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RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 05/2018 

 
  
Auditoria de Análise do Cumprimento dos Requisitos da Portaria Normativa Nº 01/2017 

Ao Dirigente: 
Magnífico Reitor Prof. Wilson Conciani 
Com cópia para: 
- Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação – PRPI; Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – PREX; 

Pró Reitoria de Administração – PRAD; Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PRGP; Pró-Reitoria 
de Ensino – PREN; Campus Brasília; Campus Ceilândia;  Campus Estrutural;  Campus Planaltina;  
Campus Recanto das Emas; - Campus Riacho Fundo;  Campus Samambaia;  Campus Taguatinga;   
Campus Samambaia;  Campus São Sebastião e Campus Taguatinga. 

 
Locais auditados: 
- Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação – PRPI; 
- Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – PREX; 
- Pró Reitoria de Administração - PRAD 
- Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PRGP; 
- Pró-Reitoria de Ensino – PREN; 
- Gabinete da Reitoria;  
- Campus Brasília;  
- Campus Ceilândia; 
- Campus Estrutural; 
- Campus Planaltina; 
- Campus Recanto das Emas; 
- Campus Riacho Fundo; 
- Campus Taguatinga;  
- Campus Samambaia; 
- Campus São Sebastião; 
- Campus Taguatinga. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
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 05/2018 para apreciação e conhecimento do resultado da Auditoria de Análise do Cumprimento 
dos Requisitos da Portaria Nº 01/2017, prevista no item 6.6 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 
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legalidade, economicidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e da eficiência dos atos e fatos 
praticados. 
 

2. OBJETIVO 
 
O objetivo geral da presente auditoria consistiu em verificar a adequação e padronização dos 

procedimentos e controles dos trabalhos relacionados à concessão de horas para pesquisa e extensão, 
de modo a evitar possíveis inconsistências diante da falta ou falhas de uso nos controles internos. 
Assim sendo, quanto maior for o grau de adequação dos controles internos administrativos, menor 
será a vulnerabilidade dos riscos inerentes à gestão propriamente dita. 

Os objetivos específicos desta auditoria consistiram em: 
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 os beneficiados pela Portaria nº 01/2017 cumpriram as condições 
estabelecidas para a concessão de horas para pesquisa, inovação e extensão;  

c) verificar se os servidores que estão desenvolvendo atividades em Pesquisa e 
Inovação (PI) e Extensão (EX) estão sendo acompanhadas por meio do Plano de 
Atividades dos Técnico-Administrativos (PAT) e do Relatório de Atividades dos 
Técnico-Administrativos (RAT); 

d) verificar se os servidores técnico-administrativo estão cumprindo a carga horária 
estabelecida pela Portaria; 

e) evitar o cometimento de erros, desperdícios, abusos, práticas antieconômicas, 
fraudes, avaliar custos de um controle em relação aos benefícios que ele possa 
proporcionar. 

 
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 processos; 
 envio de solicitação de auditoria; 
 entrevista com responsáveis das áreas; 
 análise e estudo dos dados de controles internos da PREX e da PRPI; 
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 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 não há recomendações pendentes de 
implementação relacionadas ao cumprimento dos requisitos da Portaria Normativa Nº 01/2017 do 
IFB. Dessa forma, não foi necessário solicitar informações às unidades examinadas. 

 
Do Desenvolvimento dos Trabalhos de Auditoria   
 
A presente auditoria tinha como prazo para planejamento, execução e finalização o período 

16 de abril a 06 de junho de 2018. Todavia, não foi possível finalizar os trabalhos no tempo 
planejado. 

 Inicialmente, foram emitidas as SAs de nºs 30 a 35/2018-Audin/IFB, respectivamente, à 
PRAD, PREN, PREX, PRGP, PRPI e ao Gabinete. Em seguida, foram emitidas as S.As de nºs 37 a  
46, respectivamente, aos Campi Brasília, Planaltina, Taguatinga, Samambaia, Gama, Recanto das 
Emas, Riacho Fundo, Estrutural, São Sebastião e Ceilândia.  Essas SAs requisitavam o atendimento 
dos seguintes quesitos: 

 Informar se as chefias imediatas estão dando ciência à Coordenação de Gestão de Pessoas – 
CDGP ou à PRGP acerca da participação dos servidores técnicos-administrativos nas 
atividades de distribuição da carga horária além das atividades do Ambiente Imediato (AI), 
conforme Art. 5º, § 2º da Portaria Normativa 01/2017. 
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 Informar se a PRGP/CDGP do Campus está arquivando, na pasta funcional do servidor, o 
memorando que comunica a participação do servidor nas atividades de distribuição da carga 
horária além das atividades do Ambiente Imediato (AI), conforme Art. 5º, § 2º da Portaria 
Normativa 01/2017. 

 Encaminhar à Auditoria Interna relação contendo os nomes dos servidores lotados no 
Campus que tiveram concessão de horas destinadas às atividades de pesquisa, inovação e 
extensão, conforme preceitua a Portaria Normativa Nº 01 de 2017.  

  Também, foi solicitado à PREX e à PRPI o encaminhamento de lista contendo os nomes de 
todos servidores do IFB que tiveram os projetos registrados naquelas Pró-Reitorias, no que se refere 
à dedicação de horas destinadas às atividades de extensão, conforme art. 8º da Portaria Normativa 
01/2017. Tal fato tinha como finalidade verificar se os servidores que têm horas destinadas à 
pesquisa, inovação e extensão estão registrando seus projetos nas devidas Pró-Reitorias.  
  Outrossim, foi indagado ao Gabinete da Reitoria acerca da validade de 1 (um) ano prevista 
no Art. 21 da referida Portaria Normativa. Dessa forma, esta auditoria questionou se as novas horas 
de pesquisa, inovação e extensão estavam sendo concedidas aos servidores técnico-administrativos.  
  Acerca desse fato, o gabinete informou que: 

“(..) a Portaria Normativa nº 01, de 07 de março de 2017, encontra-se em processo 
de renovação, onde um grupo de trabalho está fazendo toda a análise e revisão e 
após encaminhará para o Conselho Superior do IFB. ”   
 

  Posteriormente, por meio da Portaria nº 1165, de 27 de abril de 2018, verificou-se que o 
Reitor prorrogou a Portaria Normativa nº 01/2017 até que se conclua os trabalhos de avaliação dos   
resultados alcançados no período de março de 2017 a março de 2018.  
  Após os setores responderem às S.As, esta equipe de auditoria sorteou 2 (dois) processos de 
acompanhamento das atividades de pesquisa, inovação e extensão por local auditado. Este sorteio 
foi realizado no dia 29/05/2018, na presença de dois servidores do Campus Brasília. 
  Ressalta-se que a Pró-Reitoria de Administração e os Campi Estrutural e Taguatinga 
informaram que em seus setores não há servidores técnico-administrativos que dispõem de carga 
horária destinada à pesquisa e extensão no horário de trabalho.  
  Destaca-se, também, que não foi possível o desenvolvimento dos trabalhos de auditoria na 
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PRGP, uma vez que, não houve resposta por parte desse setor. 
Salienta-se que a S.A foi reiterada duas vezes por e-mail. 
 Ademais, esta auditoria solicitou os processos sorteados para averiguação do cumprimento 
dos requisitos na Portaria Normativa nº 01/2017. O resultado dessa análise será abordado no tópico 
5.2 deste relatório. 
  Por fim, frisa-se que não foi possível a análise do Processo do servidor de SIAPE nº 
2067808, lotado no Campus Brasília, pois tal processo não foi encaminhado a esta auditoria. 
Acerca desse assunto, o Campus informou que: 

 
 “Não é possível atender à solicitação, uma vez que consta apenas o SIAPE do 
servidor e no SUAP há diversos processos impossibilitando identificar o objeto 
pedido por este NAIN. Solicita-se a identificação do nº do processo” 
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  Em relação ao fato acima apresentado, essa auditoria identificou falha no controle dos 
processos de acompanhamento dos projetos referentes à Portaria Normativa Nº 01/2017.  Dessa 
forma, orienta-se que o Campus Brasília adote mecanismos que visem garantir um controle 
satisfatório desses projetos, tais como: realização de planilhas de identificação e acompanhamento 
dos servidores que usufruem de horas destinadas à pesquisa. 

 
5.2. Dos fatos que não geraram constatações e recomendações 

 
5.2.1 – Ausência de ajustes/abonos no SUAP 
 
  Verificou-se que as chefias imediatas dos servidores de SIAPE nºs 1759923, 1244534, 
2246984 e 1608467, lotados, respectivamente, no Gabinete da Reitoria, PREN e PRPI não estavam 
realizando todos os ajustes/abonos necessários nos registros de frequência dos servidores no SUAP. 
Dessa forma, não foi possível averiguar se as horas destinadas à pesquisa e extensão foram 
utilizadas corretamente. 

 Para evitar eventuais equívocos, a Auditoria Interna solicitou manifestação dos referidos 
setores auditados acerca da impropriedade acima apresentada. 

Em resposta, todos os locais auditados informaram que as chefias imediatas realizaram os 
devidos ajustes no SUAP. Dessa forma, a impropriedade acima apresentada foi corrigida antes do 
término deste relatório, não resultando em constatação e recomendação.  

Por fim, ressalta-se que realização dos ajustes/abonos pela chefia imediata nos registros de 
frequência dos servidores no SUAP é de suma importância para ratificar a correta utilização das 
horas destinadas à pesquisa, inovação e extensão. 
 
5.2.2 -  Ausência de arquivamento do PAT e/ou RAT na pasta funcional dos servidores. 

  Verificou-se que o Plano de Atividades dos Técnico-Administrativos - PAT e/ou o Relatório 
de Atividades dos Técnico-Administrativos -RAT de alguns servidores da PREN, Gabinete da 
Reitoria e dos Campi Brasília, Ceilândia, Recanto das Emas e Riacho Fundo não tinham sido 
arquivados em suas pastas funcionais no setor de Gestão de Pessoas.   
  Dessa forma, evidenciou-se o não cumprimento do art. 15 da Portaria Normativa 01/2017. 
Tal artigo preceitua que:  

Nos casos em que seja necessário o preenchimento do Plano de Atividades dos 
Técnico-Administrativos – PAT, conforme normatizado por esta portaria, este 
documento deverá ser arquivado no setor de lotação do servidor (Ambiente 
Imediato) com o envio do PAT e do RAT para arquivamento em sua pasta funcional 
no setor de Gestão de Pessoas. 

Para evitar eventuais equívocos, a Auditoria Interna, por meio de S.As, solicitou 
manifestação dos referidos setores auditados acerca da impropriedade acima apresentada. 

Em resposta s estas S.As, os setores auditados realizaram as seguintes manifestações:  
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 Campus Brasília 

“Informa-se que consta o PAT com as 8 (oito) horas de pesquisa devidamente 
assinado pelo servidor e pelo Diretor Administrativo (fl. 17); há um Despacho nº 
25/2017/DPIE/CBRA/IFB solicitando o envio do PAT para registro junto à Gestão 
de Pessoas do Campus onde o servidor está vinculado (fl. 20); há ainda o Despacho 
nº 184/2017 da GGGP – Campus Brasília encaminhando o processo para a DRDP 
para fins de cadastramento conforme a Portaria Normativa nº 01/2017 (fl. 22). Não 
se sabe o porquê de não haver nenhum documento que comprove este registro. Mas 
com o intuito de não prejudicar o servidor, esta Diretoria informa que fez cópias do 
PAT (fl. 17 e 24) e do RAT (fl. 25) e encaminhará à DRDP para arquivamento na 
pasta do servidor, com vistas a reparar o equívoco.  

  Gabinete da Reitoria 

“Os documentos solicitados (PAT e RAT) foram encaminhados para compor a pasta 
funcional da servidora, conforme o memorando nº 32, de 18 de julho de 2018, com o 
protocolado de nº 23098.012505.2018-18. ”   

  Campus Recanto das Emas 

“Verificou-se que, realmente, o RAT apresentado nas fls. 96 a 98, não foi enviado à 
CDGP. O documento entregue pela servidora foi anexado ao processo de pesquisa e 
não foi encaminhado para ser arquivado na pasta funcional. Informamos que o 
mesmo acaba de ser enviado, por meio do memorando nº 13/CDAE/DREP/DGRE. A 
cópia desse memorando será inserida nos autos do processo”.  

Pró-Reitoria de Ensino – PREN 

“Quanto ao arquivo do PAT na pasta funcional do servidor, esclarecemos que após 
consulta à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, recebemos a orientação de que PAT 
só deve ser encaminhado a este setor para arquivamento na pasta funcional após a 
conclusão da pesquisa e encerramento de todo o processo. Enquanto o (a) estiver 
com o PAT vigente, a supervisão e acompanhamento dos Relatórios semestrais 
devem ser realizados pela chefia imediata do (a) servidor (a). Desse modo, 
considerando-se que o servidor está amparado pela Portaria Normativa nº 001, de 
07 de março de 2018 desde 16/02/2018 e ainda com a pesquisa em andamento, 
justificamos a ausência do arquivamento do PAT em sua pasta funcional. ”  

  Campus Ceilândia 

“Em relação à falta de documento que demonstrasse que o PAT da servidora, foi 
arquivado em sua pasta funcional na página 11 do processo consta o Memorando nº 
025/2017, de 11 de julho de 2017 encaminha o PAT da servidora à CDGP do 
campus (cópia em anexo). O memorando nº 021/2018, de 169 de julho de 2018, 
encaminha o PAT da servidora referente ao período de prorrogação das horas de 
pesquisa e inovação, corrigindo uma falha existente no processo”.  

  Campus Riacho Fundo  

  Esse Campus enviou a esta auditoria cópia do Memorando que encaminhava o PAT à CDGP 
para ciência e arquivamento. 
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  Por conseguinte, após a análise das respostas dos Campi e do Gabinete da Reitoria, 
observou-se que essa impropriedade foi corrigida por esses setores antes do término deste relatório.  
 Em relação à manifestação da PREN, esta auditoria esclarece que o PAT e o RAT devem ser 
elaborados semestralmente. Dessa forma, após o término desse período, é necessário que os setores 
auditados encaminhem o PAT e o RAT à PRGP para arquivamento na pasta funcional do servidor.  
Salienta-se que tal fato não impede a supervisão e o acompanhamento dos relatórios semestrais pela 
chefia imediata do servidor. 
   

5.2.3 - Ausência de apresentação e divulgação de resultado de pesquisa, conforme art. 7º, § 4º 
da Portaria Normativa Nº 01/2017.  

  Não foi encontrado no processo documento que demonstrasse que o resultado do projeto 
desenvolvido pela servidora de SIAPE nº 2156801, lotada no Campus Recanto das Emas, foi 
apresentado em evento de divulgação de resultados de pesquisa promovido pela PRPI.  
 Ao ser questionado acerca dessa impropriedade, o Campus informou que: 

“Os resultados da pesquisa foram submetidos à revista Eixo, conforme fls. 99 do 
processo. Segue em anexo a comprovação de submissão para apresentação dos 
resultados finais na semana de produção científica da PRPI no ConectaIF. Essas 
informações serão anexadas ao processo. ” 
 

  Após análise do anexo mencionado, verificou-se que o projeto da referida servidora foi 
apresentado no dia 07 de agosto de 2018 no ConectaIF. Dessa forma, esta impropriedade foi 
corrigida, não resultando em constatação e recomendação no presente relatório.  
 
5.2.4 – Não cumprimento dos requisitos da Portaria Normativa Nº 01/2017 e ausência de 
padronização em todos os Campi e Reitoria 

  Nesta auditoria foi observado que não há uma padronização dos Campi e Reitoria, no 
sentido de todos seguirem o mesmo fluxo de concessão e acompanhamento de horas destinadas à 
pesquisa, inovação e extensão. 
  Também, evidenciou-se que os Campi e a Reitoria não estão cumprindo todos os requisitos 
previstos na Portaria Normativa 01/2017. Na análise dos processos encaminhados a esta auditoria, 
além das impropriedades mencionadas nos tópicos anteriores deste relatório, foi observado que há 
demora na entrega do PAT e/ou RAT, e que muitos processos estavam faltando documentos 
exigidos na referida portaria.  
 Com a finalidade de mitigar essas impropriedades, esta equipe de auditoria orienta à PRPI e 
PREX que adotem mecanismos aptos a melhorar os controles internos tais como, manuais, termos 
de compromissos e check list, no sentido de exigir o cumprimento das regras estabelecidas na 
Portaria Normativa Nº 01/2017 para concessão de horas destinadas à pesquisa e inovação. Ressalta-
que os mecanismos adotados devem ser amplamente publicizados aos interessados. 
  Por fim, é importante destacar que se as regras não forem cumpridas, a concessão de horas 
do servidor não estará amparada legalmente. 
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5.3 Das Constatações e Recomendações 
 
5.3.1 Fato 1  

Locais auditados envolvidos: PRPI, PREN, e Campi Samambaia, Ceilândia, Gama, Planaltina, 
Riacho Fundo e Brasília  
   Os servidores listados na tabela a.1 começaram a usufruir da carga horária destinada à 
Pesquisa e Inovação antes do registro do projeto na PRPI. Sobre essa temática, o art. 7º, § 2º da 
Portaria Nº 01, de 07 de março de 2017, dispõe que:     

“A dedicação de horas às atividades de Pesquisa e Inovação em qualquer das 
situações previstas deverá ser precedida de registro do servidor em grupo de 
pesquisa ativo do IFB no Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil do CNPq com 
vinculação a linha de pesquisa do grupo, e registro do projeto na Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Inovação. ” (Grifo nosso) 

 
Tabela a.1 

Local Auditado 
Servidor 
de Siape 

Nº 

Data em que o servidor 
começou a utilizar da carga 

horária destinada à pesquisa e 
inovação 

Data do registro do 
projeto de pesquisa na 

PRPI 

Campus Samambaia 
1799514 17/03/2017 29/06/2017 
1975334 17/03/2017 29/06/2017 

Campus Ceilândia  
2160289 13/07/2017 29/09/2017 
2222499 16/05/2017 29/06/2017 

Campus Gama  
1801700 28/06/2017 03/01/2018 

2201694 28/08/2017 29/09/2017 
Campus Planaltina  1915752 17/03/2017* 02/06/2017 

Campus Riacho Fundo  2221538 18/07/2017 31/07/2017 
Campus Brasília 1971217 10/10/2017 24/10/2017 

Pró-Reitoria de Ensino - PREN 2246984 17/05/2017 02/06/2017 
* Não foi possível identificar a data exata do início da concessão de horas. No entanto, nessa data, a chefia imediata já 
abonava a frequência sem compensação de horário.  
  
 Também, evidenciou-se no despacho Nº 206/2017-DDCT/PRPI, de 09 de maio de 2017, que 
a PRPI não havia registrado o projeto de pesquisa da servidora de SIAPE nº 1975334, lotada no 
Campus Samambaia, devido à ausência do Plano de Atividades dos Técnicos Administrativos – 
PAT no processo. Ressalta-se que o PAT é uma das exigências para o registro dos projetos de 
pesquisa.  
  Em relação à servidora de SIAPE nº 2222499, lotada no Campus Ceilândia, também foi 
verificado que o Memorando Nº 19/2017-CDPI/CCEI/IFB informava que o período de concessão 
seria válido para o período de junho/2017 a dezembro de 2018. Tal fato corroborou com o 
entendimento que a servidora começou a usufruir das horas destinadas à pesquisa antes de cumprir 
todos os requisitos da Portaria Normativa Nº 01/2017. 
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DA SOLICITAÇÃO DE PRONUNCIAMENTO DA UNIDADE EXAMINADA 
  
Para evitar eventuais equívocos, a Auditoria Interna, por meio de S.As, solicitou 

manifestação das áreas auditadas acerca das impropriedade acima apresentada. 
 
MANIFESTAÇÕES DAS UNIDADES EXAMINADAS  
 
Campus Samambaia 

  Este Campus atendeu a S.A Nº 99/2018-Audin/IFB por meio do memorando nº 33/2018-
DGSA/IFB.  Nesse Memorando, foi esclarecido que: 

Em referência à solicitação, esclarecemos que, na efetivação da portaria que 
regulamenta as 12h para pesquisa dos técnicos administrativos, o entendimento 
comum era de que o usufruto das horas para pesquisa poderia ser utilizado a partir 
do registro e deferimento, por parte da chefia imediata, do plano de trabalho do 
servidor. Por esse motivo, ambos os servidores apresentaram o plano prontamente, 
seguido de registro junto à chefia e arquivamento na CDGP (...) 
Os servidores também continuaram com os processos de registro de pesquisa e 
grupo de pesquisa. Porém tratando tudo como questão interna, conforme 
entendimento na época.  
Posteriormente, foi passado à CDGP esclarecimento sobre a necessidade de 
registro junto à PRPI de solicitação de 12h para pesquisa. Procedimento apontado, 
na portaria que trata do assunto, mas que até então, pela novidade da mesma, não 
havia sido incluído no fluxo natural do campus. 
Os servidores foram então orientados a corrigir os problemas nos processos, o que 
resultou nos registros das pesquisas junto à PRPI, do dia 29 de junho de 2017, em 
ambos os casos. Ficou claro, ainda no registro, que os servidores efetivamente 
executaram as pesquisas durante aquele semestre.  
Destacamos, assim, que os servidores não agiram de má-fé, apenas seguiram o que 
acreditava-se ser o fluxo correto. Ressalta-se, ainda que, desde junho de 2017, o 
fluxo foi corrigido no Campus, incluindo o registro do projeto junto à PRPI como 
ação necessária e essencial ao usufruto das 12 h de pesquisa (...).  

 
Campus Ceilândia 

Este Campus atendeu a S.A Nº 100/2018-Audin/IFB por meio do memorando nº 23/2018-
DGCE/IFB.  Nesse Memorando, foi informado que: 

Servidora de SIAPE Nº 2160289 
“A servidora começou a utilizar da carga horária destinada à pesquisa e inovação 
em 13 de julho de 2017 e o processo só foi registrado pela PRPI em 29 de setembro. 
O Despacho nº 009/2017/CDPI/DREP/CCEI/IFB destaca que a concessão seria 
válida para o período de julho de 2017 a 31 de janeiro de 2018. Tendo em vista que 
não houve nenhuma observação por parte da Pró-Reitoria, conclui-se que o 
processo tinha sido registrado de forma retroativa. Ademais, a servidora começou a 
utilizar a carga horária destinada à pesquisa e inovação após a autorização da sua 
chefia imediata. De acordo com o e-mail (em anexo) enviado pela própria PRPI 
para a Coordenadora de Pesquisa e Inovação do campus, a carga horária reduzida 
para pesquisa deveria entrar em vigor a partir da assinatura do PAT pela chefia 
imediata, que foi o que ocorreu. Ou seja, foram seguidas as orientações da PRPI. 
Para finalizar, as horas foram efetivamente utilizadas para a realização da 
pesquisa, o que pode ser comprovado pelo RAT anexado ao processo”. 
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Servidora de SIAPE Nº 2160289 
“A servidora começou a utilizar da carga horária destinada à pesquisa e inovação 
em 16 de maio de 2017 após a autorização da sua chefia imediata e o processo só 
foi registrado pela PRP em 29 de junho. Mesmo que o Memorando nº 
19/2017/CDPI/CCEI para a PRPI tenha informado que o período de concessão 
seria válido para a partir de junho, o e-mail (em anexo) enviado pela própria PRPI 
para a Coordenadora de Pesquisa e Inovação do campus afirma que a carga 
horária reduzida para pesquisa deveria entrar em vigor a partir da assinatura do 
PAT pela chefia imediata, que foi o que ocorreu. Ou seja, foram seguidas as 
orientações da PRPI. É importante destacar que esse foi o primeiro processo de 
solicitação de horas de pesquisa e inovação para servidores técnico- 
administrativos registrado no campus (de um total de dois) e que o campus corrigirá 
o processo para cumprir com o art. 7º, §2º da Portaria Nº 01, de 01 de 07 de março 
de 2017. Para finalizar, as horas foram efetivamente utilizadas para a realização da 
pesquisa, o que pode ser comprovado pelo RAT anexado ao processo. ” 

 
 
Campus Gama 

  Em atendimento ao disposto na Solicitação de Auditoria 102/2018, o Campus gama 
informou que: 

“Fato 01 – parte 1: Por orientações prestadas pela PRPI, foi informado que a partir 
da autorização por parte da Direção Geral do Campus os servidores já poderiam 
utilizar das horas de pesquisa e extensão. Essa orientação foi seguida, mas, em 
virtude de dúbio entendimento, servidores que solicitaram em sequência já foram 
orientados a fazerem uso das horas de pesquisa somente a partir do registro do 
projeto de pesquisa ou extensão nas devidas Pró-Reitorias. 

Fato 01 – parte 2: Havia uma versão da portaria n°001/2017, na qual o técnico 
administrativo poderia destinar 12 horas de suas atividades à pesquisa se estivesse 
matriculado em curso de pós-graduação lato sensu. Porém, houve uma retificação 
desta portaria e a nova versão foi colocada no site do IFB sem a devida menção e 
data de retificação. Sendo assim, inicialmente, a liberação das 12 horas foi 
realizada baseada na versão anterior do documento. ” 

 
Campus Planaltina 

  O Campus Planaltina atendeu a S.A Nº 103/2018-Audin/IFB por meio do memorando nº 
79/2018-DGPL. Nesse Memorando, foi informado que: 

“A servidora matrícula SIAPE 1915752 solicitou a distribuição da carga horária 
funcional para desenvolvimento de atividades de pesquisa (doutorado) em 
16/03/2017 à chefia imediata (fl. 23). A esta solicitação foi anexada o termo de 
confirmação de ingresso fornecido pelo programa de pós-graduação (fl. 25), assim 
como o comprovante de matrícula em disciplinas (fl. 26). A documentação foi 
encaminhada à gestão de pessoas em 24 de abril de 2017 (fl. 22) e à PRPI em 
11/05/2017 (fl. 30) a qual emitiu o despacho de registro do projeto em 02/06/2018 
(fl.; 31) (Proc. 23133.010079-2017-23). 
Na data em que a servidora fez a solicitação não havia um entendimento exato sobre 
como deveria ocorrer essa solicitação, análise e posterior homologação do 
resultado. Havia o entendimento que bastava a ciência da chefia imediata ao pedido 
e o seu arquivamento junto a pasta funcional da servidora para que a carga horária 
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pudesse ser flexibilizada, tanto que assim foi feito em 24 de abril de 2017 (fl.22). 
Posteriormente, entendeu-se que era preciso seguir o trâmite atual (fl. 03). Aliás, a 
impressão desse documento data de 28/04/2017, portanto, da solicitação inicial da 
servidora. Assim que foi adotado este trâmite a servidora procedeu a juntada de 
documentos em 02/05/2017 (fl. 04) e em 03/05/2017 é feita a abertura de processo.  
Durante o período em que este entendimento é adotado, a servidora já estava 
cursando disciplinas de seu curso de doutoramento. Por óbvio, esta não poderia 
aguardar a emissão do despacho da PRPI para frequentar as disciplinas sob pena 
de reprovação ou de desligamento do curso. Aliás, o aguardo da emissão do 
mencionado despacho para início das atividades nem era o entendimento da época 
(...) 
Portanto, entende-se que a servidora seguiu os trâmites necessários a adequação de 
sua carga horária para que esta pudesse frequentar as atividades do seu doutorado. 
Tão logo houve um entendimento diferente do inicial, as medidas visando solucionar 
possíveis pendências foram sanadas. ”  

 
 

Campus Riacho Fundo 

  Este Campus atendeu a S.A Nº 104/2018-Audin/IFB por meio do Memo nº 060/2018-
DGRF/IFB.  Nesse Memorando, foi informado que: 

“À fl. 18, despacho nº 246/2017/DDCT/PRPI, consta que o projeto citado foi 
registrado na PRPI. ”  
 

Campus Brasília 

  A S.A Nº 105/2018-Audin/IFB foi atendida por meio do Memo nº 023/2018-
DRPE/CBRA/IFB.  Nesse Memorando, foi informado que: 

Em resposta ao solicitado no item I.01 – Impropriedades encontradas no Processo 
do servido de SIAPE nº 1971217 (Processo nº 23508.017556.2017-86), informa-se 
que esta Diretoria comunicou ao servidor que ele deveria ter usufruído das horas 
destinadas à pesquisa somente após o registro na PRPI.  

 
Pró-Reitoria de Ensino – PREN 

   A PREN atendeu a S.A 107/2018-Audin/IFB por meio do MEMO nº 147/2018-PREN/IFB. 
Nesse Memorando, foi informado que: 

“Em relação à data de início do gozo de carga horária para pesquisa e inovação, 
informamos que esta ocorreu em 17 de maio de 2017, pois conforme exposto no 
Despacho nº 173/2017/DDCT/PRPI, exarado pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico à fl. 12 do processo 23098.011087.2017-61, “o registro e o 
usufruto da carga horária destinada para Pesquisa e Inovação é válido a partir da 
assinatura do PAT pela chefia imediata”. Desse modo, conforme consta à fl. 09 do 
referido processo, a assinatura das chefias imediata e mediata ocorreu em 15 de 
maio de 2017. Logo, percebe-se que a servidora seguiu a orientação recebida de 
considerar não a data do registro, mas sim de assinatura do PAT por sua chefia. ”  

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO  
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Esta equipe de auditoria verificou fragilidade nos mecanismos de concessão de horas 
destinadas às atividades de pesquisa e inovação, conforme preceitua a Portaria Normativa Nº 
01/2017.   
  Evidenciou-se que alguns Campi e Pró-Reitorias não estão observando a regra estabelecida 
no art. 7º, § 2º da referida Portaria Normativa. Este artigo dispõe que a dedicação de horas às 
atividades de Pesquisa e Inovação em qualquer das situações previstas deverá ser precedida de 
registro do projeto na Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação – PRPI. 
  Corroborando com esse fato, verificou-se que no dia 18 de maio de 2017 foi publicado no 
site do IFB orientações para o registro de projetos de pesquisa dos servidores Técnico-
Administrativos. Nessa publicação, foi ratificado o disposto no art. 7º §2º da Portaria Normativa Nº 
01/2017, ou seja, que a dedicação de horas às atividades de pesquisa deve ser precedida de registro 
no PRPI. 
  No entanto, conforme apontado pela PREN e alguns Campi, a PRPI informou, em alguns 
dos seus despachos, que a concessão de horas entra em vigor a partir da assinatura do PAT pela 
chefia imediata.  
  Também, foi informado que o entendimento comum dos Campi era de que o usufruto das 
horas para pesquisa poderia ser utilizado a partir do registro e deferimento, por parte da chefia 
imediata, do plano de trabalho do servidor.  
  Por esse motivo, entende-se que apesar dos servidores utilizarem das horas de trabalho para 
dedicação à pesquisa sem o cumprimento dos requisitos legais, eles não agiram de má-fé, apenas 
seguiram o que acreditavam ser o fluxo correto. 
  Contudo, essa auditoria entende que a PRPI não pode ir de encontro ao estabelecido na 
Portaria Normativa Nº 01/2017. Dessa forma, se esta Pró-Reitoria entender que a concessão de 
horas destinadas à pesquisa deve ter validade a partir da assinatura do PAT pela chefia imediata, 
deve retificar a Portaria em questão e publicizar essa informação.  
  Ressalta-se que, conforme informado pelo gabinete, a referida Portaria Normativa encontra-
se em processo de renovação, e, até que ocorra a conclusão desses trabalhos, a Portaria Normativa 
01/2017 continua tendo validade. Dessa forma, é necessário que a PRPI informe, expressamente, 
todos os Campi e Pró-Reitorias a partir de quando a dedicação de horas destinadas à pesquisa entra 
em vigor. É de bom alvitre que essa informação conste expressamente na Portaria que está sendo 
renovada. 
  Por fim, é importante destacar que se as regras não forem cumpridas, a concessão de horas 
do servidor não estará amparada legalmente. 
 

 CONSTATAÇÃO (242) 
 
Concessão de horas destinadas à pesquisa e inovação sem o registro na PRPI 

  Constatou-se que os servidores da PREN e dos Campi Samambaia, Ceilândia, Gama, 
Planaltina, Riacho Fundo e Brasília começaram a usufruir da carga horária destinada à Pesquisa e 
Inovação antes do registro do projeto na PRPI. Dessa forma, verifica-se que esses setores não 
observaram o disposto no art. 7º, § 2º da Portaria Nº 01, de 07 de março de 2017. 
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RECOMENDAÇÃO (242) 
  
  Quanto à regra estabelecida no art. 7º, § 2º da Portaria Normativa Nº 01/2017, esta auditoria 
recomenda que a PRPI informe expressamente aos Campi acerca da obrigatoriedade do registro 
pela PRPI para a concessão de horas destinadas à pesquisa. No entanto, se essa Pró-Reitoria seguir 
o entendimento de que a concessão de horas destinadas à pesquisa deve ter validade a partir da 
assinatura do PAT pela chefia imediata, deve retificar a Portaria em questão, e publicizar essa 
informação.   
   Salienta-se que as renovações/modificações da Portaria Normativa devem ser encaminhadas 
à Procuradoria Jurídica do IFB para emissão de parecer acerca de sua legalidade. 
  

5.3.2 Fato 2   
 

Local auditado envolvido: Campus Gama  
 
  Verificou-se que o PAT – Plano de Atividades dos Técnico-Administrativos do projeto da 
servidora de SIAPE Nº 1801700, lotada no Campus Gama, previa uma carga horária de 12 horas 
semanais para dedicação à pesquisa. No entanto, o projeto desenvolvido pela referida servidora era 
vinculado às atividades de pesquisa de pós-graduação lato sensu e de acordo com o art. 12, §2º da 
Portaria Normativa 01/2017, esse tipo de atividade poderia ter no máximo 10 horas de dedicação 
semanal. Dessa forma, identificou-se que a servidora utilizou horas indevidas. 

 
DA SOLICITAÇÃO DE PRONUNCIAMENTO DA UNIDADE EXAMINADA 
  
Para evitar eventuais equívocos, a Auditoria Interna, por meio da S.A Nº 102/2018-

Audin/IFB, solicitou manifestação da área auditada acerca da impropriedade acima apresentada. 
 
MANIFESTAÇÕES DAS UNIDADES EXAMINADAS  
 

  Em atendimento ao disposto na Solicitação de Auditoria 102/2018, o Campus informou que: 
 

“Fato 02 – parte 1: Mesmo caso apresentado na resposta do fato 01 partes 1. 
Foram seguidas orientações dadas pela PRPI em que fomos informados da 
liberação de uso das horas de pesquisa a partir da assinatura da Direção Geral. 

Fato 02 – parte 2:   O Despacho n°285/2017/DDCT/PRPI de registro do projeto de 
pesquisa foi assinado pelo Diretor de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(Portaria n°1962 de 15/08/2017) e, portanto, o campus entendeu que não havia 
necessidade da assinatura da Pró-Reitora. No entanto, quando o projeto for 
reencaminhado à PRPI, solicitaremos a correção. 

Fato 02 – parte 3: Foi solicitado à chefia imediata que verifique e corrija eventuais 
dias não abonados. ”  

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 



 

                                            AUDITORIA INTERNA - AUDIN  

14 

  Esta equipe de auditoria verificou fragilidade nos mecanismos de controle na concessão de 
horas destinadas às atividades de pesquisa e inovação, conforme preceitua a Portaria Normativa Nº 
01/2017. Identificou-se que o Campus não observou a quantidade máxima de horas que podia ser 
concedida a quem desenvolvia projeto vinculado a pós-graduação lato sensu.  Também, foi 
observado que tal fato só foi corrigido após o envio do projeto à PRPI para registro. No entanto, a 
servidora utilizou horas de pesquisa indevidamente, uma vez que, a referida servidora começou a 
usufruir das horas destinadas à pesquisa antes do registro na PRPI.      
 

 CONSTATAÇÃO (243) 
 
Concessão de horas superior ao previsto na Portaria Normativa Nº 01/2017. 

  Constatou-se que o Campus Gama concedeu à servidora de SIAPE Nº 1801700 uma carga 
horária de 12 horas semanais para dedicação à pesquisa vinculada a pós-graduação lato sensu. No 
entanto, conforme preceitua o art. 12, §2º da Portaria Normativa 01/2017, esse tipo de atividade 
pode ter no máximo 10 horas de dedicação semanal. 

 
RECOMENDAÇÃO (243) 
 

  Recomenda-se ao Campus Gama que verifique a quantidade de horas destinadas à pesquisa 
utilizadas indevidamente pela servidora, a fim de que essas horas sejam repostas ou restituídas ao 
erário.    
  Para mitigar a ocorrência de tal fato, esta auditoria sugere a adoção de check list para a 
concessão de horas prevista na Portaria Normativa nº 01/2017. Ressalta-se que é de suma 
importância que os Campi observem os requisitos contidos na Portaria Normativa em questão ou no 
normativo que venha a substituí-la.  
   

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 atos e procedimentos realizados na 
concessão e acompanhamento das horas destinadas à pesquisa, inovação e extensão exercidas pelos 
integrantes dos Cargos Técnico-Administrativos no IFB, conforme Portaria Normativa Nº 01/2017, 
encontram-se falhos.  

Dessa forma, é necessário que a Pró-Reitoria de Extensão – PREX e a Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Inovação juntamente a todos os setores envolvidos criem mecanismos que visem garantir 
um controle satisfatório, bem como que mitiguem as fragilidades encontradas na concessão e no 
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acompanhamento dos projetos de pesquisa, inovação e extensão, a fim de que a Portaria Normativa 
Nº 01/2017, ou outro normativo equivalente, seja respeitada. 

Acredita-se que, com o aprimoramento dos procedimentos, os Campi e a Reitoria reduzirão 
significativamente as vulnerabilidades encontradas pela equipe de auditoria. 
  Nesse ponto, é importante destacar que, se os normativos vigentes não forem respeitados, a 
concessão de horas do servidor não estará amparada legalmente. 
  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 que o Plano de Providências Permanente-PPP/Audin seja atualizado 
no interstício máximo de 90 (noventa) dias, informando sobre implementação ou não das referidas 
recomendações. 

 
Brasília, 20 de agosto 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 
 


