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  RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 07/2017 
 

Auditoria de Capacitações: Ressarcimento pelos servidores desistentes dos cursos ofertados 
pelo IFB 

 
Ao Dirigente: 
Magnífico Reitor Prof. Wilson Conciani 

 
Com cópia para: 
- Chefia de Gabinete da Reitoria - CHGB/RIFB, Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PRGP/RIFB, 
Diretoria de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas e Coordenação de Capacitação e 
Desenvolvimento de Pessoas 

 
Locais auditados e siglas: 
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PRGP e Coordenação de Capacitação e 

desenvolvimento de Pessoas 
 
A Auditoria Interna do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília – 

IFB, cumprindo as atribuições estabelecidas no Decreto nº. 3.591, de 06/09/2000 alterado pelo 
Decreto nº. 4.304 de 16/07/2002, vem, por meio deste, encaminhar o Relatório de Auditoria Interna 
nº 07 para apreciação e conhecimento do resultado da Auditoria de Capacitações: Ressarcimento 
pelos servidores desistentes dos cursos ofertados pelo IFB, prevista no PAINT/2017 em seu item 6.7. 

A finalidade deste relatório é cientificar a Reitoria e os gestores dos locais auditados acerca 
dos resultados observados em auditoria a fim de verificar o atendimento dos princípios da legalidade, 
economicidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e da eficiência dos atos e fatos praticados. 

 
1. OBJETIVO 

Verificar se os servidores inscritos nas capacitações estão concluindo os cursos, pois conforme 
o Termo de Compromisso e Responsabilidade no caso de o servidor desistir do curso fora do prazo, 
abandonar, não concluir as atividades do curso ou tiver aproveitamento insatisfatório, deverá ressarcir 
a instituição. 

Esta auditoria foi selecionada para compor o Plano Anual de Auditoria Interna pelo critério 
de criticidade e relevância. 

 
2. DA METODOLOGIA 

 A metodologia desse trabalho seguiu o planejamento estabelecido no Programa de Auditoria 
conforme os tópicos a seguir: 

I. ANÁLISE PRELIMINAR DO OBJETO DE AUDITORIA ATRAVÉS DE: 

 Verificação de competências e estrutura organizacional; 

 Estudo da legislação pertinente; 
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 Verificação da existência de relatórios/dossiês/notas técnicas referente aos controles 
internos; 

 Verificação da existência de recomendações de NAIN, CGU e TCU. 

II. COLETA DE DADOS ATRAVÉS DE: 

 Envio de solicitação de auditoria; 

 Análise e estudo dos dados de controles internos da PRGP; 

 Aplicação de listas de verificação (check-lists); 

 Apontamento de constatações verificadas. 

III.  IDENTIFICAÇÃO DAS LIMITAÇÕES: 

 Possível atraso ou não resposta às Solicitações de Auditoria; 

 Não localização dos Termos de Compromisso e Responsabilidade devidamente 
assinados pelos servidores; 

 Não localização de participantes dos cursos ofertados; 

IV.  ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO: 

 Elaborar relatório de auditoria de acordo com roteiro específico e dados analisados. 
 

3. EMISSÃO DO RELATÓRIO 
O relatório evidencia as principais constatações verificadas pela auditoria na análise dos 

documentos e questionamentos dos setores auditados. 
 

4. EQUIPE DE AUDITORES INTERNOS 
 Patrícia Maciel da Silva (titular); 
 Victor Delábio Ferraz de Almeida Meira. 

 
5. DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS, CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES  

5.1 Execução dos Trabalhos 
 
Da existência de recomendações da Auditoria Interna do IFB 
Não há recomendações implementadas pela Auditoria Interna. 

 
Do Desenvolvimento dos Trabalhos de Auditoria  

  A presente auditoria tinha como prazo inicial para planejamento, execução e finalização o 
período 19 de junho a 31 de agosto de 2017. Todavia, houve necessidade de dilação desse período. 
  Inicialmente foram emitidas as SAs de nº 114, 131, 132 e 138/2017-Audin/IFB para a Pró-
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Reitoria de Gestão de Pessoas-PRGP. Segue quadro resumo das S.As: 
 

S.A. n° RESUMO DAS SOLICITAÇÕES 

114 

 Relação de todos os cursos ofertados pelo IFB nos anos de 2014, 2015 e 
2016; 

 Lista de presença de todos os cursos ofertados pelo IFB nos anos de 2014, 
2015 e 2016; 

 Termos de Compromisso e Responsabilidade de todos os servidores 
inscritos em cursos ofertados em 2014, 2015 e 2016. 

131 
 Inconsistências relacionadas com a situação atual (ex-servidor ou se 

nunca teve vínculo com o IFB) de alguns servidores inscritos nos cursos 
avaliados pela Auditoria nos anos de 2014, 2015 e 2016. 

132 

 Inconsistência relacionada com o aproveitamento do curso pelo servidor 
(Frequência <75%); 

 Inconsistência relacionada com a falta de ficha de inscrição e termo de 
compromisso do servidor inscrito em curso ofertado pelo IFB nos anos 
de 2014, 2015 e 2016; 

 Inconsistência relacionada com a ausência de declaração de desistência 
do servidor em participar do curso ofertado pelo IFB nos anos de 2014, 
2015 e 2016. 

138 

 Qual o prazo para o servidor inscrito em curso ofertado pelo IFB desistir 
do curso; 

 Ausência de formulário para registrar a desistência do curso; 
 Lista de espera; 
 Número de vagas nos cursos ofertados pelo IFB; 
 Nome e origem do palestrante. 

 
Na resposta da S.A. n° 114 foi informado que: “As fichas de inscrição eram encaminhadas 

por e-mail motivo pelo qual algumas não puderam ser localizadas. ” 
Por fim, os resultados das análises das respostas das SAs que geraram orientações, 

constatações e/ou recomendações serão apresentados no tópico 5.2 deste relatório. 
 
5.2 Das Constatações e Recomendações 
 
5.2.1 Fato 1 

 Observou-se na lista de frequência dos cursos que alguns participantes não possuíam matrícula 
no SUAP e/ou nem ficha de inscrição, impossibilitando verificar se já pertenceram ao quadro de 
servidores do IFB ou se nunca tiveram vínculo com o IFB.  
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DA SOLICITAÇÃO DE PRONUNCIAMENTO DA UNIDADE EXAMINADA 
Para evitar eventuais equívocos, esta equipe de auditoria, por meio da Solicitação de Auditoria 

de nº 131/2017-Audin/IFB, encaminhada para PRGP, solicitou manifestação acerca do vínculo com 
o IFB dos servidores inscritos nos cursos.  
 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA 
A resposta da S.A n° 131/Audin/2017 foi encaminhada por meio do Memorando n° 91/2017-

DRDP/PRGP/IFB. 
A unidade examinada apresentou a resposta em forma de tabela. Essa tabela não foi incluída 

nesse relatório para não expor os participantes e a situação funcional atual deles. Na resposta 
apresentada a unidade examinada informou que dos 19 participantes selecionados apenas o servidor 
SIAPE 1759813 mantem vínculo com o IFB, 9 (nove) são ex-servidores, 1 (um) ex-professor 
temporário, 4 (quatro) estagiários e 4 (quatro) participantes nunca tiveram vínculo com o IFB. 
 

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 
A ficha de inscrição é um documento que identifica o participante do curso e que permite 

localizar a pessoa através dos dados pessoais e funcionais. Com isso, torna-se imprescindível que a 
ficha de inscrição seja um documento obrigatório para participar do curso e que esteja perfeitamente 
preenchida, apresentando inclusive, a origem do participante, isto é, se ele é interno ou externo ao 
IFB. 

 
CONSTATAÇÃO (227) 
Ausência de arquivamento das fichas de inscrição dos cursos ofertados pelo Instituto. 
 
RECOMENDAÇÃO (227) 
Recomenda-se que a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas/Diretoria de Capacitação e 

Desenvolvimento de Pessoas que arquive devidamente as fichas de inscrição dos beneficiados pelos 
cursos de capacitação ofertados pelo Instituto, bem como exija o perfeito preenchimento das referidas 
fichas para efetivar a inscrição dos participantes internos e externos ao IFB. 

 
5.2.2 Fato 2 
Por meio da observação das informações contidas na folha de frequência dos servidores 

inscritos em algum curso ofertado pelo IFB, verificou-se que há servidores que fizeram inscrição e 
não frequentaram o curso, isto é, 0% de frequência, há servidores com frequência <75% e há servidor 
com frequência >75%, mas que não recebeu o certificado de aproveitamento por atrasos e saídas 
antecipadas do curso.  

 
DA SOLICITAÇÃO DE PRONUNCIAMENTO DA UNIDADE EXAMINADA 
Para evitar eventuais equívocos, esta equipe de auditoria, por meio da Solicitação de Auditoria 

de nº 132/2017-Audin/IFB, encaminhada para PRGP, solicitou manifestação acerca da frequência 
dos servidores inscritos nos cursos. Também foi solicitada, por e-mail, resposta para a seguinte 
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pergunta: há algum ressarcimento ao erário das despesas decorrentes da ação de capacitação quando 
o servidor desiste do curso sem cancelar a matrícula, abandona ou tem aproveitamento insatisfatório? 

 
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA 

 A unidade examinada não respondeu as S.A nº 132/2017-Audin/IFB, isto é, não se se 
manifestou acerca da frequência dos servidores inscritos em cursos ofertados pelo IFB nos anos de 
2014, 2015 e 2016. 
 Sobre o ressarcimento das despesas ao erário seguem as respostas enviadas pela unidade 
examinada, por e-mail: 
1) Resposta da Diretoria de Gestão de Pessoas: 
 

“Os pedidos de ressarcimento ao erário até a presente data recebidos por esta unidade se 
referiram aos casos de servidores que estavam afastados para doutorado, por exemplo, e 
por não obter êxito, pediram encerramento. Assim o processo de reposição foi aberto para 
fins de ressarcimento referente ao período que esteve afastado. 

Com relação a cursos de capacitação, não recebemos nenhum pedido de ressarcimento. ” 
 
2) Resposta da Diretoria de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas: 
 

“As desistências dos cursos de capacitação têm sido precedidas de comunicação a 
coordenação de capacitação, por e-mail, telefone ou outro meio. Quando isso ocorre 
inserimos outros servidores nas vagas. 

 
Não houve até o momento, situações de aproveitamento insatisfatório. 
Informo que a Diretoria de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas encaminhara a 
resposta ao memorando dessa Audin. ” 

 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 
O Termo de Compromisso e Responsabilidade assinado pelos inscritos nos cursos ofertados 

pelo IFB informa que: 
“Pelo presente Termo, sendo autorizado a participar deste curso, comprometo-me e 
responsabilizo-me a: 
-Frequentar a ação de capacitação e/ou formação para a qual estou me inscrevendo; 
-Ressarcir totalmente as despesas decorrentes dessa ação de capacitação, nas formas 
especificadas no artigo 47 da Lei n°8.112/90, “O servidor em débito com o erário, que for 
demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo 
de sessenta dias para quitar o débito, nos seguintes casos: 
a) desistência da participação na ação, antes do seu início, fora do prazo estipulado pela 
instituição promotora para cancelamento de inscrição; 
b) abandono de ação; 
c) não conclusão das atividades, do curso dentro do prazo programado; 
d) aproveitamento insatisfatório se for o caso. ” 
 

Sendo assim, os servidores inscritos em cursos ofertados pelo IFB que foram listados na SA 
nº 132/2017-Audin/IFB estão em débito com o erário. A referida lista está transcrita abaixo. 

Ressalta-se que todos que fizeram inscrição e não possuem documento informando a 
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desistência do curso (registro de e-mail ou anotação na lista de frequência) se enquadram no item a 
do Termo de Compromisso e Responsabilidade, assim como os que tiveram frequência menor que 
75%, se encaixam no item b do Termo de Compromisso e Responsabilidade e o participante que 
mesmo tendo frequência igual ou superior a 75%, mas sem receber o certificado de conclusão se 
enquadra no item “d” do mesmo termo. 

Verificou-se falha do controle da unidade examinada em relação a identificação dos 
participantes em débito com erário pelo descumprimento do Termo de Compromisso e 
Responsabilidade assinado no momento da inscrição e a posterior cobrança da ação de capacitação 
não concluída. 

Verificou-se falta de informação para os participantes sobre valor da ação de capacitação que 
deveriam devolver ao erário no caso do descumprimento do Termo de Compromisso e 
Responsabilidade. 

 
 

ANO 2014 
CURSO: ADMINISTRAÇÃO FINACEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

SIAPE 
% 

APROVEITAMENTO 
TERMO DE 

COMPROMISSO 
DECLARAÇÃO 

DE DESISTÊNCIA 

1487582 40 SIM NÃO 

1798586 0 NÃO NÃO 

1970158 0 NÃO NÃO 

1685657 0 NÃO NÃO 

1998923 0 NÃO NÃO 

1760872 50 SIM NÃO 

1707529 60 SIM NÃO 

1870562 70 SIM NÃO 

2760274 70 SIM NÃO 
 

ANO 2014 
CURSO: ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E TERMO DE REFERENCIA 

SIAPE 
% 

APROVEITAMENTO 
TERMO DE 

COMPROMISSO 
DECLARAÇÃO 

DE DESISTÊNCIA 

1896808 0 SIM NÃO 

1938961 0 NÃO NÃO 

1970909 0 SIM NÃO 
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ANO:2014 
CURSO: EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E FINANCEIRA NO SERVIÇO PÚBLICO 

SIAPE 
% 

APROVEITAMENTO 
TERMO DE 

COMPROMISSO 
DECLARAÇÃO 

DE DESISTÊNCIA 

1970764 12,5 SIM NÃO 

1760872 0 SIM NÃO 

1758097 12,5 SIM NÃO 

2578173 0 SIM NÃO 

1798586 25 NÃO NÃO 

2759025 50 SIM NÃO 
 

ANO:2014 
CURSO: CONTABILIDADE AVANÇADA 

SIAPE 
% 

APROVEITAMENTO 
TERMO DE 

COMPROMISSO 
DECLARAÇÃO 

DE DESISTÊNCIA 

1970158 50 SIM NÃO 
 

ANO:2014 
CURSO: LEGISLAÇÃO APLICADA A LOGISTICA DE SUPRIMENTOS 

SIAPE 
% 

APROVEITAMENTO 
TERMO DE 

COMPROMISSO 
DECLARAÇÃO 

DE DESISTÊNCIA 

1969183 0 SIM NÃO 

2106891 0 SIM NÃO 

2064928* 0 SIM NÃO 

2147549 0 SIM NÃO 

1798630 40 SIM NÃO 

*cedido 
 

ANO:2014 
CURSO: PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO 

SIAPE 
% 

APROVEITAMENTO 
TERMO DE 

COMPROMISSO 
DECLARAÇÃO 

DE DESISTÊNCIA 

1733229 0 SIM NÃO 

1042510 40 SIM NÃO 

1759462 0 SIM NÃO 

1971285 0 SIM NÃO 
 

ANO:2014 
CURSO: SIAFE OPERACIONAL 

SIAPE 
% 

APROVEITAMENTO 
TERMO DE 

COMPROMISSO 
DECLARAÇÃO 

DE DESISTÊNCIA 

1760872 0 SIM NÃO 

2101224 20 SIM NÃO 

1845744 66,6 SIM NÃO 

1998911 66,6 SIM NÃO 
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ANO:2014 
CURSO: SIAFI GERENCIAL 

SIAPE 
% 

APROVEITAMENTO 
TERMO DE 

COMPROMISSO 
DECLARAÇÃO 

DE DESISTÊNCIA 

1759530 0 SIM NÃO 

1970804 0 SIM NÃO 

2760274 0 SIM NÃO 
 

ANO:2015 
CURSO: GESTÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS E CLASSIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

SIAPE 
% 

APROVEITAMENTO 
TERMO DE 

COMPROMISSO 
DECLARAÇÃO 

DE DESISTÊNCIA 

1167378 70 NÃO NÃO 

2221839 0 SIM NÃO 
 

ANO:2015 
CURSO: MAPEAMENTO DE PROCESSOS 

SIAPE 
% 

APROVEITAMENTO 
TERMO DE 

COMPROMISSO 
DECLARAÇÃO 

DE DESISTÊNCIA 

1619966 0% SIM NÃO 
 

ANO:2015 
CURSO: PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO 

SIAPE 
% 

APROVEITAMENTO 
TERMO DE 

COMPROMISSO 
DECLARAÇÃO 

DE DESISTÊNCIA 

2066649 0% SIM NÃO 
 

ANO:2015 
CURSO: REDAÇÃO TÉCNICA 

SIAPE 
% 

APROVEITAMENTO 
TERMO DE 

COMPROMISSO 
DECLARAÇÃO 

DE DESISTÊNCIA 

1969183* 80 SIM NÃO 
*não recebeu certificado por causa de atrasos e saídas antecipadas do horário do curso 

 
ANO:2015 

CURSO: TESOURO GERENCIAL 

SIAPE 
% 

APROVEITAMENTO 
TERMO DE 

COMPROMISSO 
DECLARAÇÃO 

DE DESISTÊNCIA 

2247481 20 SIM NÃO 

1733229 0 SIM NÃO 
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ANO:2015 
CURSO: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 

SIAPE 
% 

APROVEITAMENTO 
TERMO DE 

COMPROMISSO 
DECLARAÇÃO 

DE DESISTÊNCIA 

1653753 62,5 SIM NÃO 

1973894 62,5 SIM NÃO 

1753075 0 SIM NÃO 
 

ANO:2015 
CURSO: ORATÓRIA COM ENFASE EM MODELOS DE APRESENTAÇÃO 

SIAPE 
% 

APROVEITAMENTO 
TERMO DE 

COMPROMISSO 

DECLARAÇÃO 
DE 

DESISTÊNCIA 

2067167 20 SIM NÃO 
2803891/ 
2065361 30 SIM NÃO 

1703537 10 SIM NÃO 

2811239 20 SIM NÃO 

2066649 70 SIM NÃO 

29711002191 0 SIM NÃO 

1781624 70 SIM NÃO 
 
 

ANO:2015 
CURSO: GESTÃO DO CONHECIMENTO 

SIAPE 
% 

APROVEITAMENTO 
TERMO DE 

COMPROMISSO 

DECLARAÇÃO 
DE 

DESISTÊNCIA 

1800743 40 SIM NÃO 

2715354 0 SIM NÃO 
 

ANO:2015 
CURSO: GESTÃO DA MUDANÇA 

SIAPE 
% 

APROVEITAMENTO 
TERMO DE 

COMPROMISSO 

DECLARAÇÃO 
DE 

DESISTÊNCIA 

1130231 40 SIM NÃO 

2668109 0 SIM NÃO 
 

ANO:2015 
CURSO: SIAFI OPERACIONAL 

SIAPE 
% 

APROVEITAMENTO 
TERMO DE 

COMPROMISSO 

DECLARAÇÃO 
DE 

DESISTÊNCIA 

1785647 0 SIM NÃO 

2226555 0 SIM NÃO 
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ANO:2015 
CURSO: PROCESSO ADMINSTRATIVO DISCIPLINAR 

SIAPE 
% 

APROVEITAMENTO 
TERMO DE 

COMPROMISSO 

DECLARAÇÃO 
DE 

DESISTÊNCIA 

1975334 60 SIM NÃO 

1870074 0 NÃO NÃO 

1969093 20 SIM NÃO 

1331015 0 SIM NÃO 

1654202 0 SIM NÃO 

1894047 0 SIM NÃO 

2189521 60 NÃO NÃO 
 

ANO:2016 
CURSO:  ELABORAÇÃO DE PARECER, NOTA TÉCNICA E RELATÓRIOS 

SIAPE 
% 

APROVEITAMENTO 
TERMO DE 

COMPROMISSO 

DECLARAÇÃO 
DE 

DESISTÊNCIA 

1667971 0 SIM NÃO 

1868231 50 SIM NÃO 

2301269 0 SIM NÃO 
 

ANO:2016 
CURSO: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

SIAPE 
% 

APROVEITAMENTO 
TERMO DE 

COMPROMISSO 

DECLARAÇÃO 
DE 

DESISTÊNCIA 

1587803 0 SIM NÃO 

1164978 0 SIM NÃO 

2193157 0 SIM NÃO 
 

ANO:2016 
CURSO: MAPEAMENTO DE PROCESSO 

SIAPE 
% 

APROVEITAMENTO 
TERMO DE 

COMPROMISSO 

DECLARAÇÃO 
DE 

DESISTÊNCIA 

1031270 0 SIM NÃO 
 

ANO:2016 
CURSO: GESTÃO DE CONFLITOS 

SIAPE 
% 

APROVEITAMENTO 
TERMO DE 

COMPROMISSO 

DECLARAÇÃO 
DE 

DESISTÊNCIA 

2067363 60 SIM NÃO 

2246620 0 SIM NÃO 

2263608 60 SIM NÃO 
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ANO:2016 
CURSO: DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES 

SIAPE 
% 

APROVEITAMENTO 
TERMO DE 

COMPROMISSO 

DECLARAÇÃO 
DE 

DESISTÊNCIA 

1667971 0 SIM NÃO 

2226464 0 SIM NÃO 
 

ANO:2016 
CURSO: GESTÃO DE DOCUMENTOS 

SIAPE 
% 

APROVEITAMENTO 
TERMO DE 

COMPROMISSO 

DECLARAÇÃO 
DE 

DESISTÊNCIA 

1819925 20 SIM NÃO 
 

ANO:2016 
CURSO: GERENCIAMENTO DE RISCO DE TI 

SIAPE 
% 

APROVEITAMENTO 
TERMO DE 

COMPROMISSO 

DECLARAÇÃO 
DE 

DESISTÊNCIA 

1776955 0 SIM NÃO 
 
 

CONSTATAÇÃO (228) 
Ausência de ressarcimento ao erário nos casos de desistência, abandono ou aproveitamento 

insatisfatório por parte do servidor inscrito em curso ofertado pelo IFB e falta de informação sobre o 
valor em pecúnia da ação de capacitação. 
 

RECOMENDAÇÃO (228) 
 Recomenda-se que Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas/Diretoria de Capacitação e 
Desenvolvimento de Pessoas acrescente ao Termo de Compromisso e Responsabilidade o valor que 
cada participante deverá pagar em pecúnia ao erário caso descumpra o referido termo. Incluir também 
aviso de que há orientação da Auditoria para que seja realizado controle na identificação daqueles 
que descumprirem o Termo de Compromisso e Responsabilidade e posterior ressarcimento ao erário. 

 
5.2.3 Fato 3 

 Nos documentos apresentados (ficha de inscrição com termo de compromisso e lista de 
presença) não há informações sobre o palestrante (nome, origem, etc.), sobre o número de vagas 
ofertadas pelo IFB para o curso, prazo razoável para o participante desistir do curso, formulário 
padrão para registrar a desistência do curso e lista de espera para os interessados em participar do 
curso. 
 

DA SOLICITAÇÃO DE PRONUNCIAMENTO DA UNIDADE EXAMINADA 
Para evitar eventuais equívocos, esta equipe de auditoria, por meio da Solicitação de Auditoria 

nº 138/2017-Audin/IFB, encaminhada para PRGP, solicitou manifestação da unidade examinada 
acerca das informações listadas acima. 
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MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA 
A Solicitação de Auditoria nº 138/2017-Audin/IFB não foi respondida pela Unidade 

examinada.  
Para análise, foi considerada a resposta enviada pela Diretoria de Capacitação e 

Desenvolvimento de Pessoas, transcrita no item 5.2.2 desse relatório. 
 

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 
 Alguns cursos tiveram pouquíssimos participantes (Exemplo: o curso Desenvolvimento de 
Equipes com 9 inscritos em 2016, Mapeamento de Processo com 13 inscritos em 2016, SIAFE 
Gerencial com 13 inscritos em 2014). A ação de incluir na ficha de inscrição as informações sobre o 
palestrante poderá estimular a participação dos servidores e assim o melhor aproveitamento do 
recurso empregado na ação de capacitação. 
 Ao divulgar o número de vagas fica implícito para todos os envolvidos que o curso precisa de 
um número mínimo de participantes para que o curso seja realizado e de um número máximo para 
que não ocorram inscrições de última hora. Há também a necessidade de lista de espera para que 
sejam preenchidas todas as vagas ofertadas e assim haja melhor aproveitamento dos recursos 
envolvidos. 
 A unidade examinada informou que a desistência do curso inscrito é feita por “telefone, e-
mail ou outro meio”. Ressalta-se a necessidade de formulário padrão para a desistência formal da 
inscrição no curso de forma que não se cobre do inscrito as condições do Termo de Compromisso e 
Responsabilidade. E por fim que seja definido um prazo razoável para desistência do curso e assim 
proceder a execução da lista de espera. 
  

CONSTATAÇÃO (229) 
Ausência de divulgação de informações sobre o palestrante, número de vagas ofertadas, 

prazo de desistência do curso, formulário padrão para registrar a desistência do curso e lista 
de espera. 

 
RECOMENDAÇÃO (229) 
Recomenda-se à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas/Diretoria de Capacitação e 

Desenvolvimento de Pessoas que: 
1) defina e divulguem no ato da inscrição um prazo para o servidor desistir do curso sem ônus; 
2) elabore um formulário para registrar a declaração desistência do curso pelo servidor; 
3) arquive o formulário de desistência junto com a folha de frequência do curso, ficha de inscrição e 
termo de compromisso e responsabilidade assinado; 
4) alerte os servidores inscritos que atrasos e saídas antecipadas serão registradas na folha de 
frequência do curso podendo o servidor mesmo com frequência maior ou igual a 75% não receber o 
certificado do curso e sofrer com as consequências listadas no termo de compromisso e 
responsabilidade. 
5) inclua na ficha de inscrição dados do palestrante e o número de vagas do curso ofertado; 
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6) organize e divulgue a lista de espera para os interessados em participar do curso em caso de 
desistência. 
 

6. CONCLUSÃO 
O final da presente auditoria permitiu concluir, pelas recomendações anteriormente 

apresentadas e com os dados das tabelas 1 e 2, que houve um nível de regularidade intermediário dos 
procedimentos de capacitação realizados pelo IFB. 

 Quanto ao aproveitamento dos cursos por parte dos servidores, conforme tabela 1, ainda é 
preciso diminuir a porcentagem de inscritos que abandonam o curso, isto é, diminuir a porcentagem 
de participantes que possuem registro de frequência menor que 75%.  

 
Tabela 1 

  2014 2015 2016 

i Número de inscritos 158 360 186 

ii Inscritos com A≥75%  105 326 171 

iii Inscritos com 0%<A<75% 24 15 4 

iv Inscritos com A = 0% 23 19 11 

v Cancelamentos 6,0 0 0 

vi % Abandonos e cancelamentos = (iii+iv+v)*100)/i 33,5 9,4 8,0 
A = Aproveitamento do curso 

 
Constatou-se uma falha no recebimento das fichas de inscrição e Termos de Compromisso e 

Responsabilidade relacionada com a aposição de assinatura (tabela 2). Ocorre que, atualmente 
presencia-se uma quebra de paradigmas para aceitação dos atos de manifestação de vontade 
praticados com o uso do computador manuseando documentos eletrônicos em substituição ao papel. 
Contudo, ainda não é possível aceitar como regra a simples substituição da assinatura convencional, 
isto é, de próprio punho pelo nome simplesmente digitado em um documento. 

A assinatura é um visto ou elemento gráfico que uma mão individual escreve sobre uma 
documentação com a intenção de conferir validade ou manifestar o seu acordo em relação ao conteúdo 
apresentado em cada uma das folhas. Ressalta-se que digitar o nome não tem a mesma validade que 
a assinatura de próprio punho. Dificulta a cobrança de responsabilidade se o documento não possuir 
assinatura válida. 

Sendo assim, orienta-se que a Diretoria de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas receba 
apenas a ficha de inscrição e Termo de Compromisso e Responsabilidade dos participantes de cursos 
ofertados pelo IFB perfeitamente preenchida e assinada pelo participante e pela chefia imediata 
conforme consta da ficha de inscrição padrão do IFB. 

 
Tabela 2 

  2014 2015 2016 

I Número de inscritos 158 360 186 

Ii TC arquivado 141 346 179 
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Iii TC não assinado pelo servidor 9,0 15,0 8,0 

Iv % TC arquivado = (ii*100) /i 89,2 96,1 96,2 

V % TC não assinado pelo servidor = (iii*100)/ii 6,4 4,3 4,5 

TC = termo de compromisso 

 
Orienta-se que a Diretoria de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas que ao final de cada 

curso ofertado pelo IFB realize levantamento dos participantes que não concluíram o curso inscrito e 
providenciem o cumprimento do Termo de Compromisso assinado na ficha de inscrição. Dessa forma, 
espera-se que com o cumprimento dessa orientação, a falha em relação ao ressarcimento de despesas 
ao erário seja sanada. 

Por fim, esta Auditoria Interna agradece a atenção dos gestores que receberam prontamente a 
equipe de auditoria. 

 
Brasília, 17 de novembro de 2017. 
 
Atenciosamente,   

 
 

Patrícia Maciel da Silva 
Auditora Interna/IFB 

Victor Delábio Ferraz de Almeida Meira 
Auditor Interno/IFB 

 
  De acordo com o presente Relatório de Auditoria. 
  Encaminhe-se ao Magnífico Reitor do IFB para ciência, conhecimento e demais 
providências. 
 
 
 

Carla Regina Klein 
Auditora-Chefe 

 
 

Ciente do Reitor/Presidente do Conselho Superior em       /      /2017. 
 

________________________ 
carimbo/assinatura 


