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PRÉVIA DO RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 03/2018 

  

Auditoria de Análise dos Projetos de Pesquisa e Extensão em vigência e dos projetos 

executados e não vigentes, porém pendentes de prestação de contas 

 

Ao Dirigente: 

Magnífico Reitor Prof. Wilson Conciani 

Com cópia para: 

- Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação e Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

 

Locais auditados e siglas: 

- Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação – PRPI 

- Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - PREX. 

 

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 03 para apreciação e conhecimento do resultado da Auditoria de Análise dos Projetos de 

Pesquisas e Extensão em vigência e dos projetos já executados e não vigentes, porém 

pendentes de prestação de contas, prevista no item 6.3 do PAINT/2018. 

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 

O objetivo geral da presente auditoria foi verificar se a execução dos projetos de pesquisas e 

extensão está de acordo com os normativos vigentes, além de aferir a existência de possível 

sobreposição de carga horária de trabalho na execução dos respectivos projetos. 

Os objetivos específicos desta auditoria foram: 

a) verificar a existência de manuais de rotinas/procedimentos, claramente 

determinados, que orientem os servidores da área na execução dos procedimentos 

objeto desta auditoria; 

b)  verificar se a execução dos projetos de pesquisas e extensão estão de acordo com 

os normativos vigentes; 

c) aferir a existência de possível sobreposição de carga horária de trabalho na 

execução dos projetos de pesquisa ; 

d) aferir a regularidade da execução e respectivas prestação de contas dos projetos; 

e) verificar a destinação dos bens permanentes adquiridos pelos executores com 

recursos públicos oriundos dos projetos de Pesquisas e Extensão; 

f) evitar o cometimento de erros, desperdícios, abusos, práticas antieconômicas, 

fraudes, avaliar custos de um controle em relação aos benefícios que ele possa 

proporcionar. 
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2. DA METODOLOGIA 

 A metodologia desse trabalho seguiu o planejamento estabelecido no Programa de Auditoria 

conforme os tópicos a seguir: 

 

- ANÁLISE PRELIMINAR DO OBJETO DE AUDITORIA ATRAVÉS DE:  

 verificação de competências e estrutura organizacional; 

 estudo da legislação pertinente; 

 verificação da existência de relatórios/dossiês/notas técnicas referente aos controles 

internos; 

 verificação da existência de recomendações de AUDIN, CGU e TCU. 

 

- COLETA DE DADOS ATRAVÉS DE: 

 coleta por amostragem, caso haja um grande número de projetos; 

 envio de solicitação de auditoria; 

 entrevista com responsáveis das áreas; 

 análise e estudo dos dados de controles internos da PREX e da PRPI; 

 análise dos projetos de pesquisa e extensão; 

 aplicação de listas de verificação (check-lists); 

 apontamento de constatações verificadas. 

 

-  IDENTIFICAÇÃO DAS LIMITAÇÕES: 

 possível atraso ou não resposta às Solicitações de Auditoria; 

 

-  ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO: 

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

 

3. EMISSÃO DO RELATÓRIO 

O relatório evidência as principais constatações verificadas pela auditoria na análise dos 

documentos e questionamentos dos setores auditados. 

 

4. EQUIPE DE AUDITORES INTERNOS 

 Sarah Lopes Pinto (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 

No início desta auditoria, foi verificado que há duas recomendações pendentes de 

implementação relacionadas à análise de projetos de pesquisa e extensão.  

No entanto, convém salientar que, em decorrência da Instrução Normativa/CGU nº 24, de 17 

de novembro de 2015, o monitoramento das recomendações expedidas pela Auditoria Interna tem 
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sido realizado mensalmente, culminando na elaboração de Relatório Gerencial.  Com isso, todos os 

meses a Audin solicita informações acerca das pendências dos setores do Instituto Federal de 

Brasília. 

Após a análise das manifestações encaminhadas em abril de 2018, bem como, das respostas 

das S.As, esta auditoria verificou que as seguintes recomendações continuam pendentes de 

implementação: 

 Recomendação nº 50 -  Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação - PRPI 

  Recomendação nº 163 – Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – PREX 

 

Por fim, destaca-se que o histórico das manifestações dos gestores encontra-se reunidas nos 

relatórios gerenciais encaminhados mensalmente ao Conselho Superior, nos termos da Instrução 

Normativa/CGU nº 24, de 17 de novembro de 2015. 

 

Do Desenvolvimento dos Trabalhos de Auditoria  

  A presente auditoria tinha como prazo para planejamento, execução e finalização o período 

29 de janeiro a 15 de abril de 2018. Todavia, não foi possível finalizar os trabalhos no tempo 

planejado. 

  Inicialmente, foram emitidas as SAs 08 e 09/2018-Audin/IFB, respectivamente, à Pró-

Reitoria de Extensão e Cultura – PREX e à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação - PRPI.  Nessas 

SAs foram feitos os seguintes questionamentos/solicitações: 

 

 S.A nº 08/2018/Audin/IFB - PREX 

1) Dos cursos de extensão: 

a) Como e por quem é feito o controle da carga horária de execução do curso de 

extensão para que não haja sobreposição ao horário normal do servidor? 

b) Existem comissões especiais para emitir parecer a respeito dos cursos propostos 

quanto ao atendimento do regulamento ou outras demandas específicas? 

c) Existem acordos de cooperação ou contratos de prestação de serviço entre o IFB e 

outras instituições que tenham como objeto projetos de extensão no interesse no IFB? 

Liste esses acordos. 

d) Existem projetos financiados com recursos externos? 

e) Como é feito o controle final do projeto pela PREX, tanto para os cursos de longa e 

curta duração? 

f) Os coordenadores de projeto que administram recursos prestam a respectiva 

prestação de contas, nos termos do artigo 18, resolução 23/2010? Qual o papel da 

PREX nesse controle? 

2) Quantos e quais editais foram elaborados pela PREX nos anos de 2016 e 2017? 

3) Como é feito o controle relacionados à concessão de bolsas de projetos de extensão? 

4) Há projetos monitorados por essa pró-reitoria pendentes de prestação de contas? 

5) Disponibilizar os processos referentes às bolsas concedidas no período de 2016 e 2017, e os 

pendentes de prestação de contas de 2017 e dos anos anteriores. 

 

 S.A nº 09/2018/Audin/IFB - PRPI 

Dentro das atividades atribuídas à PRPI: 
1. Considerando a Resolução n° 23/2010 do Conselho Superior do IFB, quantos projetos a 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação – PRPI monitora hoje? 
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2. Os formulários de apresentação de projetos já estão padronizados? 

3. Há conselho formado para avaliação dos projetos (CEPPG)? 

4. Qual a forma de controle quanto ao acompanhamento dos projetos? 

5. Qual o meio de controle pelo qual a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação – PRPI acompanha 

e fiscaliza a correlação entre a carga horária estabelecida na Resolução 005/2016 e a 

produção de pesquisa? 

6. Quantas bolsas de pesquisa foram disponibilizadas em 2016 e 2017 para os professores e 

técnicos administrativos do IFB? (Listar todos, evidenciando cargo e respectivas lotações) 

7. Quantos editais de bolsas de pesquisa foram publicados no ano de 2017? (Encaminhar por e-

mail: auditoria@ifb.edu.br) 

8. Existem projetos financiados com recursos externos?  (§ 2º do art. 14 Res. 23/2010) 

9. Em caso de recursos repassados ao coordenador do projeto, como é feito o controle dos 

gastos e respectiva prestação de contas? (Art. 18 Res. 23/2010) 

10. Há projetos monitorados por essa pró-reitoria pendentes de prestação de contas? 

11. Disponibilizar os processos referentes às bolsas concedidas no período de 2016 e 2017, e os 

pendentes de prestação de contas de 2017 e anos anteriores. 

 

5.1.2 Da Pró-Reitoria de Extensão – PREX 

 

  A Pró- Reitoria de Extensão atendeu S.A 008/Audin/IFB por meio do MEMO nº 

19/2018/PREX/IFB. 

  Nesse Memorando, foi informado que: 

 
“O controle de carga horária de servidores que executam ações de extensão é feito 

pelo próprio campus/setor em que o servidor está lotado, cabendo à PREX apenas o 

registro das ações de extensão executadas em nome do servidor, desde que estejam 

de acordo com as normas de extensão. Entende-se que o campus/setor deve ter o 

controle sobre a carga horária do servidor, bem como o controle de envio dos 

processos para registro das ações da PREX. ” 

 

  O Campus, também, informou que a comissão especial para emitir parecer a respeito dos 

cursos propostos quanto ao atendimento do regulamento ou outras demandas específicas, conforme 

Resolução nº 023/2010-CS-IFB, não foi criada. A respeito desse assunto, foi esclarecido que: 

 
(...) a PREX avocou a responsabilidade de avaliar e informar sobre o registro da 

ação de extensão. A PREX realiza a análise das propostas de projetos, emitindo 

parecer técnico, que é parte integrante do processo, tendo como referencial para 

análise os seguintes documentos: Lei nº 11.892; Resolução nº 023/2010-CS-IFB; 

Resolução nº 002/2012-CS-IFB; Resolução nº 007/2012-CS-IFB; Portaria 

Normativa nº 006, de 15 de setembro de 2016; Memorando Circular nº 

136/2014/PREX/IFB. A partir da publicação do Edital nº 41/RIFB/2017, passou a 

ser responsabilidade do Coordenador de Extensão e Estágio de cada Campus 

juntamente do DREP e DG, o parecer sobre o projeto e indicação se o projeto está 

apto para ser registrado na PREX. ” 

 

  Em relação ao controle final dos projetos, a PREX informou que: 

 
“O acompanhamento da execução do projeto aprovado pela PREX é realizado por 

meio dos relatórios parciais, quando a vigência for superior a um semestre e deve 



 

                                            AUDITORIA INTERNA - AUDIN  

5 

ser analisado, a partir de novembro de 2017 pelo CDEE. O relatório final deverá 

ser encaminhado para a PREX em até 30 dias após o término do projeto. No 

relatório, que tem modelo prévio, devem ser informados objetivos, atividades 

programadas, resultados obtidos, população atendida, dificuldades encontradas, 

avaliação, publicações, participação em eventos científicos, com comprovação e 

participação discente, com comprovantes. ” 

 

  Quanto ao controle relacionados à concessão de bolsas de projetos de extensão, a PREX 

respondeu que: 

 
“Após a contratação do projeto é realizada no campus, sob responsabilidade do 

coordenador da ação, a seleção dos bolsistas, de acordo como número estabelecido 

em cada edital. Após selecionados, é encaminhada à PREX a relação dos discentes e 

o valor que cada um faz jus, dentro dos valores estabelecidos na Resolução nº 

22/2010-RIFB, sendo aberto processo para empenho do valor total a ser pago. Deve 

ser encaminhado à PREX mensalmente o relatório de atividades de cada bolsista, 

preenchido e assinado, bem como planilha com nome, CPF e conta bancária na 

qual deverá ser depositado o recurso. É de responsabilidade do coordenador de 

cada projeto o controle de realização das ações designadas a cada bolsista bem 

como o encaminhamento da documentação necessária para o pagamento das bolsas. 

Após realizado o pagamento, a PREX envia e-mail ao coordenador do projeto, que 

deve repassar a informação ao bolsista. ” 

  

  A PREX listou os processos pendentes de prestação de contas, e informou que os editais 

lançados em 2017, em que havia previsão de pagamento de bolsas, terão seus processos constituídos 

no ano de 2018.     

  Por fim, a Auditoria Interna solicitou, por meio da S.A nº 18/2018/Audin/IFB, os processos 

pendentes de prestação de contas para análise. O resultado dessa análise será apresentado no tópico 

5.2 deste relatório. 

  Destaca-se que o processo nº 23098.025684.2016-91 não foi encaminhado à Auditoria 

Interna. A PREX informou que a coordenadora do projeto está em licença maternidade e, até o 

presente momento, as respectivas pendências não foram sanadas. Dessa forma, orienta-se que, no 

término da licença maternidade, a PREX notifique a referida servidora para que esta sane as 

pendências de seus projetos. 

 

5.1.3 Da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação – PRPI 

 

  A S.A 009/Audin/IFB foi atendida por meio do MEMO nº 41/2018/PRPI/IFB. Nesse 

Memorando, a Pró Reitoria de Pesquisa e Inovação esclareceu que: 

 
“Dados consolidados de 2017 demonstram o registro de 301 projetos de pesquisa, 

distribuídos em 4 modalidades diferentes (Fabin – 17 projetos, Progrupos – 8 

projetos, Iniciação Cientifica e Tecnolófica – 114 projetos e registro horas PPE – 

162 projetos). Para 2016, dos dados registrados são os seguintes: 314 projetos de 

pesquisa, sendo FABIN – 44 projetos, Progrupos  - 10 projetos, Iniciação Científica 

e Tecnológica – 68 projetos, registro horas PPE – 182 projetos e CT – Infra – 10 

projetos. 

 

  Em relação à padronização dos formulários de apresentação dos projetos, foi informado que: 
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Os projetos vinculados aos editais de pesquisa da PRPI (Iniciação Científica e 

Tecnológica/Progrupos/Fabin) são padronizados e seguem características de cada 

edital. Tais formulários já são disponibilizados desde a abertura dos editais. Os 

projetos de pesquisa com o propósito de registro de horas (12 horas PPE) também 

seguem formulários próprios e variam de acordo com o tipo de projeto.  
 

   Quanto ao conselho para avaliação dos projetos, a PRPI informou que: 

 
Todos os projetos vinculados a editais da PRPI são avaliados por dois consultores 

ad hoc, com título de doutor e externo ao IFB.  Quando há discrepância entre as 

notas destes dois avaliadores, uma terceira avaliação é solicitada. Quanto aos 

demais projetos (registro de horas, pós-graduação), estes não passam por uma 

avaliação interna, uma vez que se considera que estes projetos já foram aprovados 

em outras instâncias (programas de pós-graduação ou colegiados de cursos) e cabe 

a PRPI apenas o registro e o monitoramento da execução destes é realizado pelo 

CDPI do campus. O CEPPG foi extinto e foi substituído pelo Fórum de Pesquisa e 

Inovação, composto pelos coordenadores de Pesquisa e Inovação dos campi e por 

representantes da PRPI. 

 

Em relação à forma de controle quanto ao acompanhamento dos projetos, a PRPI esclareceu 

que: 

 
“Há duas situações neste quesito: Projetos de Iniciação e Tecnológica (IC/IT). Cada 

proponente dos projetos de IC/IT é obrigado a encaminhar dois relatórios, sendo um 

parcial e outro final. Esta prestação de contas é composta pelo relatório científico e 

pelo relatório de execução financeira vinculado ao auxílio pesquisador. Estes 

relatórios são avaliados pela PRPI, em termos de cumprimento do objeto e pela 

PRAD. Além disto, de acordo com as regras do CNPq e da FAP-DF, todos os 

projetos de IC/IT devem ser apresentados e passar por avaliação em um evento 

científico promovido pela instituição. No caso do IFB, todos os trabalhos de IC/IT 

(com ou sem bolsa) devem ser apresentados na Semana de Produção Científica. 

Além disto, os avaliadores constituídos avaliam o programa IC/IT como um todo, 

sendo disponibilizados a eles todos os processos de seleção (editais), relatórios e 

outros documentos que eles porventura solicitem. (b) O controle dos projetos 

vinculados às 12 horas de pesquisa e extensão é realizado pelos Coordenadores de 

Pesquisa do campus, que repassa os relatórios à PRPI para fins de registro. 

 

  No que se refere ao controle da carga horária estabelecida e a produção de pesquisa, foi 

informado que: 
“O papel da PRPI é realizar o cadastramento dos projetos de pesquisa e monitorar, 

via coordenação de pesquisa e inovação, a execução dos mesmos (por meio da 

entrega dos relatórios parcial e final). O controle da carga horária ocorre por meio 

do PIT e RIR de cada docente e estes documentos são entregues ao campus e 

monitorados pela CGEN”.  

 

  Sendo assim, verificou-se que o controle dos projetos vinculados às 12 horas de pesquisa e 

extensão é realizado pelo coordenador de pesquisa e extensão do campus, que repassa os relatórios 

à PRPI para fins de registro.   
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  Ressalta-se que, nos projetos analisados por esta equipe de auditoria, não constavam 

informações acerca do usufruto das horas de pesquisa e extensão para complemento de carga 

horária.  

  Ao ser questionado sobre esse assunto, a PRPI esclareceu que: 

“os processos referente às horas de pesquisa ficam no campus e o controle das horas 

é gerido pelo campus”. 

 

Nesse ponto, esta auditoria entende que é de bom tom que os formulários de utilização de 

horas destinadas aos projetos de pesquisa e extensão constem nos processos de prestação de contas. 

Tal procedimento tem o intuito de dar mais transparência na utilização das horas de complemento 

da carga horária dos servidores, bem como, de facilitar o controle. 

Em relação aosrecursos repassados ao coordenador do projeto, a PRPI realiza o controle dos 

gastos e respectiva prestação de contas da seguinte forma: 
 

Os investimentos aplicados nos projetos são monitorados por meio de relatórios e 

devem obedecer aos itens que foram aprovados no projeto inicial. Alterações de 

compras são permitidas somente após solicitação formal do proponente e aprovação 

da PRPI e da PRAD. Geralmente ocorre prestação de contas parcial a cada 6 meses 

e neste período são realizadas as averiguações no andamento dos processos.   

 

  Por fim, esta equipe de auditoria, por meio de lista fornecida pela PRPI, realizou sorteio dos 

processos monitorados por esta Pró-Reitoria que estavam pendentes de prestação de contas. Este 

sorteio foi  realizado por meio do site www.sorteador.com.br, no dia 07 março de 2018. Foi retirado 

uma amostra de 20% dos 85 processos listados como encerrados e pendentes de prestação de contas. 
  O resultado da análise dos processos sorteados será apresentado no tópico 5.2 deste relatório.  

 

5.1.3 Pontos a serem considerados  

 

  Na auditoria de análise dos projetos de pesquisa e extensão do ano de 2014, foi observado 

que não havia uma padronização dos Campi, no sentido de todos seguirem o mesmo fluxo de 

concessão e acompanhamento dos processos de pesquisa e extensão.  

  A princípio, estavam em fase de discussão os normativos que regulamentariam a carga 

horária docente (12 horas) destinada a Projetos de Pesquisa e Extensão. No entanto, a PRPI 

informou na atualização mensal do PPP/Audin que:  

 
“não é possível dar prosseguimento ao processo enquanto não houver a revisão dos 

normativos CS-IFB 05/2016 e SETEC nº 17/2016.” 

 

  Também, foi informado que: 

 
"enquanto esses normativos não são revistos, a PRPI trabalhou na melhoria do fluxo 

de pedidos para horas de pesquisa juntamente com a equipe de mapeamento de 

processos. Essa ação deu mais transparência e clareza dos procedimentos. 

Tão logo as normativas sejam aprovadas, retomaremos a discussão". 

 

  Dessa forma, espera-se que com a aprovação destes normativos, todos os campi sigam um 

mesmo procedimento de concessão e acompanhamento dos processos de pesquisa, inovação e 

extensão. 

http://www.sorteador.com.br/
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5.2 Das Constatações e Recomendações 

 

5.2.1 Fato 1 – PREX 

 

 A PREX informou que “os editais lançados em 2017 em que havia previsão de pagamento 

de bolsas, terão seus processos constituídos no ano de 2018”.   

  Verifica-se, portanto, que os prazos estabelecidos nos editais e na Portaria Normativa 

05/2016 não estão sendo cumpridos. Ressalta-se que uma possível demora na constituição e análise 

dos processos de prestação de contas pode gerar danos indevidos ao erário.   

Quanto aos processos encaminhados pela PREX e analisados pela equipe de auditoria, foram 

encontradas as inconsistências apresentadas nas tabelas abaixo. 

 

Edital Nº 19/RIFB, de 04 de maio de 2016 

Processo Inconsistências 

23098.01683.2016-87  Não há no processo documento que demonstra que o relatório final foi 

aprovado pela Pró-Reitoria de Ensino, de Extensão e de Pesquisa e 

Inovação, e validado pelo CGPIBP, conforme item 15.7 do referido 

edital;  

 Não há no processo relatório final de prestação de contas aprovados 

pela Pró-Reitoria de Administração – PRAD; 

 No processo faltou a inserção de notas/recibos originais. 

 

Chamada Pública IFB Nº 03/2017, de 01 de junho de 2017 

Processo Inconsistências 

23098.018123.2017-17  O relatório técnico e financeiro foi encaminhado fora do prazo 

previsto no item 9.1; 

 Não há no processo documento que demonstra que a prestação de 

contas, relatório técnico e financeiro, foi analisado pela PREX e 

PRAD, conforme item 9.6 da Chamada Pública. 

23098.018392.2017-83  O relatório técnico e financeiro foi encaminhado fora do prazo 

previsto no item 9.1; 

 Não há documento no processo que demonstra que a prestação de 

contas, relatório técnico e financeiro, foi analisado pela PREX e 

PRAD, conforme item 9.6 
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Edital 48/RIFB, de 03 de novembro de 2016 

Processo Inconsistências 

23098.025689.2016-14  Não há documento no processo que demonstra que a prestação de 

contas financeira foi aprovada pela PRAD, conforme Portaria 

Normativa nº 005, de 31 de agosto de 2016; 

 De acordo com a Portaria Normativa 005, de 31 de agosto de 2016, a 

prestação de contas dar-se-á em etapas parciais e finais. No entanto, 

no processo não foi encontrado a prestação de contas parcial;  

 O relatório financeiro final deveria ter sido enviado em até 30 dias 

após o término do projeto (conforme item 11.1 do edital). 

23098.025686.2016-81  Não há documento no processo que demonstra que a prestação de 

contas financeira foi aprovada pela PRAD, conforme Portaria 

Normativa nº 005, de 31 de agosto de 2016; 

 De acordo com a Portaria Normativa 005, de 31 de agosto de 2016, a 

prestação de contas dar-se-á em etapas parciais e finais. No entanto, 

no processo não foi encontrado a prestação de contas parcial;  

 O relatório financeiro final deveria ter sido enviado em até 30 dias 

após o término do projeto (conforme item 11.1 do edital). 

23098.025692.2016-38  Não há documento no processo que demonstra que a prestação de 

contas financeira foi aprovada pela PRAD, conforme Portaria 

Normativa nº 005, de 31 de agosto de 2016; 

 O relatório financeiro final deveria ter sido enviado em até 30 dias 

após o término do projeto (conforme item 11.1 do edital); 

 De acordo com a Portaria Normativa 005, de 31 de agosto de 2016, a 

prestação de contas dar-se-á em etapas parciais e finais. No entanto, 

no processo não foi encontrado a prestação de contas parcial. 

 

 

DA SOLICITAÇÃO DE PRONUNCIAMENTO DA UNIDADE EXAMINADA 

  

Para evitar eventuais equívocos, a Auditoria Interna, por meio da S.A nº 029/2018-

AUDIN/IFB, solicitou manifestação da área auditada acerca das inconsistências acima 

apresentadas. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 

 

A S.A nº 29/2018/Audin/IFB foi atendida por meio do Memo. Nº 80/2018/PREX/IFB. As 

justificativas serão apresentadas nas tabelas a seguir: 

 

Edital Nº 19/RIFB, de 04 de maio de 2016 

Processo 23098.01683.2016-87 

Inconsistências Manifestação da área auditada  Análise da equipe de auditoria  

 Não há no processo  Não consta no processo Relatório  Esta equipe de auditoria 
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documento que 

demonstra que o 

relatório final foi 

aprovado pela Pró-

Reitoria de Ensino, de 

Extensão e de Pesquisa 

e Inovação, e validado 

pelo CGPIBP, 

conforme item 15.7 do 

referido edital;  

 Não há no processo 

relatório final de 

prestação de contas 

aprovados pela Pró-

Reitoria de 

Administração – 

PRAD; 

 No processo faltou a 

inserção de 

notas/recibos originais. 

 

Final, portanto, não é possível a 

aprovação da PREX sem este 

documento. Ressalta-se que o mesmo 

já foi cobrado via Memorando e via 

e-mail ao proponente. Quanto a 

validação do CGPIBP informamos 

que o referido Comitê foi destituído 

no início do ano de 2017, e que, 

portanto, as validações são feitas pela 

própria PREX, visto que o Comitê 

tinha caráter consultivo e não 

deliberativo.  

 Devido à prorrogação do projeto, foi 

solicitado no Despacho nº 

127/2017/PREX (fl. 44) 

complementação do Relatório e da 

prestação de cintas, no entanto, esta 

não foi apresentada e, portanto, ainda 

não passou pela PRAD para 

avaliação. 

 Após a análise da prestação de contas 

pela PRAD esta constatada quais são 

os ajustes necessários, portanto, caso 

as notas originais não estejam no 

processo, o próprio setor financeiro 

solicita ajustes.  

verificou fragilidade nos 

mecanismos de controle 

quanto ao cumprimento das 

regras estabelecidas nos 

editais, principalmente, 

quanto a prestação de 

contas. É de bom alvitre que 

a PREX adote mecanismos 

aptos a melhorar os 

controles internos, no 

sentido de garantir que os 

coordenadores de projetos 

selecionados em editais de 

extensão entreguem os 

relatórios de forma 

completa e com 

documentos aceitáveis para 

a prestação de contas, 

dentro do prazo 

estabelecido no edital 

 A Audin identificou que há 

demora na análise da 

prestação de contas. Tal 

fato pode gerar prejuízos 

indevidos ao erário.  

 

 

Chamada Pública IFB Nº 03/2017, de 01 de junho de 2017 

Processo nº 23098.018123.2017-17 

Inconsistências Manifestação da área auditada Análise da equipe de auditoria 

 O relatório técnico e 

financeiro foi encaminhado 

fora do prazo previsto no 

item 9.1; 

 Não há no processo 

documento que demonstra 

que a prestação de contas, 

relatório técnico e 

financeiro, foi analisado 

pela PREX e PRAD, 

conforme item 9.6 da 

Chamada Pública. 

 Há no processo Despacho nº 

506/2017/PREX (fl.27) informando 

o prazo da apresentação do 

Relatório Final. 

 Os relatórios ainda não foram 

analisados pois a documentação 

foi inserida ao processo pela 

proponente e, logo, encaminhada à 

auditoria, assim, sem tempo hábil 

para análise da PREX e PRAD. 

 A Audin identificou que há 

demora na análise da 

prestação de contas. Tal 

fato pode gerar prejuízos 

indevidos ao erário.  

 

Processo nº 23098.018392.2017-83 

Inconsistências Manifestação da área auditada Análise da equipe de auditoria 

 O relatório técnico e 

financeiro foi encaminhado 

fora do prazo previsto no 

 Há no processo Despacho nº 

506/2017/PREX (fl.27) informando 

o prazo da apresentação do 

 A Audin identificou que há 

demora na análise da 

prestação de contas. Tal 
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item 9.1; 

 Não há documento no 

processo que demonstra 

que a prestação de contas, 

relatório técnico e 

financeiro, foi analisado 

pela PREX e PRAD, 

conforme item 9.6 

Relatório Final. 

 Os relatórios ainda não foram 

analisados pois a documentação 

foi inserida ao processo pela 

proponente e, logo, encaminhada à 

auditoria, assim, sem tempo hábil 

para análise da PREX e PRAD. 

fato pode gerar prejuízos 

indevidos ao erário.  

 

 

Edital 48/RIFB, de 03 de novembro de 2016 

Processo 23098.025689.2016-14 

Inconsistências Manifestação da área auditada Análise da equipe de auditoria 

 Não há documento no 

processo que demonstra 

que a prestação de contas 

financeira foi aprovada 

pela PRAD, conforme 

Portaria Normativa nº 

005, de 31 de agosto de 

2016; 

 De acordo com a Portaria 

Normativa 005, de 31 de 

agosto de 2016, a 

prestação de contas dar-

se-á em etapas parciais e 

finais. No entanto, no 

processo não foi 

encontrado a prestação 

de contas parcial;  

 O relatório financeiro 

final deveria ter sido 

enviado em até 30 dias 

após o término do projeto 

(conforme item 11.1 do 

edital). 

 Devido ao atraso no 

encaminhamento do processo, os 

Relatórios ainda não foram 

analisados pois a documentação foi 

inserida ao processo pela 

proponente e, logo, encaminhada à 

Auditoria, assim, sem tempo hábil 

para análise da PREX e PRAD. 

 Projetos que possuem vigência 

inferior a seis meses não necessitam 

de Relatório Parcial, apenas final, 

conforme folha 111, a vigência do 

projeto foi de 5 meses, também 

conforme Art. 31, inciso I da 

Portaria Normativa nº 005/2016. 

 Há no processo Despacho nº 

411/2017/PREX (fl. 35) informando 

o prazo de apresentação do 

Relatório Financeiro Final.  

 A Audin identificou que há 

demora na análise da 

prestação de contas. Tal 

fato pode gerar prejuízos 

indevidos ao erário.  

 Quanto ao relatório parcial, 

esta equipe de auditoria 

verificou que este não era 

obrigatório pois a vigência 

do projeto era inferior a 6 

meses.  

 Verificou-se fragilidade nos 

mecanismos de controles 

internos, no sentido de 

garantir que os 

coordenadores de projetos 

selecionados em editais de 

extensão entreguem os 

relatórios de forma 

completa e dentro do prazo 

estabelecido no edital. 

 

Processo 23098.025686.2016-81 

Inconsistências Manifestação da área auditada Análise da equipe de auditoria 

 Não há documento no 

processo que demonstra 

que a prestação de contas 

financeira foi aprovada 

pela PRAD, conforme 

Portaria Normativa nº 

005, de 31 de agosto de 

2016; 

 De acordo com a Portaria 

Normativa 005, de 31 de 

 Devido ao atraso no 

encaminhamento do processo, os 

Relatórios ainda não foram 

analisados pois a documentação foi 

inserida ao processo pela proponente 

e, logo, encaminhada à Auditoria, 

assim, sem tempo hábil para análise 

da PREX e PRAD. 

 Projetos que possuem vigência 

inferior a seis meses não necessitam 

 A Audin identificou que há 

demora na análise da 

prestação de contas. Tal 

fato pode gerar prejuízos 

indevidos ao erário.  

 Quanto ao relatório parcial, 

esta equipe de auditoria 

verificou que este não era 

obrigatório, pois a vigência 

do projeto era inferior a 6 
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agosto de 2016, a 

prestação de contas dar-

se-á em etapas parciais e 

finais. No entanto, no 

processo não foi 

encontrado a prestação 

de contas parcial;  

 O relatório financeiro 

final deveria ter sido 

enviado em até 30 dias 

após o término do projeto 

(conforme item 11.1 do 

edital). 

de Relatório Parcial, apenas final, 

conforme folha 111, a vigência do 

projeto foi de 5 meses, também 

conforme Art. 31, inciso I da 

Portaria Normativa nº 005/2016. 

Há no processo Despacho nº 

412/2017/PREX (fl. 35) informando 

o prazo de apresentação do 

Relatório Financeiro Final. 

meses. 

 Por fim, verificou-se 

fragilidade nos mecanismos 

de controles internos, no 

sentido de garantir que os 

coordenadores de projetos 

selecionados em editais de 

extensão entreguem os 

relatórios de forma 

completa e dentro do prazo 

estabelecido no edital. 

 

Processo 23098.025692.2016-38 

Inconsistências Manifestação da área auditada Análise da equipe de auditoria 

 Não há documento no 

processo que demonstra 

que a prestação de contas 

financeira foi aprovada 

pela PRAD, conforme 

Portaria Normativa nº 

005, de 31 de agosto de 

2016; 

 O relatório financeiro 

final deveria ter sido 

enviado em até 30 dias 

após o término do projeto 

(conforme item 11.1 do 

edital); 

 De acordo com a Portaria 

Normativa 005, de 31 de 

agosto de 2016, a 

prestação de contas dar-

se-á em etapas parciais e 

finais. No entanto, no 

processo não foi 

encontrado a prestação 

de contas parcial. 

 Devido ao atraso no 

encaminhamento do processo, os 

Relatórios ainda não foram 

analisados pois a documentação foi 

inserida ao processo pela 

proponente e, logo, encaminhada à 

Auditoria, assim, sem tempo hábil 

para análise da PREX e PRAD. 

 Há no processo Despacho nº 

413/2017/PREX (fl. 35) informando 

o prazo de apresentação do 

Relatório Financeiro Final. 

 Projetos que possuem vigência 

inferior a seis meses não necessitam 

de Relatório Parcial, apenas final, 

conforme folha 111, a vigência do 

projeto foi de 5 meses, também 

conforme Art. 31, inciso I da 

Portaria Normativa nº 005/2016. 

 

 A Audin identificou que há 

demora na análise da 

prestação de contas. Tal 

fato pode gerar prejuízos 

indevidos ao erário.  

 Quanto ao relatório parcial, 

esta equipe de auditoria 

verificou que este não era 

obrigatório pois a vigência 

do projeto era inferior a 6 

meses. 

 Verificou-se fragilidade nos 

mecanismos de controles 

internos, no sentido de 

garantir que os 

coordenadores de projetos 

selecionados em editais de 

extensão entreguem os 

relatórios de forma 

completa e dentro do prazo 

estabelecido no edital 

 

CONSTATAÇÃO (XXX)  

Há demora na constituição e análise dos processos de prestação de contas 

 Conforme informação da PREX, constatou-se que os editais lançados em 2017 em 

que havia previsão de pagamento de bolsas, não tiverem seus processos constituídos. 

A PREX informou que tais processos serão constituídos em 2018. Sendo assim, 

verifica-se que os prazos estabelecidos nos editais e na Portaria Normativa 05/2016 

não estão sendo cumpridos; 

 Constatou-se, também, que os processos listados abaixo não tiveram suas prestações 

de contas analisadas pela PREX e PRAD.  
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Tabela a.1 
Edital /Chamada Pública Processo 

Edital Nº 19/RIFB, de 04 de maio de 2016 23098.0168323.2016-87 

Chamada Pública IFB Nº 03/2017 23098.018123.2017-17 

Chamada Pública IFB Nº 03/2017 23098.018392.2017-83 

Edital 48/RIFB, de 03 de novembro de 2016 23098.025689.2016-14 

Edital 48/RIFB, de 03 de novembro de 2016 23098.025686.2016-81 

Edital 48/RIFB, de 03 de novembro de 2016 23098.025692.2016-38 

   

  Dessa forma, resta constatada a morosidade na análise das prestações de contas dos projetos 

de extensão.  

   

RECOMENDAÇÃO (XXX) 

Recomenda-se a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura que constitua imediatamente os 

processos de prestação de contas dos editais lançados em 2017, em que havia previsão de 

pagamento de bolsas. Destaca-se que é de bom alvitre que no início da execução do projeto seja 

constituído o processo de análise de prestação de contas. 

Recomenda-se, também, que a PREX analise as prestações de contas dos processos listados 

na tabela a.1, e logo após, encaminhe os processos para análise da PRAD.   
  Ressalta-se que a prestação de contas é condição essencial para o encerramento da execução 

de um projeto, demonstrando os acontecimentos de forma inteligível, fácil e detalhada. A análise 

em tempo hábil dos projetos de pesquisa e extensão é extremamente relevante e visa verificar o 

correto andamento das atividades, de modo a sanar, o quanto antes, as deficiências que 

eventualmente tenham surgido. 

 

5.2.2 Fato 2 – PRPI  

As seguintes inconsistências foram encontradas na análise dos processos: 

 
Edital 11/2016  

Processo Inconsistências 

23098.001787.2018-28  Não há documento no processo que comprove que a GRU no valor de 

R$ 265,38 foi paga; 

De acordo com o edital, o saldo não utilizado deveria ser devolvido em até 30 

dias após o término do projeto, por meio de GRU; 

 O edital 11/2016 RIFB, de 08 de abril de 2016 prevê que: 

“a formalização do projeto será realizada mediante a celebração de 

Termo de Compromisso” 

No entanto, o referido Termo de Compromisso no Processo não consta no 

processo. 

23098.003123.2018-01  O edital 11/2016 RIFB, de 08 de abril de 2016 prevê que: 

“a formalização do projeto será realizada mediante a celebração de 

Termo de Compromisso” 

No entanto, o referido Termo de Compromisso no Processo não consta no 

processo. 
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Edital nº 012/21016, RIFB, de 08 de abril de 2016 

Processo Inconsistências 

23098.001300.2018-15  Houve demora na análise de prestação de contas; 

 O edital 12/2016 RIFB, de 08 de abril de 2016 prevê que: 

“a formalização do projeto será realizada mediante a celebração de 

Termo de Compromisso” 

No entanto, não consta o referido Termo de Compromisso no Processo. 

23098.001388.2018-67   O edital 12/2016 RIFB, de 08 de abril de 2016 prevê que: 

“a formalização do projeto será realizada mediante a celebração de 

Termo de Compromisso” 

No entanto, não consta o referido Termo de Compromisso no Processo; 

 Não há documento que demostra que a prestação de contas foi analisada pela 

PRPI; 

 Não há documento que demostra que o Relatório Financeiro foi analisado 

pelo Ordenador de Despesa.  

 

Edital nº 046/RIFB, de 27 de outubro de 2016 

Processo Inconsistências 

23098.026675.2016-18  Não há documento no processo que demostra que a GRU (Guia de 

Recolhimento da União) no valor de R$ 785,00 foi quitada.  

23098.026669.2016-61  O Relatório Técnico Final não foi encontrado no referido processo; 

 Não há documento que demostra que a prestação de contas foi analisada 

pela PRPI, conforme item 11.7 do Edital; 

 Não há documento que demostra que o Relatório Financeiro foi analisado 

pelo Ordenador de Despesa, conforme art. 32, inciso II da Portaria 

Normativa Nº 05 de 2016.   

23098.026676.2016-62  A proponente anexou no processo esclarecimentos acerca das divergências 

encontradas pela PRAD na prestação de contas. No entanto, falta a análise 

final da PRAD. 

 

23098.001692.2018-12  O edital 11/2016 RIFB, de 08 de abril de 2016 prevê que: 

“a formalização do projeto será realizada mediante a celebração de 

Termo de Compromisso” 

No entanto, o referido Termo de Compromisso no Processo não consta no 

processo. 
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Edital nº 018/RIFB, de 02 de maio de 2016 

Processo Inconsistências 

23133.022400.2016-31  A prestação de contas não ocorreu no prazo do item 11.3 do Edital 

18/2016. De acordo com esse item, a prestação de contas deveria ser 

realizada até 30 (trinta) dias após o CONECTA IF 2016, a contar da data 

de encerramento do evento em questão. 

23161.008255.2017-20  Não há documento no processo que demostra que a GRU (Guia de 

Recolhimento da União) no valor de R$ 375,23 foi quitada; 

 A prestação de contas não ocorreu no prazo do item 11.3 do Edital 

18/2016. De acordo com esse item, a prestação de contas deveria ser 

realizada até 30 (trinta) dias após o CONECTA IF 2016, a contar da data 

de encerramento do evento em questão. 

23133.022212.2016-14  A PRAD considerou que parte da despesa executada não estava autorizada. 

Porém, a pesquisadora realizou a justificativa e sugeriu que a PRPI adotasse 

o Manual de prestação de contas estabelecidos no CPNq. Dessa forma, para 

finalizar essa prestação de contas, falta a análise final da PRPI.  

23098.010969.2007-17  Após a manifestação da Procuradoria Jurídica e da análise da justificativa 

exposta no Memorando 14/2017, a PRAD manteve a GRU no valor de 

R$2.732,71. No entanto, de acordo com o Memorando nº 09/2018, a 

professora irá aguardar pronunciamento judicial acerca da questão posta. 

Sendo assim, essa auditoria questiona se já houve manifestação judicial.  

 

DA SOLICITAÇÃO DE PRONUNCIAMENTO DA UNIDADE EXAMINADA 

  

Para evitar eventuais equívocos, a Auditoria Interna, por meio da S.A nº 028/2018-

AUDIN/IFB, solicitou manifestação da área auditada acerca das inconsistências acima 

apresentadas. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 

 

A S.A nº 28/2018/Audin/IFB foi atendida por meio do Memo. Nº 168/2018/PREX/PRPI. 

Nesse Memorando, a PRPI apresentou os seguintes esclarecimentos: 

 

Edital 11/2016  

Processo nº 23098.001787.2018-28 

Inconsistências Manifestação da Área Auditada Análise do Controle Interno 

 Não há documento no processo 

que comprove que a GRU no 

valor de R$ 265,38 foi paga; 

De acordo com o edital, o saldo 

não utilizado deveria ser 

devolvido em até 30 dias após o 

término do projeto, por meio de 

GRU; 

 O edital 11/2016 RIFB, de 08 de 

abril de 2016 prevê que: 

 A GRU foi paga em 

02/04/2018 e o processo 

estava na Audin, por isso 

não constava dos autos. 

 Foi inserido no processo o 

formulário de identificação 

do bolsista, Termo de 

compromisso e declaração 

do orientador. 

 Verificou-se que o processo de 

prestação de contas foi aberto 

em fevereiro de 2018, no 

entanto, o edital é de 2016. 

 A equipe de auditoria verificou 

que a GRU foi paga, e o 

formulário de identificação do 

bolsista foi inserido no 

processo. Dessa forma, essas 

inconsistências foram sanadas. 
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“a formalização do projeto será 

realizada mediante a celebração 

de Termo de Compromisso” 

No entanto, o referido Termo de 

Compromisso no Processo não 

consta no processo. 

 Após o processo retornar da 

Audin vamos dar 

prosseguimento para 

análise final da PRAD 

No entanto, essa equipe de 

auditoria orienta que não haja 

demora na inserção do Termo 

de Compromisso no processo. 

 Quanto à análise final da 

PRAD, essa auditoria solicita à 

PRPI que encaminhe à Audin o 

despacho final da PRAD.  

Processo nº 23098.003123.2018-01 

Inconsistências Manifestação da área 

auditada 

Análise do Controle Interno 

 O edital 11/2016 RIFB, de 08 de 

abril de 2016 prevê que: 

“a formalização do 

projeto será realizada 

mediante a celebração 

de Termo de 

Compromisso” 

No entanto, o referido Termo de 

Compromisso no Processo não 

consta no processo. 

 

 Foi inserido no processo o 

formulário de identificação 

do bolsista, Termo de 

compromisso e declaração 

do orientador.  

 Verificou-se que o processo 

de prestação de contas foi 

aberto em fevereiro de 2018, 

no entanto, o edital é de 2016. 

 A equipe de auditoria 

verificou que o formulário de 

identificação do bolsista foi 

inserido no processo. 

No entanto, essa equipe de 

auditoria orienta que não haja 

demora na inserção do Termo 

de Compromisso no processo. 

 

Processo nº 23098.001692.2018-12 

Inconsistências Manifestação da área 

auditada 

Análise do Controle Interno 

 O edital 11/2016 RIFB, de 08 de 

abril de 2016 prevê que: 

“a formalização do 

projeto será realizada 

mediante a celebração 

de Termo de 

Compromisso” 

No entanto, o referido Termo de 

Compromisso no Processo não 

consta no processo. 

 Foi inserido no processo o 

formulário de identificação 

do bolsista, Termo de 

compromisso e declaração 

do orientador.  

 Verificou-se que o processo 

de prestação de contas foi 

aberto em fevereiro de 2018, 

no entanto, o edital é de 2016. 

 A equipe de auditoria 

verificou o formulário de 

identificação do bolsista foi 

inserido no processo. 

No entanto, essa equipe de 

auditoria orienta que não haja 

demora na inserção do Termo 

de Compromisso no processo. 

 

 
Edital nº 012/21016, RIFB, de 08 de abril de 2016 

Processo 23098.001300.2018-15 

Inconsistências Manifestação da área auditada  Análise do Controle Interno 

 Houve demora na análise 

de prestação de contas; 

 O edital 12/2016 RIFB, 

de 08 de abril de 2016 

 A demora se deve a equipe 

reduzida da PRPI e ao aumento no 

número dos processos com 

financiamento, que demanda 

 A equipe de auditoria 

verificou que o formulário de 

identificação do bolsista foi 

inserido no processo. 
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prevê que: 

“a formalização 

do projeto será 

realizada 

mediante a 

celebração de 

Termo de 

Compromisso” 

No entanto, não consta o 

referido Termo  de 

Compromisso no 

Processo. 

análise antes da aprovação dos 

projetos, durante o projeto para 

pedidos de remanejamento e após 

na fase de prestação de contas. 

 Foi inserido no processo o 

formulário de identificação do 

bolsista, Termo de compromisso e 

declaração do orientador. 

No entanto, essa equipe de 

auditoria orienta que não haja 

demora na inserção do Termo 

de Compromisso no processo, 

bem como, em sua análise de 

prestação de contas. 

 Verificou-se que o processo 

de prestação de contas foi 

aberto em fevereiro de 2018, 

no entanto, o edital é de 2016. 

 

Processo nº 23098.001388.2018-67 

Inconsistências Manifestação da área auditada Análise do Controle Interno 

  O edital 12/2016 RIFB, 

de 08 de abril de 2016 

prevê que: 

“a formalização 

do projeto será 

realizada 

mediante a 

celebração de 

Termo de 

Compromisso” 

No entanto, não consta o 

referido Termo de 

Compromisso no 

Processo; 

 Não há documento que 

demostra que a prestação 

de contas foi analisada 

pela PRPI; 

 Não há documento que 

demostra que o Relatório 

Financeiro foi analisado 

pelo Ordenador de 

Despesa.  

 Foi inserido no processo o 

formulário de identificação do 

bolsista, Termo de compromisso e 

declaração do orientador. 

 A prestação de contas não foi 

analisada pela PRPI porque o 

processo foi solicitado pela Audin. 

Foi inserido parecer da PRPI. 

 Após o processo retornar da Audin 

vamos dar prosseguimento para 

análise da PRAD. 

 A equipe de auditoria 

verificou que o formulário de 

identificação do bolsista foi 

inserido no processo. 

 Verificou-se que o processo 

de prestação de contas foi 

aberto em fevereiro de 2018, 

no entanto, o edital é de 2016. 

Notou-se, também, que a as 

notas fiscais constantes dos 

processos são cópias. A 

proponente afirmou que 

encaminhou as notas originais 

na prestação de contas parcial. 

A PRPI solicita que as cópias 

sejam consideradas para a 

devida prestação de contas. 

Dessa forma, essa equipe 

orienta que não haja demora 

na formalização do processo 

de prestação de contas.  

Por fim, falta a análise da 

PRAD.  

 

Edital nº 046/RIFB, de 27 de outubro de 2016 

Processo nº 23098.026675.2016-18 

Inconsistências Manifestação da área auditada Análise do Controle Interno 

 Não há documento no 

processo que demostra que a 

GRU (Guia de Recolhimento 

da União) no valor de 

R$ 785,00 foi quitada.  

 Assim que o processo foi 

restituído pela Audin foi 

enviado e-mail cobrando a 

pesquisadora. 

 Foi inserido no processo o 

comprovante de GRU. 

 A cópia do comprovante 

inserido no processo não está 

nítida. Dessa forma, não foi 

possível identificar se houve o 

efetivo pagamento. Ressalta-se 

que é de bom que que seja 
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 Após o processo retornar da 

Audin vamos dar 

prosseguimento para análise 

final da PRAD. 

inserido o comprovante original 

no processo. 

 Quanto à análise final da 

PRAD, essa auditoria solicita à 

PRPI que encaminhe à Audin o 

despacho final da PRAD. 

Processo nº 23098.026669.2016-61 

Inconsistências Manifestação da área 

auditada 

Análise do Controle Interno 

 O Relatório Técnico Final 

não foi encontrado no 

referido processo; 

 Não há documento que 

demostra que a prestação de 

contas foi analisada pela 

PRPI, conforme item 11.7 do 

Edital; 

 Não há documento que 

demostra que o Relatório 

Financeiro foi analisado pelo 

Ordenador de Despesa, 

conforme art. 32, inciso II da 

Portaria Normativa Nº 05 de 

2016.   

 Foi feita novamente a 

cobrança ao pesquisador (e-

mail no processo). O mesmo 

enviou o relatório final e 

estamos aguardando a 

chegada dos comprovantes 

originais para dar 

prosseguimento na análise 

técnica (PRPI) e financeira 

(PRAD). 

 O relatório final não foi 

inserido no processo; 

 A Audin identificou que há 

demora na análise da prestação 

de contas.  

Processo nº 23098.026676.2016-62 

Inconsistências Manifestação da área 

auditada 

Análise do Controle Interno 

 A proponente anexou no 

processo esclarecimentos 

acerca das divergências 

encontradas pela PRAD na 

prestação de contas. No 

entanto, falta a análise final 

da PRAD. 

 Não foi realizada análise 

final, pois quando o processo 

chegou em 15 de março e 

como era objeto de auditoria 

foi tramitado para o setor no 

dia 16 de março. 

 Após o processo retornar da 

Audin vamos dar 

prosseguimento para análise 

final da PRAD. 

 Quanto à análise final da 

PRAD, essa auditoria solicita à 

PRPI que encaminhe à Audin o 

despacho final da PRAD. 

 

Edital nº 018/RIFB, de 02 de maio de 2016 

Processo nº 23133.022400.2016-31 

Inconsistência Manifestação da área auditada Análise do Controle Interno 

 A prestação de contas não 

ocorreu no prazo do item 11.3 

do Edital 18/2016. De acordo 

com esse item, a prestação de 

contas deveria ser realizada 

até 30 (trinta) dias após o 

 A prestação de contas é uma 

etapa que cabe ao 

pesquisador, ou seja, após 

encerrada a vigência o 

pesquisador tem até 30 dias 

para enviar a prestação de 

 A Audin identificou que há 

demora na análise da 

prestação de contas. 

 Quanto à análise final da 

PRAD, essa auditoria solicita 

à PRPI que encaminhe à 
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CONECTA IF 2016, a contar 

da data de encerramento do 

evento em questão. 

 

contas. 

 De acordo com a folha 04 do 

processo, o relatório foi 

enviado dia 19 de outubro de 

2016, ou seja, com menos de 

30 dias após o encerramento 

do ConectaIF 2016. 

 Após o processo retornar da 

Audin vamos dar 

prosseguimento para análise 

final da PRAD. 

Audin o despacho final da 

PRAD. 

Processo nº 23161.008255.2017-20 

Inconsistências Manifestação da área auditada Análise do Controle Interno 

 Não há documento no 

processo que demostra que a 

GRU (Guia de Recolhimento 

da União) no valor de 

R$ 375,23 foi quitada; 

 A prestação de contas não 

ocorreu no prazo do item 11.3 

do Edital 18/2016. De acordo 

com esse item, a prestação de 

contas deveria ser realizada 

até 30 (trinta) dias após o 

CONECTA IF 2016, a contar 

da data de encerramento do 

evento em questão. 

 Já foram encaminhadas 3 vias 

de GRU sem sucesso de 

pagamento pela pesquisadora. 

Qual seria a orientação para 

que ela proceda com o 

pagamento? 

 Inserimos no processo a troca 

de e-mails entre PRPI e a 

pesquisadora. 

 Os pesquisadores quando não 

prestam contas no período 

correto ficam com o status de 

“inadimplente” com a PRPI, 

não podendo concorrer aos 

editais até sanar a pendência.  

 O item 11.10 do Edital nº 

018/RIFB prevê que a não 

prestação de contas na forma 

e com o conteúdo 

especificado no edital pelo 

servidor responsável pela 

solicitação e aplicação dos 

recursos será passível de 

apuração disciplinar e 

administrativa. 

 A Audin identificou que há 

demora na análise da 

prestação de contas. 

 

Processo nº 23133.022212.2016-14 

Inconsistência Manifestação da área auditada Análise do Controle Interno 

 A PRAD considerou que parte 

da despesa executada não 

estava autorizada. Porém, a 

pesquisadora realizou a 

justificativa e sugeriu que a 

PRPI adotasse o Manual de 

prestação de contas 

estabelecidos no CPNq. Dessa 

forma, para finalizar essa 

prestação de contas, falta a 

análise final da PRPI.  

 Foi inserido no processo o 

despacho da PRPI sobre a 

questão do Manual do CNPq. 

 Após o processo retornar da 

Audin vamos dar 

prosseguimento para análise 

final da PRAD, uma vez que a 

GRU já foi paga pela 

pesquisadora. 

 Quanto à análise final da 

PRAD, essa auditoria solicita 

à PRPI que encaminhe à 

Audin o despacho final da 

PRAD. 

Processo nº 23098.010969.2007-17 

Inconsistência Manifestação da área auditada Análise do Controle Interno 

 Após a manifestação da 

Procuradoria Jurídica e da 

análise da justificativa exposta 

no Memorando 14/2017, a 

 Informamos que não consta 

nenhuma manifestação formal 

acerca da judicialização do 

processo. 

 Esta equipe de auditoria 

orienta que a PRPI solicite à 

professora a manifestação 

judicial em questão.  
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PRAD manteve a GRU no 

valor de R$2.732,71. No 

entanto, de acordo com o 

Memorando nº 09/2018, a 

professora irá aguardar 

pronunciamento judicial 

acerca da questão posta. 

Sendo assim, essa auditoria 

questiona se já houve 

manifestação judicial.  

 Nesse sentido, questiona-se 

qual é o procedimento a ser 

seguido uma vez que isso 

nunca ocorreu?  

 É de bom tom que a PRPI 

acompanhe a decisão judicial, 

para que, se a justiça entender 

que o valor é devido, possa 

cobrar da servidora em 

questão. Dessa forma, evitará 

prejuízo ao erário.  

 

CONSTATAÇÃO (XXX) 

Demora na constituição e análise dos processos de prestação de contas 

 Esta equipe de auditoria constatou fragilidade nos mecanismos de controle quanto ao 

cumprimento das regras estabelecidas nos editais, principalmente, quanto à prestação de 

contas. Para corroborar com este entendimento, verificou-se que vários projetos 

referentes aos editais de 2016 e 2017 só tiverem seus processos de prestação de contas 

abertos no ano de 2018. Também, verificou-se morosidade na inserção dos Termos de 

Compromisso nos processos dos editais 11 e 12/2016 RIFB. Estes editais previam que a 

formalização dos projetos seria realizada mediante a celebração de Termo de 

Compromisso; 

 Também, foi constatada demora pela PRPI na análise dos processos de prestação de 

contas dos projetos.  

 Por fim, na análise dos processos encaminhado a esta Auditoria, foram constatadas as 

inconsistências apresentadas na tabela a.2: 

 

Tabela a.2 

Edital Processo Inconsistências constatadas 

Edital 11/2016  23098.001787.2018-28  Falta a análise final da PRAD  
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012/2016, RIFB, de 08 de 

abril de 2016 

 

23098.001388.2018-67  O processo de prestação de contas 

não foi analisado pela PRPI e 

PRAD; 

 As notas fiscais constantes dos 

processos são cópias. 

046/RIFB, de 27 de 

outubro de 2016 

23098.026675.2016-18  A cópia do comprovante da GRU 

inserida no processo não está 

nítida. 

 O processo de prestação de contas 

não foi analisado pela PRAD. 

046/RIFB, de 27 de 

outubro de 2016 

23098.026669.2016-61  Não consta no processo o relatório 

final do projeto. Por esse motivo, o 

processo de prestação de contas 

não foi analisado pela PRPI e 

PRAD. 

46/RIFB, de 27 de outubro 

de 2016 

23098.026676.2016-62  Falta análise final da PRAD 

018/RIFB, de 02 de maio 

de 2016 

 

23133.022400.2016-31  Falta análise final da PRAD  

018/RIFB, de 02 de maio 

de 2016 

 

23161.008255.2017-20  Não há documento no processo que 

demostra que a GRU (Guia de 

Recolhimento da União) no valor 

de R$ 375,23 foi quitada; 

 A prestação de contas não ocorreu 

no prazo do item 11.3 do Edital 

18/2016. 

018/RIFB, de 02 de maio 

de 2016 

 

23133.022212.2016-14  Falta análise final da PRAD  

 

RECOMENDAÇÃO (XXX) 

 Recomenda-se que a PRPI adote mecanismos aptos a melhorar os controles internos tais 

como, manuais, termos de compromissos e check list, no sentido de garantir que os 

coordenadores de projetos selecionados em editais entreguem os relatórios de forma 

completa e com documentos hábeis, bem como quaisquer outros documentos exigidos, 

sempre de acordo com os prazos definidos em edital.  É de suma importância que, em 

caso de não atendimento das exigências do edital no prazo certo, o coordenador seja 

notificado a devolver os recursos e, se não ocorrer a devolução, sejam adotadas formas 

de penalidade com o objetivo de ressarcimento ao erário. 

 Esta Auditoria, também, recomenda à PRPI que constitua os processos de prestação de 

contas, tão logo haja início a execução dos projetos. Ressalta-se que a prestação de 

contas é condição essencial para o encerramento da execução de um projeto, 

demonstrando os acontecimentos de forma inteligível, fácil e detalhada. A análise em 

tempo hábil dos projetos de pesquisa e extensão é extremamente relevante e visa 

verificar o correto andamento das atividades, de modo a sanar, o quanto antes, as 

deficiências que eventualmente tenham surgido. 

 Por fim, recomenda-se que a PRPI: 

  Encaminhe os processos 23098.001787.2018-28, 23098.026676.2016-62, 
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23133.022400.2016-31, e 23133.022212.2016-14 para análise final da PRAD; 

 Insira o comprovante original de pagamento de GRU no processo 

23098.026675.2016-18, e em seguida encaminhe o referido processo à PRAD 

para análise; 

 Analise a prestação de contas do processo nº 23098.001388.2018-67, e logo após, 

encaminhe o processo a PRAD para análise; 

 Cobre, novamente, o coordenador do projeto do processo nº 23161.008255.2017-

20, para que este comprove o pagamento da GRU (Guia de Recolhimento da 

União) no valor de R$ 375,23; 

 Cobre, novamente, o relatório final do projeto do processo 23098.026669.2016-61, 

e analise a prestação de contas do referido projeto.  

  É de bom tom que a PRPI exija o cumprimento das regras estabelecidas nos editais, 

principalmente, quanto a prestação de contas. O não cumprimento enseja a aplicação das 

penalidades previstas nos editais, bem como na Portaria Normativa nº 05, de 31 de agosto de 2016. 

 

6. VALORES 

 

Não foram avaliados valores na presente auditoria, mas procedimentos previstos em 

normativos.  

 

7. CONCLUSÃO 

 

  O final da presente auditoria permitiu concluir que os controles internos referentes aos 

processos que envolvem projetos de pesquisa e extensão merecem uma atenção especial, por parte 

dos gestores, no que tange a prestação de contas dos recursos repassados aos coordenadores, a fim 

de que todos os normativos vigentes sejam atendidos e respeitados. A Pró-Reitoria de Extensão e 

Cultura e a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, por sua vez, devem criar mecanismos que visem 

garantir um controle satisfatório, bem como que mitiguem as fragilidades encontradas na prestação 

de contas dos projetos de pesquisa e extensão.   

  A Auditoria Interna deste Instituto entende a dificuldade dos gestores em manter um 

controle efetivo do processo, tendo em vista o número reduzido de servidores, bem como a 

variedade de editais e projetos. No entanto, acredita-se que, com o aprimoramento dos 

procedimentos e a adoção de um controle preventivo, a PRPI e a PREX reduzirão 

significativamente as vulnerabilidades encontradas pela equipe de auditoria. 

  Nesse ponto, é importante destacar que a análise em tempo hábil dos projetos visa verificar 

o correto andamento das atividades, de modo a sanar, o quanto antes, as deficiências que 

eventualmente tenham surgido. 

  Ressalta-se que a prestação de contas dos projetos de pesquisa e extensão é extremamente 

relevante, pois se trata de atividade ligada diretamente ao cumprimento da finalidade da Instituição, 

cujos resultados insatisfatórios podem impactar negativamente o cumprimento das metas 

institucionais e a qualidade dos serviços prestados à sociedade. 

  Dessa forma, os trabalhos desta auditoria visaram identificar a ocorrência de impropriedades 

nas rotinas pertinentes à área, visando corrigi-las e evitar a sua reincidência.   

  Por fim, esta Auditoria Interna agradece a atenção dos gestores que receberam prontamente 

a equipe de auditoria, e solicita-se que o Plano de Providências Permanente- PPP/Audin seja 
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atualizado, no interstício máximo de 90 (noventa) dias, informando sobre implementação ou não 

das referidas recomendações. 

 

 

Brasília, 10 de maio de 2018. 

 

Atenciosamente,   

 

 

Sarah Lopes Pinto 

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. 

 

 

 

Ciente do Reitor/Presidente do Conselho Superior em       /      /2018 

 

________________________ 

carimbo/assinatura 


