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RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 09/2018 

 

Auditoria de Análise do PIT e RIT dos docentes 

 

Ao Dirigente: 

Magnífico Reitor Prof. Wilson Conciani 

Com cópia para: 

- Pró-Reitoria de Ensino; 

- Campi Brasília, Ceilândia, Estrutural, Gama, Planaltina, Recanto das Emas, Riacho 

Fundo, Samambaia, São Sebastião e Taguatinga.  

 

Locais auditados e siglas: 

- Pró-Reitoria de Ensino – PREN;  

- Diretoria de Ensino – DREN/DREP dos campi. 

 

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 09/2018 para apreciação e conhecimento do resultado da Auditoria de Análise do PIT 

e RIT dos docentes, prevista no item 6.9 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: 

 Verificar se os docentes planejam e executam suas atividades orientados 

semestralmente pelo Plano e pelo Relatório Individual de Trabalho; 

 Verificar o cumprimento de prazos e a regularidade na apresentação, emissão de 

pareceres, homologação e publicização dos PITs e RITs; 

 Verificar o funcionamento dos controles internos do Instituto que avaliam a 

existência de irregularidades na distribuição da carga horária docente, bem como 

na execução do Plano Individual de Trabalho; 
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 Verificar se a aprovação e a homologação do PIT e do RIT têm servido à sua 

finalidade de controle de frequência e atividade docente. 

 

2. DA METODOLOGIA 

 A metodologia desse trabalho seguiu o planejamento estabelecido no Programa de 

Auditoria conforme os tópicos a seguir: 

 

“I. ANÁLISE PRELIMINAR DO OBJETO DE AUDITORIA: 

 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. 

II. COLETA DE DADOS: 

 Envio de solicitação de auditoria; 

 Análise e estudo dos dados de controles internos apresentados pelos 

campi; 

 Verificação dos Planos e Relatórios Individuais de Trabalho dos docentes 

sorteados; 

 Aplicação de listas de verificação (check-list); 

 Apontamento de constatações verificadas. 

III.  IDENTIFICAÇÃO DAS LIMITAÇÕES: 

 Possível atraso ou não resposta às Solicitações de Auditoria; 

 Incorreções nas declarações apresentadas pelos setores auditados; 

 Limitações referentes à análise dos PITs e RITs. 

IV.  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 

 

 Patrícia Maciel da Silva; 

 Victor Delábio Ferraz de Almeida Meira (titular). 

 

5. DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS, CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES  

 

5.1 Execução dos Trabalhos 
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Da existência de recomendações da Auditoria Interna do IFB 

No início desta auditoria, foi verificado que não há recomendações referentes ao Plano 

Individual de Trabalho e ao Relatório Individual de Trabalho dos docentes. Neste sentido, vale 

frisar que esta é a primeira vez que a presente Auditoria é realizada no âmbito deste Instituto. 

Todavia, convém mencionar a existência da recomendação nº 171963 da CGU, que 

determina ao IFB: “Concluir a revisão da Resolução 05/2016 CS-IFB em 60 dias, adequando-a 

às diretrizes da SETEC/MEC, atualmente dispostas na Portaria SETEC/MEC nº 17/2016”. 

Dessa forma, o normativo que foi utilizado como base para a presente Auditoria não está 

totalmente de acordo com o estabelecido pela Portaria SETEC/MEC nº 17/2016, que é o 

normativo geral acerca do assunto. Esta Audin foi informada de que o Instituto está tomando as 

providências para a substituir a Resolução mencionada, mas a recomendação em tela ainda não 

foi atendida. 

Além disso, 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 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.  

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 28 de maio a 24 de agosto de 2018. Todavia, não foi possível finalizar os trabalhos no 

tempo planejado. 

  Inicialmente, foi emitida a SA nº 84/2018-Audin/IFB, Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

– PRGP, solicitando a lista de todos os servidores docentes que atuaram no IFB durante o 

primeiro e o segundo semestres de 2017, especificando aqueles que permanecem e aqueles que já 

saíram do Instituto.   

 A PRGP encaminhou a lista solicitada por meio do Memorando nº 182/2018. Com a 

referida lista em mãos, foi realizado sorteio de 10% dos docentes que atuara no IFB durante o 

primeiro e o segundo semestres de 2017. Utilizou-se o site Sorteador (https://sorteador.com.br/), 

na presença de duas testemunhas de outros setores do IFB, de maneira que foram selecionados 

52 docentes de um total de 519, conforme Termo de Sorteio de 26 de junho de 2018 (Tabela 1). 

 

Tabela 1 

CAMPUS SERVIDOR 
ORDEM NO 

SORTEIO 

Nº NA PLANILHA/ 

SORTEADO 

Campus Brasília Aline Borges Barbosa 33 18 

https://sorteador.com.br/
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Campus Brasília Ana Carolina Capuzzo de Melo 3 24 

Campus Brasília Bibiani Borges Dias 13 51 

Campus Brasília Denise Gomes de Moura 38 117 

Campus Brasília Eloisa Marques Rosa 8 147 

Campus Brasília Francisco de Assis Povoas Pereira 24 182 

Campus Brasília James Batista Figueiredo 1 229 

Campus Brasília Junio Cesar Batista de Souza 11 279 

Campus Brasília Luciana Miyoko Massukado 32 311 

Campus Brasília Luiz Claudio Renouleau de Carvalho 46 321 

Campus Brasília Rosa Amelia Pereira da Silva 23 448 

Campus Brasília Suellen Mayara Magalhaes 5 472 

Campus Brasília Sylvana Karla da Silva de Lemos Santos 21 476 

Campus Brasília Thiago Williams Siqueira Ramos 35 490 

Campus Ceilândia Andreia Livia de Jesus Leao 12 35 

Campus Ceilândia Caroline Barbosa Farias Mourao 29 82 

Campus Ceilândia Paulo Henrique Sales Wanderley 41 396 

Campus Ceilândia Tarcisio Araujo Kuhn Ribeiro 50 479 

Campus Estrutural Bruno Silva Costa 15 62 

Campus Gama Adriana Linhares Drummond 47 3 

Campus Gama Andre Gondim do Rego 36 34 

Campus Gama Bernardo Miglio Costa 22 50 

Campus Gama Camila Guimaraes de Freitas 30 66 

Campus Gama Eduardo Federizzi Sallenave 20 135 

Campus Gama Jane Beatriz Vilarinho dos Santos 19 230 

Campus Gama Jefferson Saraiva de Oliveira 26 236 

Campus Gama Luciene Pinheiro Lopes 37 315 

Campus Gama Sandro Nunes de Oliveira 49 456 

Campus Gama Sueli da Silva Costa 2 471 

Campus Planaltina Caio Vinicius Leite 40 64 

Campus Planaltina Debora Leite Silvano 48 112 

Campus Planaltina Juliano Rosa Goncalves 4 275 

Campus Riacho Fundo Adriano Pereira Tavares 34 4 

Campus Riacho Fundo Ana Tereza Portelada Bandeira 6 30 

Campus Riacho Fundo Bruno Vieira Ribeiro 25 63 

Campus Riacho Fundo Monica Pereira Soares 9 371 

Campus Samambaia Jaqueline Coelho Suassuna 14 233 

Campus Samambaia Priscila Pereira Mendes Nascimento 39 405 

Campus Samambaia Regina Mayumi Kikuchi 27 420 

Campus Samambaia Valeria Maria de Figueiredo Pazetto 31 500 

Campus São Sebastião Dario Andres da Silva Pouso 44 109 
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Campus São Sebastião Decio Gorini 43 114 

Campus São Sebastião Gustavo Abilio Galeno Arnt 17 213 

Campus São Sebastião Jose Geraldo Felipe da Silva 7 250 

Campus São Sebastião Juliana Estanislau de Ataide Mantovani 10 268 

Campus São Sebastião Laura Misk de Faria Brant 16 288 

Campus São Sebastião Robson Caldas de Oliveira 42 439 

Campus Taguatinga Amelia Pena de Faria Sousa 18 23 

Campus Taguatinga Camila Rodrigues da Fonseca 28 69 

Campus Taguatinga Fabiano Cavalcanti Fernandes 51 161 

Campus Taguatinga Pablo Josue da Silva 52 384 

Campus Taguatinga Petrus Marcelino Barros Duarte 45 402 

Após o sorteio, foram enviadas as SAs nº 89 a 97/2018-Audin/IFB, respectivamente, aos 

campi Brasília, Ceilândia, Estrutural, Gama, Planaltina, Riacho Fundo, Samambaia, São 

Sebastião e Taguatinga. Vale ressaltar que o campus Recanto das Emas não teve nenhum 

docente sorteado. Nessas SAs foram feitos os seguintes questionamentos/solicitações: 

 

“1. Encaminhe a esta Auditoria Interna o Plano Individual de Trabalho (PIT) e o 

Relatório Individual de Trabalho (RIT) referentes ao primeiro e o segundo 

semestres de 2017 dos seguintes servidores docentes, sorteados dentro da quantia 

de 10% de todos os docentes do IFB para compor a presente auditoria conforme 

o Termo de Sorteio em anexo: 

 (...) 

2. O quadro com resumo semanal das atividades docentes é publicado pela 

Coordenação Geral de Ensino no sítio do IFB? Incluir comprovação. 

3. Em caso de atividades em mais de um campus do IFB, existe autorização 

do colegiado do curso com anuência do superior imediato? Incluir comprovação. 

4. Em caso de atividades fora do horário de funcionamento do IFB, existe 

autorização? Incluir comprovação. 

5. O PIT e o RIT são apresentados semestralmente na primeira quinzena 

letiva para o Coordenador do Colegiado de Área/Curso ou chefia imediata? 

Incluir comprovação. 

6. Após parecer do Coordenador do Colegiado de Área/Curso ou chefia 

imediata, o PIT e o RIT são encaminhados para a Coordenação de Pesquisa e 

Extensão? Incluir comprovação. 

7. Após parecer da Coordenação de Pesquisa e Extensão, o PIT e o RIT são 

encaminhados para homologação e publicização pela Coordenação Geral de 

Ensino? Incluir comprovação. 

8. A homologação do PIT e do RIT tem servido à finalidade de controle de 

frequência e atividade docente? 

9. Os docentes cumprem o mínimo e o máximo de horas semanais de Aula, 

Manutenção do Ensino, Apoio ao Ensino e Pesquisa, Inovação, Extensão e/ou 

Formação Continuada, respeitando seu regime de trabalho? 
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10. O Campus torna públicos semestralmente no seu sítio oficial do IFB os 

Planos e Relatórios Individuais de Trabalho, bem como a totalização das cargas 

horárias por grupos de atividades e indicadores correlatos, por docente, por 

campus e por instituição? ” 

 

Os campi responderam as solicitações enviadas e, em seguida, foi realizada a análise dos 

PITs e RITs encaminhados, bem como das respostas dos setores com relação ao que foi 

questionado por esta Auditoria Interna.   

Em seguida, foram encaminhadas as SAs contendo as inconsistências verificadas durante 

a execução dos trabalhos. Serão comentadas a seguir as inconsistências que não gerarão 

recomendações no presente relatório. 

O campus Brasília informou, por meio do Memorando nº 077/2018-DREN/CBRA/IFB, 

que que a homologação do PIT e do RIT não têm servido à finalidade de controle de frequência e 

atividade docente, conforme se segue: 

 

“O PIT não se presta ao acompanhamento de frequência, mas à checagem, 

quando necessária, das atividades do docente. O controle de frequência é muito 

dinâmico e se dá diariamente, em função do comparecimento às aulas. E isso se 

dá pelo acompanhamento presencial, por parte das coordenações de curso e 

pedagógicas.”. 
 

Por meio da SA nº 136/2018, esta equipe de Auditoria questionou se o acompanhamento 

presencial da chefia imediata sobre a execução do PIT tem servido à finalidade de controle de 

frequência da atividade docente. Em reunião com a Diretoria de Ensino do campus, confirmou-se 

que de fato essa é a forma com que é realizado o referido controle. Por meio do memorando nº 

114/2018 – DREN/DGBR/RIFB/IFB, a DREN ratificou que: 

 

“O PIT na forma aplicada atualmente não cumpre a função de controlar a 

frequência diária dos docentes. Ele apenas apresenta de forma clara e 

organizada a distribuição de sua carga horária semanal. O controle de 

frequência ocorre pelo contato do docente com os alunos e coordenadores e pelo 

registro do diário. No caso de ausência, o professor realiza a reposição da aula 

conforme agendamento prévio com os respectivos alunos e coordenadores dos 

cursos”. 
 

Além disso, vale frisar que os campi Brasília, Gama e Samambaia deixaram de enviar 

alguns dos PITs e RITs solicitados, bem como no campus Brasília, não ficaram comprovados 

alguns PITs e RITs que constavam como “desobrigados à entrega”. Dessa forma, não foi 

possível concluir a análise dos documentos em alguns dos casos. 

O campus Planaltina, por sua vez, foi questionado por meio da SA nº 137/2018-

Audin/IFB  sobre as atividades chamadas de “Complementar” no sítio eletrônico enviado pelo 
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campus (http://www.ifb.edu.br/attachments/article/11740/Atividades%20Docentes%20e%20do 

%20Campus%20Planaltina%201%C2%B02018.pdf), pois não fica claro de que se tratam tais 

atividades. Ressaltou-se que este tipo de atividade não se encontra dentre os tipos discriminados 

na Resolução nº 05/2016-CS/IFB. 

No memorando nº 88/2018 – CGEN/DREP/DGPL/RIFB/IFB, o campus não se 

posicionou acerca deste questionamento. Dessa forma, orienta-se o campus a utilizar apenas a 

nomenclatura dos tipos de atividades previstos em Resolução, quais sejam Aula (A), Manutenção 

ao Ensino (ME), Apoio ao Ensino (AE) e Pesquisa, Inovação, Extensão e/ou Formação 

Continuada (PIFE). 

Outra inconsistência encontrada foi a publicação de PITs ilegíveis no sítio eletrônico do 

campus São Sebastião, de maneira que não se cumpre a finalidade de tornar públicos os Planos 

Individuais de Trabalho. 

O campus, respondeu a SA nº 143/2018, por meio do memorando nº 98/2018-

DGSS/RIFB/IFB, informando que: 

 

“Em relação ao item 2: os documentos foram escaneados novamente com maior 

definição para nova postagem. No entanto, é importante ressaltar que os 

documentos, por serem impressos em tamanho A4, têm fonte pequena, mas que 

pode ser ampliada na visualização dos arquivos.”. 

 

Dessa forma, considera-se sanada a inconsistência encontrada. Orienta-se ao campus que 

se atente para que o problema não se repita nas próximas publicações. 

Superado este tópico, as inconsistências tratadas no item a seguir são aquelas que 

geraram constatações e recomendações no presente relatório.  

 

5.2 Das Constatações e Recomendações 

 

5.2.1 Fato 1  

 

 Verificou-se de uma maneira geral no Instituto que não são publicados os RITs no sítio 

eletrônico do IFB, mas apenas os PITs. Por outro lado, os PITs são publicados, mas a cada 

semestre excluem-se as publicações dos semestres anteriores, mantendo apenas os PITs do 

semestre corrente no site do IFB. 

 Neste sentido, o artigo 20 da Portaria nº 17/2016-Setec/MEC estabelece o seguinte: 

 

“Art. 20. Semestralmente, a instituição deverá tornar público em seu sítio oficial 

os Planos Individuais de Trabalho, os Relatórios de Atividades Desenvolvidas, a 

totalização das cargas horárias por grupo de atividades, bem como indicadores 

correlatos, por docente, por campus e por instituição.”. 

 

http://www.ifb.edu.br/attachments/article/11740/Atividades%20Docentes%20e%20do%20%20Campus%20Planaltina%201%C2%B02018.pdf
http://www.ifb.edu.br/attachments/article/11740/Atividades%20Docentes%20e%20do%20%20Campus%20Planaltina%201%C2%B02018.pdf
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Dessa forma, verificou-se o descumprimento do mandamento presente na Portaria 

mencionada. 

 

DA SOLICITAÇÃO DE PRONUNCIAMENTO DA UNIDADE EXAMINADA 

  

Para evitar eventuais equívocos, a Auditoria Interna, por meio das SAs nºs 136 a 

144/2018-Audin/IFB, solicitou manifestação da área auditada acerca das inconsistências acima 

apresentadas. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 

 

Transcrevem-se a seguir as manifestações das unidades examinadas: 

 

 Campus Brasília: 

 

Por meio do memorando nº 114/2018 – DREN/DGBR, o campus informou que: 

 

“O Campus Brasília mantém em sua página a publicação dos PIT's dos últimos 

semestres. Em consulta recente, observamos que está faltando apenas o link dos 

PIT's de 2018.1 que foi substituído pelo atual 2018.2, conforme pode ser 

observado no link: http://www.ifb.edu.br/index.php/brasilia/11736 

Quanto dos RIT's, a partir desse semestre, estaremos solicitando a publicação 

dos RIT's à comunicação social e solicitando a disponibilização de espaço para 

tais publicações, visto que até então esse procedimento era aplicado apenas aos 

PIT's.”. 

 

 Campus Ceilândia: 

 

O campus informou, em resposta via e-mail, que: 

 

“O Campus Ceilândia publica os seus PITs em mural de acesso público desde 

2014. O upload para o site começou a ser feito a partir de 2016, contudo sempre 

que enviamos um novo arquivo contendo os PITs do semestre vigente, o arquivo 

do semestre passado é retirado do ar. Quanto aos RITs, existe um debate em 

curso no IFB sobre a viabilidade de carregar os RITs no site, uma vez que se 

tratam de documentos grandes, com vários anexos comprobatórios das diversas 

atividades desenvolvidas pelos docentes. Por esta razão, o Campus Ceilândia, 

assim como os demais, ainda não faz o upload dos RITs. De todo modo, o 

Campus Ceilândia mantém arquivo específicos onde estão guardadas todas estas 

informações em processos individuais. Nestes contém os documentos originais de 

todos os PITs e RITs, de cada semestre. Outro sim, continuamos a publicar todos 

os PITs em mural de acesso público a cada semestre, como de costume.”. 



 

9 
 

 

 Campus Estrutural: 

 

O campus Estrutural, por meio do memorando nº 14/20148-DREP/DGES/RIFB/IFB, se 

manifestou no seguinte sentido: 

 

“A cada semestre o Campus envia os PITs dos docentes para publicação no site 

e, tradicionalmente, a Comunicação do IFB troca a publicação do semestre 

anterior pela do semestre corrente. Entretanto, tendo em vista a orientação da 

Auditoria estamos pedindo novamente a publicação dos Planos de Trabalho dos 

semestres anteriores. Em relação à publicação dos Relatórios Individuais de 

Trabalho, como não está prevista a publicação na Resolução n.o 05/2016-CS/IFB 

elas não vinham sendo feitas, mas diante da orientação AUDIN, está sendo 

providenciada a publicação na página do Campus Estrutural. Por fim, a respeito 

do que pede a Portaria n.o17/2016-Setec/MEC acerca da totalização das cargas 

horárias por grupos de atividades bem como indicadores correlatos, uma vez que 

os PIT apresentam um quadro resumo da carga horária docente por grupos de 

atividades, solicito esclarecimentos de como poderemos atender a solicitação de 

outra forma, bem como orientações sobre quais indicadores correlatos devem ser 

apresentados;” 

 

 Campus Gama: 

 

Mesmo após reiteração, o campus Gama não se manifestou acerca da SA nº 139/2018-

Audin/IFB. 

 

 Campus Planaltina:  

 

O campus Planaltina não se manifestou acerca do item questionado no seu memorando de 

resposta à SA nº 140/2018-Audin/IFB. 

 

 Campus Riacho Fundo: 

 

O campus informou, por meio do Memorando nº 86/2018-DGRF/RIFB/IFB, que: 

 

“2. Resposta ao tópico 1. A publicação dos PITs no sítio eletrônico do campus 

(http://www.ifb.edu.br/index.php/riachofundo/11147-atividades-docentes) é 

realizada semestralmente. No entanto, nem a Resolução n. 05/2016-CS/IFB nem o 

excerto da Portaria n. 17/2016-Setec/MEC, citada na Solicitação objeto desta 

resposta, mencionam claramente a necessidade de se conservar, no sítio 

eletrônico, histórico dos PITs. O campus solicita semestralmente a atualização da 

seção onde se divulgam os PITs (conferir a solicitação realizada este semestre, 

http://www.ifb.edu.br/index.php/riachofundo/11147-atividades-docentes


 

10 
 

que segue anexa) e esta atualização tem sido realizada substituindo-se a 

informação referente ao semestre anterior. Como se poderá notar na 

comunicação anexa, o campus não solicita expressamente essa substituição, que é 

realizada pelo setor de comunicação do IFB. Ao que parece, vigora a 

interpretação de que o sítio deve publicar a última versão do PIT. De toda sorte, 

o campus se compromete a publicar, em janeiro de 2019, o histórico dos PITs e 

RITs no sítio eletrônico. 

3. Quanto ao fato de o site não publicar as versões assinadas do PIT, observa-se 

que também não há recomendação explícita na Resolução n. 05/2016-CS/IFB 

para tal. A estratégia adotada pelo campus teve por intento solucionar os 

incontáveis problemas observados na tramitação dos PITs e RITs, que tardavam 

sobremaneira a publicação de informações importantes para a comunidade 

escolar, como o resumo semanal de atividades docentes (informação mais 

requisitada pelos alunos). Em primeiro lugar, importa notar que a homologação 

dos PITs e RITs é tributária da tramitação de processos que, muitíssimas vezes, 

correm em instâncias superiores ao próprio campus, como as Pró-Reitorias de 

Extensão, Pesquisa, Inovação. São os casos das atividades descritas na seção 

"Pesquisa, Inovação, Extensão e/ou Formação Continuada" do PIT. Não raro, a 

homologação desses processos extrapola os prazos registrados na Resolução n. 

05/2016-CS/IFB. Os PITs e RITs de vários docentes ficam assim retidos na 

Coordenação de Pesquisa e Inovação do campus e assim deixa-se de se tornar 

público aquilo que a Resolução n. 05/2016-CS/IFB ressalta claramente (e, a 

rigor, o que ela realmente solicita) em seu Artigo 2o, § 1o: "O Plano Individual 

de Trabalho (PIT), deverá estar atualizado, e o quadro com resumo semanal das 

atividades docentes publicado pela Coordenação Geral de Ensino no sítio do 

IFB"  

4. Importa destacar também que o IFB nunca colocou à disposição dos campi 

uma solução tecnológica adequada para registro, atualização e tramitação dos 

PITs e RITs. A prática atual de entrega de documentos físicos que precisam 

tramitar em várias coordenações resulta, como é de se esperar, em uma dispersão 

contra-produtiva do conjunto de PITs e RITs, o que torna o trabalho de reunir e 

publicar esses documentos verdadeira odisséia. Foi para assegurar que a 

comunidade escolar tivesse acesso imediato ao resumo semanal das atividades 

docentes, além das outras informações registradas pelo próprio docente em seu 

PIT, que optamos por criar uma solução que reunisse as informações em uma 

planilha eletrônica digital. Com isso, esperávamos tornar pública a informação 

de maior interesse dos alunos e responsáveis, enquanto corria nas instâncias 

administrativas correspondentes a tramitação dos documentos que seriam, por 

fim, publicados no site.”. 

 

 Campus Samambaia: 

 

Mesmo após reiteração, o campus Samambaia não se manifestou acerca da SA nº 

142/2018-Audin/IFB. 
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 Campus São Sebastião: 

 

O campus São Sebastião se manifestou acerca da SA nº 143/2018-Audin/IFB por meio do 

memorando nº 98/2018-DGSS/RIFB/IFB, informando que: 

 

“Em relação ao item 01: encaminhamos para a comunicação novos arquivos 

contendo os PITs de 2016-2, 2017-1, 2017-2, 2018-1 e 2018-2, os RITs de 2017-1, 

2017-2, 2018-1 e a totalização das cargas horárias de 2017-1, 2017-2, 2018-1 

para que sejam publicados no site.”. 
 

 Campus Taguatinga: 

 

O campus Taguatinga, por meio do Memorando nº 76/2018-DGTG/RIFB/IFB, afirmou que: 

 

“Item 1: A referida Portaria da SETEC em seu escopo estabelece as diretrizes 

gerais para regulamentação das atividades docente, ou seja, cada instituição 

deveria publicar seus regulamentos próprios em conformidade com essas 

diretrizes, conforme prevê o art. 22 da Portaria. Dessa forma, enquanto os 

Institutos Federais não atualizarem seus regulamentos em conformidade com a 

portaria, deve-se seguir o regulamento vigente. No caso específico do IFB o 

regulamento vigente é a Resolução Nº 05/2016 – CS-IFB, que não prevê a 

publicação do RIT. Se o regulamento do IFB está em desconformidade com a 

Portaria da SETEC a solicitação de regularização deve ser encaminhada ao 

órgão competente, no caso o Conselho Superior do IFB. Não há determinação do 

regulamento do IFB e da Portaria da SETEC para a publicação dos PIT de anos 

anteriores, com isso, para tornar a informação mais clara no site o campus 

mantém publicado os PIT do ano corrente.”. 
 

Percebe-se, pelas respostas dos campi transcritas acima, que a situação de todos os campi 

é similar, incluindo aqueles que não se manifestaram. Em suma, não há determinação normativa 

para que se mantenha a publicação dos PITs de semestres anteriores no sítio do IFB. Todavia, 

esta Auditoria Interna considera, em consonância com o princípio da transparência que rege a 

Administração Pública, que seria uma boa prática manter publicados os PITs anteriores e apenas 

acrescentar os novos Planos Individuais de Trabalho à medida que se transcorram os semestres. 

Nesta toada, orienta-se à Diretoria de Comunicação Social (DICOM) que não exclua os 

Planos Individuais de Trabalho já publicados anteriormente no sítio oficial do IFB na internet. 

Como veremos adiante, será recomendada aos campi a publicação dos RITs, de maneira que esta 

orientação se aplica também à publicação dos Relatórios Individuais de Trabalho. 

Noutra via, com relação à publicação dos RITs, de maneira geral os campi demonstraram 

que estes não eram encaminhados para publicação devido ao desconhecimento da determinação 

contida no artigo 20 da Portaria nº 17/2016-Setec/MEC. Apenas o campus Taguatinga afirmou 

que não realiza a publicação por falta de determinação na Resolução nº 05/2016-CS/IFB.  
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Entretanto, tendo em vista que existe normativo geral obrigando a publicação dos 

“Relatórios de Atividades Desenvolvidas”, denominação utilizada pela Portaria Setec para os 

Relatórios Individuais de Trabalho, não é necessária que esta determinação se repita na 

Resolução do Conselho Superior do IFB para que ela seja seguida pelo Instituto. 

 

CONSTATAÇÃO (260)  

Ausência de publicação dos Relatórios Individuais de Trabalho 

 Constatou-se que os campi do IFB não encaminham para publicação os Relatórios Individuais de 

Trabalho dos docentes em atividade, contrariando a determinação do artigo 20 da Portaria nº 17/2016-

Setec/MEC. 

     

RECOMENDAÇÃO (260) 

Recomenda-se a todos os campi do Instituto Federal de Brasília que encaminhem 

semestralmente os Relatórios Individuais de Trabalho dos docentes à Diretoria de Comunicação 

Social para publicação no sítio oficial do IFB na internet.   

 

5.2.2 Fato 2  

 

Verificou-se especificamente no campus Brasília que alguns docentes não têm entregado 

os PITs no momento devido, bem como que alguns PITs entregues não têm sido homologados 

por não se encontrarem em consonância com as disposições contidas na Resolução nº 05/2016-

CS/IFB. 

Não fosse isso, tem sido recorrente em todo o Instituto a não observância dos limites 

mínimo e máximo de horas das atividades docentes dispostos na Resolução nº 05/2016-CS/IFB, 

fato que deveria levar à não homologação dos PITs entregues. Outrossim, encontrou-se em 

diversos casos a ocorrência de divergência entre as informações contidas no PIT e no RIT. As 

inconsistências observadas estão discriminadas nas tabelas a seguir: 

 

 Campus Brasília: 

 

DOCENTE INCONSISTÊNCIA 

Aline Borges Barbosa 
Não foi possível concluir a análise, pois não foram enviados o PIT do 1º 

e 2º semestres de 2017, nem o RIT do 1º semestre de 2017. 

Ana Carolina Capuzzo de 

Melo 

As horas constantes no RIT do 1º semestre de 2017 não correspondem às 

constantes do PIT do mesmo semestre. 

Bibiani Borges Dias 

No PIT 1º semestre de 2017, não há conversão entre horas/aula e horas 

na atividade Aulas (A). Além disso, a atividade Apoio ao Ensino (AE) se 

encontra acima limite máximo de 12 horas semanais. Não foi possível 

concluir a análise, pois não foi enviado o RIT do 2º semestre de 2017. 

Eloisa Marques Rosa Não foi possível concluir a análise, pois não foi enviado o RIT do 2º 
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semestre de 2017. 

Francisco de Assis Povoas 

Pereira 

Não foi possível concluir a análise, pois não foram enviados o RIT do 1º 

e 2º semestres de 2017, nem o PIT do 1º semestre de 2017. 

Junio Cesar Batista de Souza 

No PIT do 1º semestre de 2017, a atividade Aulas (A) se encontra abaixo 

do limite mínimo de 8 horas. O total de horas semanais se encontra 

abaixo de 40 horas. Além disso, as horas constantes no RIT não 

correspondem às constantes do PIT do mesmo semestre. Não foi 

possível concluir a análise, pois não foi enviado o RIT do 2º semestre de 

2017. 

Luciana Miyoko Massukado 
Não foi possível a análise, pois não foram enviados o PIT e o RIT do 1º 

e 2º semestres de 2017. 

Luiz Claudio Renouleau de 

Carvalho 

No PIT do 1º semestre de 2017, a atividade Apoio ao Ensino (AE) se 

encontra acima do limite máximo de 12 horas. Além disso, as horas 

constantes no RIT do 1º e 2º semestres de 2017 não correspondem às 

constantes do PIT do mesmo semestre. 

Rosa Amelia Pereira da 

Silva 

As horas constantes no RIT do 2º semestre de 2017 não correspondem às 

constantes do PIT do mesmo semestre. 

Thiago Williams Siqueira 

Ramos 

As horas constantes no RIT do 1º semestre de 2017 não correspondem às 

constantes do PIT do mesmo semestre. Além disso, o total de horas 

semanais se encontra abaixo de 40 horas. 

 

 Campus Estrutural: 

 

DOCENTE INCONSISTÊNCIA 

Bruno Silva Costa 

No PIT do 1º e 2º semestres de 2017, a atividade Apoio ao Ensino (AE) se 

encontra acima limite máximo de 12 horas semanais (24 horas e 19 horas 

respectivamente).  

 

 Campus Gama: 

 

 

 Campus Planaltina:  

 

DOCENTE INCONSISTÊNCIA 

DOCENTE INCONSISTÊNCIA 

Camila Guimarães de 

Freitas 

Não foi possível concluir a análise, pois não foi enviado o RIT do 1º 

semestre de 2017. No PIT do 1º semestre de 2017, a docente apresentou 

horas de Aula (A) abaixo do limite mínimo de 8 horas e horas de Apoio ao 

Ensino (AE) acima do limite máximo de 12 horas. No 2º semestre de 2017, 

apresentou horas de Apoio ao Ensino (AE) acima do limite máximo de 12 

horas. 

Sandro Nunes de Oliveira 
No 1º semestre de 2017, o docente apresentou horas de Apoio ao Ensino 

(AE) acima do limite máximo de 12 horas. 
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Caio Vinicius Leite 

O PIT e RIT do 1º semestre de 2017 totalizam apenas 24 horas, sendo que 

o regime de trabalho do servidor é de 40h semanais com dedicação 

exclusiva. Além disso, as horas constantes no PIT do docente não 

correspondem às constantes do RIT do mesmo semestre. No RIT do 2º 

semestre de 2017, constam 17 horas na atividade Apoio ao Ensino (AE), 

cujo limite máximo são 12 horas semanais, o que somando às horas das 

atividades restantes resultaria em 52 horas semanais. No PIT, a soma se 

encontra correta, com 5 horas para Apoio ao Ensino (AE) e totalizando 40 

horas semanais. 

 

 Campus Riacho Fundo: 

 

DOCENTE INCONSISTÊNCIA 

Mônica Pereira Soares 

Nos PITs do 1º e 2º semestres de 2017, a docente apresentou horas de 

Aula (A) abaixo ao limite mínimo de 8 horas semanais de horas de Apoio 

ao Ensino (AE) acima ao limite máximo de 12 horas semanais. Além 

disso, as horas constantes no RIT do 2º semestre de 2017 não 

correspondem às constantes do PIT do mesmo semestre. 

 

 Campus Samambaia: 

 

 

 Campus São Sebastião: 

 

DOCENTE INCONSISTÊNCIA 

Priscila Pereira Mendes 

Nascimento 

Segundo o PIT da docente do 2º semestre de 2017, seu regime de trabalho é 

de dedicação exclusiva. Todavia, em nenhum dos dois semestres analisados 

a docente cumpriu a carga horária de 40 horas semanais. No 1º semestre o 

total foi de 20,3 horas semanais e no 2º semestre de 2017 o total foi de 37,3 

horas semanais. Além disso, o PIT do 1º semestre de 2017 não se encontra 

totalmente preenchido e mesmo assim foi homologado. Não foi possível 

concluir a análise, pois não foram enviados os RITs do 1º e 2º semestres de 

2017. 

DOCENTE INCONSISTÊNCIA 

Dario Andres da Silva 

Pouso 

No 1º e 2º semestres de 2017, o docente ultrapassou o limite máximo de 

horas para a atividade Apoio ao Ensino (AE). 

Decio Gorini 

No 1º semestre de 2017, o docente ultrapassou o limite máximo de horas 

para a atividade Apoio ao Ensino (AE) e não atingiu o limite mínimo de 

horas para a atividade Aulas (A). No 2º semestre de 2017, o docente não 

atingiu o limite mínimo de horas para a atividade Aulas (A) e Manutenção 

do Ensino (ME), bem como ultrapassou o  limite máximo de horas para a 

atividade Apoio ao Ensino (AE). 
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 Campus Taguatinga: 

 

DOCENTE INCONSISTÊNCIA 

Camila Rodrigues da 

Fonseca 

No 1º semestre de 2017, a docente ultrapassou o limite máximo de horas 

para a atividade de Pesquisa, Inovação, Extensão e/ou Formação 

Continuada (PIEF). 

 

DA SOLICITAÇÃO DE PRONUNCIAMENTO DA UNIDADE EXAMINADA 

  

Para evitar eventuais equívocos, a Auditoria Interna, por meio das SAs nº 136 e 138 a 

144/2018-Audin/IFB, solicitou manifestação da área auditada acerca das inconsistências acima 

apresentadas. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 

 

 Campus Brasília: 

 

Em resposta à SA nº 136/2018, o campus afirmou, por meio do Memorando nº 114/2018-

DREN/DGBR, que: 

 

“- Reconhecendo a necessidade de aprimorar o processo de homologação dos 

PIT's, o CBRA implementou neste último semestre nova metodologia utilizando 

pasta compartilhada no DRIVE e planilha de análise e observações também 

compartilhada como os Coordenadores e Diretores envolvidos. 
- Foram ainda implementadas rotinas de realização de oficinas para orientação, auxílio 

aos docentes e coordenadores, visto a grande dificuldade de grande parte dos envolvidos 

neste processo. 

(...) 

Aos docentes apontados neste item, será dada ciência ao respectivo docente para 

que este busque rever e proceder a devida correção e/ou complementação de 

comprovações, se for o caso”. 

 

Percebe-se, portanto, que o campus tem envidado esforços para melhores o 

processo de apresentação de homologação dos PITs e RITs. Todavia, isto não tem sido 

suficiente para sanar as inconsistências apontadas por esta equipe de auditoria de maneira 

integral. 

 

 Campus Estrutural: 

 

Em resposta à SA nº 138/2018, o campus afirmou, por meio do Memorando nº 14/2018-

DREP/DGES, que: 
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“II. Em relação às inconsistências apontadas no PIT do 1o e 2o semestre de 2017 

do professor Bruno Silva Costa, especificamente a respeito das Atividades de 

Apoio ao Ensino que encontram-se acima do limite de 12 horas semanais. 

Ressalta-se que no ano de 2017 o Campus encontrava-se em fase de implantação 

e em planejamento para a oferta de cursos regulares. Em 2018 passamos a 

ofertar duas turmas de Ensino Médio Integrado, um curso FIC em Auxiliar 

Administrativo e um curso PROEJA Técnico em Reciclagem, todos com carga 

horária na área de Gestão em que atua o referido docente. A esse respeito a 

Resolução n.o 05/2016-CS/IFB aponta em seu Art. 8o, Parágrafo Único, que 

"excepcionalmente, quando o número de aulas (A) for inferior ao número previsto 

para o regime de trabalho, poderá haver complementação da carga horária 

didática com atividades no âmbito das Atividades de Apoio ao Ensino". 

Considerando que a carga horária de aulas do docente em 2017 passou de 9 

h/aula para 16 h/aula e no primeiro semestre de 2018 seu AE contabiliza 12h, 

dentro do limite estabelecido na Resolução, entendemos que houve uma evolução 

da distribuição da carga horária conforme previsto no planejamento do 

Campus”. 

 

 O campus justificou a quantidade de horas de Apoio ao Ensino do docente acima 

do limite disposto na Resolução nº 05/2016 tendo em vista seu art. 8º, parágrafo único. 

Todavia, esta Auditoria Interna entende que a referida complementação não significa que 

o limite máximo de 12 horas de Apoio ao Ensino pode ser ultrapassado, uma vez que isto 

não é exposto no texto do artigo mencionada. Conclui-se, portanto, que, quando o número 

de aulas for inferior ao número previsto para o regime de trabalha, poderá haver 

complementação da carga horária didática com atividades no âmbito das Atividades de 

Apoio ao Ensino, até o limite máximo de 12 horas semanais. 

 

 Campus Gama: 

 

Mesmo após reiteração, o campus Gama não se manifestou acerca da SA nº 139/2018-

Audin/IFB. 

 

 Campus Planaltina:  

 

Em resposta à SA nº 140/2018, o campus se manifestou por meio do memorando nº 

88/2018-CGEN/DREP/DGPL, afirmando que: 

 

“Informamos que na ocasião, existia uma dúvida se completávamos o PIT com 

“horas à disposição” para totalizar a carga horária de 40 horas semanais ou se 

o docente completaria e comprovaria no RIT. No caso do docente supracitado 

não houve registro de atividades para justificar as 16 horas, o que é comprovado 
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no RIT do 1°/2017. Para além disso, concordamos com a falha da carga da 

manutenção do AE e solicitaremos ajustes ao docente. (...) 

Concordamos com a indicação de insistência e solicitaremos ajustes.”. 

 

O campus concordou com as inconsistências encaminhadas por esta Audin, de maneira 

que não há análise específica a ser feita neste caso. Esclarece-se que o docente deve completar 

suas horas de atividades até atingir o total do seu regime de trabalho semanal e comprová-las no 

RIT, sempre respeitando os limites mínimo e máximo estabelecidos na Resolução nº 05/2016-

CS/IFB. 

 

 Campus Riacho Fundo: 

 

Em resposta à SA nº 141/2018, o campus, por meio do memorando nº 86/2018-DGRF, 

manifestou-se da seguinte maneira: 

 

“5. Resposta ao tópico 2. No período referente ao PIT em questão, o campus 

Riacho Fundo encontrava-se em período de expansão e o Ensino Médio 

Integrado, onde a carga horária para professores de Química é maior, tinha 

recebido duas entradas anuais. Essa é a razão de a carga horário ser inferior ao 

limite mínimo. A partir de 2018/1, com a entrada de mais quatro turmas de ensino 

médio e o início da oferta de Proeja a carga horária dos docentes da área 

alcançou o mínimo exigido. Teremos ainda acréscimo no número de aulas, a 

partir de 2019, com o início dos cursos de Tecnologia em Gastronomia e 

Licenciatura em Geografia. 

6. Importa destacar, contudo, que o déficit na carga horária de aulas foi 

compensado com aumento na carga horária destinada ao Apoio ao Ensino. Cite-

se a participação na comissão de Elaboração do Plano de Ensino do Curso 

Subsequente em Bar e Restaurante (Portaria 2501 de 15 de setembro de 2016) e 

no NAPNE, além de outras atividades. Além disso, após reuniões com a gestão do 

campus, com o objetivo de aumentar a carga horária de aula dos docentes da 

área de Química e Biologia, instituiu-se comissão para reformulação do PPC do 

Curso FIC ENEM, com início previsto para 2017/2. A oferta do referido FIC 

asseguraria mais aulas para os professores das áreas citadas. Entretanto, o curso 

não foi ofertado porque a oferta anterior não havia obtido sucesso. Além da alta 

evasão, os alunos que concluíram o curso não se interessaram pela certificação. 

Por não haver certificado ninguém, para fins de indicadores, o curso teve 100% 

de evasão. Além disso, o curso não se enquadrava no tipo de oferta que é exigida 

do campus (i.e., formação profissionalizante), o que também resultou em 

problemas na ocasião de prestação de contas do campus. 

7. Outra iniciativa no sentido de suprir a carga horária foi uma reunião em 

meados de setembro, com os professores de áreas específicas, onde a então 

DREP, Rejane Vago, solicitou que elaborássemos cursos FIC para atender a 

comunidade. Porém como o semestre letivo estava findando, e com a ocupação da 
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instituição pelos alunos, não houve tempo hábil para fazê-lo e, no semestre 

seguinte, ele já não era mais necessário devido a entrada de novas turmas do 

EMI. 

8. Quanto à observação segundo a qual "as horas constantes no RIT do 2o 

semestre de 2017 não correspondem às constantes do PIT do mesmo período", 

ressalte-se que tal inconsistência não se observa. No PIT 2017/2 são indicadas as 

mesmas quantidades de horas designadas no RIT desse semestre: 

Aulas: 5 horas; 

PIEF: 12 horas; 

Manutenção de Ensino: 8 horas; 

Apoio ao ensino: 15 horas. 

9. O problema talvez esteja no fato de os formulários de PIT e de RIT serem 

diferentes (uma incoerência, a meu ver), No RIT, aquilo que se registra, no PIT, 

sob a rubrica de Apoio ao Ensino está dividido em: 

Reuniões: 3 horas; 

Atendimento ao Aluno: 3 horas; 

Atividades complementares: 9 horas. 

10. Assim completam-se as 15 horas previstas no PIT do semestre.”. 

 

 O campus afirmou que a partir do 1º semestre de 2018 a carga horária dos 

docentes da área de Química alcançou o mínimo exigido. Ainda, discorreu acerca de seus 

esforços para suprir a deficiência de carga horária para os docentes da área durante os 

anos anteriores. Com relação à docente cuja inconsistência foi apontada por esta Audin, 

verifica-se que realmente não se observa diferença entre as horas constantes no PIT e no 

RIT, todavia, persiste a inconsistência das horas de Aula abaixo do limite e de Apoio ao 

Ensino acima do limite. Reitera-se o entendimento de que, quando o número de aulas for 

inferior ao número previsto para o regime de trabalha, poderá haver complementação da 

carga horária didática com atividades no âmbito das Atividades de Apoio ao Ensino, até o 

limite máximo de 12 horas semanais. 

 

 Campus Samambaia: 

 

Mesmo após reiteração, o campus Samambaia não se manifestou acerca da SA nº 

142/2018-Audin/IFB. 

 

 Campus São Sebastião: 

 

O campus, em resposta à SA nº 143/2018, encaminhou o memorando nº 98/2018-DGSS, no qual 

alega: 

 

“Em relação ao item 3: Estamos verificando a situação e daremos novo retorno 

sobre ele, mas informamos que o professor Dario Andres da Silva Pouso nessa 
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época ocupava a função de Coordenação pedagógica; Referente ao professor 

Decio Gorini informamos que o mesmo tem carga horária de trabalho de 20h 

semanais.”. 
 

 O campus informou que o docente Dario Pouso ocupava a função de coordenação pedagógica 

durante o ano de 2017, o que justifica a quantidade de horas de Apoio ao Ensino acima do limite. Quanto 

ao docente Decio Gorini, alegou-se que este tem a carga horária de 20h semanais, o que não justifica o 

apontado por esta Audin no sentido de que no 1º e 2º semestres de 2017, o docente ultrapassou o limite 

máximo de horas para a atividade Apoio ao Ensino e não atingiu o limite mínimo de horas para a 

atividade Aulas, pois a análise foi feita considerando a carga horária do docente no período analisado. 

 

 Campus Taguatinga: 

 

O campus, em resposta à SA nº 144/2018, exarou o memorando nº 76/2018-DGTG, em 

que discorre que: 

 

“Item 3: Cabe ressaltar que o modelo atual de RIT é aberto para registro das 

atividades possibilitando equívocos quanto a classificação de certas atividades. 

Para o 1º/2017 o limite semanal proporcional ao semestre para as atividades de 

PIEF foi de 248 h, observa-se que há algumas incompatibilidades quanto à 

classificação. Considerando que para regularização é necessário solicitar a 

servidora as adequações necessárias, solicita-se maior prazo para resposta, uma 

vez que a servidora encontra-se em afastamento para mestrado com fim previsto 

para o final de 2018 (anexo).”. 
 

O campus solicitou maior prazo para resposta, de maneira que não há o que se analisar no 

presente momento. 

 

Ultrapassada a análise individual da manifestação de cada campus, é importante frisar 

que o Plano e o Relatório Individual de Trabalho são para os docentes o mesmo que a folha de 

ponto para os servidores técnicos administrativos. Nos termos da Resolução nº 05/2016-CS/IFB: 

 

“Art. 5º A aprovação e homologação do PIT e do RIT servem como controle de 

frequência docente.”. 

 

 Isto quer dizer que, caso o PIT e o RIT não tenham sido apresentados pelo docente, ou 

caso estes documentos estejam irregulares e não sejam homologados, ou ainda caso seja 

verificado que eles foram homologados mesmo estando irregulares, pode ser constatado que o 

docente não cumpriu sua carga horária de trabalho, o que pode ocasionar sanções por meio de 

procedimento administrativo disciplinar ou ainda por meio do corte da respectiva remuneração. 
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CONSTATAÇÃO (261) 

PITs e RITs não entregues, não homologados ou homologados desrespeitando o limite 

de horas previsto na Resolução nº 05/2016-CS/IFB 

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

cumprimento das regras da Resolução nº 05/2016-CS/IFB, tendo em vista que durante um ou 

mais semestres se observou a existência de docentes que não apresentaram o PIT e o RIT. 

Também há docentes que apresentaram PITs e RITs em desacordo com a resolução mencionada, 

os quais deixaram de ser homologados em alguns casos e foram homologados em outro, em que 

pese sua irregularidade. Por ser situação recorrente em todo o Instituto, a recomendação a seguir 

será estendida a todos os campi do IFB 

 

RECOMENDAÇÃO (261) 

Recomenda-se aos campi do IFB que comuniquem e orientem semestralmente seus 

docentes no sentido de que poderá ser instaurado procedimento administrativo disciplinar e/ou 

aplicado o corte da remuneração do docente pelo tempo cuja frequência não tenha sido 

comprovada nos termos da Resolução nº 05/2016-CS/IFB, caso os Planos e Relatórios 

Individuais de Trabalho (PITs e RITs) não sejam apresentados dentro do prazo, não respeitem os 

limites de horas por atividade ou não sejam homologados. 

 

5.2.3 Fato 3  

 

Verificou-se que tem sido recorrente a entrega de RITs sem a respectiva comprovação das 

atividades desenvolvidas no semestre. Neste sentido, vale salientar que a Resolução nº 05/2016-

CS/IFB estabelece que: 

 

“Art. 2º O docente do IFB planeja e executa suas atividades orientado 

semestralmente pelo Plano Individual de Trabalho – PIT (Apêndice I), contendo a 

distribuição da carga horária semanal, com possibilidade de ajustes durante o 

semestre, no qual constarão especificadamente as atividades de pesquisa, 

inovação, extensão e/ou formação continuada dentro do horário de 

funcionamento dos campi do IFB. A comprovação da execução das atividades 

docentes é feita pelo Relatório Individual de Trabalho – RIT (Apêndice II). 

(...)”. (Grifo nosso) 

 

Assim, verifica-se que todas as atividades desenvolvidas pelo docente durante o semestre 

devem ser comprovadas pelo servidor no Relatório Individual de Trabalho. Todavia, observou-se 

que, de maneira sistemática no Instituto grande parte dos docentes têm apresentado seus RITs 

sem qualquer comprovação das suas atividades. Ressalta-se que o Relatório sem comprovação 

das atividades consiste em mera declaração do docente, de maneira que o RIT pode não ser 
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homologado pelas devidas instâncias de aprovação caso não reste comprovado o que se alega no 

documento. 

 

DA SOLICITAÇÃO DE PRONUNCIAMENTO DA UNIDADE EXAMINADA 

  

Para evitar eventuais equívocos, a Auditoria Interna, por meio das SAs nº 136 a 

144/2018-Audin/IFB, solicitou manifestação da área auditada acerca da inconsistência acima 

apresentada. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 

 

 Campus Brasília: 

 

“6. Os docentes têm sido orientados a apresentar os comprovantes das atividades 

de PIEF no RIT, entretanto, para as atividades de ME, pela sua própria 

característica, não vislumbramos uma forma de o docente proceder essa 

comprovação, vejamos alguns exemplos: planejamento de aulas, correção de 

trabalhos e provas, etc.”. 

 

 Campus Ceilândia: 

 

“Sobre a comprovação da Manutenção do Ensino, informamos que se trata de 

uma atividade muito específica, de caráter pedagógica, desenvolvida pelos 

docentes. Esta atividade pode ser realizada em múltiplos espaços, públicos ou 

privados, em bibliotecas, na residência, na própria escola, durante visitas a 

museus, exposições, enfim, de várias formas. Não sendo, portanto, viável o 

docente detalhar como executou esta atividade, até porque existem inúmeras 

formas de cumpri-la. Neste caso, o foco do Campus Ceilândia se concentra no 

resultado apresentado pelo professor, uma vez que isto indica se houve tempo 

dedicado adequadamente ao planejamento das aulas (manutenção do ensino). 

Para tanto, fazemos uma avaliação semestral onde os alunos avaliam o 

desempenho dos seus professores, incluindo quesitos como apresentação e 

cumprimento do Plano de Ensino. 

Quanto a comprovação das atividades de Pesquisa, Inovação, Extensão ou 

Formação Continuada (PIEF), informamos que cada hora dedicada às atividades 

de PIEF são devidamente formalizadas junto às respectivas coordenações. Dessa 

forma, para a segurança administrativa do Campus, mantemos todos esses 

processos formalizados e arquivados nas coordenações. Não entendemos como 

ficaria a situação caso os professores tivessem que atestar as atividades em dois 

processos diferentes, um do próprio PIT/RIT e outro o processo em si que regula 

a solicitação e o uso dessas horas dedicadas a PIEF. “ 
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 Campus Estrutural: 

 

“III. A respeito da comprovação das atividades de Manutenção ao Ensino (ME), 

que de acordo com a Resolução nº 05/2016-CS/IFB, são ações didáticas dos 

docentes relacionadas a estudos e preparação de aulas e avaliações, correção e 

registro de atividades de ensino, elaboração de materiais e planejamento. Neste 

passo há entendimento que, à medida em que o docente comparece às aulas, 

preenche seus diários de classe e lança as notas referentes às suas turmas, ocorre 

o cumprimento do trabalho de Manutenção ao Ensino. Segundo apregoa o Art. 

9o, parágrafo único da retromencionada Resolução, as atividades de ME poderão 

ser desenvolvidas em local e horários de livre escolha do docente, sendo o 

controle efetivo dessas tarefas feito a partir da apresentação dos diários de classe 

conferidos e assinados pelos setores competentes do Campus ao final de cada 

semestre.”. 

 

 Campus Gama: 

 

Mesmo após reiteração, o campus Gama não se manifestou acerca da SA nº 139/2018-

Audin/IFB. 

 

 Campus Planaltina: 

 

O campus Planaltina não se manifestou acerca do item questionado no seu memorando de 

resposta à SA nº 140/2018-Audin/IFB. 

 

 Campus Riacho Fundo: 

 

“11. Resposta ao tópico 3. No que toca à exigência de se apresentar 

comprovação das atividades de Manutenção de Ensino, vale registrar o que diz a 

Resolução n. 05/2016-CS/IFB, em seu Artigo 9ª: 

“São consideradas Atividades de Manutenção ao Ensino (sic) (ME) as ações 

didáticas do docente relacionadas com: 

 Estudos e preparação de aulas e avaliação; 

 Correção e registro de atividades de ensino; 

 Elaboração de Materiais; e 

 Planejamento" 

12. Como se vê, as atividades listadas nessa rubrica ou são de difícil 

comprovação — como se comprovam horas de estudo ou horas dedicadas a 

correção de atividades que são posteriormente entregue aos alunos? – ou são 

comprovadas em sistemas próprios — as notas das avaliações, p.e., são 

registradas no SGA. Segue-se que a comprovação dessas atividades será sempre 

precária e parcial. Visto isso, solicita-se reconsiderar a necessidade de recolher 
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comprovações para estas atividades ou esclarecer como tais comprovações 

podem ser feitas. 

13. Por fim, em relação à comprovação das atividades de Pesquisa, Inovação, 

Extensão e/ou Formação Continuada (PIEF), observe-se que a documentação 

comprobatória é semestralmente reunida e apensada aos correspondentes 

processos. Os processos são então encaminhados às coordenações e/ou Pró-

Reitorias de interesse que analisam e homologam tais documentos. Não raro, 

documentos e relatórios são objeto de ajustes e reformulações. Por essa razão, 

solicita-se também reconsiderar a necessidade de apresentar, no RIT, tais 

comprovações. Em primeiro lugar porque, nesse caso, o IFB obrigaria docentes a 

duplicar um trabalho que já é realizado em conformidade com os próprios 

procedimentos da instituição (que exige a abertura de processo). Em segundo 

lugar porque, com certeza, resultaria daí inconsistências que poderiam gerar 

problemas ao docente e à instituição. Isso porque as comprovações constantes no 

PIT e aquelas constantes no processo seguiriam tramitação paralela e 

independente, de modo que a exigência de reformulação de relatórios ou outros 

documentos comprobatórios em uma das tramitações não implicaria em 

atualização correspondente na outra.”. 

 

 Campus Samambaia: 

 

Mesmo após reiteração, o campus Samambaia não se manifestou acerca da SA nº 

142/2018-Audin/IFB. 

 

 Campus São Sebastião: 

 

“4.     Por fim, em relação ao Item 4: a atividade de manutenção de ensino é 

destinada para o planejamento dos docentes, dessa forma, a comprovação da 

atividade é realizada a partir do plano de ensino e dos registros das aulas no 

SGA.”. 

 

 Campus Taguatinga: 

 

“Item 4: O campus informa que as comprovações da Atividades de PIEF foram 

anexadas a resposta de auditoria encaminhada anteriormente. Com relação as 

atividades de Manutenção do Ensino que são definidas no art. 9 da Resolução Nº 

05/2016 – CS-IFB e envolvem a preparação de aulas, correção e registro de 

atividades, elaboração de materiais e planejamento. Como forma de atender as 

particularidades de cada área de atuação docente, a resolução no Parágrafo 

Único do art. 9º estabelece que essas atividades possam ser realizadas em local e 

horário de escolha do docente. Com isso, a forma de controlar tais atividades se 

dá pelo acompanhamento do registro no diário do andamento das componentes 
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curriculares no sistema acadêmico, uma vez que, estando o diário preenchido 

entende-se que a preparação de aulas, o registro de atividades, a produção de 

material (quando necessário) e o planejamento foram executados. Dessa forma, 

pode ser realizada consulta no SGA para verificar se os diários estão plenamente 

preenchidos.”. 

 

De maneira geral, verifica-se que os campi se manifestaram alegando que as atividades 

de Manutenção ao Ensino (ME), são de difícil comprovação, pois envolvem a preparação de 

aulas, correção e registro de atividades, elaboração de materiais e planejamento, de maneira que 

o registro no diário de classe supre a comprovação das referidas atividades, estando estas 

informações disponíveis no sistema SGA.  

Esta equipe de auditoria concorda com os argumentos apresentados com relação às 

atividades de Manutenção ao Ensino (ME). Considera-se que o mesmo raciocínio se aplica à 

comprovação das atividades Aula (A). 

Com relação às atividades Pesquisa, Inovação, Extensão e Formação Continuada (PIEF), 

as unidades alegaram que as comprovações das mencionadas se encontram nos processos de 

registro enviados à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação e à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, 

que analisam e homologam os respectivos projetos. Assim, afirmou-se que seria um trabalho em 

duplicidade apresentar a comprovação destas atividades no RIT.  

Concorda-se em parte com as alegações dos campi. Todavia, considera-se que seria uma 

boa prática apresentar a comprovação do registro e homologação dos projetos correspondentes às 

horas de Pesquisa, Inovação, Extensão e Formação Continuada (PIEF), para fins de 

acompanhamento das chefias e coordenações responsáveis, assim como para fins de controle. 

Neste sentido será a recomendação exarada a seguir. 

Por fim, com relação às atividades Apoio ao Ensino (AE), considera-se necessária a 

comprovação de algumas das ações realizadas, tendo em vista que este tipo abrange atividades 

muito diversas. 

Conforme a Resolução nº 05/2016-CS/IFB: 

 

“Art. 10 São consideradas Atividades de Apoio ao Ensino (AE) as ações do 

docente relacionadas com: 

I. Reuniões ordinárias; 

II. Comissões; 

III. Atividades administrativas e de representação; 

IV. Apoio técnico para qualificação profissional; 

V. Apoio à produção intelectual: acadêmica, científica, artística, cultural, 

esportiva ou técnica/tecnológica e de inovação; 

VI. Supervisões, orientações e atendimento a alunos em atividades de: ensino, 

estágio, aprendizagem, laboratório, monografia e monitoria; e  

VII. Planejamento coletivo, conforme previsto no § 4º dos artigos 6º e 7º.” 
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Assim, quando as atividades gerarem documentação que comprove a realização da 

mesma, é necessária que esta seja incluída no RIT. Como exemplo, enumera-se: atas ou súmulas 

de reuniões, portarias de nomeação em comissões, lista de atendimento a alunos, etc. 

 

CONSTATAÇÃO (262) 

Ausência de comprovação no RIT das atividades de Apoio ao Ensino e Pesquisa, 

Inovação, Extensão e Formação Continuada 

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

cumprimento das regras da Resolução nº 05/2016-CS/IFB, tendo em vista que grande parte dos docentes 

sorteados para a presente auditoria não apresentaram comprovação das atividades de Apoio ao Ensino e 

Pesquisa, Inovação, Extensão e Formação Continuada, contrariando disposição do art. 2º da mencionada 

resolução. Por ser situação recorrente em todo o Instituto, a recomendação a seguir será estendida a todos 

os campi do IFB 

 

RECOMENDAÇÃO (262) 

Recomenda-se aos campi do IFB que comuniquem e orientem semestralmente seus 

docentes no sentido de que não serão homologados os Relatórios Individuais de Trabalho (RITs) 

que não comprovem as atividades de Apoio ao Ensino (AE) e Pesquisa, Inovação, Extensão e 

Formação Continuada (PIEF), o que poderá gerar sanções aos docentes por procedimento 

administrativo disciplinar e/ou corte da respectiva remuneração. Entende-se que a comprovação 

de PIEF pode ser feito por meio da comprovação do registro e homologação do respectivo 

projeto junto à Pró-Reitoria interessada. Por sua vez, a comprovação de Apoio ao Ensino pode 

ser feita mediante apresentação de atas ou súmulas de reuniões, portarias de nomeação em 

comissões, lista de atendimento a alunos, entre outros documentos gerados em consequência das 

atividades realizadas. 

 

6. VALORES 

 

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

normativos.  

 

7. CONCLUSÃO 

 

  O final da presente auditoria permitiu concluir a existência de fragilidade nos controles 

internos referentes à homologação dos Planos e Relatórios Individuais de Trabalho, constatando-

se que nem todos os normativos vigentes têm atendidos e respeitados. Os campi do IFB e suas 

Direções de Ensino, Pesquisa e Extensão, por sua vez, devem criar mecanismos que visem 

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

homologação dos PITs e RITs. 
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 Foram realizadas recomendações e orientações visando uma melhoria nos controles 

internos relativos à publicação dos PITs e RITs, bem como à sua homologação e à 

responsabilização de servidores que não cumpram suas obrigações funcionais atinentes à entrega 

dos documentos e comprovação das atividades realizadas durante o semestre, de acordo com a 

Resolução nº 05/2016-CS/IFB. 

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

controle efetivo do referido processo, tendo em vista o número reduzido de servidores nas 

coordenações que precisam dar conta de um elevado número de docentes. No entanto, acredita-

se que, com o aprimoramento dos procedimentos e a adoção de um controle preventivo, os campi 

reduzirão significativamente as vulnerabilidades encontradas pela equipe de auditoria. 

  Ressalta-se que a homologação dos Planos e Relatórios individuais de Trabalho é 

extremamente relevante, pois se trata de atividade de controle da frequência dos servidores que 

trabalham diretamente na atividade-fim do Instituto Federal de Brasília, 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 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, 21 de dezembro de 2018. 

 

Atenciosamente,   

 

 

 

 

  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  

Patrícia Maciel da Silva 

Auditora Interna/IFB 

Victor Delábio Ferraz de Almeida Meira 

Auditor Interno/IFB 


