesquisa, o qual poderá
aprova-lo ou não, nos termos da resolução nº 47/2013.
Nos casos de projetos de pesquisas que tenham mais de um pesquisador, a figura do
Coordenador é obrigatória com funções de controle e responsabilidades. Ele deve
participar da elaboração e execução dos projetos, verificar o cumprimento dos objetivos
e do cronograma, a participação e o desempenho dos integrantes da pesquisa, elaborar
relatórios parciais e finais, e responsabilizar-se pelo acompanhamento da previsão
orçamentária. A efetividade da atuação do Coordenador nos projetos, portanto, é fator
determinante para os instrumentos de controle da Diretoria de Pesquisa.
c)

Prestação de Contas e/ou Transparência das atividades

A exigência de prestação de contas dos projetos desenvolvidos está bem difundida nos
artigos 7º, 8º e 9º do RAP. Em síntese desses artigos, enumeram-se cinco pontos:
1) Obrigatoriedade de apresentação de relatórios parciais, com demonstração de seus
resultados, à Diretoria de Pesquisa em seis meses de execução do projeto.
2) Obrigatoriedade de apresentação de justificativas nos casos de interrupção ou
cancelamento de um projeto de pesquisa.
3) Previsão de punição, para os projetos não concluídos e sem que as justificativas
tivessem sido aceitas pelas respectivas Diretorias de Pesquisa, com perdas das horas
registradas dedicadas a eles, conforme as Diretrizes do IF Goiano.
4) Limitação de apoio a novos projetos de pesquisadores que não encaminharem seus
relatórios de pesquisa, sejam estes parciais ou finais.
5) A conclusão do projeto será efetivada com um produto (livros, artigos científicos,
produção tecnológica, etc) e do relatório final.

Apesar desses cinco elementos de prestação de contas, não há no RAP dispositivos que
cobrem a divulgação e a transparência das pesquisas em realização ou realizadas. Para
não eliminar quaisquer sinais de exigência de transparência, cita-se novamente a
exigência de cadastro e atualização anual das linhas de pesquisa no Diretório dos
Grupos de Pesquisas no Brasil que está disponível no site do CNPq. De todo modo, o
RAP não preestabelece instrumentos de transparência próprios para os projetos de
pesquisas.
d)

Outras observações

O RAP generaliza os projetos de pesquisas sem fazer distinção dos tipos de projetos que
podem ser com financiamentos internos (PAPPE, PIVIC, PIBIC, PIBITI) ou externos
(bolsas de agências públicas como CAPES, Fundações de Pesquisas ou recursos
captados de empresas privadas). O regulamento passa a acepção de que os projetos de
pesquisas devem seguir os mesmos trâmites independentes da modalidade.
O texto apresenta fragilidade de clareza quando trata da disponibilização de
financiamentos e recursos financeiros para a compra de equipamentos e materiais para o
desenvolvimento de pesquisas. Eles serão disponibilizados de acordo com o orçamento
da Instituição, mas não explica os critérios, o momento de aprovação (se antes ou
depois do registro) e qual será a Diretoria/Setor/Comitê que analisará e aprovará esses
projetos custeáveis. Ressalta-se que essa observação é para projetos não beneficiados
pelo Programa de Apoio à Produtividade em Pesquisa do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia Goiano – PAPPE, cujas concessões são mediante editais.

Não há a proposição de modelos de formulários para os cadastros e relatórios parciais e
finais dos projetos, tampouco a padronização por meio de sistemas informatizados para
eles. Outro ponto observado é quanto à adequação do regulamento de pesquisa ao RAD.
As duas normas internas devem encaixar seus dispositivos para uma finalidade única
que é a atividade docente. Para isso, devem-se promover estudos de análise dos
normativos voltados ao ensino, pesquisa e extensão, para consolidação e adequação.
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2.1.1.11 INFORMAÇÃO
Análise do Regulamento das Ações de Extensão (RAE) como instrumento de
controle sobre essas atividades.
Fato

O RAE foi aprovado pelo Conselho Superior do IF Goiano por meio da resolução nº
015, de 01/03/2013, e visa orientar a apresentação, tramitação, execução,
acompanhamento, avaliação e divulgação das ações de extensão. O documento não é tão
sucinto quanto o RAP, e distribui nove capítulos com 30 artigos e dois anexos por doze
páginas. Os capítulos são: (i) das considerações gerais; (ii) da caracterização da
extensão; (iii) da apresentação de propostas; (iv) da tramitação e aprovação; (v) do
acompanhamento, execução, avaliação e divulgação; (vi) dos participantes; (vii) dos
certificados; (viii) do financiamento; e (ix) das disposições finais.
Com a finalidade de avaliar o normativo quanto aos seus instrumentos de controle,
procedeu-se à análise dele sobre três vertentes principais: (a) aderência às diretrizes
normatizadas do MEC relacionadas a ensino, pesquisa e extensão; (b) critérios quanto à
assunção dessas atividades pelos docentes; (c) e transparência das atividades. Ademais a
essas, registram-se em outras considerações, (d) achados de relevância e de natureza
sugestiva.
a)
Aderência às diretrizes normatizadas do ensino superior relacionadas a ensino, pesquisa
e extensão

O artigo 2º da RAE aborda parte de resposta a esse item:
“As atividades de Extensão do IF Goiano devem estar articuladas com o Ensino e a
Pesquisa, suprindo as demandas da comunidade interna e externa,
preferencialmente de forma integrada, visando à compreensão e consolidação dos
conhecimentos acadêmicos e populares, vinculadas a uma ou mais Linhas de
Extensão da instituição.”
A extensão não deve caminhar sem a combinação das atividades de ensino e pesquisa.
As linhas dos projetos devem seguir os interesses do IF e estar de acordo com as suas
atividades de pesquisa e ensino, tais como os descritos no Anexo I do RAE:
acessibilidade, artes e patrimônio histórico-cultural, produção animal e vegetal,
desenvolvimento industrial, desenvolvimento e inovação tecnológica, desenvolvimento
regional, educação de jovens e adultos, desenvolvimento rural e questão agrária,
empreendedorismo, esporte e lazer, formação docente, questões ambientais, segurança
alimentar, tecnologia da informação.
Entretanto, não se encontra nenhuma linha ou modalidade que atenda claramente a Meta
15 - Projetos de Ação Social do TAM quanto a populações e comunidades em situação
de risco. No anexo II, que traz o modelo de inscrição dos projetos de extensão, poder-

se-ia incluir uma linha ou modalidade de apresentação de projetos nessa vertente.
Assim, haveria o direcionamento e o incentivo de novos projetos para atender a essa
meta.
b)

Critérios quanto à assunção dessas atividades pelos docentes

Os critérios de apresentação e aceitação dos projetos estão nos capítulos III - da
apresentação de propostas, IV - da tramitação e aprovação, e VI - dos participantes. Os
projetos de extensão não serão de exclusividade dos docentes, poderão participar
servidores técnico-administrativos, discentes e pessoas sem vínculo com o IF Goiano.
Três tipos de integrantes farão parte do projeto: Coordenador, vice-coordenador e os
participantes. A função de coordenador apenas será ocupada por docentes ou técnicoadministrativos do IF Goiano.
As proposições de projetos são restritas aos docentes, técnico-administrativos e
discentes. As propostas dos dois primeiros devem conter, preferencialmente, a
participação de discentes. Estes, por sua vez, ao proporem projetos, deverão estar
devidamente matriculados e sob a orientação de um docente com projetos na área. Ao
passo que os projetos de discentes não poderão ter o caráter de permanentes.
Para os docentes que queiram entrar ou sair de um projeto em andamento, estes devem
informar a carga horária que será dispendida mediante requerimento ao Coordenador do
Projeto, com parecer de sua chefia imediata, para ser encaminhado à Diretoria de
Extensão. Nesse trâmite não fica claro se será observado o cumprimento mínimo de 8h
com atividades de ensino antes de quaisquer aprovações pela Diretoria.
A estrutura e os modelos dos projetos já são pré-definidos no artigo 6º e no Anexo II do
RAE. Depois de preenchidos, deverão ser protocolizados na Diretoria de Extensão e em
seguida encaminhados para a Câmara/Conselho de Extensão que elaborará um parecer
técnico de acordo com o §2º do artigo 8º do RAE. O parecer deverá considerar os
seguintes aspectos:
“I – demonstrar relação com o desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão no
IF Goiano;
II – estar fundamentado na realidade da região e na função social do IF Goiano;
III – ser de interesse na cooperação técnico-científico acadêmica com outras
instituições de Ensino e/ou Pesquisa, assim como para o setor produtivo da região;
IV – apresentar viabilidade técnica;
V – haver disponibilidade de recursos físicos e financeiros necessários ao Projeto; e
VI – existir coerência entre o objetivo/conteúdo programático e a carga horária
estabelecida.”
Se os projetos não estiverem de acordo com esses seis aspectos serão indeferidos.
c)

Prestação de Contas e/ou Transparência das atividades

O capítulo V – do acompanhamento, execução, avaliação e divulgação contém dispositivos
relacionados à prestação de contas e transparência. Os relatórios semestrais e finais dos projetos
de extensão são os principais meios de prestação de contas registrados no RAE. Os conteúdos
desses dois documentos são previstos, respectivamente, nos artigos 12 e 14.
À Câmara/Conselho de Extensão também cabe a avaliação desses relatórios, no intuito de
recomendar a continuidade ou não do projeto, ao constatar o cumprimento dos objetivos
propostos por este e a sua contribuição para o ensino e a pesquisa no IF Goiano.

Para o bom andamento do projeto, o RAE prevê papel relevante para o Coordenador. Deverá,
ele, acompanhar e orientar os outros integrantes, responsabilizar-se pela frequência e pela
entrega dos relatórios, atender às demandas de informações pelas autoridades acadêmicas,
prestar contas dos recursos materiais e financeiros utilizados no projeto. No caso da não
discriminação e comprovação desses recursos em prestação de contas, os coordenadores do
projeto e seus participantes serão obrigados a ressarcir ou a devolver os valores/materiais
empregados/recebidos para o projeto.
Sob o prisma da transparência, apenas o artigo 18 registra a obrigação de divulgar os resultados
dos projetos por intermédio de publicações técnico-científicas e/ou eventos. Não há previsão de
publicidade dos projetos em outros meios como intranet, internet ou mídia.
d)

Outras considerações

O texto do RAE abrange satisfatoriamente os itens verificados pela análise da equipe, no
entanto, apresenta falhas de estruturação lógica e imprecisões quanto à sua clareza e coerência.
Destacam-se essas falhas no intuito de aprimorar o normativo.
1) Os capítulos podem ser reordenados de forma coerente com as etapas do processo dos
projetos de extensão. O capítulo VI - dos participantes que trata da definição dos
integrantes vem seguido dos capítulos III - da apresentação de propostas e IV - da
tramitação e aprovação, e mesmo depois do V - do acompanhamento, execução,
avaliação e divulgação, que se refere à obrigação de prestar contas e divulgação dos
resultados. O conteúdo desses capítulos citam os participantes dos projetos como se já
tivessem sido citados. Diferente do RAE, o RAP procedeu bem a essa estruturação ao já
definir quem poderá fazer parte dos projetos de pesquisas no seu artigo 1º. No caso do
RAE, sugere-se a inclusão da abordagem dos participantes logo antes do capítulo sobre
a apresentação de proposta (o atual capítulo III), haja vista os capítulos I e II abordarem
conceituações importantes para a compreensão dos artigos seguintes.
2) O artigo 5º do RAE informa que os projetos serão selecionados anualmente por meio de
edital, mas o restante dos artigos sugere que os projetos podem ser aprovados mediante
avaliação da Câmara/Conselho de Extensão a qualquer momento. O normativo,
portanto, não está claro quanto ao como e ao quando serão aprovados os projetos.
3) Não está claro se a câmara de extensão e o conselho de extensão são o mesmo colegiado
de avaliação e aprovação dos projetos. No RAE esses dois termos sugerem ser
sinônimos, mas merecem ajustes para clareza do texto.
4) Uns dos critérios de embasamento para decisão do parecer técnico da Câmara/Conselho
de Extensão é a coerência entre a carga horária e o objetivo/conteúdo programático.
Entretanto, no formulário de inscrição do projeto (Anexo II ao RAE), não há campo que
informe a carga horária prevista no projeto. Isso, inclusive, reforçaria que os projetos de
extensão aprovados levam em consideração as atividades que o docente realiza para
cumprir sua jornada de trabalho e suas 8h mínimas com ações de ensino.
Da mesma forma que o RAP, o RAE carece de adequação ao RAD. As duas normas internas
devem encaixar seus dispositivos para uma finalidade única, que é a atividade docente. Para
isso, devem-se promover estudos de análise dos normativos voltados ao ensino, pesquisa e
extensão para consolidação e adequação. Em futuras mudanças no RAD, levar em consideração
a conciliação desses três normativos.
Para fechar esse tópico de considerações, o RAE poderia, em forma de anexo a ele, propor
modelo de relatórios parciais e finais e também propor modelo de sistemas informatizados que
cobrissem as etapas de registro, aprovação dos projetos, apresentação de relatórios, e avaliação
final pelo Conselho/Câmara de Extensão.
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3 GESTÃO PATRIMONIAL
3.1 BENS IMOBILIÁRIOS

3.1.1 UTILIZAÇÃO DE IMOBILIÁRIOS
3.1.1.1 CONSTATAÇÃO
Inconsistência entre os saldos dos bens imóveis no Spiunet com os dos registros
contábeis e os do relatório de gestão.
Fato
Em resultado da análise sobre a evidenciação contábil dos bens imóveis, verificaram-se
duas inconsistências de saldos que devem ser destacadas:
1) Os saldos dos bens imóveis do Spiunet, com exceção dos do campus de Iporá, divergem
com os dos balancetes contábeis dos campi/reitoria.
Quadro 01 – Inconsistência dos saldos dos bens móveis do Spiunet com os registros contábeis

Reitoria/Cam
pi

Reitoria
Ceres
Iporá
Morrinhos
Rio Verde

Saldos dos
imóveis no
Spiunet (em
R$)
8.081.499,65
21.110.453,77
10.315.081,05
14.214.063,57
16.512.068,07

Urutaí

43.509.852,91

Total

113.743.019,0
2

Saldo dos bens
imóveis nos
balancetes
contábeis (em R$)
6.066.430,57
16.209.368,66
10.315.081,05
7.311.199,38
10.911.272,52

Cálculo Contábil das contas
dos balancetes de cada
campi/reitoria

1.4.2.1.1.10.07+1.4.2.1.1.92.00
1.4.2.1.1.10.07+1.4.2.1.1.92.00
1.4.2.1.1.06.00+1.4.2.1.1.10.07
1.4.2.1.1.10.07
1.4.2.1.1.01.00+1.4.2.1.1.10.01
+1.4.2.1.1.10.07+1.4.2.1.1.10.1
5
34.559.176,27 1.4.2.1.1.10.07+
1.4.2.1.1.92.00
84.298.535,44

Fonte: Relatórios do Spiunet (extração 18.5.2015) e Balancetes contábeis (posição de 31/05/2015) de cada
campi/reitoria

2) O saldo de R$ 113.743.019,02, extraído do Spiunet (total da coluna 2 do quadro 01),
não coincide com o valor dos bens imóveis do IF Goiano declarado no Relatório de
Gestão de 2014, de R$ 101.524.252,38.

Com relação à classificação contábil dos valores dos imóveis, os balancetes (posição
31/12/2014) dos campi e da reitoria concentram, aproximadamente, 95% dos registros
contábeis na conta “1.4.2.1.1.10.07 – Imóveis de uso educacional”. Esta conta tem a
função de “registrar os valores relativos aos seguintes imóveis da união, conforme os
códigos da tabela spiunet: 22- escolas; 28- faculdades; 54- universidades; 09bibliotecas” e seu saldo (a débito) tem como origem o próprio lançamento inicial dos
valores dos bens imóveis no Spiunet (Fonte: consulta à transação “conconta” do SIAFI
2014).
Entretanto, verificou-se que a Reitoria e os 5 campi procedem, adequadamente, aos
registros dos imóveis no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da
União (Spiunet), de modo que cada construção/edificação tenha um Registro
Imobiliário Patrimonial (RIP) individualizado.
/#
aF
to

Causa

Ausência de rotinas dos registros no Spiunet com os saldos das contas contábeis
relacionadas aos bens imóveis, bem como a intempestividade dos lançamentos
contábeis da reavaliação dos elementos patrimoniais imobiliários de modo que seus
valores estejam registrados nas contas do balanço patrimonial.
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Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício nº 235/2015/GAB/Reitoria/IF Goiano, de 25/06/2015, o IF Goiano
informou:
“Em resposta a SA nº 201503684-24, informamos a impossibilidade de responder a
referida SA devido à adesão de contadores de algumas unidades à greve dos servidores
técnicos-administrativos em educação deflagrada em 28/05/2015. O Trabalho
concentrou-se nos Diretores de Administração e Planejamento, que informaram a
possibilidade de resposta à SA somente no dia 01/07/2015.”
No dia 03/07/2015 foi protocolizado o Ofício nº 241/2015/GAB/Reitoria/IF Goiano que
anexa os memorandos da Reitoria e dos campi (Ceres, Morrinhos, Rio Verde, Urutaí)
que respondem à SA nº 201503684/24:
Memorando nº 103/2015/PROAD/Reitoria/IF Goiano:
“a) A diferença apresenta pela equipe de Auditoria na AS diz respeito aos imóveis, que
estão sob responsabilidade do IF Goiano, mas que não afetam o Patrimônio da
Instituição por se tratar de imóveis locados, os quais por exigência legal devem constar
no SPIUNET, para fins de controle. Abaixo planilha detalhada os imóveis locados:
RIP

Localização

Valor

929700009.500-6

Campos Belos

192.741,59

929700013.500-8

Campos Belos

400.000,00

937300617.500-0

Goiânia

400.000,00

937300619.500-1

Goiânia

500.000,00

937300631.500-7

Goiânia

360.000,00

956100009.500-7

Posse

250.000,00

Total

2.102.741,59

Fonte: SPIUNET/2015

Outro ponto a ser levantado é o fato de que a reavaliação dos bens imóveis foi lançado
no SPIUNET em fevereiro de 2015 e esse sistema diferentemente do SIAFI, não
permite consulta com a utilização de filtros, no caso por ano de exercício, então a
diferença que consta é o valor da reavaliação dos bens imóveis, vide planilha abaixo:
RIP

Vlr. Antes da Avaliação

Vlr.

reavaliação

– R$

desvalorização – R$

ou

Valor atual R$

9297000085000

720.000,00

(469.288,00)

250.712,00

9297000065000

48.000,00

(34.560,00)

13.440,00

9625000045007

100.000,00

16.736,07

116.736,07

9561000085009

350.291,80

388.097,93

738.389,73

9373006245009

2.400.000,00

2,40

2.400.002,40

9373006225008

2.411.102,69

48.375,17

2.459.477,86

Total

6.029.394,49

5.978.758,06

Fonte: SIAFI/2015

O Valor de R$ 37.036,08 da conta 1.4.2.1.1.92.00 (1.2.3.2.1.01.07) ainda não foi
incorporado ao banco de dados do SPIUNET. Vê-se então após a dedução desses
valores o saldo do SIAFI em 31/12/2014 confere com o Saldo do SPIUNET, no
período. ”
Memorando nº 167/2015/DG/IF Goiano (Campus de Ceres):
“Em 13 de abril de 2015 foi operacionalizado no SPIUnet, e no SIAFI através de NL
2015NL800003, de lançamento da reavaliação dos bens imóveis do câmpus Ceres.
Desta forma o relatório do Spiunet não retroage para consulta com base em dezembro
de 2014, desta forma para fins de comparação com Spiunet deve-se analisar o balancete
de 2015.
Segue anexo o balancete SIAFI referente a dezembro de 2014, de maio de 2015, o
relatório do Spiunet antes e após os lançamentos da reavaliação e NL de lançamento da
reavaliação tanto do SIAFI quanto do Spiunet.”
Memorando nº 19/2015/GPOAF/MHOS (Campus de Morrinhos):
“Referente à inconsistência dos saldos dos bens imóveis no Spiunet e dos registros
contábeis. Salientamos que tais inconsistências não se aplica ao IF Goiano – Campus
Morrinhos, conforme os demonstrativos anexos”
Memorando/IF Goiano – Campus Rio Verde/CCPS/Nº 039/2015 (Campus de Rio
Verde):
“Em resposta ao questionamento sobre a divergência de saldos dos bens móveis do
Spiunet com os saldos dos balancetes contábeis informamos que essa diferença se refere
a reavaliação dos bens imóveis lançada em fevereiro/2015 e o Spiunet após ser
atualizado não permite consulta de valor anterior, o que justifica a diferença de saldos
das contas entre o Siafi (saldo de dezembro/2014) e o Spiunet avaliado em
fevereiro/2015, como apresentado na planilha a seguir:

contra Siafi

RIP

12.321.01.01 9571000375004

Valor antes da
avaliação
53.416,15

Valor da
avaliação
9.760,83

Valor atual
63.176,98

Total por grupo
de contas

12.321.01.01 9571000405000

36.041,61

6.590,99

42.632,60

12.321.01.01 9571000415006

36.041,61

6.590,99

42.632,60

12.321.01.01 9571000425001

36.041,61

6.590,99

42.632,60

12.321.01.01 9571000435007

36.041,61

6.590,99

42.632,60

12.321.01.01 9571000445002

36.041,61

6.590,99

42.632,60

12.321.01.01 9571000455008

27.492,12

7.329,32

34.821,44

311.161,42

12.321.01.07 9571000035009 10.185.936,71

5.658.128,00

15.844.064,71

15.844.064,71

12.321.01.15 9571000335002

53.416,10

9.760,88

63.176,98

12.321.01.15 9571000345008

53.416,10

9.760,88

63.176,98

12.321.01.15 9571000355003

53.416,10

9.760,88

63.176,98

12.321.01.15 9571000365009

53.416,10

9.760,88

63.176,98

12.321.01.15 9571000385000

53.416,10

9.760,88

63.176,98

12.321.01.15 9571000395005

36.041,61

6.590,99

42.632,60

358.517,50

10.750.175,14

5.763.568,49

16.513.743,63

16.513.743,63

12.321.02.00

161.107,23
10.911.282,37

5.763.568,49

16.513.743,63

161.107,23
16.674.850,86

Anexo os balancetes contábeis de dezembro/2014 junho/2015. ”
Memorando – DAP/Campus Urutaí/nº 010/2015 (Campus de Urutaí):
“Analisando as inconsistências apontadas pela a equipe de auditoria da CGU,
verificamos que uma das inconsistências sãs as avaliações efetuados nos imóveis RIPs
nº: Fazenda Palmital-9637000295007 R$ 2.013.470,00 e Fazenda Pedra Branca –
9637000325003 R$ 1.340.130,00, totalizando um saldo de R$ 37.885.034,20, no mês de
03/15, conforme nls e razão contábil em anexo.
Realizamos também no mês de 01/15, cadastramento dos imóveis recebidos em forma
de doação para funcionamento dos campus avançados, conforme RIPs nºs: Campus
Avançado Catalão – 930100034500-4 valor R$ 106.584,30, Campus Avançado
Cristalina R$ 971.848,40 e Campus Avançado Ipameri R$ 4.546.386,01, na finalização
do cadastro dos imóveis o Spiunet deixou de contabilizar os valores no SIAFI.
Diante da necessidade de regularizar as inconsistências, solicitamos orientação a
Setorial Contábil do MEC.”
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Análise do Controle Interno

Em face das respostas e dos documentos apresentados, constatou-se que houve
intempestividade no registro dos resultados da reavaliação para os lançamentos no
Spiunet e nos balancetes contábeis até 31/12/2015.
O processo nº 23216.000346/2014-91, também citado no relatório de gestão do IF
Goiano, refere-se à avaliação (ou reavaliação) dos bens imóveis. A comissão de
avaliação concluiu os seus trabalhos em 15/12/2014, dando encaminhamento dos
documentos avaliativos para que cada campi procedesse aos devidos registros no
Spiunet.
No entanto, esses registros no Spiunet só ocorreram no exercício de 2015, gerando
assim as divergências dos valores dos imóveis com os dos balancetes do final do
exercício de 2014; exercício, neste, que ocorreu o fato gerador.
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Recomendações:
Recomendação 1: Proceder, sistematicamente, à rotina de conciliação dos registros no
Spiunet com os saldos das contas contábeis relacionadas aos bens imóveis.
Recomendação 2: Proceder, tempestivamente, à atualização nos registros do Spiunet e
da contabilidade quando das reavaliações dos bens imóveis, de modo que os
demonstrativos contábeis reflitam a realidade econômico-financeira da Entidade.

3.1.1.2 CONSTATAÇÃO
Não há segregação de funções nos setores de contabilidade e de patrimônio na
gestão dos bens imobiliários, bem como não há sistema informatizado que
operacionalize e integre os registros e os controles dos atos e fatos dessa gestão.
Fato
Na Reitoria e no campus de Urutaí, verificaram-se duas situações que prejudicam a
segregação de funções nos setores de contabilidade e patrimônio na gestão patrimonial,
especialmente no que concerne aos bens imobiliários.
A primeira situação envolve incompatibilidades das funções e atribuições dos dois
contadores responsáveis, respectivamente, por aquelas duas Unidades Administrativas UA do IF Goiano. Essas incompatibilidades são:
•

Os dois contadores são responsáveis pela conformidade contábil, seja como
titular ou substituto, ao mesmo tempo em que um é Diretor de Orçamento e
Finanças - DOF na Reitoria, e o outro é Diretor de Administração e
Planejamento - DAP no campus de Urutaí. Tanto as Coordenações de
Contabilidade quanto os setores de patrimônio nas duas UA são diretamente
subordinados a essas duas Diretorias, o que demonstra não haver segregação de
funções entre os contadores e os Diretores.

•

Esses dois contadores também utilizam, como operadores, o Spiunet, ou seja,
realizam lançamentos e ajustes quanto aos registros de bens imóveis nesse
sistema; além de também serem responsáveis por validarem esses atos
administrativos no Spiunet ao transformá-los em informação contábil da
Instituição. Na reitoria, o contador divide essa operacionalização no Spiunet com
a chefe do setor de patrimônio. Já no campus de Urutaí a segregação é mais
afetada devido ao contador ser o único a acessar e a operacionalizar o Spiunet.
Frisa-se, novamente, que os dois contadores são os DOF e DAP,

respectivamente, da Reitoria e campus de Urutaí, centralizando, totalmente neste
e parcialmente naquela, o processo de registro no Spiunet.
A segunda situação de falhas na segregação de funções está no próprio setor de
patrimônio. Três falhas foram observadas que podem comprometer a gestão de bens
imóveis.
•

Na reitoria e no campus há apenas um responsável pelo setor de patrimônio. O
IF Goiano, em resposta à SA nº 201503684-11, ratifica a necessidade de mais
servidores nesses setores.

•

No setor de patrimônio dessas duas UA, os registros e os controles dos bens
imóveis são realizados em planilhas eletrônicas – Excell ou similares. Dessa
forma, não há sistemas corporativos integrados dos registros e dos controles dos
bens imóveis.

•

Quanto aos registros no Spiunet, apenas na Reitoria o responsável pelo setor de
patrimônio o operacionaliza. No campus de Urutaí, o responsável pelo setor não
tem acesso ao sistema; como citado anteriormente, esse procedimento se
concentra no contador e Diretor do DAP.

Essas situações foram detectadas em face das visitas na Reitoria e no campus de Urutaí,
quando se realizaram entrevistas junto aos servidores ligados à gestão de bens imóveis,
bem como da análise de documentos colhidos por meio das respostas às SA nº
201503684-11 e nº 201503684-15. Nessas duas SA também foram consolidadas
respostas dos outros quatro campi do IF Goiano (Ceres, Iporá, Morrinhos e Rio Verde),
das quais se extraíram pontos correlatos às observações de segregação de funções
apresentadas nos setores de contabilidade e patrimônio na Reitoria e campus de Urutaí:
•

Nos campi de Iporá, Morrinhos e Ceres, o contador é o único servidor a
operacionalizar o Spiunet. No campus de Rio Verde é apenas a chefe do
patrimônio que utiliza o Spiunet; não há outro servidor que revise ou valide as
operações nesse sistema;

•

Há apenas 1 (um servidor) no setor de patrimônio nos campi de Iporá e
Morrinhos;

•

Os registros e controles dos atos e fatos dos bens imóveis são feitos em planilhas
eletrônicas ou Access nos campi de Iporá, Morrinhos, Rio Verde e Ceres.
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Causa
A falta de planejamento e de estudo com vistas a diagnosticar e a propor soluções
quanto à distribuição das funções por servidores de modo a mitigar a não segregação de
funções e a carência de pessoal.
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Manifestação da Unidade Examinada
“- Não há segregação de funções entre a Coordenação de Contabilidade e a Diretoria de
Orçamento e Finanças da Reitoria da Reitoria, pois o Diretor de Orçamento de Finanças
atua como responsável substituto pela conformidade contábil: na Reitoria há apenas 3

(três) contadores em exercício, sendo um deles na função de Auditor-Geral, outro na
função de Diretor de Orçamento e Finanças e outro na função de contador titular,
portanto sendo inviável a segregação de funções, tal situação será solucionada com a
contratação de novos servidores via concurso público.
- Não há segregação de funções entre a Coordenação de Contabilidade e a Diretoria de
Administração e Planejamento do Câmpus Urutaí, pois o Diretor de Administração e
Planejamento atua como responsável titular pela conformidade contábil: o Câmpus
Urutaí nomeou um Técnico em Contabilidade para a Coordenação de Contabilidade,
conforme Portaria n° 221, publicada no na página 22 da Seção 2 do DOU de
10/06/2015, anexa.
- Não há segregação de funções entre o Setor de Patrimônio e a Diretoria de Orçamento
e Finanças da Reitoria da Reitoria, pois o Diretor de Orçamento e Finanças divide a
operacionalização do Spiunet com a chefe do setor de patrimônio: não há servidores
suficientes para atender às necessidades ideais de todos os setores, portanto propõe-se
que os registros do Spiunet sejam realizados somente pela chefe do Setor de Patrimônio,
enquanto o Diretor de Orçamento e Finanças restrinja-se a realização de consultas e
acompanhamento dos lançamentos.
- Não há segregação de funções entre a Coordenação de Contabilidade e a Diretoria de
Administração e Planejamento do Câmpus Urutaí, pois o Diretor de Administração e
Planejamento é o único a acessar e operacionalizar o Spiunet: o Câmpus Urutaí nomeou
o Chefe do Setor de Patrimônio como responsável pela operacionalização do Spiunet,
conforme Ordem de Serviço n° 004/2015 de 11/06/2015, anexa.
- Na Reitoria e no Câmpus Urutaí há apenas um responsável pelo setor de patrimônio: o
número reduzido de servidores não viabiliza a imediata alocação de mais de um
servidor para os setores de patrimônio.
- No setor de patrimônio da Reitoria e do Câmpus Urutaí os registros e os controles dos
bens imóveis são realizados em planilhas eletrônicas Excel ou similares. Dessa forma,
não há sistemas corporativos integrados dos registros e dos controles dos bens imóveis:
a Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação da Reitoria está trabalhando na
parametrização e nos testes para liberação dos módulos de almoxarifado e patrimônio
do SUAP – Sistema Unificado de Administração Pública, já utilizado por todas as
unidades do IF Goiano em diversas atividades, tais como: registro de frequência
eletrônica, agendamento de férias, protocolo, agendamento de salas e agendamento de
veículos oficiais.
- Quanto aos registros no Spiunet, apenas na Reitoria o responsável pelo setor de
patrimônio o operacionaliza. No campus de Urutaí o responsável pelo setor não tem
acesso ao sistema; como citado anteriormente, esse procedimento se concentra no
contador e Diretor do DAP: o Câmpus Urutaí nomeou o Chefe do Setor de Patrimônio
como responsável pela operacionalização do Spiunet, conforme Ordem de Serviço n°
004/2015 de 11/06/2015, anexa.
- Nos campi de Iporá, Morrinhos e Ceres, o contador é o único servidor a
operacionalizar o Spiunet. No campus de Rio Verde é apenas a chefe de patrimônio que
utiliza o Spiunet; não há outro servidor que revise ou valide as operações nesse sistema:
Será providenciado o acesso ao Spiunet para os servidores responsáveis pelo patrimônio

nos Câmpus Iporá, Morrinhos e Ceres, enquanto no Câmpus Rio Verde mais uma
servidora do setor de patrimônio será cadastrada no Spiunet.
- Há apenas 1 (um) servidor no setor de patrimônio nos campi de Iporá e Morrinhos:
número reduzido de servidores não viabiliza a imediata alocação de mais de um
servidor para os setores de patrimônio.
- Os registros e controles dos atos e fatos dos bens imóveis são feitos em planilhas
eletrônicas ou Access nos campi de Iporá, Morrinhos, Rio Verde e Ceres: a Diretoria de
Gestão de Tecnologia da Informação da Reitoria está trabalhando na parametrização e
nos testes para liberação dos módulos de almoxarifado e patrimônio do SUAP – Sistema
Unificado de Administração Pública.”
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Análise do Controle Interno
O IF Goiano reconhece a não segregação de funções nos setores de contabilidade e de
patrimônio na gestão dos bens imobiliários e apresenta medidas corretivas imediatas e
futuras.
Quanto às medidas imediatas, confirmou-se, por meio das documentações anexadas à
manifestação e da análise da manifestação, o atendimento aos seguintes pontos
constatados:
•

•

•

•

Não há segregação de funções entre a Coordenação de Contabilidade e a
Diretoria de Administração e Planejamento do Câmpus Urutaí, pois o Diretor
de Administração e Planejamento atua como responsável titular pela
conformidade contábil;
Não há segregação de funções entre o Setor de Patrimônio e a Diretoria de
Orçamento e Finanças da Reitoria, pois o Diretor de Orçamento e Finanças
divide a operacionalização do Spiunet com a chefe do setor de patrimônio;
Não há segregação de funções entre a Coordenação de Contabilidade e a
Diretoria de Administração e Planejamento do Câmpus Urutaí, pois o Diretor
de Administração e Planejamento é o único a acessar e operacionalizar o
Spiunet;
Quanto aos registros no Spiunet, apenas na Reitoria o responsável pelo setor de
patrimônio o operacionaliza. No campus de Urutaí o responsável pelo setor não
tem acesso ao sistema; como citado anteriormente, esse procedimento se
concentra no contador e Diretor do DAP

Quanto às medidas futuras, verificam-se pendências nos seguintes pontos constatados:
•

•
•

•

Não há segregação de funções entre a Coordenação de Contabilidade e a
Diretoria de Orçamento e Finanças da Reitoria, pois o Diretor de Orçamento
de Finanças atua como responsável substituto pela conformidade contábil;
Na Reitoria e no Câmpus Urutaí há apenas um responsável pelo setor de
patrimônio;
No setor de patrimônio da Reitoria e do Câmpus Urutaí os registros e os
controles dos bens imóveis são realizados em planilhas eletrônicas Excel ou
similares. Dessa forma, não há sistemas corporativos integrados dos registros e
dos controles dos bens imóveis;
Nos campi de Iporá, Morrinhos e Ceres, o contador é o único servidor a
operacionalizar o Spiunet. No campus de Rio Verde é apenas a chefe de

•
•

patrimônio que utiliza o Spiunet; não há outro servidor que revise ou valide as
operações nesse sistema;
Há apenas 1 (um) servidor no setor de patrimônio nos campi de Iporá e
Morrinhos;
Os registros e controles dos atos e fatos dos bens imóveis são feitos em
planilhas eletrônicas ou Access nos campi de Iporá, Morrinhos, Rio Verde e
Ceres.
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Recomendações:
Recomendação 1: Promover planejamento e estudo organizacional com vistas a
diagnosticar e a propor soluções quanto à distribuição das funções por servidores e à
carência de pessoal, de modo a mitigar a não segregação de funções.
Recomendação 2: Elaborar sistema informatizado que operacionalize e integre os
registros e os controles dos atos e fatos dos bens imóveis de todos os campi do IF
Goiano, bem como permita à contabilidade a evidenciação daqueles registros nas
demonstrações contábeis.

3.1.1.3 CONSTATAÇÃO
Prédios do Campus de Urutaí do IF Goiano carecem de adequações nas suas
instalações de modo a garantir o conforto e a acessibilidade à comunidade
acadêmica para a realização de suas atividades.
Fato
No dia 26/05/2015, a equipe de auditoria realizou inspeção nas dependências e em 18
salas de aula de quatro prédios no campus de Urutaí com o fim de avaliar o estado das
instalações prediais e o conforto por elas proporcionado à comunidade acadêmica para a
realização de suas atividades. Dessa inspeção, constataram-se, primordialmente, as
seguintes inadequações nas dependências dos quatro prédios:
1) Prédio da Agronomia (6 salas de aula visitadas):
•
•
•

não tem piso tátil nos corredores de suas dependências com o fim de facilitar o
acesso às salas de aula por deficientes visuais;
não há vagas nos estacionamentos destinadas a deficientes físicos;
ausência de banheiros adaptados para deficientes físicos.

2) Prédio da Medicina Veterinária (3 salas de aula visitadas):
•
•
•
•

não tem piso tátil nos corredores de suas dependências com o fim de facilitar o
acesso às salas de aula por deficientes visuais;
não há vagas nos estacionamentos destinadas a deficientes físicos;
ausência de banheiros adaptados para deficientes físicos;
não havia sinal da rede Wi-fi.

3) Prédio da Química (3 salas de aula visitadas):
•

ausência de ar condicionado e ventilador na sala 4 (licenciatura em Química –
7º período);

•
•

não tem piso tátil nos corredores de suas dependências com o fim de facilitar o
acesso às salas de aula por deficientes visuais;
não há vagas nos estacionamentos destinadas a deficientes físicos.

4) Prédio do Ensino Médio e Técnico (6 salas de aula visitadas):
•
•
•

ausência de ar condicionado e ventiladores na sala do 1º ano A de
biotecnologia;
o elevador de uma das dependências do prédio do ensino médio e técnico não
funciona;
não há vagas nos estacionamentos destinadas a deficientes físicos.
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Causa
Ausência de projeto ou diagnóstico técnicos quanto à acessibilidade de deficientes de
qualquer natureza nas dependências do campus de Urutaí.
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Manifestação da Unidade Examinada
“- Não há piso tátil nos corredores dos prédios da Agronomia, Química e Medicina
Veterinária: não há possibilidade de realização imediata dos serviços para adequação,
porque o contrato vigente de manutenção de bens imóveis não inclui serviço de
assentamento de piso tátil. Entretanto, encontra-se na fase de planejamento novo
processo licitatório para contratação de serviços de manutenção de bens imóveis, no
qual será incluído o serviço de assentamento de piso tátil e o serviço será realizado
conforme disponibilidade de dotação orçamentária.
- Não há vagas nos estacionamentos destinadas a deficientes físicos nos prédios da
Agronomia, Química, Medicina Veterinária e Ensino médio e Técnico: o Câmpus Urutaí
já está providenciando a sinalização das vagas destinadas a deficientes físicos, conforme
fotos anexas.
- Ausência de banheiros adaptados para deficientes físicos no Prédio da Agronomia e da
Medicina Veterinária: No momento de elaboração do projeto de arquitetura, entendeu-se
que os banheiros adaptados para deficientes físicos localizados nos Prédios de Química,
Matemática e na Área de Convivência, todos a situados a cerca de 30 (trinta) metros dos
prédios da Agronomia e da Medicina Veterinária, seriam suficientes para atender a
demanda existente.
- Não havia sinal de rede Wi-fi no prédio de Medicina Veterinária: a indisponibilidade
da rede Wi-fi provavelmente foi um incidente momentâneo, visto que o prédio de
Medicina Veterinária toda a infraestrutura necessária para possui dois pontos de acesso a
rede sem fio, os dois dispositivos wireless, access points, encontram-se instalados no
corredor do prédio e foram configurados para prover acesso a redes virtuais distintas,
destinadas ao uso dos docentes e discentes de forma separada.
- Ausência de ar condicionado e/ou ventilador na sala 4 do prédio de Química: será
realizada aquisição e instalação do ar condicionado para esta sala logo após a conclusão
do processo licitatório, em elaboração, desde que haja disponibilidade de dotação
orçamentária.

- Ausência de ar condicionado e ventilador na
Verificamos que a sala de aula do 1° ano A de
condicionado, foto anexa, destacando que o
inviabilizado a visualização do ar condicionado
auditoria.

sala do 1° ano A de biotecnologia:
Biotecnologia possui aparelho de ar
fechamento das cortinas pode ter
no momento da visita da equipe de

- O elevador de uma das dependências do prédio do ensino médio e técnico não
funciona: atualmente alocamos as turmas de ensino médio com deficientes físicos
sempre em salas localizadas no pavimento térreo. Entretanto, o Câmpus Urutaí
compromete-se a contratar empresa especializada para analisar a viabilidade de
instalação de elevador no referido prédio, em caso positivo dar-se-á início a processo
licitatório para aquisição do elevador.”
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Análise do Controle Interno
Em face do IF Goiano ter respondido ponto a ponto o que foi constatado, o
posicionamento da equipe seguiu a mesma lógica das respostas:
1) Ponto constatado: Não há piso tátil nos corredores dos prédios da Agronomia,
Química e Medicina Veterinária.
Resposta do IF Goiano: “não há possibilidade de realização imediata dos serviços para
adequação, porque o contrato vigente de manutenção de bens imóveis não inclui serviço
de assentamento de piso tátil. Entretanto, encontra-se na fase de planejamento novo
processo licitatório para contratação de serviços de manutenção de bens imóveis, no
qual será incluído o serviço de assentamento de piso tátil e o serviço será realizado
conforme disponibilidade de dotação orçamentária.”
Posicionamento da equipe: Mantém-se o ponto constatado até que se providenciem os
serviços de assentamento de piso tátil nos corredores da Agronomia, Química e
Medicina Veterinária e dos outros prédios não visitados, se forem necessários.
2) Ponto constatado: Não há vagas nos estacionamentos destinadas a deficientes físicos
nos prédios da Agronomia, Química, Medicina Veterinária e Ensino médio e Técnico.
Resposta do IF Goiano: “o Câmpus Urutaí já está providenciando a sinalização das
vagas destinadas a deficientes físicos, conforme fotos anexas”.
Posicionamento da equipe: Mantém-se o ponto constatado até que se providencie a
sinalização das vagas destinadas a deficientes físicos nos prédios da Agronomia,
Química, Medicina Veterinária e Ensino Médio e Técnico, e nos outros prédios não
visitados, se for necessária.
3) Ponto constatado: Ausência de banheiros adaptados para deficientes físicos no Prédio
da Agronomia e da Medicina Veterinária.
Resposta do IF Goiano: “No momento de elaboração do projeto de arquitetura,
entendeu-se que os banheiros adaptados para deficientes físicos localizados nos Prédios
de Química, Matemática e na Área de Convivência, todos a situados a cerca de 30
(trinta) metros dos prédios da Agronomia e da Medicina Veterinária, seriam suficientes
para atender a demanda existente.”

Posicionamento da equipe: Mantém-se o ponto constatado até que se providenciem os
banheiros adaptados para deficientes físicos nos prédios em que não os tenham.
4) Ponto constatado: Não havia sinal de rede Wi-fi no prédio de Medicina Veterinária.
Resposta do IF Goiano: “a indisponibilidade da rede Wi-fi provavelmente foi um
incidente momentâneo, visto que o prédio de Medicina Veterinária toda a infraestrutura
necessária para possui dois pontos de acesso a rede sem fio, os dois dispositivos
wireless, access points, encontram-se instalados no corredor do prédio e foram
configurados para prover acesso a redes virtuais distintas, destinadas ao uso dos
docentes e discentes de forma separada.”
Posicionamento da equipe: No momento de nossa inspeção no prédio de medicina,
tentou-se várias vezes o sinal wi-fi sem êxito. O que não ocorreu nos outros 3 prédios
visitados cujo sinal estava bom. Desse modo, por ter sido apenas 1 dos 4 prédios
inspecionados sem sinal, pelo custo de confirmação dessa situação ser maior que o
benefício e pela explicação da Unidade ser coerente, desconsidera-se este ponto
constatado.
5) Ponto constatado: Ausência de ar condicionado e/ou ventilador na sala 4 do prédio de
Química.
Resposta do IF Goiano: “será realizada aquisição e instalação do ar condicionado para
esta sala logo após a conclusão do processo licitatório, em elaboração, desde que haja
disponibilidade de dotação orçamentária.”
Posicionamento da equipe: Mantém-se o ponto constatado até que se providencie a
aquisição e a instalação do ar condicionado na sala 4 do prédio de Química.
6) Ponto constatado: Ausência de ar condicionado e ventilador na sala do 1° ano A de
biotecnologia.
Resposta do IF Goiano: “verificamos que a sala de aula do 1° ano A de Biotecnologia
possui aparelho de ar condicionado, foto anexa, destacando que o fechamento das
cortinas pode ter inviabilizado a visualização do ar condicionado no momento da visita
da equipe de auditoria.”
Posicionamento da equipe: Ao conferir o conteúdo da foto apresentada com os nossos
registros fotográficos da sala de aula do 1° ano A de Biotecnologia visitada, a equipe
confirma o seu equívoco. Desse modo, o ponto de auditoria é desconsiderado.
7) Ponto constatado: O elevador de uma das dependências do prédio do ensino médio e
técnico não funciona.
Resposta do IF Goiano: “atualmente alocamos as turmas de ensino médio com
deficientes físicos sempre em salas localizadas no pavimento térreo. Entretanto, o
Câmpus Urutaí compromete-se a contratar empresa especializada para analisar a
viabilidade de instalação de elevador no referido prédio, em caso positivo dar-se-á
início a processo licitatório para aquisição do elevador.”
Posicionamento da equipe: Mantém-se o ponto constatado até que se providencie a
contratação de empresa especializada para analisar a viabilidade de instalação de
elevador nos blocos de dois ou mais pavimentos superiores que não sejam o visitado

pela equipe, pois neste havia o elevador que funcionava. Cabe, no caso deste elevador,
uma averiguação técnica a fim de emitir laudo que possibilite a decisão de consertá-lo
ou substituí-lo, ou outra medida.
Recomendações:
Recomendação 1: Elaborar projeto ou diagnóstico técnicos quanto à acessibilidade de
deficientes, de qualquer natureza, nas dependências dos campi/reitoria do IF Goiano, a
fim de que seja base para futuras construções, reformas e adaptações.
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Recomendação 2: No campus de Urutaí, providenciar: (i) os serviços de assentamento
de piso tátil nos corredores da Agronomia, Química e Medicina Veterinária e dos outros
prédios não visitados, se forem necessários; (ii) a sinalização das vagas destinadas a
deficientes físicos nos prédios da Agronomia, Química, Medicina Veterinária e Ensino
Médio e Técnico, e nos outros prédios não visitados, se for necessária; (iii) a adaptação
dos banheiros para deficientes físicos nos prédios em que não os tenham; (iv) a
aquisição e a instalação do ar condicionado na sala 4 do prédio de Química.
Recomendação 3: Também no campus de Urutaí, providenciar a contratação de empresa
especializada para analisar a viabilidade de instalação de elevador nos blocos de dois ou
mais pavimentos superiores, bem como a averiguação técnica no elevador do bloco
visitado do ensino médio e técnico a fim de emitir laudo que possibilite a decisão de
consertá-lo ou substituí-lo, ou outra medida.

4 CONTROLES DA GESTÃO
4.1 CONTROLES INTERNOS
4.1.1 ATUAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA
4.1.1.1 INFORMAÇÃO
Avaliação da estrutura e atuação da Unidade de Auditoria Interna do IF Goiano
Fato

Com o objetivo de avaliar a estrutura e a atuação da Unidade de Auditoria Interna do IF
Goiano – Audin, foram solicitadas informações à unidade bem como foram analisados
os documentos que regulamentaram a atividade no exercício em exame, tais como:
Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT 2014 e 2015, Relatório Anual
de Atividades da Auditoria Interna - RAINT 2014, Regimento Geral do IF Goiano e
Regimento Interno de Auditoria do IF Goiano. Após análise das informações
apresentadas, destacamos os seguintes aspectos:
- A Auditoria Interna está ligada ao Conselho Superior, conforme disposto no
Regimento Geral do IF Goiano, aprovado pela Resolução do Conselho Superior nº
007/2012. A nomeação do atual auditor chefe e a exoneração do anterior foi aprovada
pela Resolução do Conselho Superior nº 02/2012.
-O Regimento Interno de Auditoria do IF Goiano foi aprovado pela Resolução do
Conselho Superior nº 006/2014. Neste regulamento foi estabelecido: a) a missão da
Audin; b) as atribuições da Audin, com base no disposto no capítulo X, Seção I, item 13
da IN SFC nº 01/2001; c) que a Audin tem acesso irrestrito a registros, pessoal,
informações, sistemas e propriedades físicas relevantes para o desempenho de suas
atribuições, bem como a prerrogativa de obter apoio necessário dos servidores das
unidades auditadas e assistência de especialistas, tanto internos quanto externos, quando
considerado necessário; d) que as funções de auditoria devam ser segregadas das demais

atividades e unidades administrativas, sendo vedado ao Auditor Chefe e aos Auditores
Internos realizar atividades que possam caracterizar participação nos atos de gestão.
- No Regimento Interno não foram atribuídas ao auditor chefe as seguintes
responsabilidades: emitir opinião sobre a adequação e a efetividade dos controles
internos administrativos da IFE, emitir opinião sobre a gestão de riscos realizada na
IFE, informar ao Conselho Superior sobre o andamento e os resultados do PAINT ou
sobre a suficiência dos recursos financeiros, materiais e de pessoal destinados à Audin.
-Não há normativos estabelecendo as responsabilidades do auditor chefe perante o
Conselho Diretor, ou ainda, prevendo alguma interação entre as duas partes. Foi
constatado que a Audin não comunica ao Conselho Superior sobre a execução do seu
trabalho, e este também não solicita informações à Audin sobre as limitações ou
problemas identificados.
- Não há política formalizada de desenvolvimento de competências para os auditores
internos da IFE e os treinamentos previstos no PAINT referente ao exercício avaliado
não foram integralmente cumpridos.
-O quadro de pessoal da Audin é composto por 6 servidores com a função de Auditor
Interno, sendo um na Reitoria e um em cada campus. Na Reitoria está lotado o Chefe da
Auditoria Interna. As instalações da Reitoria e do campus de Urutaí foram visitadas pela
equipe e podem ser consideradas boas. Na percepção de todos os auditores, a Audin
possui equipamentos de informática em quantidade/qualidade suficientes para realizar
seus trabalhos.
- O PAINT 2014 não foi submetido à aprovação pelo Conselho Superior. Em relação
ao cumprimento das ações previstas no citado plano, verificou-se que estas foram
executadas quase que em sua totalidade, evidenciando que o grau de aderência das
auditorias realizadas no exercício em relação ao planejado foi satisfatório e que a
quantidade de auditores é suficiente para atender as demandas.
- Quanto à atuação da Auditoria Interna, foi constatada a inobservância ao princípio da
segregação de funções, tendo em vista que o Auditor Chefe é o responsável pelo
gerenciamento das informações sobre processos disciplinares e pelo lançamento dessas
informações no sistema CGU-PAD, conforme apresentado em ponto específico desse
relatório.
- As atividades de assessoramento à alta administração e a avaliação dos controles
internos da Unidade Jurisdicionada estão sendo realizadas de forma incipiente.
Diante de todo o exposto, foram respondidas as questões de auditoria conforme tabelas
1 e 2 a seguir:
Tabela 1 – Estrutura da Unidade de Auditoria Interna
Questões de Auditoria
1) Qual a posição da Audin no organograma da
entidade?

Resposta
Vinculada ao
Conselho Superior
do IF Goiano

Evidências
Regimento Geral do IF Goiano,
aprovado pela Resolução do Conselho
Superior nº 007/2012.

2.1) Aprova o regulamento da Audin

Sim

Regimento Interno de Auditoria do IF
Goiano aprovado pela Resolução do
Conselho Superior nº 006/2014

2.2) Aprova o PAINT?

Não

Ofício nº203/GAB/Reitoria/IFGoiano

2) O Conselho Diretor/Deliberativo da IFGoiano:

2.3) Recebe comunicações da Audin sobre o
Não
cumprimento do PAINT?
2.4) Aprova as decisões sobre nomeação e exoneração Sim
do auditor chefe?

Ofício nº203/GAB/Reitoria/IFGoiano
RESOLUÇÃO Nº 002/ 2012 do
Conselho Superior aprovou a
exoneração do auditor chefe anterior e
a nomeação do atual

3) Existe uma política formalizada no regulamento/estatuto/ regimento do IFGoiano que:
Regimento Interno de Auditoria do IF
3.1) Defina a missão da Audin?
Sim
Goiano
Não
3.2) Defina as responsabilidades do auditor-chefe
perante o Conselho Diretor e a Administração?
3.3) Estabeleça que o auditor-chefe deva opinar sobre a Não
adequação e a efetividade dos controles internos
administrativos do IFGoiano?
Não
3.4) Estabeleça que o auditor-chefe deva opinar sobre a
gestão de riscos realizada no IFGoiano?
3.5) Estabeleça que o auditor-chefe deva informar
Não
sobre o andamento e os resultados do PAINT ao
Conselho Diretor/Deliberativo e à alta administração?
3.6) Estabeleça que o auditor-chefe deva informar
Não
sobre a suficiência dos recursos financeiros, materiais e
depessoal destinados à Audin ao Conselho
Diretor/Deliberativo e à alta administração?
3.7) Defina que o auditor-chefe é responsável pelo
Não
alinhamento da atuação da Audin com os riscos
identificados na gestão?
3.8) Garanta ao auditor-chefe a Autoridade necessária Sim
para desempenhar suas atribuições?
3.9) Estabeleça que a Audin tenha acesso irrestrito a
Sim
todos os documentos, registros, bens e servidores do
IFGoiano?
3.10) Estabeleça que o auditor- chefe tenha livre acesso Não
ao Conselho Diretor/Deliberativo ou órgão colegiado
equivalente?
3.11) Garanta ao auditor-chefe a Autonomia necessária Sim
para determinar o escopo dos trabalhos e aplicar as
técnicas necessárias para a consecução dos objetivos de
auditoria?
3.12) Determine que a prestação de serviços de
Sim
consultoria à Administração do IFGoiano
seja realizada quando a Audin considerá-los
apropriados?
3.13) Delimite a atuação dos trabalhos da Audin,
Sim
evitando que execute trabalhos próprios de setores?
3.14) Minimize os conflitos de interesses e favoreçam Sim
a imparcialidade dos auditores internos?
4) Existe uma política formalizada de desenvolvimento Não
de competências para os auditores internos do
IFGoiano?
5) Quantos auditores internos compõem a Audin?
6

6) As instalações da Audin no IFGoiano podem ser
consideradas como:
7) A Audin possui equipamentos de informática em
quantidade/qualidade suficiente para realizar seu
trabalho
8) Tomando-se como base o número de trabalhos de

Boas
Sim

Suficiente

Regimento Interno de Auditoria do IF
Goiano
Regimento Interno de Auditoria do IF
Goiano
Regimento Interno de Auditoria do IF
Goiano
Regimento Interno de Auditoria do IF
Goiano
Regimento Interno de Auditoria do IF
Goiano

Regimento Interno de Auditoria do IF
Goiano

Regimento Interno de Auditoria do IF
Goiano

Regimento Interno de Auditoria do IF
Goiano

Regimento Interno de Auditoria do IF
Goiano

Regimento Interno de Auditoria do IF
Goiano
Relação nominal dos auditores internos
que compõem a Audin apresentada no
RAINT 2014.
Foto do local de instalação da Audin
Opinião da equipe de auditoria da CGU
Opinião dos auditores internos,
coletada por meio de Solicitação de
Auditoria e entrevistas.
Opinião da equipe de auditoria

auditoria previstos no PAINT, pode-se considerar que
o número de auditores internos é:

Tabela 2 – Atuação da Unidade de Auditoria Interna
Questões de Auditoria
Resposta
9) Qual o grau aproximado de aderência das atividades 90%
realizadas pela Audin no exercício avaliado, constantes
do RAINT, com relação às planejadas?
10) Quem realiza a gestão de riscos no IFGoiano? (essa Não há
questão pode ter mais de uma resposta, pois mais de
uma unidade do IFGoiano pode ter elaborado o
documento de gestão de riscos)
11) Caso seja realizada a atividade de gestão de riscos, Não há gestão de riscos
qual o grau aproximado de aderência do planejamento
das atividades da Audin em relação às fragilidades
apontadas na avaliação de riscos?
12) O PAINT do exercício Avaliado foi submetido ao Não
Conselho Diretor/Deliberativo ou órgão colegiado
equivalente para aprovação?
13) As eventuais modificações ocorridas durante o
Não
exercício no PAINT do exercício avaliado foram
submetidas ao Conselho Diretor/Deliberativo ou órgão
Colegiado equivalente para aprovação?
14) A Audin realiza atividade de assessoramento à alta administração:
14.1) Propondo ações corretivas para os desvios
Sim
gerenciais identificados?

Evidências
RAINT2014 e Relatório de
Auditoria da CGU nº
201411675 que avaliou a
Execução do PAINT 2014 e.
Ofício
nº203/GAB/Reitoria/IFGoiano

Ofício
nº203/GAB/Reitoria/IFGoiano

Ofício
nº203/GAB/Reitoria/IFGoiano
Ofício
nº203/GAB/Reitoria/IFGoiano

Relatório de Auditoria da CGU
nº 201411675 que avaliou a
Execução do PAINT 2014

14.2) Objetivando contribuir para a melhoria da gestão Não
quanto à economicidade?

Ofício
nº203/GAB/Reitoria/IFGoiano

14.3) Objetivando contribuir para a melhoria da gestão Não
quanto à eficiência?

Ofício
nº203/GAB/Reitoria/IFGoiano

14.4) Objetivando contribuir para a melhoria da gestão Não
quanto à eficácia?

Ofício
nº203/GAB/Reitoria/IFGoiano

14.5) Nas ocasiões em que haja suspeitas de práticas
fraudulentas dentro do IFGoiano?

Não se aplica

Ofício
nº203/GAB/Reitoria/IFGoiano

15) A Audin realiza atividades típicas de gestão, tais
como elaboração de editais e minutas de contratos?

De forma geral não realiza A situação foi evidenciada em
atividades de gestão. No
ponto específico desse
entanto, no cadastramento Relatório.
de processos no CGUPAD
foi identificada a ausência
de segregação de função.

16) A Audin já realizou trabalhos que envolvessem a
avaliação dos controles internos administrativos do
IFGoiano?

Sim

Relatório de Auditoria da CGU
nº 201411675 que avaliou a
Execução do PAINT 2014
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4.1.1.2 CONSTATAÇÃO
Falta de interação entre o Conselho Superior, órgão máximo do IF Goiano, e a
auditoria interna, bem como a não submissão do PAINT - 2014 àquele Conselho.
Fato

Durante os trabalhos de auditoria de avaliação da gestão, a unidade apresentou as
seguintes informações sobre a interação entre a Auditoria Interna e o Conselho Superior
do IF Goiano:
1) A Auditoria Interna está subordinada diretamente ao Conselho Superior, conforme
disposto no Art. 54 do Regimento Geral do IF Goiano.
2) O Regimento Interno da Auditoria Interna foi aprovado pelo Conselho Superior, por
intermédio da Resolução CS nº 006/2014.
3) O Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna - PAINT-2014, bem como suas
modificações, não foram submetidos à aprovação do Conselho Superior.
4) O Conselho Superior não recebe comunicações da Auditoria Interna sobre o
cumprimento do PAINT ou sobre a suficiência dos recursos destinados à realização dos
seus trabalhos. A Unidade de Auditoria Interna remete os relatórios ao Reitor, que é o
presidente do Conselho Superior, mas não tem contato com os demais membros do
Conselho.
5) O Conselho Superior não solicitou qualquer tipo de informação ao Reitor e ao auditor
chefe sobre possíveis limitações do escopo e recursos que poderiam dificultar o trabalho
da Auditoria Interna.

Depreende-se, das informações apresentadas, que não há interação entre a auditoria
interna e o Conselho Superior, órgão máximo do IF Goiano. No que se refere à
ausência de aprovação do PAINT, convém destacar o descumprimento ao art. 6º da IN
SFC 07/2006, transcrito abaixo:
“Art. 6º O Conselho de Administração ou instância de atribuição equivalente, ou, em
sua falta, o dirigente máximo da entidade, aprovará o PAINT do exercício seguinte até
o último dia útil do mês de dezembro de cada ano.”
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Causa
O Auditor Interno não encaminhou o PAINT 2014 e 2015 para aprovação do Conselho
superior em descumprimento ao art. 6º da IN SFC 07/2006.
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Manifestação da Unidade Examinada
“Quanto a “Constatação 2: Falta de interação entre o Conselho Superior, órgão
máximo do IF Goiano, e a auditoria interna, bem como a não submissão do PAINT2014 àquele conselho”, informamos que os próximos PAINT’s serão submetidos a
aprovação do Conselho Superior para cumprimento do art. 6° da IN/SFC 07/2006 e
propomos que seja levada ao Conselho Superior a necessidade de maior interação com
a Unidade de Auditoria Interna por meio de algumas mudanças, tais como: discussão e
aprovação do PAINT e RAINT, sugestões de ações de auditoria em áreas de interesse do
Conselho, remessa dos relatórios de auditoria ao Conselho, acompanhamento das
ações de auditoria, eventual participação do Auditor Geral nas reuniões do Conselho,
entre outras.”
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Análise do Controle Interno

A resposta da unidade confirmou o descumprimento da norma no que se refere à
aprovação do PAINT e propôs ações futuras para melhorar a interação com o Conselho
Superior. Dessa forma, mantém-se a constatação.
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Recomendações:
Recomendação 1: Submeter o PAINT à aprovação do Conselho Superior em
cumprimento ao art. 6º da IN SFC 07/2006.

4.1.1.3 CONSTATAÇÃO
Ausência de segregação de funções nas atividades da Unidade de Auditoria Interna
do IF Goiano.
Fato
Na avaliação da atuação da Auditoria Interna, verificou-se que o princípio da
segregação de funções não está sendo obedecido, uma vez que o Auditor Chefe é o
responsável pelo gerenciamento das informações sobre processos disciplinares e pelo
lançamento dessas informações no sistema CGU-PAD.
A auditoria interna não deve ser a responsável por executar esses atos, pois são
atividades típicas de gestão. Conforme definido na IN SFC 01/2001, compete à
auditoria interna “verificar o desempenho da gestão da entidade, visando a comprovar
a legalidade e a legitimidade dos atos e examinar os resultados quanto à
economicidade, à eficácia, eficiência da gestão orçamentária, financeira, patrimonial,
de pessoal e demais sistemas administrativos operacionais”.
O gerenciamento de informações sobre processos administrativos disciplinares são atos
de gestão, passíveis, portanto, de avaliação pela auditoria interna. Em obediência ao
princípio da segregação de funções, não é pertinente que o executor e o avaliador sejam
a mesma pessoa. Sendo assim, a auditoria interna não deve ser a responsável por esses
atos.
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Causa
Ausência de definição de atribuições para execução das atividades de gerenciamento de
processos administrativos disciplinares.
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Manifestação da Unidade Examinada
Em resposta a SA n° 201503684-23, quanto à “Constatação 1: Ausência de segregação
de funções nas atividades da auditoria interna”, reconhecemos que o gerenciamento de
informações sobre processos administrativos disciplinares são atividades típicas de
gestão, portanto propomos que seja iniciada discussão sobre a transferência da
responsabilidade destas atividades para outros setores/servidores e nos propomos a
capacitar os novos responsáveis.
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Análise do Controle Interno
A unidade não apresentou justificativas, porém reconheceu a inobservância ao principio
da segregação de função no gerenciamento de informações sobre processos
administrativos disciplinares.
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Recomendações:

Recomendação 1: Atribuir a um setor específico, e não à auditoria interna, a
responsabilidade pelo gerenciamento das informações sobre processos disciplinares e
pelo lançamento dessas informações no sistema CGU-PAD.

4.1.2 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS
4.1.2.1 CONSTATAÇÃO
Atualização do Plano de Providências Permanente do IF Goiano executada de
forma intempestiva e incompleta.
Fato
Durante o trabalho de auditoria que avaliou a execução do Plano Anual das Atividades
de Auditoria Interna- PAINT 2014, o IF Goiano informou que:
- Não há equipe designada para acompanhamento e atendimento das recomendações do
Controle Interno, e também não há indicadores para avaliar esse monitoramento;
- A equipe da Auditoria Interna é a responsável pela elaboração do Plano de
Providências Permanente – PPP, e atualiza o plano no período de elaboração do
Relatório de Gestão e do Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna – RAINT.
Os normativos que regulamentam a elaboração do Relatório de Gestão e do RAINT
determinam que esses documentos devem ser produzidos no primeiro trimestre de cada
ano. Como a prática da unidade é atualizar o PPP somente nesse período, conclui-se que
durante cerca de nove meses de cada exercício não há acompanhamento das
providências adotadas para atendimento das recomendações da CGU.
Nesse sentido, convém destacar os termos da Portaria CGU nº 650/2014, norma que
regulamentou a atuação do PPP no exercício de 2014:
3.1) (...) É responsabilidade do gestor garantir a execução das providências
por ele assumidas, bem como manter atualizado esse instrumento, na medida
da adoção de providências no âmbito da UJ. (...)
“3.3) No processo de monitoramento serão realizadas revisões do Plano de
Providências Permanente, no mínimo duas vezes por ano, para reavaliação e
ajuste das providências assumidas e encaminhamento ou tratamento das
pendências não resolvidas em tempo hábil em conseqüência de novos fatos ou
situações.”
Diante do exposto, restou configurado que, no exercício de 2014, o IF Goiano não
revisou o PPP de forma tempestiva, descumprindo, portanto, o normativo citado.
Ademais, as falhas nas rotinas de controle da Unidade sobre o monitoramento das
recomendações da CGU foram observadas, também, no processo de elaboração do PPP,
conforme explanado a seguir.
A Portaria CGU nº 522/2015 define que a 1ª etapa do processo constitucional de
prestação de contas é a revisão do PPP. Sendo assim, em 03/12/2014, a CGURegional/GO solicitou ao IF Goiano que encaminhasse o plano em 30 dias, uma vez que

a última versão do documento havia sido enviada em abril de 2014. Após reiteração, a
unidade encaminhou o PPP em 17/03/2015, dois meses após o prazo acordado.
Na análise do plano encaminhado, verificou-se que o documento estava incompleto: (i)
havia recomendações sem providências, (ii) recomendações com providências
desatualizadas e (iii) providências sem base documental que as sustentasse.
Diante das falhas identificadas na atualização e elaboração do PPP, e considerando que,
nos termos da Portaria CGU nº 522/2015, as recomendações feitas pelo órgão de
controle interno que não forem atendidas no prazo devido, ou não sejam aceitas pela UJ,
poderão constar do parecer do dirigente do controle, foi solicitado à unidade que
apresentasse justificativas para a insuficiência de rotinas no monitoramento das
recomendações oriundas da CGU.
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Causa
Ausência de equipe e rotina formalizada para atualização tempestiva e completa do
plano de providências permanente.
/#
C
asu

Manifestação da Unidade Examinada
Por intermédio do Ofício nº 223/2015/GAB/Reitoria/IF Goiano, a unidade apresentou as
seguintes justificativas:
“Esta Coordenação-Geral de Auditoria, responsável pela atualização semestral do
Plano de Providências Permanente (PPP) reconhece que a equipe de auditores
encontrou diversas dificuldades para executar o trabalho de monitoramento no
exercício de 2014, executando-o somente uma vez. Para o exercício de 2015 estão
planejados monitoramentos semestrais, em julho e dezembro, e pretende-se realizar
sensibilização dos gestores durante reunião do Colégio de Dirigentes para facilitar a
coleta das informações e atualização do PPP.”
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Análise do Controle Interno
Da análise da resposta da unidade, tecemos as seguintes considerações:

1) Foi citado que a coordenação de auditoria pretende realizar “sensibilização dos
gestores durante reunião do Colégio de Dirigentes para facilitar a coleta das
informações e atualização do PPP”.
Concordamos que durante a reunião do Colégio de Dirigentes a coordenação de
auditoria deve exercer o papel de assessoramento à alta administração da entidade,
propondo ações corretivas para melhorar o monitoramento das recomendações da CGU.
Nesse sentido convém destacar que, conforme definido no Estatuto do IF Goiano,
compete ao Colégio de Dirigentes “apreciar e recomendar normas de aperfeiçoamento
da gestão”.

2) Destacamos ainda o fato da unidade ter justificado que “a equipe de auditores
encontrou diversas dificuldades para executar o trabalho de monitoramento no
exercício de 2014, executando-o somente uma vez.”
Entende-se que o monitoramento do PPP de uma unidade em expansão, constantemente
auditada por órgãos de controle, com recomendações expedidas para todos os campi,
como é o caso do IF Goiano, é uma atividade complexa. Sendo assim, é necessário que
exista equipe e procedimentos formalizados, garantindo que as providências assumidas
pelos gestores serão executadas, bem como para facilitando a atualização do PPP, na
medida da adoção dessas providências.
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Recomendações:
Recomendação 1: Implementar rotinas de monitoramento do atendimento das
recomendações da CGU que sejam suficientes para:
- Garantir a execução das
providências assumidas pelos gestores nos prazos acordados; - Manter o PPP
atualizado, na medida da adoção de providências.

4.1.2.2 INFORMAÇÃO
Registro de Processos Administrativos Disciplinares - PAD no sistema CGU-PAD.
Fato
Ao confrontar a lista dos 4 Processos Administrativos Disciplinares – PAD contida no
relatório emitido por meio do sistema CGU-PAD com a relação dos 10 PAD
informados no Ofício nº 161/2015/GAB/Reitoria/IF Goiano, constatou-se que havia
uma quantidade de 6 (seis) PAD, já fora do prazo de cadastro no sistema CGU-PAD
(determinado pela Portaria CGU 1.043/2007), não registrados no sistema; tanto
processos na situação “em curso” como processos na situação “encerrados”.
A não inclusão de PAD no sistema CGU-PAD contraria o que é dito na Portaria CGU
1.043/2007, que torna obrigatório, para todos os órgãos e unidades do Sistema de
Correição do Poder Executivo Federal (é o caso da unidade examinada), o registro no
Sistema CGU-PAD de informações sobre os procedimentos disciplinares instaurados.
Os PAD não registrados no Sistema CGU-PAD estão descritos na tabela a seguir:
Tabela 01 – Relação de Processos não registrados no CGU-PAD.

Nº de processo

Nº da portaria

Data de instalação

23216.000172/2013-86

001/2014

06/01/2014

23219.000416/2014-81

432/2014

22/09/2014

23216.000332/2014-78

475/2014

08/10/2014

23216.000175/2014-17

137/2014

01/04/2014

23220.000427/2014-22

421/2014

18/09/2014

23221.001464/2014-48

507/2014

21/10/2014

Fonte: Relatório extraído do Sistema CGU-PAD e Relação de PAD informados pelo IFGoiano.

Mediante essa situação, o IF Goiano informou, no Memo nº 73/2015/CoordenaçãoGeral de Auditoria Interna, de 17/06/2015:

“(...)
1. Em resposta a NA nº 201503684-03, informo que registrei os
processos nº 23219.000416/2014-81, 23216.000332/2014-78 e
23221.001464/2014-48 no sistema CGU-PAD no dia 17/06/2015,
conforme solicitado pela CGU. Entretanto, não consegui acesso aos
processos nº 23216.000172/2013-86, 23216000175/2014-17 e
23220.000427/2014-22 até o momento e por este motivo não os
registrei no sistema CGU-PAD.
2. Esclareço que o processo nº 23216.000172/2013-86 não possui
registro no módulo de protocolo do SUAP, mas creio que esteja
arquivado no Gabinete por ser uma Sindicância Acusatória
encerrada. O processo nº 23216.000175/2014-17 foi encaminhado ao
Instituto Federal de Goiás (IFG) em 31/07/2014 para subsidiar
comissão responsável por conduzir o PAD, portanto não tive acesso
ao processo. O processo nº 23220.000427/2014-22 foi encaminhado,
via SUAP, a servidora Roseli Gonçalves da Rocha no dia
12/02/2015, entretanto, a servidora informou que o processo foi
encaminhado a um outro servidor, que o encaminhou ao Gabinete
para arquivamento, portanto também não tive acesso ao processo.
Os documentos comprobatórios sobre os trâmites dos processos não
disponibilizados seguem em anexos.
(...)”
Em face desses novos posicionamento e informações, nossa equipe ratificou no Sistema
CGU-PAD o registro dos processos nº 23219.000416/2014-81, 23216.000332/2014-78
e 23221.001464/2014-48.
Mesmo assim, restou a pendência dos lançamentos de 3 processos. Para o
acompanhamento da regularização da situação, essa equipe encaminhou, por meio do
Ofício nº 14571/DIAC3/CGU–Regional/GO/CGU-PR, a Nota de Auditoria nº
201503684/04, com a seguinte recomendação:
“Recomendação: Providenciar a inclusão dos processos, constantes da
Tabela 02, bem como informe à CGU-Regional/Goiás quando da
inclusão deles no Sistema CGU-PAD.
Tabela 02 – Relação de Processos não registrados no CGU-PAD.

Nº de processo

Nº da portaria

Data de instalação

23216.000172/2013-86

001/2014

06/01/2014

23216.000175/2014-17

137/2014

01/04/2014

23220.000427/2014-22

421/2014

18/09/2014

Fonte: Relatório extraído do Sistema CGU-PAD e Relação de PAD informados pelo IF
Goiano.
Prazo de atendimento: 18/07/2015”

Certificado de Auditoria
Anual de Contas
Presidência da República - Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno

Certificado: 201503684
Unidade(s) Auditada(s): IF GOIANO
Ministério Supervisor: MINISTERIO DA EDUCACAO
Município (UF): Goiânia (GO)
Exercício: 2014

1.
Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01/2014 e 31/12/2014
pelos responsáveis das áreas auditadas, especialmente aqueles listados no artigo 10 da
Instrução Normativa TCU nº 63/2010.
2.
Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho
informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas, em atendimento à legislação federal
aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações
de controle, realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade
auditada.
3.
A seguinte constatação subsidiou a certificação dos agentes do Rol de
Responsáveis:
“1.1.2.1 CONSTATAÇÃO
No campus de Urutaí e na Reitoria do IF Goiano, servidores técnico-administrativos cumprem a
jornada de seis horas diárias e 30 horas semanais sem que os seus respectivos setores de lotação
tenham apresentado justificativas que embasassem os serviços contínuos de regime de turnos ou
escalas, em período igual ou superior a 12 (doze) horas ininterruptas, em função de atendimento
ao público ou trabalhos no período noturno.”

4.
Diante dos exames realizados e da identificação de nexo de causalidade entre
os atos de gestão de cada agente e as constatações mencionadas, proponho que o
encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis seja conforme indicado a
seguir:
CPF do agente
público

Cargo ou função

Avaliação do órgão
de Controle Interno

***.130.351-**

Reitor do Instituto
Federal Goiano

Regular com
Ressalvas

***442.936-**

Diretor-Geral do
Campus Urutaí

Regular com
Ressalvas

Fundamentação da
avaliação do Controle
Interno
Item 1.1.2.1 do Relatório
de Auditoria n.º
201503684.
Item 1.1.2.1 do Relatório
de Auditoria n.º
201503684.

***163.058-**

Pró-Reitor de
Administracão

***117.001-**

Pró-Reitor de Extensão Regular com
Ressalvas

***130.211-**

Pró-Reitor de
Desenvolvimento
Institucional
Pró-Reitora de
Pesquisa e PósGraduacao - Substituta

Regular com
Ressalvas

Pró-Reitora de Ensino
- Substituta

Regular com
Ressalvas

Item 1.1.2.1 do Relatório
de Auditoria n.º
201503684.

Regularidade

Considerando o escopo
do
Relatório
de
auditoria, não foram
identificadas
irregularidades
com
participação
determinante
destes
agentes.

***811.301-**

***486.701-**

Demais
integrantes do Rol
de Responsáveis

Regular com
Ressalvas

Regular com
Ressalvas

Item 1.1.2.1 do Relatório
de Auditoria n.º
201503684.
Item 1.1.2.1 do Relatório
de Auditoria n.º
201503684.
Item 1.1.2.1 do Relatório
de Auditoria n.º
201503684.
Item 1.1.2.1 do Relatório
de Auditoria n.º
201503684.

Goiânia (GO), 07 de agosto de 2015.

