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RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 08/2018 
 

  
Auditoria de Cumprimento da Carga Horária e Sobreposição de Horário na EAD 

 
Ao Dirigente: 
Magnífico Reitor Prof. Wilson Conciani 
Com cópia para: 
- Pró-Reitoria de Ensino  
 
Locais auditados e siglas: 
- Pró-Reitoria de Ensino – PREN. 
 
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 08 para apreciação e conhecimento do resultado da Auditoria de cumprimento da carga 
horária e sobreposição de horário na EAD, prevista no item 6.8 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 consistiu em verificar a adequação e 

padronização dos procedimentos e controles dos trabalhos relacionados ao cumprimento da carga 
horária e sobreposição de horário na EAD, de modo a evitar possíveis inconsistências diante da falta 
ou falhas de uso nos controles internos. 
 

Os objetivos específicos desta auditoria consistiram em: 
 

a) verificar a compatibilidade da carga horária de trabalho dos servidores efetivos do IFB 
que estão, concomitantemente, desenvolvendo atividades junto à oferta de cursos na 
modalidade Educação à Distância. 

b) verificar se o quantitativo de horas de trabalho mensal do bolsista está em consonância 
com seus respectivos pagamentos; 

c) verificar, no caso de bolsista docente, o quantitativo de horas-aula semanais nos cursos 
ofertados pelo IFB com o quantitativo de horas-aula nos cursos de EaD, entre outros; 

d) verificar a adequação do controle das chefias imediatas sobre a frequência dos servidores 
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nesta situação.  
e) evitar o cometimento de erros, desperdícios, abusos, práticas antieconômicas, fraudes e 

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 
 

 Verificar competências e estrutura organizacional; 
 Estudar a legislação pertinente; 
 Verificar a existência de relatórios/dossiês/notas técnicas referentes aos 

controles internos; 
 Verificar a existência de recomendações da Audin, CGU e TCU. 

 
COLETA DE DADOS 
 

 Aplicação de listas de verificação (check-list); 
 Entrevista com servidores com designação para o desenvolvimento da EaD e 

respectivos bolsistas no âmbito do IFB; 
 Observância de normas e regulamentos do IFB como um todo, no geral, e da 

Rede e-Tec Brasil em específico; 
 Solicitar a relação de todos os servidores que atuam na Educação à Distância e 

quais deles são servidores, estagiários ou terceirizados do IFB; 
 Solicitar a relação de todos os servidores do IFB; 
 Solicitar o quantitativo de horas dos servidores efetivos, estagiários e 

terceirizados do IFB que estão relacionados como bolsistas na Educação à 
Distância no ano de 2018 e os respectivos controles de frequência e processos de 
pagamento; 

 Verificar no Sistema Unificado de Gestão Pública – SUAP a situação do saldo 
de horas dos servidores nesta situação; 

 Verificar no SUAP se tem sido regular a manifestação da chefia imediata 
quando ocorre a notificação de irregularidades no ponto eletrônico; 

 Verificar se a ocorrência de irregularidades no sistema SUAP é frequente e se 
isso tem relação com o servidor atuar na Educação à Distância. 
  

IDENTIFICAÇÃO DAS LIMITAÇÕES: 
 

 Possível atraso ou não resposta às Solicitações de Auditoria; 
 Informações ausentes ou incompletas nas respostas dos setores. 

 
ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO: 
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 Elaborar relatório de auditoria de acordo com roteiro específico e dados 
analisados. 

 
 

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

documentos e questionamentos dos setores auditados. 
 

4. EQUIPE DE AUDITORES INTERNOS 
 

 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 da carga horária e sobreposição de horário na EAD. 
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 
de 25 de maio a 31 de agosto de 2018. Todavia, devido à alta sobrecarga de trabalho da auditoria 
não foi possível finalizar os trabalhos no tempo planejado. 
  Inicialmente, foi emitida a S.A nº 109/2018/Audin/IFB à Pró-Reitoria de Ensino – PREN 
com os seguintes questionamentos/solicitações: 
1. Encaminhar a Auditoria, relação contendo os nomes dos servidores efetivos, estagiários e 

terceirizados do IFB que desenvolveram atividades junto à EAD no ano de 2018.  
2. Como é realizado o controle da carga horária dos bolsistas que desenvolvem atividades junto à 

EAD? 
3. Como é realizado o controle para evitar a ocorrência de sobreposição entre a carga horária do 

bolsista no IFB e nas atividades da EaD? 
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A PREN atendeu a referida S.A por meio do Memorando Nº 173/2018/DeaD/PREN/IFB.  

Neste Memorando foi informado que: 
 

“(...) no ato da formalização do vínculo dos bolsistas para início das suas 
atividades, nenhum bolsista se declarou terceirizado ou estagiário nas unidades do 
IFB.” 
 

  Em relação ao controle da carga horária dos bolsistas que desenvolvem atividades junto à 
EAD, a PREN informou que: 
 

“De acordo com as Notas técnicas 02 e 06/2017/PREN a carga horária dos 
bolsistas pode ser realizada presencialmente e/ou a distância, conforme o 
encargo/atividade do bolsista (...) 
A carga presencial é registrada no SUAP por meio do registro biométrico. Já a 
carga horária a distância e registrada pelo bolsista no SUAP no campo 
observações. 
Ao final do mês, o bolsista imprime o relatório do SUAP contabilizando a carga 
horária do mês, observando a carga horária semanal conforme estabelecido nas 
regulamentações da bolsa-formação, do manual de gestão da rede e-tec e 
profuncionário e das notas técnicas acima citadas e, submete então a avaliação do 
respectivo coordenador. O coordenador após a avaliação e homologação, 
encaminha esse relatório à DEaD juntamente com o relatório de atividades do 
bolsista para demais encaminhamentos ao devido pagamento. 
A equipe administrativa, ainda procede a conferência de todas as frequências 
verificando a observância aos regulamentos vigentes e então procede o lançamento 
das horas e respectivos valores devidos ao bolsista. ” 
 

  Quanto ao controle para evitar a ocorrência de sobreposição entre a carga horária do bolsista 
no IFB e nas atividades da EAD, a PREN esclareceu que: 
 

“O bolsista quando convocado assina dois documentos que resguardam a ciência e 
compromisso que são o Termo de Compromisso e a Declaração de Disponibilidade. 
Nesses documentos ele toma ciência de suas responsabilidades e declara 
disponibilidade para participação nas atividades e que não acarretará prejuízo a 
carga horária regular de atuação do servidor. Essa declaração é assinada pelo 
bolsista e pela chefia imediata do servidor”.  
 

Após a análise do referido Memorando, esta equipe de auditoria enviou à PREN a S.A Nº 
110/2018/Audin/IFB, que solicitava o encaminhamento dos Relatórios Mensais de Atividades e os 
Relatórios de Registro no Ambiente Virtual dos meses de abril a junho de 2018 dos servidores que 
desenvolveram atividades junto à EAD. 

Também, foram emitidas as SAs 111 a 118/2018-Audin/IFB, respectivamente, aos Campi 
Brasília, Gama, Recanto das Emas, Samambaia, Ceilândia, São Sebastião, Riacho Fundo e 
Planaltina. Essas SAs requisitavam o envio dos Planos Individuais de Trabalho (PIT) e o Relatórios 
Individuais de Trabalho (RIT) referentes ao primeiro semestre de 2018 dos servidores que 
desenvolveram atividades junto à EAD no ano de 2018. 
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Em relação à carga horária dos servidores técnico-administrativos no IFB, essa equipe de 
auditoria extraiu os dados de frequência do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP.  

Por fim, após as respostas dos Campi e da PREN, a Audin cotejou os registros de frequência 
do IFB, no caso de técnico administrativo, e o PIT e RIT, no caso de servidores professores, com os 
relatórios de frequência dos bolsistas da EAD.  

O resultado desse cotejamento será apresentado no tópico 5.2 deste relatório.  
 
5.2 Das Constatações e Recomendações 
 
5.2.1 Fato 1  

  Após cotejar os registros de frequência dos servidores técnico-administrativos e/ou os 
Planos Individuais de Trabalho (PIT) dos professores do IFB com o controle de frequência dos 
servidores bolsistas da EAD, constatou-se que houve sobreposição de carga-horária, conforme 
demonstrado na Tabela A. 

Tabela A 

Servidor de 
SIAPE 

Campus Função na EAD Sobreposição/incompatibilidade  

1848970 Reitoria 
Equipe 

Multidisciplinar 
Sobreposição de carga horária nos dias 25/05 (1h39min) e 
25/06/2018 (2h39min), totalizando 4h18min. 

1092262 Reitoria 
Professor 
Mediador 

Sobreposição de carga horária nos dias 11/04 (16 min) e 
13/04 (2h17min), totalizando 2h33min; 3- Os locais de 
atuação da servidora no EAD são os Campi Taguatinga e 
São Sebastião, no entanto, nos dias 20/04 e 04/05, a 
servidora registrou a frequência presencial obrigatória na 
Reitoria. Também, nos dias 13/04, 19/04, 07/05 e 14/05, 
registrou a frequência de entrada no Campus de atuação no 
EAD, e a de saída na Reitoria.   

1712427 
Recanto das 

Emas 
Coordenador de 

Curso 

Sobreposição de horário nos dias 11/04 (47 min), 09/05 
(1h), 16/05 (1h35min), 23/05 (2h), 11/06 (29min), 20/06 
(2h), 27/06 (35min), totalizando 8h26min de sobreposição 

1839296 Ceilândia 
Professor 
Mediador 

Sobreposição de carga-horária de 2h22min no dia 25/04. 

2226521 Reitoria 
Coordenador de 

Curso 

O polo de atuação do servidor é na Reitoria, no entanto, no 
dia 23/05, o servidor registrou frequência no Campus 
Recanto das Emas.  

1568500 Samambaia 
Coordenador de 

Curso 
Sobreposição de horário no dia 03/05 de ≅ 5h.  

2379343 
São 

Sebastião 
Professor 
Mediador 

Sobreposição de horário nos dias: 03/04 (≅ 3h10min); 
05/04 (≅ 4h);  12/04 (≅ 3h29min); 19/04 (≅ 1h12min); 
24/04 (≅ 3h36min); 27/04 (≅ 4h); 03/05 (≅ 1h56min); 
04/05 (≅ 2h); 10/05 (≅ 1h51min); 11/05 (≅ 4h); 15/05 (≅ 
3h); 18/05 (≅ 3h); 22/05 (≅ 1h25min); 24/05 (≅ 2h53min); 
28/05 (≅ 2h); 29/05 (≅ 4h), totalizando ≅ 45h32min de 
sobreposição 
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2068570 
Recanto das 

Emas 
Coordenador de 

Polo 
Sobreposição de carga horária nos dias 02/04 (38min) e 
12/04/2018 (2h), totalizando 2h38min 

1142408 Brasília 
Equipe 

Multidisciplinar 

Após o cotejamento do PIT da servidora com os registros 
de frequência na EAD, constatou-se sobreposição de 
horário no dia: 22/06  de ≅ 4h. 

1956917 Samambaia 
Professor 
Formador 

Sobreposição de horário nos dias: 12/04 (≅ 3h); 18/04 (≅ 
1h30min); 19/04 (≅ 1h40min); 24/04 (≅ 3h) 16/05 (≅ 3h); 
19/06 (≅ 4h); 20/06 (≅ 2h), totalizando 18h10min de 
sobreposição; 

1644069 Gama 
Coordenador de 

Curso 
Sobreposição de horário no dia: 10/05 (≅ 2h20min). 

1973923 Ceilândia 
Professor 
Formador 

Sobreposição de horário nos dias: 11/04 (≅3h30min); 
17/04 (≅4h); 24/04 (≅3h); 08/05 (≅4h); 09/05 
(≅3h20min); 15/05 (≅ 4h); 16/05 (≅3h30min); 22/05 (≅ 
4h); 23/05 (≅ 1h30min); 24/05 (≅1h57min); 30/05 (≅3h); 
06/06 (≅2h14min); 07/06 (≅2h27min); 12/06 (≅3h30min); 
20/06 (≅3h30min); 26/06 (≅3h30min) , totalizando 
≅50h58min  de sobreposição. 

1999596 Gama 
Mediador a 
Distância 

Sobreposição de horário nos dias: 06/04 (≅1h10min); 
27/04 (≅1h10min), totalizando 2h20min de sobreposição. 

1668100 Gama 
Coordenador de 

Curso 

Sobreposição de horário nos dias:19/04 (13h40min); 16/04 
(1h40min); 10/05 (1h40min); 15/05 (50min); 17/05 
(1h20min); 24/05 (1h40min); 29/05 (50min); 31/05 
(1h40min); 07/06 (1h40min); 27/06 (1h40min), totalizando 
14h40min  de sobreposição. 

 
 DA SOLICITAÇÃO DE PRONUNCIAMENTO DA UNIDADE EXAMINADA 

  
Para evitar eventuais equívocos, a Auditoria Interna, por meio da S.A nº 134/2018-

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

 
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 
 
A S.A nº 134/2018/Audin/IFB foi atendida por meio do Despacho 226/2018 – 

Dead/RIFB/IFB.  Nesse Despacho, a PREN informou que: 
 

“Esta diretoria deu ciência dos apontamentos aos bolsistas listados neste fato. De 
posse das manifestações/justificativas recebidas, foi elaborada uma planilha no 
drive e compartilhada com a Audin (...)  
Por oportuno, esclarecemos que a DEaD disponibiliza aos bolsistas que o 
cumprimento da carga horária presencial seja realizado em quaisquer das unidades 
do IFB, salvo nos encontros de mediação nos polos para os professores mediadores 
e nas convocações de reuniões com o respectivo coordenador no polo/unidade do 
IFB onde ocorrerá o encontro”. 
 

As justificativas individuais serão apresentadas nas tabelas a seguir: 
 

 Reitoria 
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Servidor de Siape Nº 1092262  
Inconsistência: 1- Sobreposição de carga horária nos dias 11/04 (16 min) e 13/04 (2h17min), totalizando 
2h33min; 2- Os locais de atuação da servidora no EAD são os Campi Taguatinga e São Sebastião, no 
entanto, nos dias 20/04 e 04/05, a servidora registrou a frequência presencial obrigatória na Reitoria. 
Também, nos dias 13/04, 19/04, 07/05 e 14/05, registrou a frequência de entrada no Campus de atuação no 
EAD, e a de saída na Reitoria.   
Manifestação/ Justificativa do Bolsista: Todo horário excedente no SUAP se pode aproveitar para 
preencher alguma lacuna do registro biométrico do CPF, pois possuo muitas horas extras à mais 
registrada no SUAP e não tenho nenhum débito de horas nos meses em questão no SUAP. Segue o 
detalhamento dos dias apontados pela Auditoria: 
 a) Dia 11/04/2018: (Sobreposição de carga horária). O tempo que escrevi de registro na observação de 
registro EAD coincidiu em 16 minutos com o meu horário do SUAP. Então onde se lê 19:00h as 21:00h 
substitua-se por 19:20 as 22:20 hs. (registrando 3h de EAD). 
 b) Dia 13/04/2018: (Sobreposição de carga horária). Neste dia eu acionei a entrada no CPF em 
Taguatinga Norte e deveria ter fechado o Horário em Taguatinga Norte com o CPF. Mas em vez disso eu 
fechei com o SUAP (confundi o CPF com o SUAP) e assim ao invés de fechar o registro com o CPF eu abri 
o registro de entrada com o SUAP. Então abertura em Taguatinga as 07:53:10 e fechamento real às 
13:00:00. E a partir deste momento estava realizando um levantamento para manutenção em Taguatinga 
de um Vazamento na caixa d´agua do campus Taguatinga. Então validar no SUAP a entrada de 13:01:00 e 
fechamento as 20:20:01 no SUAP. 
 c) Dia 19/04/2018 ( Registro de fechamento diferente do de abertura) Dia de Aula em IF São Sebastião. 
Abri o ponto no CPF e ao sair do campus esqueci de fechar no CPF. Só lembrando de faze-lo ao chegar na 
Reitoria. Sendo assim fechei no CPF e abri no SUAP a entrada. Pode ser descontado o transporte de 30 
minutos entre os campus sem prejuízo do tempo de aula. 
 d) Dia 20/04/2018 (registro de entrada no campus com o SUAP em vez do CPF) Como informei 
anteriormente apresentei muita dificuldade no início de registrar CPF e SUAP e neste dia em particular 
registrei automaticamente o SUAP em vez do CPF e depois de feito não tem como cancelar e fazer o outro 
então considerar como EAD no CPF o registro de chegada as 08:18:50 e saída as 13:00:00 (já descontado 
o percurso de retorno a reitoria de 26 minutos) em Taguatinga Norte. E Registro de chegada na Reitoria as 
13:26:25 e largando as 18:21:01. 
 e) Dia 04/05/2018 ( registro da frequência obrigatória da EAD na Reitoria) Neste dia eu não tive alunos 
de 2 chamada ou recuperação no campus Taguatinga e fui orientada pela EAD a ficar atualizando as notas 
e realizando o fechamento do Diário de Classe pelo Moodle na sala da EAD do IFB. E assim eu vim para a 
reitoria e fiquei na sala da EAD de 15:40:58 até as 21:02:35h. 
 f) Dia 07/05/2018 (registro de entrada e saída diferente do campus de atuação) Esse dia foi o primeiro dia 
da turma do Profuncionário e o horário era as 14h em Planaltina. Nesse dia ninguém da turma 
compareceu em Planaltina e eu aproveitei para fiscalizar a obra de reforma da empresa ARCA no 
administrativo de Planaltina e coincidentemente aconteceu um acidente grave com o marceneiro na obra 
do campus. E eu fiz os primeiros socorros para remoção e aguardar SAMU para transporte do mesmo ao 
hospital. Saindo as 18:00h de Planaltina e chegando as 18:30h no IFB Brasília/Reitoria para iniciar com a 
turma do Profuncionário de Brasília. Como neste dia meu horário já estava muito truncado devido as 
alterações e o socorro do acidente. Eu dei o intervalo de 2 toques para registrar 1 hora, mas o ponto 
registrou retroativamente o tempo real e causou está confusão de horários. Então de 18:30 as 22:30 eu 
ministrei aula para a turma do Profuncionário em Brasília. Sendo a primeira aula da turma. Optei neste 
dia para fins de Fiscalização do Ministério do Trabalho deixar valendo o meu horário da tarde no SUAP 
pois o acidente poderia ter tido consequência morte do trabalhador. Então se puder considerar meu 
horário da manhã como registro do CPF pela EAD, tarde no SUAP e noite na EAD no CPF. Seria o Ideal 
para finalidade de fiscalização. 
 g) 14/05/2018 (registro de entrada e saída diferente do campus de atuação) contei com o intervalo de uma 
hora das 2 batidas no ponto e o mesmo foi retirado após setembro. Não aparecendo mais no registro e sim 
a hora real. Então neste dia trabalhei de 08:44:44 as 13:40:58 pelo registro no SUAP e de 13:41:08 (IF 
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Planaltina) até as 22:20:00. (IF Brasília). Não registrando o intervalo de deslocamento de 17:30 as 18:00 
de Planaltina para Brasília para ministrar a aula no período da noite para o Profuncionário. 
Manifestação do Controle Interno: Quanto a sobreposição de carga-horária, a servidora informou que 
houve um equívoco na hora de registrar a frequência.  
Em relação ao registro da frequência obrigatória em local diferente do campus de atuação, a DeaD informou 
que é disponibilizado ao bolsista que o “cumprimento da carga horária presencial seja realizado em 
quaisquer das unidades do IFB, salvo nos encontros de mediação nos polos para os professores mediadores 
e nas convocações de reuniões com o respectivo coordenador no polo/unidade do IFB onde ocorrerá o 
encontro”. Dessa forma, é de bom alvitre que o Coordenador da Ead no final de cada mês verifique se os 
encontros de mediação foram realizados no campus de atuação do bolsista da EAD.   
Por fim, em relação ao registro presencial de frequência de entrada no Campus de atuação na EAD, e a de 
saída na Reitoria, essa equipe de auditoria entende que tal fato não reflete o tempo real de prestação de 
serviço como bolsista, uma vez que não se considera o tempo de deslocamento de um Campus a outro. 
Dessa forma, orienta-se que Direção Geral da EAD informe aos bolsistas acerca dessa impossibilidade. 

 
 

Servidor de Siape Nº 1848970  
Inconsistência:  Sobreposição de carga horária nos dias 25/05 (1h39min) e 25/06/2018 (2h39min), 
totalizando 4h18min. 
Manifestação/ Justificativa do Bolsista: Referente ao fato n. º 01 no dia 25/06 realmente o ponto está 
sobreposto, conforme arquivo em anexo (arquivo "Ponto dia 25.06"). Em relação ao dia 25/05 não sei o 
motivo da observação, pois aparentemente está tudo correto, pois eu apenas fiz menos horas no meu setor 
de lotação ("Arquivo "Ponto dia 25.05"). 
Manifestação do Controle Interno: Após nova análise nos registros de frequência do servidor, verificou-
se que não houve sobreposição de horário no dia 25/05/2018. Houve um equívoco por parte dessa equipe de 
auditoria, que registrou na S.A a data errada de sobreposição. Dessa forma, a Audin retifica a data da 
sobreposição de 1h39min para o dia 22/05.  
Sendo assim, verificou-se que houve sobreposição total de carga-horária de 4h18min.  

 
 Campus Recanto das Emas 

 
Servidor de Siape Nº 1712427  

Inconsistência:  Sobreposição de horário nos dias 11/04 (47 min), 09/05 (1h), 16/05 (1h35min), 23/05 (2h), 
11/06 (29min), 20/06 (2h), 27/06 (35min), totalizando 8h26min de sobreposição. 
Manifestação/ Justificativa do Bolsista: Confirmo que não houve prejuízo com relação as atividades 
programadas no PIT , pois, ao cumprimento desses horários foram compensados em outro momento, a 
saber: as sobreposições ocorridas no 11/04, 09/05, 16/05, 23/05, 11/06, 20/06 - foram compensadas na 
respectiva sexta-feira de cada semana, no período vespertino; e a sobreposição do dia 27/06 foi 
compensada no dia 29/06, sexta-feira no período matutino. 
Manifestação do Controle Interno: O servidor não encaminhou nenhum documento a esta auditoria que 
comprova que não houve a sobreposição de horário, e consequentemente, prejuízo ao IFB. Ressalta-se que o 
único documento enviado a esta auditoria foi o PIT. Dessa forma, não foi possível verificar os fatos 
alegados pelo servidor. Sendo assim, orienta-se que o Campus Recanto das Emas verifique a 
compensação informada pelo referido servidor.  
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Servidor de Siape Nº 2068570  

Inconsistência:  Sobreposição de carga horária nos dias 02/04 (38min) e 12/04/2018 (2h), totalizando 
2h38min 
Manifestação/ Justificativa do Bolsista: Conforme ja abordado, os horários de atuação na coordenação 
de polo são organização em momentos distintos da jornada estabelecida enquanto servidor efetivo do IFB. 
Portanto, os registros manuais no sistema, referentes à atuação à distância, seguem um sistema quase que 
padrão em relação ao seu preenchimento, salientando que, por metodologia definida por mim, tais 
registros são efetuados no último dia de cada mês. E como padrão, praticamente ocorre o mesmo 
lançamento, devido serem raras alterações causadas por mudanças de horários ou motivadas por 
imprevistos. Em relação aos 38 minutos sobrepostos, referentes ao dia 02/04, realmente houve uma 
desatenção da minha parte, pois, o lançamento comum, às segundas-feiras, é o registro de horas (à 
distância) - que compreende das 17h30m às 20h30m. neste caso, o que houve foi que, por motivo de atraso 
no horário inicial de jornada fez com que se estendesse em quase 01 hora o prazo comum de finalização 
desta jornada. (Seguem os dados exemplificativos). Em relação à sobreposição do dia 12/04, o que ocorre é 
que todas quintas, por motivo de escala definida para aquele período, o horário de trabalho, enquanto 
servidor, era cumprido a partir do turno vespertino, e a atuação da coordenação de polo, geralmente 
registrada por biometria, era efetuada pela manhã. Devido à problemas particulares, não foi possível estar 
presente pela manhã na referida data, impossibilitando o registro biométrico, sendo a execução desse 
horário transferida para o dia posterior. Tal mudança, aliado ao fato que às sextas-feiras, por escala, a 
jornada se inicia pela manhã, fez com que ocorresse o lançamento manual de forma equivocada, fruto 
também de uma desatenção no preenchimento da folha de ponto. 
Manifestação do Controle Interno:  O servidor informou que realizou os registros da frequência à 
distância dos dias 02 e 14/04 de forma equivocada. Ressalta-se que o lançamento da frequência à distância é 
realizado de forma manual no campo observações. Dessa forma, essa equipe de auditoria entende que a 
justificativa o servidor é razoável.  
Essa equipe de auditoria orienta que o servidor, bem como, todos os bolsistas da EAD, registre o horário 
que efetivamente prestou o serviço na EAD, mesmo que esse tenha sido prestado à distância.  
 

 Campus Ceilândia  
 

Servidor de Siape Nº 1839296 – Ceilândia  
Inconsistência:   Sobreposição de carga horária de 2h22min no dia 25/04. 
Manifestação/ Justificativa do Bolsista: Realmente não me recordo por que fiz essa sobreposição de hora 
e não tenho como prová-la, caso essa auditoria siga adiante. Não gostaria de no futuro responder por 
algum tipo de improbidade administrativa por tão pouco. Gostaria de solicitar que seja devolvido ao erário 
a parte das horas sobrepostas. 
Manifestação do Controle Interno: A servidora não discordou da equipe de auditoria. Dessa forma, 
considera-se a sobreposição de carga horária de 2h22min no dia 25/04. 
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Servidor de Siape Nº 1973923 Ceilândia  
Inconsistência:  Sobreposição de horário nos dias: 11/04 (≅3h30min); 17/04 (≅4h); 24/04 (≅3h); 08/05 
(≅4h); 09/05 (≅3h20min); 15/05 (≅ 4h); 16/05 (≅3h30min); 22/05 (≅ 4h); 23/05 (≅ 1h30min); 24/05 
(≅1h57min); 30/05 (≅3h); 06/06 (≅2h14min); 07/06 (≅2h27min); 12/06 (≅3h30min); 20/06 (≅3h30min); 
26/06 (≅3h30min) , totalizando ≅50h58min de sobreposição 
Manifestação/ Justificativa do Bolsista: Os dias apresentados como sobreposição de horários são: 11/04 
(3h30), 17/04 (4h), 24/04 (3h), 08/05 (4h), 09/05 (3h20), 15/05 (4h), 16/05 (3h30), 22/05 (4h), 23/05 
(1h30), 24/05 (1h57), 30/05 (3h), 06/06 (2h14), 07/06 (2h27), 12/06 (3h30), 20/06 (3h30), 26/06 (3h30). O 
curso que atuo como professor substituto no campus Ceilândia é EAD e possui aulas dois dias na semana, 
terça e quarta feira, sendo que as aulas são divididas com outros professores, sendo assim, nem todos os 
professores atuam simultaneamente ou em todas as terças e quartas do mês. Conforme observado no 
cronograma em anexo e diário de classe, eu não ministrei aulas nos dias indicados que teve sobreposição. 
Devido a modalidade do curso, temos os horários mais flexíveis com os alunos para atendimento, 
utilizando outro horário que não era indicado no PIT para atendê-los, dependendo de sua disponibilidade, 
assim, eu fiz alguns atendimentos em horários não indicados no PIT e tive o meu horário indicado no PIT 
livre, que foi usado para a EAD. Durante todo o semestre ocorreu diversos eventos que impossibilitou o 
cumprimento fiel dos dias e horários estabelecidos pelo PIT, por exemplo as visitas técnicas, segue em 
anexo uma foto da visita realizada ao sábado na cidade de Paracatú-MG. Desta forma, além dos horários 
de atendimentos terem acontecidos em horários diferentes do PIT, as visitas técnicas da mesma forma, 
reuniões com outras instituições de ensino (durante o primeiro semestre foi firmado o termo de parceria do 
IFB com a Policia Civil para um curso de pós graduação e o colegiado de Segurança do Trabalho ficou 
responsável), tudo isso culminou para que eu realizasse as atividades da EAD nos horários previstos no 
PIT, já que em outros horários eu estava envolvido com questões relacionadas a atividade do Curso 
Técnico de Segurança do Campus Ceilândia. Assim, demonstro que não estava em sala de aula nesse 
período e informo os motivos do registro de ponto nos horários e dias listados. Peço, que aceitem o 
recurso, visto que, todas as atividades desenvolvidas no NEAD e no campus Ceilândia não foram 
prejudicadas e meu rendimento é considerado bom por parte dos coordenadores e professores que me 
acompanham. Desde já agradeço e peço desculpas pela falta de atenção, não foi por má fé, daqui pra 
frente terei mais atenção com relação ao registro de ponto. Anexo documentos e imagens 
Manifestação do Controle Interno: O servidor encaminhou a esta auditoria documento que comprova que 
não houve sobreposição de horário, e consequentemente, prejuízo ao IFB. Por fim, visando o atendimento 
do princípio da transparência, orienta-se que quando houver mudança no PIT, esta mudança seja 
informada à DEAD. 
 

 Campus Samambaia 

Servidor de Siape Nº 1956917 - Samambaia 
Inconsistência:  Sobreposição de horário nos dias: 12/04 (≅ 3h); 18/04 (≅ 1h30min); 19/04 (≅ 1h40min); 
24/04 (≅ 3h) 16/05 (≅ 3h); 19/06 (≅ 4h); 20/06 (≅ 2h), totalizando 18h10min de sobreposição. 
Manifestação/ Justificativa do Bolsista: Estive verificando as datas citadas na auditoria e informo que 
não houve prejuízo de atividades no campus, nem tanto em reuniões (em dia previsto de reunião não houve 
nenhuma convocação), nem em atividades administrativas ou em aulas, pois devido a minha programação 
de afastamento no semestre, necessitei fazer várias alterações com colegas quanto as aulas, o que 
viabilizou a atuação na EaD naqueles dias. 
Manifestação do Controle Interno: A servidora não encaminhou nenhum documento a esta auditoria que 
comprova que não houve não houve a sobreposição de horário, e consequentemente, prejuízo ao IFB. 
Ressalta-se que o único documento enviado a esta auditoria foi o PIT. Dessa forma, não foi possível 
verificar os fatos alegados pela servidora. Sendo assim, orienta-se que o Campus Samambaia verifique a 
veracidade dessas informações. Também, orienta-se que quando houver mudança no PIT, esta 
mudança seja registrada. 
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Servidor de Siape Nº 1568500 - Samambaia 

Inconsistência:  Sobreposição de horário no dia 03/05 de ≅ 5h. 
Manifestação/ Justificativa do Bolsista: Conforme observado, no dia 03/05 (quinta-feira) estive na DEaD 
no período vespertino para o recebimento e assinatura dos relatórios de frequência e atividades dos 
docentes. Dessa forma, fiz uma programação de antecipação das minhas aulas da disciplina de Orçamento 
no campus Samambaia da quinta-feira (03/05) para o dia 30/04 (segunda-feira), conforme o diário com o 
conteúdo ministrado e as respectivas datas em anexo. Da mesma forma, justifico que as horas na 
coordenação de pesquisa e inovação que constam no meu PIT na quinta-feira, também foram antecipadas 
para a segunda-feira (30/04) e quarta-feira (02/05). (anexo diário de conteúdo ministrado em 2018 da 
servidora)  
Só complementando a resposta com relação à reunião às quintas: 
 Conforme observado, no dia 03/05 (quinta-feira) estive na DEaD no período vespertino para o 
recebimento e assinatura dos relatórios de frequência e atividades dos docentes. Dessa forma, fiz uma 
programação de antecipação das minhas aulas da disciplina de Orçamento no campus Samambaia da 
quinta-feira (03/05) para o dia 30/04 (segunda-feira), conforme o diário com o conteúdo ministrado e as 
respectivas datas em anexo. Da mesma forma, justifico que as horas na coordenação de pesquisa e 
inovação que constam no meu PIT na quinta-feira, também foram antecipadas para a segunda-feira (30/04) 
e quarta-feira (02/05). Com relação às reuniões, o campus Samambaia faz reuniões gerais mensais, e neste 
dia 03/05 não havia previsão de reunião no calendário, possibilitando com isso, a minha presença na 
DEaD 
Manifestação do Controle Interno: A servidora encaminhou documento que demonstra que houve a 
realização de antecipação da aula da disciplina de Orçamento no Campus Samambaia da quinta-feira 
(03/05) para o dia 30/04 (segunda-feira). Dessa forma, esse indício de impropriedade foi esclarecido.  
 

 Campus São Sebastião 

Servidor de Siape Nº 1644069 – São Sebastião 
Inconsistência:  Sobreposição de horário no dia: 10/05 (≅2h20min). 
Manifestação/ Justificativa do Bolsista: Cumpre-me esclarecer que meu regime de trabalho é de 20 horas 
semanais, que são realizadas no turno noturno. Ocorre que, no meu PIT, deixo disponível, às quintas-
feiras, 2 horas, no período da tarde, para contemplar as reuniões que existem no campus São Sebastião - 
Reuniões Pedagógicas e Gerais. E esse é o único motivo, no meu PIT, de horário diferente do turno 
noturno.  
Contudo, no dia 10 de maio de 2018, não houve reunião realizada no campus, Geral ou Pedagógica, 
motivo pelo qual direcionei minhas atividades para a EaD.  
Apesar de estar com ausência justificada para as reuniões que ocorrerem no meu campus, tendo em vista o 
meu regime de trabalho parcial, sempre tento deixar, no PIT, a contemplação desses horários. Mas, 
esclareço, minhas aulas são, geralmente, desenvolvidas no turno noturno - 18h40 às 22h40.  
Portanto, não houve sobreposição de horários neste sentido. Segue anexo meu PIT e, nele, fica claro que às 
quintas deixo disponível horário para reuniões, inclusive com menção escrita, que ocorrem quinzenalmente 
no campus. Na data 10/05, não houve reunião Geral ou Pedagógica realizada. De forma a fundamentar 
meu esclarecimento, encaminho-lhes, anexo, o cronograma de reuniões do campus São Sebastião referente 
ao 1º semestre de 2018. Informo-lhe ainda quem, no dia 10 de maio, não houve reunião geral ou 
pedagógica, mas, tão somente, reunião de colegiado do Ensino Médio Integrado, do qual não era membro. 
(Anexo o Cronograma de reuniões do Campus São Sebastião.) 
Manifestação do Controle Interno: Foi encaminhado a esta Audin documento que comprova que regime 
de trabalho do servidor é de 20h semanais, e que o servidor deixa disponível 2 horas nas quintas-feiras para 
contemplar as reuniões que existem no Campus - Reuniões Pedagógicas e Gerais. Verificou-se que no dia 
10 de maio não houve reunião geral ou pedagógica, mas, tão somente, reunião de colegiado do Ensino 
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Servidor de Siape Nº 2379343 São Sebastião  

Inconsistência:  Sobreposição de horário nos dias: 03/04 (≅ 3h10min); 05/04 (≅ 4h); 12/04 (≅ 3h29min); 
19/04 (≅ 1h12min); 24/04 (≅ 3h36min); 27/04 (≅ 4h); 03/05 (≅ 1h56min); 04/05 (≅ 2h); 10/05 (≅ 
1h51min); 11/05 (≅ 4h); 15/05 (≅ 3h); 18/05 (≅ 3h); 22/05 (≅ 1h25min); 24/05 (≅ 2h53min); 28/05 (≅ 
2h); 29/05 (≅ 4h), totalizando ≅ 45h32min de sobreposição 
Manifestação/ Justificativa do Bolsista: Sou professora substituta de língua portuguesa do Instituto 
Federal de Brasília, em exercício temporário no campus São Sebastião. No semestre correspondente ao 
exercício em EaD, 1/2018, meu horário em sala de aula no campus São Sebastião correspondia aos dias de 
segundas as quartas-feiras, estando responsável pelas disciplinas de graduação: Estágio Supervisionado 
III, Introdução aos Estudos da Linguagem e Prática de Ensino III e pela disciplina de Leitura e Produção 
de texto no FIC Auxiliar Administrativo. Como é de conhecimento da parte administrativa, o exercício 
docente, a depender da disciplina lecionada, permite uma flexibilidade de horário, a exemplo das 
disciplinas de Estágio Supervisionado, ministrada por mim no semestre citado, que é feita mais de 80% 
fora do campus e nas escolas do GDF, logo nestes dias não estou em sala de aula com a turma, uma vez 
que os alunos estão cumprindo carga horária fora do campus, assim sendo não há sobreposição nos dias 
correspondentes as segundas-feiras. Semelhante a este exemplo, cito as disciplinas de Prática de Ensino, 
destinada a observação, elaboração e aplicação de sequências didáticas para o ensino fundamental, que 
prevê encontros presenciais reduzidos, uma vez que os discentes se encontram desenvolvendo atividades a 
distância, correspondentes aos 20% permitido para todas as disciplinas dos cursos de graduação, essa 
mesma observação se estende para a disciplina de Introdução aos Estudos Linguísticos que, para cumprir 
as atividades de pesquisa e seminários acadêmicos, os alunos dispunham da utilização da porcentagem a 
distância para elaboração de tais atividades, ou seja, sem encontros presenciais, mais uma vez não 
gerando sobreposição de carga horária. Quanto à disciplina de Leitura e produção de texto, por ter uma 
carga horária reduzida, a mesma se encerrou no início do mês de maio e tão logo me foi informado pelo 
coordenador da disciplina que não poderia registrar o ponto eletrônico no mesmo horário da disciplina 
deixei de fazê-lo. Quanto a sinalização de sobreposição nos dias de quintas e sextas feiras, informo que 
nestes dias não desenvolvia nenhuma atividade presencial relacionada ao campus São Sebastião, logo, não 
gerando, novamente, sobreposição de carga horária. Por fim, gostaria de deixar registrado que todas as 
atividades confiadas a mim correspondentes ao exercício EaD foram cumpridas com êxito, desde o 
atendimento aos alunos, por meio da plataforma moodle e também por e-mail, a elaboração e correção das 
atividades, o acompanhamento das disciplinas na plataforma, o registro em diários, o feedback de 
atividades, a elaboração de recuperação, em nenhum momento minhas turmas foram desassistidas por 
mim. Diante do exposto, coloco-me a inteira disposição para mais informações ou sanar possíveis dúvidas. 
Manifestação do Controle Interno: A servidora não encaminhou nenhum documento a esta auditoria que 
comprova que não houve a sobreposição de horário, e consequentemente, prejuízo ao IFB. Ressalta-se que o 
único documento enviado a esta auditoria foi o PIT. Dessa forma, não foi possível verificar os fatos 
alegados pela servidora. Sendo assim, orienta-se que o Campus São Sebastião verifique a veracidade 
dessas informações. Também, orienta-se que quando houver mudança no PIT, este seja informado à 
EAD.  
 
 

 Campus Brasília 
 

Médio Integrado, do qual não era membro. Dessa forma, fica demonstrado que não houve sobreposição de 
horário do referido servidor.  
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Servidor de Siape Nº 1142408 Brasília 
Inconsistência:  Após o cotejamento do PIT da servidora com os registros de frequência na EAD, 
constatou-se sobreposição de horário no dia: 22/06 de ≅ 4h. 
Manifestação/ Justificativa do Bolsista: Em atendimento aos apontamentos de que houve sobreposição de 
horário, em 22/06, de 4h, no turno noturno, informo que, a versão do PIT que serviu como parâmetro para 
o cotejamento em questão ainda não havia sido atualizada. Isso em razão de informatização do 
preenchimento e posteriores edições do PIT, para o qual, no Campus Riacho Fundo I, os docentes precisam 
de autorização da chefia imediata. Adicione-se a esse atraso para edição do PIT, o fato de que fiquei 
afastada por quarenta e cinco dias para tratamento de saúde. Desse modo, afirmo que não houve 
sobreposição de horário, em 22/06/2018 e, em anexo, encaminho o seguinte documento comprobatório: 
versão atualizada do PIT 2018.1. Além disso, autorizo a verificação de meus registros no sistema SGA, no 
qual não constam atividades registradas por mim, como docente EBTT. Espero ter apresentado a 
justificativa solicitada e coloco-me à disposição para mais esclarecimentos. Anexo cópia do PIT 
Manifestação do Controle Interno: Foi encaminhado a esta auditoria o PIT atualizado da referida 
servidora. Após a análise desse PIT, verificou-que não houve sobreposição no dia 22/06. 
 

 Campus Gama 
 

Servidor de Siape Nº 1999596 – Gama 
Inconsistência:  Sobreposição de horário nos dias: 06/04 (≅1h10min); 27/04 (≅1h10min), totalizando 
2h20min de sobreposição. 
Manifestação/ Justificativa do Bolsista: Segundo o meu PIT, só no dia 27/04 houve a sobreposição de 8 
minutos, segue em anexo o meu PIT de 2018/1. (Anexo o PIT do docente) 
Manifestação do Controle Interno: Após nova análise nos registros de frequência do servidor na EAD e o 
PIT, verificou-se que não houve sobreposição de horário por parte do referido servidor. Houve um equívoco 
por parte dessa equipe de auditoria.  
 

Servidor de Siape Nº 1668100 - Gama 
Inconsistência:  Sobreposição de horário nos dias:19/04 (13h40min); 16/04 (1h40min); 10/05 
(1h40min); 15/05 (50min); 17/05 (1h20min); 24/05 (1h40min); 29/05 (50min); 31/05 (1h40min); 07/06 
(1h40min); 27/06 (1h40min), totalizando 14h40min de sobreposição 
Manifestação/ Justificativa do Bolsista: Das referidas datas mencionadas na auditoria não houve 
prejuízos ao campus, sendo as horas de trabalho ajustadas para somar 8 horas diárias. Não houve, neste 
período ausências em sala de aula, reunião ou qualquer outra atividade que trouxesse prejuízo às minhas 
atividades como docente no campus. No dia 27/06, por exemplo, foi semana de provas no campus. Nestes 
momentos, o horário do professor que atua no ensino médio é alterado, fugindo, pontualmente do que está 
registrado no PIT para melhor andamento da aplicação das provas. 
Manifestação do Controle Interno: A servidora não encaminhou nenhum documento a esta auditoria que 
comprova que não houve não houve a sobreposição de horário, e consequentemente, prejuízo ao IFB. 
Ressalta-se que o único documento enviado a esta auditoria foi o PIT. Dessa forma, não foi possível 
verificar os fatos alegados pela servidora. Sendo assim, orienta-se que o Campus Gama verifique a 
veracidade dessas informações. Também, orienta-se que quando houver mudança no PIT, esta 
mudança seja registrada. 
 
  Por fim, ressalta-se que nos casos de sobreposição de horário, fica configurado o 
enriquecimento ilícito por parte do servidor, já que este servidor está sendo remunerado com a bolsa 
do programa e o salário da Instituição nas atividades que estão em conflito. 
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CONSTATAÇÃO (257)   
Interessados: DEad e campi  Recanto das Emas, São Sebastião, Samambaia e Gama 

 Incompatibilidade da carga horária de trabalho dos servidores efetivos do IFB (técnico-
administrativos e docentes) que estão, concomitantemente, desenvolvendo atividades junto à 
oferta de cursos na modalidade Educação à Distância 

  Após o cotejamento dos registros de frequência dos servidores do IFB (PIT ou registro no 
SUAP) com o controle de frequência dos servidores bolsistas da EAD, constatou-se a realização de 
sobreposição de horas trabalhadas, conforme tabela a seguir: 

Reitoria 

Tabela b.1 

Servidor de SIAPE nº Sobreposição Total 

1848970 
Sobreposição de carga horária nos dias 22/05 (1h39min) e 
25/06/2018 (2h39min) 

4h 18min 

 

Ceilândia  

Tabela b.2 

Servidor de SIAPE nº Sobreposição Total 

1839296 Sobreposição de carga horária de 2h22min no dia 25/04. 2h22min 

  Também, foi verificado que há muitos docentes que não estão cumprindo fielmente os dias e 
horários estabelecidos em seus Planos Individuais de Trabalho – PIT. Dessa forma, não foi possível 
averiguar com afinco a incompatibilidade da carga horária de trabalho desses docentes que prestam 
serviço junto à EAD. Acerca desse fato, destaca-se que os servidores listados na tabela abaixo não 
encaminharam comprovantes acerca de suas justificativas, dessa forma esta equipe de auditoria não 
conseguiu verificar a não ocorrência de sobreposição dos seguintes servidores-docentes do IFB: 

Tabela b.3 

Servidor de 
SIAPE nº 

Campus Sobreposição 

1712427 Recanto das 
Emas 

Sobreposição de horário nos dias 11/04 (47 min), 09/05 (1h), 16/05 
(1h35min), 23/05 (2h), 11/06 (29min), 20/06 (2h), 27/06 (35min), 
totalizando 8h26min de sobreposição 

2379343 São Sebastião  Sobreposição de horário nos dias: 03/04 (≅ 3h10min); 05/04 (≅ 4h); 
12/04 (≅ 3h29min); 19/04 (≅ 1h12min); 24/04 (≅ 3h36min); 27/04 
(≅ 4h); 03/05 (≅ 1h56min); 04/05 (≅ 2h); 10/05 (≅ 1h51min); 11/05 
(≅ 4h); 15/05 (≅ 3h); 18/05 (≅ 3h); 22/05 (≅ 1h25min); 24/05 (≅ 
2h53min); 28/05 (≅ 2h); 29/05 (≅ 4h), totalizando ≅ 45h32min de 
sobreposição 

1956917 Samambaia  Sobreposição de horário nos dias: 12/04 (≅ 3h); 18/04 (≅ 1h30min); 
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19/04 (≅ 1h40min); 24/04 (≅ 3h) 16/05 (≅ 3h); 19/06 (≅ 4h); 20/06 
(≅ 2h), totalizando 18h10min de sobreposição. 

1668100 Gama Sobreposição de horário nos dias:19/04 (13h40min); 16/04 
(1h40min); 10/05 (1h40min); 15/05 (50min); 17/05 (1h20min); 24/05 
(1h40min); 29/05 (50min); 31/05 (1h40min); 07/06 (1h40min); 27/06 
(1h40min), totalizando 14h40min de sobreposição 

 
  RECOMENDAÇÃO (257) 

 

  Recomenda-se à Diretoria de Educação a Distância que tome as providências necessárias 
junto aos servidores constantes das tabelas b.1 a b.2 para restituírem o valor recebido 
indevidamente das horas de trabalho consideradas como sobreposição.  

 Recomenda-se, ainda em função das sobreposições e incompatibilidades de horários 
detectadas:  

a)  Que os Campi Recanto das Emas, São Sebastião, Samambaia e Gama verifique a 
veracidade das informações prestadas por seus servidores acerca das sobreposições listadas 
na tabela abaixo. Ressalta-se que as justificativas mencionadas por esses servidores foram 
apresentadas no item 5.2.1 - Fato 1 – MANIFESTAÇÃO DA ÁREA AUDITADA – do 
presente relatório.  
 

Servidor de SIAPE nº Campus Sobreposição 

1712427 Recanto das Emas 8h26min de sobreposição 

2379343 São Sebastião  ≅ 45h32min de sobreposição 

1956917 Samambaia  18h10min de sobreposição. 

1668100 Gama 14h40min de sobreposição 

 
b)  Visando coibir a sobreposição de horas dos servidores docentes do IFB, recomenda-se que 

a DEaD solicite cópia do PIT (Plano Individual de Trabalho) dos docentes para que os 
Coordenadores Adjuntos possam verificar se as atividades desenvolvidas na EAD estão 
compatíveis com a carga horária do trabalho do servidor efetivo do IFB. Acerca desse fato, é 
importante destacar que quando houver mudança no PIT, esta alteração deve ser informada à 
DEaD. 
 
5.2.2 Fato 2  
 
Após a análise dos registros de frequências e de afastamentos do IFB, verificou-se que os 

servidores listados na Tabela B desempenharam atividades como bolsistas na EAD durante o 
período que estavam afastados ou de licença das suas atividades regulares no IFB.  

Acerca desse fato, é importante destacar que o Termo de Compromisso de Atividades da 
EAD prevê que: 
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“(...) os bolsistas que solicitarem afastamento legal de suas atividades regulares na 
instituição de origem, para qualificação profissional (especialização, mestrado, 
doutorado e ou pós-doutorado) ou licença (médica, maternidades, prêmio ou 
previstas em Lei), será, automaticamente, desligado do Programa e seus 
pagamentos referentes à bolsa serão realizados até a data da solicitação do 
mencionado afastamento ou licença. 
Sendo assim, há a necessidade de comunicação imediata ao Coordenador Adjunto 
da Unidade que fizer parte, caso inicie qualquer licença ou afastamento”.  

 

 Tabela C 

Siape de 
SIAPE Nº 

Afastamento  

1848970 
No mês de abril de 2018 o servidor estava de licença capacitação, mas continuou 
desempenhando atividades como bolsista na EAD.  

2226521 
Nos dias 04, 16,17 e 18/05 o servidor estava de licença para tratamento de saúde, no 
entanto, continuou em exercício como bolsista na EAD 

1956917 
A  servidora estava afastada com ônus para participar em programa de treinamento 
(Cursos, Conferências, Congressos, Encontros e Seminários), no País no período de 
06/06 a 18/06/2018, no entanto, prestou  serviços na EAD nos dias 08, 12 e 15/06. 

2068655 
Servidora entregou atestado de acompanhamento referente ao período vespertino no dia 
02/04 no IFB, no entanto, conforme anotação no relatório de atividades, prestou serviço 
no EAD no mesmo período. 

 
 
DA SOLICITAÇÃO DE PRONUNCIAMENTO DA UNIDADE EXAMINADA 
  
Para evitar eventuais equívocos, a Auditoria Interna, por meio da S.A nº 134/2018-

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

 
 
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 
 
A S.A nº 134/2018/Audin/IFB foi atendida por meio do Despacho 226/2018 – 

DEAD/PREN/RIFB/IFB. Nesse Despacho, a PREN fez o seguinte apontamento: 
 

“Destaca-se que todos os bolsistas no momento do início das atividades tomam 
ciência deste impedimento ao assinar o Termo de Compromisso e ao receber as 
orientações gerais para desempenho de suas atividades na DEaD. ” 

 
 

  Em relação as manifestações individuais, a DEaD encaminhou as justificativas apresentadas 
na tabela a seguir: 

 
Tabela c.1 
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SIAPE Nº Manifestação  Análise da Equipe de Auditoria 

1848970 

(...) a minha licença foi de capacitação 
profissional de servidor (quinquênio) e não de 
qualificação profissional (especialização, 
mestrado, doutorado ou pós doutorado) conforme 
prevê o descrito no Termo de Compromisso, não 
sendo cabível de vedação ou interrupção do 
trabalho executado na DEaD por mim nesse 
período 

O Termo de Compromisso assinado pelo 
bolsista prevê que o bolsista que solicitar 
afastamento legal de suas atividades 
regulares na instituição de origem, para 
qualificação profissional ou licença 
(médica, maternidades, prêmio ou 
previstas em Lei), será, automaticamente, 
desligado do Programa. 
Acerca desse fato é importante destacar 
que a licença prêmio foi substituída pela 
licença capacitação na Administração 
Pública Federal. Dessa forma, o referido 
servidor assinou o termo de compromisso 
que prevê a vedação ou interrupção do 
trabalho executado na DEaD em caso de 
licença capacitação.  

2226521 

“Nos dias 04,16, 17 e 18 de maio realmente 
estava de atestado. No dia 04 eu tive uma 
intoxicação alimentar e fui parar no hospital. Nos 
dias 16, 17 e 18 foi o período que estava com o 
braço imobilizado. Fiquei trabalhando de casa, 
foram atividades a distância. Reuniões via 
whatsapp, um período tenso, começo de 
disciplina. Passar orientações aos professores de 
preenchimento de folha de ponto, relatório de 
atividades, SGA.” 

O Termo de Compromisso prevê o 
desligamento de servidor afastado de seu 
cargo, em virtude de licença. Também, há 
a proibição de recebimento de bolsa, 
ainda que as atividades desenvolvidas 
pelo servidor sejam no modelo de 
educação à distância.  

1956917 

Informo que no mês de junho minha convocação 
ocorreu a partir do dia 05 (assinado termo no 
mesmo dia), restringindo o período de atuação no 
período de 06 a 30/06. Portanto, em relação ao 
afastamento, como as horas a serem distribuídas 
como professor formador eram apenas a distância 
e frente as exigências de limite de cumprimento de 
horas máxima semanal, precisei lançar horas 
dentre o período de 06 a 18/06, mas ressalto que 
foram somente as horas a distância, no entanto, 
se for mais adequado e com a autorização de 
vocês posso lançá-las nas demais semanas do 
referido mês. 

O Termo de Compromisso prevê o 
desligamento de servidor afastado de seu 
cargo, em virtude de licença. Também, há 
a proibição de recebimento de bolsa, 
ainda que as atividades desenvolvidas 
pelo servidor sejam no modelo de 
educação à distância. 

2068655 

De fato, acompanhei minha filha numa consulta 
nesse dia e o serviço prestado na EaD foi à 
distância via WhatsApp, e-mail e telefone. Sabia 
que não podia bater o ponto presencialmente, mas 
não me atentei que também não era possível o 
registro á distância. 

O Termo de Compromisso faz vedação de 
afastamento e licença. No caso em tela, o 
servidor estava apenas acompanhando a 
filha em uma consulta.  

 
   É importante destacar que os servidores listados na tabela acima, por meio do Termo de 
Compromisso, declaram ter ciência que ao solicitar afastamento legal ou licença (médica, 
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capacitação, etc.) seriam desligados automaticamente do Programa, e seus pagamentos referentes à 
bolsa seriam realizados até a data do mencionado afastamento/licença. Também, havia a previsão 
da necessidade de comunicação imediata ao Coordenador Adjunto da Unidade, caso iniciasse 
qualquer licença ou afastamento legal.  
  Por fim, ressalta-se que quando o servidor se encontra em licença médica, a sua capacidade 
laborativa é considerada comprometida. Sendo assim, a licença médica é necessária para que o 
servidor tenha sua saúde restabelecida. Nesse ponto, destaca-se que o próprio Laudo Médico 
Pericial menciona essa incapacidade laborativa. Dessa forma, no período correspondente à licença, 
o servidor não pode exercer atividade profissional remunerada pela Instituição. 
  

CONSTATAÇÃO (258)  
Interessado: DEaD 
 
Desempenho de atividades na EAD durante o período de afastamento/licença das 

atividades regulares no IFB.  
 
Constatou-se que os servidores listados na tabela abaixo desempenharam atividades como 

bolsistas na EAD durante o período que estavam afastados ou de licença das suas atividades 
regulares no IFB. Acerca desse fato, é importante destacar que tais servidores descumpriram o 
acordado no Termo de Compromisso de Atividades da EAD.  
 
Tabela D 

Servidor de  
SIAPE Nº 

                                                     Afastamento  

1848970 
No mês de abril de 2018 o servidor estava de licença capacitação, mas continuou 
desempenhando atividades como bolsista na EAD.  

2226521 
Nos dias 04, 16,17 e 18/05 o servidor estava de licença para tratamento de saúde, no 
entanto, continuou em exercício como bolsista na EAD 

1956917 
A  servidora estava afastada com ônus para participar em programa de treinamento 
(Cursos, Conferências, Congressos, Encontros e Seminários), no País no período de 
06/06 a 18/06/2018, no entanto, prestou  serviços na EAD nos dias 08, 12 e 15/06. 

 
RECOMENDAÇÃO (258) 
 
Recomenda-se que a DEAD tome as providências necessárias junto aos servidores 

constantes na tabela acima para que haja a reposição de horas ou a devolução dos valores recebidos 
durante o período em que esses servidores gozavam de licença ou afastamentos, conforme previsto 
no item 2 do Termo de Compromisso de Atividades da EAD. 

2 A não formalização do afastamento, se detectado a posteriori, acarretará na 
devolução dos valores recebidos pelo bolsista durante o período concomitante. 

 

5.2.3 Fato 3 
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  Verificou-se que o servidor de SIAPE nº 2085729, lotado no Campus Taguatinga, não 
cumpriu corriqueiramente a carga horária de 8h diárias no IFB, pois estava prestando serviço como 
Coordenador na EAD. E, para compensar essa carga-horária faltante, o servidor laborou por 
diversas vezes além da jornada máxima permitida por lei, 10h diárias, conforme anotações da chefia 
imediata na folha de frequência do servidor.   

DA SOLICITAÇÃO DE PRONUNCIAMENTO DA UNIDADE EXAMINADA 
  
Para evitar eventuais equívocos, a Auditoria Interna, por meio da S.A nº 134/2018-

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

 
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA  
 
A S.A nº 134/2018/Audin/IFB foi atendida por meio do Despacho 226/2018 – 

DEAD/PREN/RIFB/IFB. Nesse Despacho, a PREN fez o seguinte apontamento: 
 

“Ao verificar que a jornada de trabalho que está sendo questionada é referente às 
atividades de bolsista e não de servidor, entendemos que este questionamento 
deveria ser tratado diretamente com a chefia imediata do servidor em seu campus de 
lotação. ” 

 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 
 
A jornada de trabalho do servidor público, conforme art. 19 da Lei nº 8.112 de 1990, é 

estabelecida em função das atribuições do cargo que ocupa, sendo de no mínimo 6 horas e no 
máximo 8 horas diárias, respeitando-se a duração máxima de 40 horas semanais, exceto os casos 
em que haja leis especiais estabelecendo carga horária específica.  

Também, pela legislação acima mencionada, o serviço extraordinário deverá ocorrer logo 
após a jornada diária do servidor, respeitando o limite máximo de 2 (duas) horas diárias, 44 
horas mensais e 90 horas anuais.    
  Essa equipe de auditoria entende que o servidor não pode transgredir as regras acima 
mencionadas para dedicar-se ao serviço na EAD. Ressalta-se que as horas dedicas à EaD não 
podem acarretar prejuízo à carga horária regular de trabalho no IFB. 
  Nesse sentido, é imperioso destacar que a chefia imediata deve ficar atenta ao registro da 
frequência dos servidores, evitando a repetição desse tipo de ocorrência no campus. 
 
 

CONSTATAÇÃO (259)  
Interessado: Campus Taguatinga 

Servidor ultrapassou jornada de trabalho máxima permitida por lei para compensação de 
horário de trabalho, em virtude do serviço prestado à EAD. 

  Conforme anotações da chefia-imediata do servidor de SIAPE nº 2085729, lotado no 
Campus Taguatinga, contatou-se o servidor em questão não cumpriu corriqueiramente a carga 
horária de 8h diárias no IFB, pois estava desenvolvendo atividades de Coordenador Adjunto na 
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EAD. E, para compensar essa carga-horária diária faltante, o servidor laborou por diversas vezes 
além da jornada máxima permitida por lei, 10h diárias. 

 
RECOMENDAÇÃO (259) 

  Recomenda-se que Campus Taguatinga oriente formalmente o servidor de SIAPE nº 
2085729, bem como a chefia imediata do referido servidor, acerca da impossibilidade de ultrapassar 
a jornada de horário máxima permitida por lei para dedicar-se ao serviço na EAD. 

 
 

6. MANIFESTAÇÃO DAS ÁREAS AUDITADAS APÓS A APRESENTAÇÃO DA 
PRÉVIA DO RELATÓRIO 
 

  No dia 23 de novembro de 2018, a Auditoria Interna do IFB encaminhou aos setores 
auditados a prévia do Relatório da presente auditoria. Com isso, os gestores tinham a oportunidade 
de examinar o relatório de auditoria antes que ele se tormasse público e definitivo. Além do mais, o 
setor auditado poderia apresentar seus comentários ou ponderações por escrito sobre o relatório 
preliminar, tendo para isso até 5 dias. 
 
6.1 Manifestação da Diretoria de Educação a Distância - DEAD 
 
  A DEA, por intermédio do Memorando nº 3142/2018/DEAD/PREN/IFB, apresentou as 
seguintes manifestações: 
 

Fato 1: Sobreposição de carga-horária 
SIAPE 1092262 - A DEaD vai reforçar as orientações sobre a impossibilidade de 
registrar o ponto de transição entre campus/polo e reitoria. O tempo de 
deslocamento entre os locais não devem ser considerados para efeito de pagamento 
de bolsa, salvo quando o bolsista, sob orientação da coordenação de curso ou 
DEaD, precisa se deslocar em atividade acadêmica, a exemplo de um professor que 
registrou ponto em determinado polo, mas a pedido da coordenação precisa repor 
aula em outro polo.  
SIAPE: 1848970 - sobreposição de 4h18min. O recurso deverá ser devolvido ao 
erário ou, preferencialmente, realizar a compensação dessa carga horária.  
SIAPE 1712427 - a DEaD pode reforçar o pedido do Audin junto ao campus a fim 
de verificar se as horas aparentemente sobrepostas foram repostas pelo servidor.  
SIAPE 2068570 - esse servidor e todos os bolsistas serão novamente orientados a 
registrar no campo observação as horas realizadas a distância. 
SIAPE 1839296 - sobreposição de 2h22min. O recurso deverá ser devolvido ao 
erário ou, preferencialmente, realizar a compensação dessa carga horária.  
SIAPE 1973923 - não compete à DEaD ter acesso ao PIT dos professores, uma vez 
que os profissionais já preenchem um termo de disponibilidade nesta diretoria. O 
que a DEaD pode fazer é orientá-los para atualizar o termo em caso de alteração 
dos horários previamente registrados.  
SIAPE 1956917 - a DEaD pode reforçar o pedido do Audin junto ao campus a fim 
de verificar se as horas aparentemente sobrepostas foram repostas pelo servidor, 
além de orientar que quaisquer mudanças de horários possam ser registradas no 
termo de disponibilidade. 
 SIAPE 2379343 - a DEaD pode reforçar o pedido do Audin junto ao campus a fim 
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de verificar se as horas aparentemente sobrepostas foram repostas pelo servidor, 
além de orientar que quaisquer mudanças de horários possam ser registradas no 
termo de disponibilidade.  
SIAPE 1668100 - a DEaD pode reforçar o pedido do Audin junto ao campus a fim 
de verificar se as horas aparentemente sobrepostas foram repostas pelo servidor, 
além de orientar que quaisquer mudanças de horários possam ser registradas no 
termo de disponibilidade.  
Após constatação da Audin, apenas dois servidores (SIAPE: 1848970 e 1839296) 
deverão devolver força de trabalho ou recursos ao erário. A DEaD irá providenciar 
as GRU e encaminhar aos bolsistas notificando-os para pagamento, se assim for o 
entendimento e deliberação da auditoria.  
Quanto aos servidores bolsistas que a Audin questiona a veracidade das 
informações em razão da ausência de documentos comprobatórios enviados pelo 
servidor, a DEaD informa que poderá reforçar a recomendação da auditoria junto 
ao campus para conferir se as horas dedicadas à DEaD foram realizadas sem 
sobreposição com as horas executadas nos campi. Sobre os PIT, entretanto, 
ressaltamos que não compete a esta diretoria realizar tal conferência. A DEaD não 
é um setor de gestão de pessoas e confia na idoneidade dos servidores que, quando 
passam à condição de bolsistas, assinam documentos produzidos pela DEaD em 
conformidade com o regramento dos Programas. Compete a diretoria acompanhar 
se tais documentos estão sendo cumpridos em sua integralidade. 
 
Fato 2: registro de frequência durante afastamento ou licença de servidor 
Questiona-se à Audin se os servidores podem devolver as horas à instituição por 
meio de atividades na DEaD sem necessariamente devolver recurso ao erário. 
Acredita-se que as situações comprovadas devem-se à ausência de informação, não 
caracterizando má-fé ou enriquecimento ilícito.  
Os casos de servidores que a DEaD tomou conhecimento do afastamento ou licença, 
foram realizadas as tratativas necessárias junto ao servidor e encaminhado seu 
desligamento. No caso desses servidores registrados pela Audin, neste fato, dada a 
ausência de informações, a DEaD não procedeu ao desligamento. Entretanto, não 
podemos desconsiderar que esses bolsistas realizaram as atividades com a mesma 
dedicação e comprometimento. Assim, considerando que as atividades foram 
executadas por esses bolsistas e anulando a hipótese de má-fé, onde os bolsistas não 
se atentaram para o impedimento legal, questiona-se à Audin se a DEaD pode 
utilizar esses episódios como alerta para apenas reforçar as orientações aos 
bolsistas. 
 Caso não seja possível, a DEaD manifesta interesse que os bolsistas, que ainda 
permanecem em atividades nesta diretoria, realize atividades extraordinárias além 
de sua carga horária semanal para fins de compensação das horas realizadas 
indevidamente em período de afastamento ou licença. 
 
Fato 3: servidor ultrapassou a jornada de trabalho permitida em lei  
A DEaD pode reforçar o pedido da Audin com a finalidade de orientar o servidor a 
cumprir as horas dentro dos preceitos legais. 

 
  Por fim, a DEaD se comprometeu a melhorar os processos de controle dentro das 
competências que lhe cabem. 
 
6.2 Análise da Equipe de Auditoria 
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Fato 01 
  Primeiramente, é importante destacar que foi verificado que há muitos docentes que não 
estão cumprindo fielmente os dias e horários estabelecidos em seus Planos Individuais de Trabalho 
– PIT. Dessa forma, não é possível averiguar a incompatibilidade da carga horária de trabalho 
desses docentes que prestam serviço junto à EAD. 
  Sendo assim, e para que haja uma melhoria no controle preventivo e corretivo na 
compatibilidade de horas, é relevante que haja a solicitação da entrega do PIT, bem como, suas 
futuras alterações.     

Nesse ponto, destaca-se que a entrega do PIT visa verificar o correto cumprimento da carga 
horária do bolsista, de modo a sanar, o quanto antes, as deficiências que eventualmente tenham 
surgido.  

Por esses motivos, não houve alteração referente à recomendação do Fato 01. 
Quanto as demais manifestações da EAD, a Audin agradece o comprometimento do reforço 

das orientações exaradas por essa auditoria aos campi.  
   
Fato 02 
  Considerando a boa-fé dos servidores, bem como, a ausência de prejuízo ao IFB, essa equipe 
de auditoria entende que os servidores podem devolver as horas à instituição por meio de atividades 
na DEaD. No entanto, é importante que a DEaD reforce aos bolsistas a orientação acerca da 
proibição do desempenho de atividades na EAD durante o período de afastamento/licença das 
atividades regulares no IFB.  
  Dessa forma, essa Audin retificou a recomendação referente a esse fato, acrescentando a 
possibilidade de reposição de horas à instituição.  
 
Fato 03 
  O Campus Taguatinga não encaminhou a esta auditoria manifestação acerca da 
inconsistência apresentada. Dessa forma, não houve modificação na referida recomendação. 
  Quanto à manifestação da DEaD, esta auditoria agradece o reforço da orientação ao servidor 
acerca do cumprimento das horas dentro dos preceitos legais.  
 

 
7. VALORES 
 
Tabela E – Valores auditados  

Abril Maio Junho Total 
R$ 85.033,98 

 
R$83.244,47 

 
R$55.232,14 

 
R$223.510,6 

 
 
Além dos valores acima mencionados, foram avaliados os procedimentos previstos nos 

normativos vigentes.  
 
 

8. CONCLUSÃO 
 

  O final da presente auditoria permitiu concluir que que a área auditada deve aperfeiçoar 
ainda mais os controles administrativos para coibir a prática de sobreposição de carga horária. É 
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importante salientar que os controles internos administrativos da frequência dos servidores bolsistas 
são de responsabilidade de suas respectivas chefias imediata (IFB), bem como dos Coordenadores 
da EAD. A não observância do disposto acima afronta o princípio da moralidade administrativa, 
bem como pode causar prejuízo à administração pública.   
  Ressalta-se que as atribuições e a carga-horária dos bolsistas que são servidores não poderão 
conflitar com suas atividades e sua carga horária regular, nem comprometer a qualidade, o bom 
andamento e o atendimento do plano de metas da instituição 
  As recomendações constantes do presente Relatório visam coibir os conflitos de carga 
horária existentes, resultando, assim, em um melhor proveito dos recursos públicos.   
  Dessa forma, os trabalhos desta auditoria visaram identificar a ocorrência de impropriedades 
nas rotinas pertinentes à área, visando corrigi-las e evitar a sua reincidência.   
  Por fim, esta Auditoria Interna agradece a atenção dos gestores que receberam prontamente 
a equipe de auditoria, e solicita-se que o Plano de Providências Permanente- PPP/Audin seja 
atualizado, no interstício máximo de 90 (noventa) dias, informando sobre implementação ou não 
das referidas recomendações.  

 
Brasília, 21 de dezembro 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. 

 

Carla Regina Klein 

Auditora-Chefe 

 

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

________________________ 

carimbo/assinatura 

 
 


