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Lista de abreviações e siglas
BIC Jr. – Programa de Bolsas de Iniciação Científica Júnior
CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior

PIBITI – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação
PLOA – Projeto de Lei Orçamentária Anual

CCONT – Coordenação de Contabilidade

PROAD – Pró-Reitoria de Administração

CEFET – Uberaba – Centro Federal de Educação Tecnológica
de Uberaba

PRODIN – Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

CENTRESAF – Centro de Treinamento da ESAF (Escola de
Administração Fazendária)

PROEJA – Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação
Jovens e Adultos

CGU/PAD – Sistema de Gestão de Processos Disciplinares

PROEN – Pró-Reitoria de Ensino

CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico

PROEXT – Pró-Reitoria de Extensão

COPESE – Comissão de Processo Seletivo
DPEPT –Diretoria de Formulação de Políticas da Educação
Profissional e Tecnológica
EAD – Educação a Distância
EAF – Uberlândia – Escola Agrotécnica Federal de Uberlândia
EMBRAPA – A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
FAPEMIG – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
Minas Gerais
FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
IFTM – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Triângulo Mineiro
IIRC - International Integrated Reporting Council
LOA – Lei Orçamentária Anual
MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
MEC –Ministério da Educação
MCT – Ministério da Ciência e Tecnologia
PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional
PIBIC – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica

PROPI – Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação
RIP – Registro Imobiliário Patrimonial
SESU – Secretaria de Educação Superior
SETEC – Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira
SIASG – Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais
SIASS – Sistema de Atenção à Saúde do Servidor
SICONV – Sistema de Gestão de Convênios
SISTEC – Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica
SPIUNET – Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União
TCU – Tribunal de contas da união
TI – Tecnologia da Informação
UG – Unidade Gestora
UJ – Unidade Jurisdicionada
UNED – Unidade de Ensino Descentralizada
UO – Unidade Orçamentária
UPC - unidade prestadora da conta
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Bem vindos ao nosso relatório de
gestão Ano – 2019. O objetivo desse relatório é apresentar aos órgãos de controle e à
sociedade em geral os principais resultados
da gestão do Instituto Federal do Triângulo
Mineiro (IFTM), contemplando sobretudo,
as áreas de execução orçamentária, financeira, administrativa e acadêmica. O documento foi estruturado conforme as disposições da Decisão Normativa-TCU 178/2019,
da Instrução Normativa TCU n° 63/2010 e
da Portaria TCU 378/2019.
Para elaboração do relatório, utilizou-se como referência o modelo de relatório
integrado desenvolvido pelo International
Integrated Reporting Council (Conselho Internacional para Relato Integrado ou IIRC),
cujo principal objetivo é tornar o processo de prestação de contas mais efetivo e
mais eficiente focado na demonstração de
alcance dos resultados e com a sociedade
como destinatário primordial.
A estrutura do relatório de gestão
apresenta-se da seguinte forma:
Mensagem do dirigente máximo – aborda
os principais resultados alcançados frente
aos objetivos estratégicos e às prioridades
da gestão que estão detalhados no corpo
do relatório;

Capítulo 1. Visão geral organizacional
e ambiente externo – apresentação da
instituição (missão e visão), sua estrutura
organizacional; principais canais de comunicação com a sociedade e partes interessadas; ambiente externo em que atua e a
cadeia de valor do IFTM; modelo de negócios com descrição da cadeia de valor; e o
resumo do processo para a determinação
da materialidade das informações e dos
temas incluídos no relatório.
Capítulo 2. Governança, estratégia e
alocação de recursos – apresentação
da estrutura de governança do IFTM; dos
principais objetivos estratégicos estabelecidos para o exercício e para os seguintes;
a descrição dos principais programas e
projetos da instituição com a demonstração da alocação de recursos; e o planejamento dos recursos necessários com
vistas ao cumprimento da missão e dos
principais objetivos estabelecidos para o
exercício de 2019.
Capítulo 3. Riscos, oportunidades e perspectivas – visão geral do modelo de gestão
de riscos e a descrição dos componentes
dos controles internos: ambiente, avaliação de riscos, atividades de controle, sistemas de informação e monitoramento.

Capítulo 4. Resultados e desempenho
da gestão – resultados alcançados frente
aos objetivos estratégicos (ou cadeia de
valor) e às prioridades da gestão; principais programas e projetos/iniciativas; indicadores de desempenho quantificados
e alinhados aos objetivos; avaliação dos
objetivos alcançados e do desempenho
em relação às metas e as principais perspectivas para os próximos anos; avaliação
sobre áreas relevantes da gestão tais como
pessoal, tecnologia da informação, licitação
e contratos, infraestrutura e gestão patrimonial, sustentabilidade ambiental.
Capítulo 5. Informações orçamentárias, financeiras e contábeis – demonstração da situação e do desempenho
financeiro, orçamentário e patrimonial
da gestão no exercício; declaração do
contador; demonstrativos contábeis e
notas explicativas.
Capítulo 6. Outras informações relevantes –tratamento de determinações e
recomendações do TCU.
Capítulo 7. Anexos e apêndices – declarações de integridade do relato integrado pelos responsáveis pela governança,
conforme estabelece a Estrutura Internacional para Relato Integrado.
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MENSAGEM DA REITORA DO IFTM
por nossos valores institucionais, para
levar o IFTM a ser uma instituição de
excelência na educação profissional e
tecnológica, impulsionando o desenvolvimento tecnológico, científico,
humanístico, ambiental, social e cultural, alinhado às regionalidades em que
está inserido.
Como objetivos estratégicos,
buscamos aprimorar a qualidade do
ensino, ampliar as ações de inclusão,
promover as ações de internacionalização, atender às legislações em relação às ofertas de cursos, promover a
saúde, o bem-estar e a melhoria de
qualidade de vida de nossos servidores,
propiciar qualificações e capacitações,
preparando nossa equipe para suas
atividade, adequar nossa infraestrutura às nossas necessidades, promover a
melhoria de nossos processos e consolidar nossa comunicação como atividade
estratégica.
Com muito prazer, apresento a vocês
nosso relatório de gestão 2019. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – IFTM, tem como
missão ofertar a Educação Profissional e
Tecnológica por meio do Ensino, Pesquisa e Extensão, promovendo o desenvolvimento na perspectiva de uma sociedade
inclusiva e democrática. Temos trabalhado sistematicamente, conduzidos sempre

O IFTM, inserido em um cenário orgânico e sistêmico, possui grandes desafios, não só atinentes a area
da educação e entre eles destacamos a
redução de nossos índices de evasão e
retenção, mas temos tambem desafios
da propria gestão de uma insituição
com nove campi e reitoria cada vez mais
de forma transparente, participativa
e eficaz, com recursos orçamentários

reduzidos e adaptar nossas atividades
de ensino, pesquisa e extensão às novas
exigências, preparando nossos alunos
para o mercado de trabalho.
Na seara do ensino, buscamos
fortalecer os cursos ofertados e estimular ações com foco na permanência e
êxito, inovamos na prática pedagógica
com vistas ao aprimoramento do processo ensino-aprendizagem e à formação do
educando para o exercício da cidadania,
para o desenvolvimento da ciência, da
cultura e do trabalho.
A política educacional vigente, as
deliberações dos órgãos superiores institucionais, o plano de desenvolvimento
institucional (PDI) e o Plano de Gestão
Institucional foram pontos que delinearam o trabalho na área do ensino e que
nos ajudaram, por exemplo, a melhorar
o índice de eficiência acadêmica (10%
em cinco anos), o índice de titulação dos
docentes (4,3 em 2019).
Além disso, aumentamos o atendimento das demandas de estudantes com
necessidades especiais (31% em 2019) e
mantivemos programas como Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Cientifica
(PIBIC) (R$365.880,00 envestidos), Programa
de Educação Tutorial, PET (R$88.800,00
investidos) e residência pedagógica
(R$125.445,00 investidos).
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No campo da pesquisa e pós-graduação, destaca-se a ampliação das
parcerias público-privadas para captação
de recursos aplicados nestas áreas, além
de atender a 13 propostas por meio do
edital cartão BB no valor de R$319.099,00
(permanentes). Em relação à extensão,
o instituto desenvolveu 3.060 atividades de extensão em todas as suas nove
unidades, beneficiando aproximadamente 60.662 pessoas. Além disso, foram
investidos em 2019, R$3.462.891,93 no
programa de assistência estudantil,
contemplando cerca de 9.135 alunos.
Com relação à tecnologia da informação, desenvolvemos ou reformulamos
dez novos módulos em nosso sistema
integrado de gestão virtual em 2019, criamos o mídia indoor (comunicação via TVs),
o sistema “mural de recados”, adequações
nos históricos escolares, reformulação e
modernização dos processos de desenvolvimento de softwares e criação da
Coordenação de governança e segurança
da tecnologia da informação.
Quanto à administração, o IFTM
investiu em 2019 em diversas áreas, destacando-se ações de economicidade e racionalização do uso dos recursos ambientais
como as contratações de usinas fotovoltaicas. Realizou também a aquisição de
diversos equipamentos para as unidades
do IFTM, além de executar diversas obras

e serviços de engenharia, adaptando sua
infraestrutura às necessidades de alunos
e servidores (80 mil metros quadrados
concluídos) de forma acessível, segura e
ambientalmente sustentável.
No âmbito da internacionalização, disponibilizamos em todos os campi
do instituto, vagas para intercâmbio aos
discentes em nível internacional, cujo
objetivo foi proporcionar ao aluno a
troca de experiências entre as culturas, e
o aprimoramento no idioma estrangeiro.
Também recebemos discentes estrangeiros nos campi do IFTM, os quais tiveram
a oportunidade de adquirir conhecimento da língua portuguesa. Em 2019 foram
ofertadas 17 vagas (vagas ofertadas pelo
IFTM, CONIF, Santander e AFS) onde os
alunos foram para Argentina, País de
Gales, Japão, Itália e Espanha.
Quanto à gestão de pessoas, foram
capacitados em 2019, 324 servidores,
alcançando 60% da meta de 538 a serem
capacitados no ano. Além disso, foram
qualificados 153 servidores para uma
meta de 65 servidores a serem qualificados, além do registro de 346 participantes na graduação ou pós-graduação.
Vale ressaltar que as ações de gestão de
pessoas, em especial de capacitação, têm
sido fortemente impactadas por conta
das restrições orçamentárias, quando
o instituto se vê obrigado a cobrir

primeiramente as despesas com funcionamento. Com relação às ações ligadas
à saúde e bem-estar dos seus servidores, em 2019, foram realizados 32 ações
preventivas, desportivas ou sócio culturais, entre elas a campanha de vacinação
contra a gripe influenza H1N1. Também
foi possível encerrar o ciclo de exames
periódicos iniciados no exercício anterior com ação junto ao campus Ituiutaba
que também conseguiu alcançar a meta,
sendo que, dos 131 servidores convocados, 35 fizeram o exame periódico.
Cabe salientar que em 2019 o IFTM
passou pelo processo de escolha de seus
dirigentes, reitor e diretores dos campi.
Esse processo mobilizou a comunidade
institucional para a indicação de servidores comprometidos e capazes de conduzir a Instituição para a realização de sua
principal missão, observando os preceitos do serviço público e, ao mesmo tempo
contribuir para a redução das desigualdades sociais por meio de uma educação
inclusiva, gratuita e de qualidade.
Os resultados apresentados retratam o trabalho e empenho de todos os
servidores do IFTM, em seu compromisso de melhoria contínua de seus processos para, cada vez mais, ofertar ensino,
pesquisa e extensão públicas de qualidade, não só aos discentes, mas a toda
sociedade na qual está inserido.
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CAPÍTULO I - Visão Organizacional e Ambiente Externo
Quem Somos
O Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - IFTM, criado em 29 de dezembro de
2008, pela Lei n. 11.892, é uma Instituição
de Educação Superior, Básica e Profissional, pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de educação profissional
e tecnológica nas diferentes modalidades
de ensino, com base na conjugação de
conhecimentos técnicos e tecnológicos
com as suas práticas pedagógicas.
Possui natureza autárquica, detentora de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e
disciplinar, equiparando-se às universidades federais.
Nossas ações são conduzidas em
conformidade com as políticas definidas
pelo Ministério da Educação (MEC), ao
qual está subordinado, por meio da Secretaria de Educação Profissional de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC),
a qual promove o desenvolvimento da
educação profissional e tecnológica.
Atuamos na formação inicial e continuada de profissionais, nos diferentes
níveis e modalidades de ensino, ofertamos
cursos de pequena, média e longa duração: cursos técnicos, cursos de graduação

(superior de tecnologia, licenciaturas,
bacharelados) e cursos de pós-graduação
(especializações, mestrados profissionais),
buscando sempre atender às necessidades
locais e regionais, com vistas a formar cidadãos-profissionais preparados para atuarem nos diversos setores da economia.
Enquanto instituição de ensino, o
IFTM responde a uma nova missão na
sociedade: “Ofertar a educação profissional e tecnológica por meio do ensino,
pesquisa e extensão, promovendo o
desenvolvimento na perspectiva de uma
sociedade inclusiva e democrática”, visando: “Ser uma instituição de excelência
na educação profissional e tecnológica,
impulsionando o desenvolvimento tecnológico, científico, humanístico, ambiental,
social e cultural, alinhado às regionalidades em que está inserido”. Nesse contexto
o conjunto missão, visão e valores representam sua identidade institucional,
constituindo-se em um conjunto de princípios norteadores que regem e inspiram
a conduta e os rumos da Instituição em
direção ao cumprimento de seu principal
desafio: “ser referência como Instituição
Federal de Educação Tecnológica e centro
de excelência na promoção de uma educação plena por meio da diversificação das
atividades extracurriculares”.
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Onde estamos
O IFTM localiza-se na região do
Triângulo Mineiro, uma das dez regiões de planejamento do estado de
Minas Gerais, no sudeste do Brasil. É
composto por 35 municípios, a maioria no Sudeste de Minas. A região é
formada por uma área de 93.500 km
2 equivalente a 15,4 % do território
mineiro. Extima-se que ao menos
1,12% da população brasileira vive
nas cidades do Triângulo Mineiro.
Municípios com campi do IFTM –Atualmente, o IFTM possui 7 Campi localizados nos municípios de Ituiutaba, Paracatu, Patos de Minas, Patrocínio, Uberaba,
Uberlândia, Uberlândia Centro e 2 Campi
Avançados Uberaba Parque Tecnológico e Campina Verde.
A reitoria localizada no município de
Uberaba/MG, é o órgão executivo
do Instituto Federal o qual é responsável pela garantia da unidade institucional e pela gestão de recursos e
planejamento, além de estar à frente
de todos os interesses educacionais,
econômicos e culturais da instituição;
já os campi, que para fins da legislação educacional, são conside-rados
sedes e estão inscritos como Unidades
Gestoras distintas, porém com Gestão
única para o IFTM.
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IFTM em números

Dados disponíveis em : http://indicadores.iftm.edu.br/
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Estrutura organizacional
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Principais instâncias internas– Administração Executiva Central
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Ambiente Externo
O Instituto Federal do Triângulo
Mineiro – IFTM foi criado em 2008, por
força da instituição da Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, com o advento da Lei Nº 11.892,
de 29 de dezembro daquele ano.
Sua história, porém, remota a 1953,
quando fora fundado o Centro de Treinamento em Economia Doméstica e Rural,
passando por sucessivas transformações: Colégio de Economia Doméstica Dr.
Licurgo Leite (1963), Escolas Agrotécnicas
Federais de Uberaba e Uberlândia (1979)
e Centro Federal de Educação Tecnológica de Uberaba (2002).
O IFTM é uma instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e multicampi, especializada
na oferta de educação profissional e
tecnológica em diferentes modalidades
de ensino, com base na conjugação de
conhecimentos.
Tem como finalidade ofertar e desenvolver a educação profissional em processo

educativo e investigativo, objetivando
formação e qualificação de cidadãos para
atuação nos diversos setores da economia,
com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional.
Em que pese ter atuação nacional,
com forte apelo regional e, mormente, local, o IFTM tem a missão de formar
profissionais com adequada instrução
cívica, para um mercado globalizado e
altamente competitivo.
Junte-se a isso o desafio de quebrar
paradigmas no empenho de unir informação, tecnologia e comunicação em
seus processos de ensino-aprendizagem. A educação como um todo ainda
tem um modelo que pouco evoluiu nos
últimos séculos, mas que tem sido nos
últimos anos transformado mundialmente.
Os números das startups voltadas
para educação (edtechs) impressionam,
colocando o Brasil com um mercado
emergente muito atrativo, o que leva a
apostar que as transformações serão
muitas e acontecerão rapidamente.

Com efeito, o IFTM é provocado a repensar seu modelo educacional, de forma a se adequar para um
novo contexto de ensino, o que implica
vencer a burocracia para aquisição de
tecnologias, preparando professores
que precisarão se adaptar a elas.
Também, não são poucos os riscos,
alheios ao seu domínio, relacionados a
orçamento – tanto para custear despesas correntes, como para se fazer investimentos –, e àqueles inerentes a projetos
acadêmicos, relacionados a possíveis
resci-sões unilaterais de convênios e
cooperações técnicas que podem ensejar prejuízos em ações que pretendam
o desenvolvimento de programas de
extensão e de divulgação científica e
tecnológica; a realização e estimulação
à pesquisa aplicada, à produção cultural, ao empreendedorismo, ao cooperativismo e ao desenvolvimento científico
e tecnológico; assim como, a promoção à produção, ao desenvolvimento e
à transferência de tecnologias sociais,
notadamente as voltadas à preservação
do meio ambiente.
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Relacionamento com a Sociedade
Canais de acesso do cidadão
1.Portal do IFTM
É a principal ferramenta de comunicação do Instituto com a comunidade interna
e externa, trazendo as informações institucionais, sobre os serviços disponíveis
aos públicos (cursos, programas, projetos),
processos de seleção de estudantes, servidores, bolsistas e outros. Divulga também
notícias relacionadas a tudo o que acontece no IFTM, além de outras geradas por
outras instituições públicas, mas que têm
interesse direto, principalmente, para os
públicos internos, por exemplo, editais de
agências de fomento à pesquisa, extensão
e inovação; chamadas para bolsas de intercâmbio no exterior.
Endereço de Acesso: http://www.iftm.edu.br

2. Ouvidoria
A Instrução Normativa OGU nº
01/2014, publicada no Diário Oficial da
União de 6/11/2014, disciplina os trabalhos desenvolvidos pelas Ouvidorias do
Poder Executivo Federal. Esta normativa
trata de aspectos relacionados aos diferentes tipos de manifestação à disposição do cidadão, bem como dos prazos
para atendimento e das respostas
oferecidas.

As solicitações à Ouvidoria do IFTM
são feitas por meio do link disponível no
sítio da Internet http://www.iftm.edu.br/ouvidoria.
O trabalho realizado por ela está
diretamente relacionado à eficiência dos
procedimentos institucionais, mantendo,
portanto, preocupação com a melhoria
dos processos de trabalho, ao evitar que
a questão se torne recorrente dentro das
rotinas institucionais, e ao fortalecimento
do grau de confiabilidade da Instituição
junto aos usuários de seus serviços.
As demandas são classificadas em
solicitação, reclamação, denúncia, elogio e
sugestão, que são as cinco áreas de atendimento da Ouvidoria, conforme o Quadro 1.
As demandas que não foram enquadradas
em nenhuma dessas pelo cidadão constam
como não-classificadas (Comunicação).
Em 2019, os maiores sistemas
governamentais de ouvidoria (e-Ouv) e
de acesso à informação (e-Sic) do Brasil
se integraram para formar o Fala.BR.
Desenvolvido pela Controladoria-Geral
da União (CGU), a plataforma permite aos
cidadãos fazer pedidos de informações
públicas e manifestações de ouvidoria,
em conformidade com a Lei de Acesso
à Informação e o Código de Defesa dos
Usuários de Serviços Públicos.
O IFTM aderiu ao novo sistema em
agosto de 2019, migrando do sistema e-Ouv,

até então utilizado, para o FalaBR.

Conforme quadro 1, atualizado
segundo dados disponíveis no Painel
Resolveu? , ferramenta também criada
pela CGU que reúne informações sobre
manifestações de ouvidoria recebidas
diariamente pela Administração Pública
pelo sistema e-Ouv e que permite pesquisar, examinar e comparar indi-cadores de
forma rápida, dinâmica e interativa, em
2019, foram recebidas 129 demandas.
Todas foram respondidas e dentro
do prazo, sendo o tempo médio de
resposta de 14,24 dias. Nenhuma manifestação foi arquivada ou encaminhada a
órgão externo.
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Nota-se que quase 50% das demandas recebidas pela Ouvidoria do IFTM trata-se de Comunicação. Em relação às denúncias, houve certa diminuição em seu número
em comparação ao ano de 2018, mas ainda
ressalta-se que a maior parte delas não se
caracteriza como tal. Muitas vezes elas têm
caráter de reclamação. Como é o cidadão
quem escolhe o tipo de demanda que quer
registrar, acaba não utilizando a ferramenta de maneira adequada, o que pode trazer
distorções da realidade.
As demandas recebidas foram direcionadas às Unidades competentes para a
devida solução, sendo o acompanhamento e monitoramento realizado pela Ouvidoria até serem solucionadas. O Painel Resolveu? não traz a informação de demandas
x campus/reitoria. Entretanto, com base
no dia a dia da Ouvidora da instituição, é
possível fazer algumas observações em
relação a isso: na reitoria do IFTM, o setor
mais demandado foi a Diretoria de Gestão
de Pessoas (DGP) acerca de assuntos como
aproveitamento de concursos, redistribuição e informações sobre códigos de vagas,
assim como em 2018. No que se refere
aos campi, os mais demandados foram as
unidades de Uberaba e Uberlândia.
Ainda segundo o Painel acima, os
assuntos mais recorrentes nas demandas são administração, educação, ensino
superior e assistência estudantil. Depois,

aparecem assuntos como concurso público, ética, conduta profissional no âmbito
do IFTM, entre outros.
3. Fale Conosco
As comunidades interna e externa
do IFTM podem acessar um importante
canal de comunicação com a Instituição.
As dúvidas, comentários e reclamações
enviadas por esse canal são recebidas
pela Diretoria de Comunicação Social e
Eventos da Reitoria e, a partir daí, podem
ter três tipos de encaminhamento:
1) a resposta imediata ao requerente, quando se trata de dúvidas sobre
questões corriqueiras do IFTM, muitas
vezes já disponíveis no próprio portal;
2) o encaminhamento aos setores
responsáveis pela resposta/recebimento das reclamações na Reitoria;
3) o encaminhamento aos responsáveis pela área de comunicação nos
campi, para que respondam ou repassem aos responsáveis em suas respectivas unidades.

conforme determina a Lei de Acesso à
Informação (Lei 12.527, de 18/11/2011).
No ano de 2019, registramos os
seguintes dados relativos ao canal em
referência:

Endereço de Acesso: http://www.iftm.edu.br/contato

4. Acesso à Informação - SIC
Esta seção reúne e divulga, de forma
espontânea, dados do IFTM que são de
interesse coletivo ou geral com o objetivo
de facilitar o acesso à informação pública,
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5. Redes sociais
As redes sociais têm como objetivo fortalecer o relacionamento com os
públicos do IFTM, através da divulgação
de informações e acontecimentos de
destaque e interação com a comunidade.
Tratam-se de canais de aproximação com
esses públicos, que possibilitam comunicação direta, praticamente em tempo
real e permitem ao Instituto oferecer
atendimento personalizado.
Cada Campus do IFTM e a Reitoria
(que representa o Instituto como um todo)
possuem sua própria página em cada uma
das redes sociais, devido à quantidade de
conteúdo a ser divulgado.
Atualmente, os canais passam por
reformulações, de maneira a otimizar
sua utilização e expandir seu alcance.
a) Facebook: utilizado principalmente
para divulgação de notícias, projetos e
processos seletivos publicados no site
institucional, galeria de fotos de eventos
institucionais, postagens alusivas a datas
comemorativas acompanhadas de informações relevantes à comunidade acadêmica e prestação de informações a usuários via mensagem particular.
Acesso: www.facebook.com/iftmoficial

b) Flickr: utilizado como banco de
imagens de eventos realizados na

instituição, além de funcionar como
plataforma para alimentar as galerias
de fotos presentes em determinadas
páginas do site institucional. Em 2019, a
conta do IFTM no Flickr atingiu a quantidade de 2 mil imagens armazenadas,
limite da plataforma para utilização
gratuita, o que tornou necessário que
se fizesse um backup das imagens mais
antigas, para que novas fotos pudessem ser adicionadas.
Acesso: www.flickr.com/iftmoficial

c) Twitter: utilizado principalmente
para divulgação de notícias, projetos
e processos seletivos publicados no
site institucional e postagens alusivas a
datas comemorativas acompanhadas
de informações relevantes à comunidade acadêmica.
Acesso: www.twitter.com/iftmoficial

d) YouTube: utilizado para transmissões
ao vivo de eventos e reuniões do Conselho Superior da instituição, e publicação
de vídeos de caráter institucional, documentários de projetos e eventos.
Acesso: www.youtube.com/iftmoficial

-Quantidade de transmissões ao vivo
de janeiro a dezembro de 2019: 6
-Quantidade de outros vídeos publicados
de janeiro a dezembro de 2019: 24

6. Carta de Serviços ao Cidadão
A Carta de Serviços ao Cidadão do
Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecno-logia do Triângulo Mineiro (IFTM) visa
disponibilizar para a sociedade o acesso às
informações relativas aos serviços prestados por nossa Instituição, destacando
as atividades desenvolvidas atreladas aos
compromissos institucionais, respeitando
o Decreto Nº. 6.932, de 11 de agosto de
2009. Desse modo, além de informar como
o Instituto desenvolve suas atividades, a
Carta esclarece ao Cidadão como participar dessas atividades, reforçando, assim, a
credibilidade do IFTM.
Acesso:www.iftm.edu.br/acesso-a-informacao/
acoes_programas/

Aferição do grau de satisfação dos
cidadãos-usuários
Comissão Permanente de Avaliação – CPA
Por determinação legal, esta UPC
possui em sua estrutura Comissão Própria
de Avaliação (CPA), a qual detém atribuições de condução dos processos de avaliação internos da instituição,de sistematização
e de prestação das informações solicitadas
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).
A CPA tem atuação autônoma em
relação a conselhos e demais órgãos colegiados existentes na instituição e é formada,
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em caráter isonômico, por partícipes de
todos os segmentos da comunidade acadêmica (discentes, docentes e técnico-administrativos em educação) e da sociedade
civil organizada.
Anualmente, a CPA promove a autoavaliação institucional, por meio de questionários eletrônicos harmônicos com o Plano
de Desenvolvimento Institucional (PDI),
visando analisar as atividades desenvolvidas e aferir a qualidade da Instituição.
Com base nos resultados apontados, são trabalhadas ações de melhorias,
focando-se, principalmente, em pontos
avaliados como de baixo desempenho.
O trabalho da CPA é desenvolvido em 05
(cinco) eixos, quais sejam:
• Planejamento e Avaliação Institucional;
• Desenvolvimento Institucional (que
contempla a responsabilidade social
da UPC);
• Políticas Acadêmicas (enfatizando o
ensino, a pesquisa e a extensão, bem
como a comunicação com a sociedade,
notadamente em políticas de atendimento ao discente);
• Políticas de Gestão (incluindo as de
pessoal); e, finalmente,
• Estrutura Física (avaliando as instalações de salas de aulas, laboratórios,
bibliotecas etc.).

Com base nos dados coletados, são
feitas análises ressaltando avanços e
desafios a serem enfrentados e, posteriormente, projetadas ações, com vistas
às melhorias da gestão e das atividades
acadêmicas.
O relatório pode ser acessado na
íntegra através deste endereço:
www.iftm.edu.br/cpa/.
Mecanismos de transparência das
informações
O site do IFTM possui o acesso à
informação em seção que reúne e divulga,de forma espontânea, dados do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro que são de
interesse coletivo ou geral com o objetivo
de facilitar o acesso à informação pública,conforme determina a Lei de Acesso à
Informação (Lei 12.527, de 18/11/2011).
Endereço de acesso: iftm.edu.br/acesso-a-informacao.

Medidas para garantir a acessibilidade
aos produtos, serviços e instalações
1. Medidas adotadas pelo IFTM, em
acordo com a Norma NBR 9050 e Lei
10.098/2000:
• instalações sanitárias para PNE;
• vagas de estacionamento;

• rampas, corrimão e guarda-corpo;
• bebedouros adaptados;
• plataforma elevatória;
• corredores e portas com dimensões
acessíveis para PNE;
• sinalização;
• piso tátil;
• rotas de fuga;
• assentos em anfiteatros e auditórios
acessíveis;
• estações de trabalho com regulagem
de altura.
2. Site institucional :
O portal segue as diretrizes do
e-MAG (Modelo de Acessibilidade em
Governo Eletrônico), conforme as normas
do Governo Federal, em obediência ao
Decreto 5.296, de 2.12.2004. Além disso,
as equipes de Comunicação que alimentam o site com notícias e banners seguem
algumas boas práticas a fim de facilitar a
acessibilidade dos usuários:
Atalhos de navegação - Combinações
de teclas seguindo padrão dos sites do
governo federal permitem a execução
de algumas ações, como busca interna, ir ao menu principal, ir ao rodapé
da página etc. Disponível em todas as
páginas do portal.
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Alto contraste - Link no cabeçalho que
altera o esquema de cores do site para
facilitar a leitura por deficientes visuais.
Disponível em todas as páginas do portal.

Edital de processo seletivo - O edital
do Processo Seletivo principal do IFTM,
realizado semestralmente, conta com
uma versão em Libras.

Libras para tradução de texto - Uso
do sistema Vlibras, acessível pela barra
do go-verno federal, que traduz o texto
selecionado para Libras. Disponível em
todas as páginas do portal.

E-mail Institucional - Na construção
de e-mails que contenham imagens ou
links, destinados a servidores, utiliza-se
como texto escrito no corpo do e-mail
toda a informação essencial e busca-se
adotar a mesma prática de uso de
links em textos de notícia do site
institucional.

Descrição de imagem de notícia - Recomenda-se que o texto que acompanha a
imagem de uma notícia explique o que a
imagem representa.
Uso de link em texto de notícia Evita-se a utilização do próprio link
como texto. Em vez disso, o link é inserido na própria palavra ou trecho ao
qual corresponde. Por exemplo, em vez
de: “Inscrições abertas na página de
ingresso: www.iftm.edu.br/ingresso/”,
utiliza-se “Inscrições abertas na página
de ingresso.”
Banner rotativo com texto alternativo
- Ao cadastrar um banner rotativo, recomenda-se inserir no campo “Título” todo
o texto essencial presente na imagem,
para que ele seja lido como texto alternativo caso a imagem não possa ser carregada no navegador ou o usuário utilize um
leitor de tela para acessar a informação.

Mídias Sociais - As mídias sociais já
permitem alguns recursos de acessibilidade aos internautas, enquanto as
equipes de Comunicação que gerenciam os perfis do IFTM seguem algumas
boas práticas a fim de facilitar a acessibilidade dos usuários:
Textos de apoio para imagens e
vídeos - Ao publicar imagem ou
vídeo como postagem no Instagram, Facebook, Twitter ou Youtube,
recomenda-se a utilização de texto
de apoio que traga as informações
essenciais da imagem, para que ele
seja lido como texto alternativo caso
a imagem não possa ser carregada no navegador ou o usuário utilize um leitor de tela para acessar a
informação.

Libras e legendas selecionáveis Sempre que tecnicamente possível,
vídeos do perfil iftmoficial no Youtube são acompanhados por tradução
em Libras, por meio de inserção de
quadro com a intérprete, e legendas
selecionáveis. O mesmo vídeo pode
conter ambos os recursos.
Modelo de negócios-

Cadeia de Valor

A Cadeia de Valor do IFTM foi definida a partir da identificação dos principais Macroprocessos Gerenciais, Finalísticos e de Suporte.O esquema abaixo,
representa a cadeia de valor com a descrição de cada um desses macroprocessos.
Os macroprocessos podem ser
entendidos como grandes conjuntos de
atividades pelos quais a organização
cumpre sua missão, gerando valor para
o cliente. Neste contexto, os macroprocessos finalísticos correspondem à
essência do IFTM e estão diretamente
relacionados aos seus objetivos estratégicos, gerando produtos e /ou serviços para o aluno e a sociedade. Já os
Macroprocessos de suporte são aqueles que, em regra, geram valor aos clientes internos da própria instituição. Eles
constituem a base necessária para que
os macroprocessos finalísticos possam
ser executados.
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Apresentamos a seguir, os principais produtos e/ou serviços gerados para os alunos e para a sociedade em cada macroprocesso.
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MACROPROCESSOS GERENCIAIS

MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS
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MACROPROCESSOS DE SUPORTE
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Determinação da materialidade das
informações
Segundo nosso Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI), nossa missão é ofertar
a educação profissional e tecnológica por
meio do ensino, pesquisa e extensão promovendo o desenvolvimento na perspectiva
de uma sociedade inclusiva e democrática.
Para tal, o Instituto possui em sua estrutura
três Pró-reitorias que estabelecem diretrizes
para a realização das atividades finalísticas
da instituição a fim de promover a busca
contínua do alcance da missão institucional com a maior qualidade possível, são elas:
Pró-Reitoria de Ensino, Pró-Reitoria de
Pesquisa e Inovação e Pró-Reitoria de Extensão e Cultura.
No intuito de oferecer o suporte às Pró-reitorias que direcionam as atividades finalísticas, temos a Pró-reitoria de Administração
e a Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional, que operacionalizam a gestão do
planejamento, do orçamento, das finanças,
das compras e de outros processos que proporcionam a realização das ações de ensino,
pesquisa e extensão. Com base nessa estrutura, o IFTM elenca como temas materiais
(que impactam em nossa capacidade de criar
valor no curto, médio e longo prazo), 21 itens,

sendo que, o Ensino, a Pesquisa/inovação,
a Extensão e a Gestão, temas materiais
centrais.
A escolha dos temas materiais se deu por meio
de uma matriz conhecida como matriz GUT,
que determina as prioridades para qualquer

atividade, processo sendo que neste caso foram elencadas as prioridades considerando
os temas materiais. Cada Pró-reitoria identificou seus temas, pontuando os mesmos de
acordo com sua gravidade (G), urgência (U)
e tendências (T).
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Com base nesse trabalho, o IFTM identificou seus temas materiais e os consoli-dou na figura abaixo.
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CAPÍTULO II - Governança, Estratégia e Alocação de Recursos
Estrutura de Governança do IFTM
A estrutura de governança do IFTM compreende um conjunto de instâncias, bases normativas, atribuições e a forma de atuação de
cada instância. Este conjunto tem como objetivo regular a maneira como a instituição é dirigida, administrada e/ou controlada. Na figura
abaixo, destacamos os principais órgãos que compõem a estrutura de governança do IFTM.
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Principais Instâncias Internas de
Governança
De acordo com a Lei n.º 11.892,
os institutos federais se organizam em
estrutura multicampi, tendo como órgão
executivo central a reitoria, e como
órgãos superiores responsáveis pela sua
administração, o Conselho Superior e o
Colégio de Dirigentes.
Com o objetivo de complementar
e normatizar as disposições estatutárias,
o Regimento Geral (aprovado pela
Resolução Nº 41/2010 e atualizado pela
Resolução Ad Referendum Nº 075/2019)
disciplina a organização, as competências,
as atribuições e o funcionamento das
instâncias deliberativas, consultivas, administrativas e acadêmicas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Triângulo Mineiro – IFTM.
Para acesso ao Regimento Geral e aos
Regimentos internos dos campi consulte o
link abaixo:
http://www.iftm.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/
regimentos/

A seguir, serão descritas as principais
instâncias internas de governança do IFTM.
Alta Administração - Órgãos Executivos e de Administração Geral:
Reitoria: A administração geral do IFTM
é exercida pela Reitoria, órgão executivo,
assessorada e referendada pelos Órgãos
Superiores de caráter deliberativo e
consultivo, Conselho Superior e Colégio
de Dirigentes, respectivamente.
Gabinete: é unidade administrativa
subordinada à Reitoria, responsável
por planejar, coordenar, supervisionar,
orientar e executar as atividades relacionadas ao funcionamento da Reitoria
do IFTM.
Pró-Reitoria de Administração PROAD compete planejar, superintender, coordenar, fomentar, acompanhar
e avaliar as atividades e políticas de
gestão orçamentária, financeira e patrimonial do IFTM.
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional – PRODIN compete
planejar, superintender, coordenar,
fomentar e acompanhar as atividades e
políticas pertinentes às áreas de planejamento e desenvolvimento institucional, gestão de pessoas, e de tecnologia
da informação e comunicação.

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
- PROEXT compete planejar, superintender, coordenar, fomentar e acompanhar as atividades e políticas de
extensão e relações com a sociedade, articuladas ao ensino e à pesquisa,
junto aos diversos segmentos sociais.
Pró-Reitoria de Ensino – PROEN compete planejar, superintender, coordenar,
fomentar e acompanhar as atividades e políticas de ensino, articuladas à
pesquisa e extensão.
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação – PROPI compete
planejar, superintender, coordenar,
fomentar e acompanhar as atividades e políticas de pesquisa, inovação
e pós-graduação, integradas ao ensino
e a extensão bem como promover
ações de intercâmbio com Instituições e Empresas na área de fomento à
pesquisa, ciência, tecnologia e inovação
tecnológica.
Diretorias Gerais dos campi, Diretorias de Campi Avançados e Polos
Presenciais: Os Campi são administrados por Diretores Gerais nomeados
de acordo com o que determina o art.
13 da Lei nº 11.892/2008 e conforme
demais legislações vigentes e os campi
avançados são administrados por Diretores nomeados pelo Reitor, segundo
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legislação específica, competindo-lhes a
gestão das atividades de ensino, pesquisa, extensão e administrativas, dentro
dos limites estatutários, regimentais e
delegações do Reitor.
Órgãos Superiores da Administração:
Conselho Superior: O IFTM tem como
instância máxima de caráter deliberativo
e consultivo o Conselho Superior, órgão
colegiado que tem por finalidade analisar e regular as diretrizes de atuação do
IFTM, no âmbito acadêmico e administrativo, buscando o processo educativo de
excelência. Sua composição, competências, atribuições, organização e funcionamento estão definidos em Regulamento
Internoe regulados no Regimento Geral,
podendo ser acessado no link a seguir:
http://www.iftm.edu.br/conselho-superior/regimento-interno/

Colégio de Dirigentes: de caráter consultivo, é o órgão de apoio ao processo
decisório da Reitoria; cuja composição,
competências, atribuições, organização e
funcionamento estão definidos e regulados no Estatuto, no Regimento Gerale em
Regulamento Interno.
Instâncias internas de apoio à governança
Auditoria Interna: órgão subordinado ao Reitor, responsável por fortalecer e assessorar a gestão, bem como

racionalizar as ações do IFTM e prestar apoio, dentro de suas especificidades no âmbito da Instituição, aos
Órgãos do Sistema de Controle Interno
do Poder Executivo Federal e ao Tribunal de Contas da União, respeitada a
legislação pertinente. Para saber mais
sobre a auditoria interna acesse:
http://www.iftm.edu.br/auditoria-interna/

Ouvidoria: órgão de controle responsável por empreender ações na defesa
dos direitos individuais e coletivos da
comunidade do IFTM, e aperfeiçoamento das atividades institucionais
destinadas a atender os segmentos da
sociedade civil e os diversos setores,
com jurisdição nas áreas acadêmica e
administrativa dos campi do IFTM;
Procuradoria Federal: órgão de execução
da Procuradoria Geral Federal, responsável pela representação judicial e extrajudicial, pelas atividades de consultoria e
assessoramento jurídicos, pela apuração
da liquidez e certeza dos créditos, de qualquer natureza, inerentes às suas atividades, inscrevendo-os em dívida ativa, para
fins de cobrança amigável ou judicial,
observada a legislação pertinente.
Órgãos de Assessoramento:
Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão – CEPE: órgão técnico,

consultivo e propositivo em matéria de
ensino, pesquisa e extensão, tendo sua
composição, competências, atribuições
e funcionamento definidos e regulados
no Regimento Geral e em seu Regulamento Interno.
Comitê de Tecnologia da Informação
e Comunicação – CTIC: órgão de caráter consultivo e propositivo dos assuntos inerentes às áreas de Tecnologia da
Informação e Comunicação;
Comissão Setorial de Ética – CSE:
órgão consultivo e propositivo instituído nos termos do Decreto nº 1.171
de 1994 e o Decreto 6.029 de 2007,
normatizado pela Resolução nº 10, de
29 de setembro de 2008, da Casa Civil
da Presidência da República.
Comissão Interna de Supervisão do
Plano de Carreira dos Cargos Técnico administrativos em Educação –
CIS: órgão de assessoramento a Reitoria, conforme disposto no § 3º do art.
22 da Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de
2005, e Portaria nº 2.519, de 15 de julho
de 2005, alterada pela Portaria nº 2.562,
de 21 de julho de 2005, do Ministério da
Educação.
Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação – CGSIC: órgão
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responsável pela elaboração e revisão
periódica da Política de Segurança da
Informação e Comunicação – POSIC e
normas relacionadas; é constituído por
servidores representantes de todos os
campie Pró-Reitorias, indicados pelo dirigente máximo do campus/pró-reitoria e
designados pelo Reitor;
Comissão Própria de Avaliação – CPA:
constituída por uma Comissão Central e
uma Comissão Local, em cada campus,
conforme determina a Lei nº 10.861, de
14 de abril de 2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior, regulamentada pela Portaria
MEC nº 2.051, de 09 de julho de 2004,
é responsável por disciplinar e conduzir o processo de Avaliação Institucional do IFTM.
Comissão Permanente de Pessoal
Docente – CPPD: órgão consultivo e
propositivo à Reitoria na formulação
e acompanhamento da execução da
política de pessoal docente, conforme
disposto no Decreto nº 94.664/87;

Atuação da Unidade de Auditoria Interna
O estatuto do IFTM foi aprovado
conforme Resolução do Conselho Superior
nº 1, de 17/08/2009, publicada no Diário
Oficial da União nº 160, de 21/08/2009,
Seção 1, Página 25 e 26, e está disponível

pelo endereço:
http://www.iftm.edu.br/acesso-ainformacao/institucional/
documentos/estatuto.pdf

O Regimento Geral disciplina a organização, as competências, as atribuições
e o funcionamento das instâncias deliberativas, consultivas, administrativas e
acadêmicas do IFTM. Tal documento foi
atualizado no mês de dezembro de 2016,
momento que também foram aprovados
os Regimentos Internos dos Campi , documentos disponíveis no endereço:
www.iftm.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/
regimentos/.

A condição de independência é
fundamental e óbvia para o exercício da
atividade de auditoria.
No IFTM a Unidade de Auditoria
Interna tem independência no sentido da
capacidade que tem de julgar e atuar com
integridade e objetividade, permitindo a
emissão de relatórios ou pareceres imparciais em relação à unidade auditada e
todas as demais partes que possam estar
relacionadas com os trabalhos atinentes
à auditoria interna, por exemplo, as diretamente ligadas, quais sejam: Reitor(a),
Diretores Gerais, Pró-Reitorias, Diretorias
e Coordenações Gerais.
Descreve-se ainda, que a equipe de
auditoria mantém atitudes de independência com relação ao agente controlado, de modo a assegurar imparcialidade

no seu trabalho, bem assim nos demais
aspectos relacionados com sua atividade
profissional. Além do que, até o momento desde sua criação, a equipe de auditoria planeja suas ações sem interferência de
qualquer segmento do IFTM, bem como na
execução das avaliações realizadas. O que,
usualmente, ocorre é o diálogo direto com
as unidades auditadas e seguidamente, em
muitos momentos, reuniões para busca de
soluções com relação às ocorrências que
podem ser sanadas, antecipadamente, à
emissão do relatório de auditoria.
Cabe citar que a independência tem 02
(dois) aspectos principais: O auditor dentro
da instituição e o apoio que lhe delega a
administração são fatores determinantes
do valor e da amplitude dos serviços que a
mesma obterá da função de auditoria interna. Além disso, a objetividade é essencial à
função de auditoria, os auditores internos
não devem planejar nem implantar procedimentos, escriturar registros, ou ter participação em atividades que, normalmente,
devem revisar e avaliar.
Com relação à objetividade, a equipe
de auditoria da instituição procura apoiar-se
em documentos e evidências que permitam convicção da realidade ou veracidade dos fatos ou situações examinadas, e
tem soberania, contudo pautando-se no
planejamento dos trabalhos, para selecionar e aplicar procedimentos técnicos e
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testes necessários para elaboração de relatórios, atuando em estrita observância às
normas de auditoria.
Em suma, a Unidade de Auditoria Interna, sendo o órgão responsável por fortalecer e assessorar a gestão
tem liberdade para revisar e avaliar as
normas, planos, procedimentos e registros; mas seu trabalho de modo algum
isenta os demais membros da instituição das responsabilidades que lhes são
designadas.
A unidade central (Coordenação Geral
de Auditoria Interna - Reitoria) atua em relação às unidades gestoras dos campi Uberaba, Uberlândia, Ituiutaba e Paracatu (Coordenações de Auditoria Interna - CAI), a partir do
Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT (que
obedece a instrução do órgão de controle
interno conforme os ditames da Instrução
Normativa Nº 09, de 09/10/2018). Além disso,
direcionamos nossa atuação em função do
Regimento Geral do IFTM, Capítulo III - Dos
Órgãos de Controle, Seção I.
A Coordenação Geral de Auditoria
Interna (CGAI), em cumprimento ao referido plano, elabora ordens de serviços às
unidades de auditoria da Reitoria e dos
Campi Uberaba, Uberlândia, Ituiutaba e
Paracatu, detalhando os procedimentos
a serem realizados pela equipe de auditoria, no âmbito do IFTM.
Ademais, a CGAI orienta e acompanha

as auditorias dos referidos campi, quando
necessário.
No que tange às gestões (áreas)
examinadas por mais de uma unidade de
auditoria, conforme PAINT 2019, a ideia é
de que ocorra a consolidação dos “resultados dos exames” em um só relatório
de auditoria, a partir da apresentação
de “relatórios preliminares” pelas unidades de auditoria alocadas na Reitoria e
nos referidos Campi (o que não foi possível executar integralmente no exercício
de 2019). Assim sendo, são adotados os
seguintes procedimentos:
• Inicialmente, são formados processos
em cada unidade de auditoria (Reitoria
e Campi) com fins de compilar os papéis
de trabalho das auditorias, respostas
das unidades auditadas, relatório preliminar e demais expedientes usuais.
• Os relatórios preliminares são encaminhados às chefias imediatas da Reitoria e
Campi para aprovação, e posteriormente
encaminhados à Coordenação Geral de
Auditoria Interna (CGAI) para conhecimento, avaliação e parecer. Logo após é
emitido relatório, intitulado por Relatório
Consolidado de Auditoria Interna.
• Na sequência, o relatório consolidado é remetido ao Reitor/IFTM. Na ocorrência de gestão diferenciada a ser
examinada por determinada unidade

de auditoria, o relatório é encaminhado
individualmente.
• Posteriormente, o relatório consolidado e/ou individual é encaminhado à Controladoria Geral da União, no
estado de Minas Gerais (a qual está
jurisdicionada esta UJ).
Com referência às unidades de
auditoria dos Campi, além das atribuições
inerentes ao exercício profissional, é salutar
o registro de que os auditores realizam os
trabalhos que são relatados, formalmente, comunicando-se os resultados dos
exames, a opinião e as recomendações
sugeridas às respectivas Direções Gerais
para que sejam tomadas as ações corretivas apropriadas.
No decorrer desses trabalhos de
avaliação da gestão, os auditores utilizam
como principais papéis de trabalhos, os
documentos abaixo referenciados:
• Solicitação de Auditoria (SA) - documento utilizado para formalizar pedido
de documentos, informações, justificativas, esclarecimentos ou posicionamento do auditado com relação às dúvidas,
afirmações, consultas e questionamentos da auditoria formalizados na SA,
bem como outros assuntos relevantes,
identificados que necessitem de respostas escritas dos dirigentes da unidade
examinada. A SA é uma garantia mínima
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para as afirmações dos auditores; até
mesmo porque todo e qualquer ponto
de controle deve ser relatado juntamente com a correspondente justificativa
dos gestores. Conclui-se que a SA é o
instrumento básico para obtenção de
evidências.
• Nota de Auditoria (NA) constitui-se em solicitação de ação corretiva e
serve para a proposição de ação corretiva sobre questões pontuais (falhas
formais), de caráter não postergável - aquela situação indesejada que
não pode (ou não precisa) aguardar a
conclusão dos trabalhos, sua forma de
correção não seria negociável. A emissão desse documento ocorre antes da
elaboração definitiva do relatório de
auditoria, com vistas a alterar a situação de risco de processos na UJ ou
efetuar correções em curto prazo.
• Relatório de Auditoria (RA) “constitui
a forma pela qual o auditor leva à administração o produto do seu trabalho. É
através dele que a auditoria evidencia o
serviço realizado mostrando à organização
suas idéias, pontos de vista e sugestões
que, uma vez implementados, constituem-se na oportunidade de melhorar e
solidificar os controles existentes”.
Em outra esfera estratégica, tudo
que diz respeito às demandas internas

apresentadas ao IFTM (Reitoria) relativas à Unidade de Auditoria Interna, e
demandas dos órgãos de controle interno e externo, passa pelo crivo da Coordenação Geral de Auditoria Interna CGAI/
Reitoria com fins de acompanhamento,
avaliação e demais providências que se
fizerem necessárias.
A estrutura da Unidade de Auditoria Interna da Reitoria e dos Campi Uberaba, Uberlândia, Ituiutaba e Paracatu está
demonstrada no endereço:
http://www.iftm.edu.br/acesso-ainformacao/institucional/
organograma/

A indicação para nomeação ou designação do titular da unidade de auditoria interna é realizada em observância
ao que dispõe o §5º do art. 15 do Decreto nº 3591/2000, nos moldes da regulamentação instituída pela Portaria nº 915,
de 29/04/2014, do Ministro de Estado
Chefe da Controladoria-Geral da União.
Nesses moldes foi realizada a indicação do
último titular, na forma da Portaria/IFTM nº
1.598/2016. Todavia, sabendo-se do advento
da Portaria nº 2.737, de 20/12/2017, emitida pelo Ministério de Estado da Transparência e Controladoria-Geral da União, é
importante destacar que já foi submetida
a prorrogação da indicação do titular nos
moldes do novo normativo.
A Unidade de Auditoria Interna da Reitoria, no âmbito do IFTM, está

subordinada ao dirigente máximo desta
Unidade Jurisdicionada - UJ, com vinculação técnica à Controladoria Geral da
União, prestando apoio, dentro de suas
especificidades e aos demais órgãos
de controle respeitando a legislação
pertinente.
As demais unidades de auditoria do
IFTM (Campi) atuam de forma descentralizada, apenas com vinculação técnica à
Coordenação Geral de Auditoria Interna
- CGAI/Reitoria. A subordinação administrativa, no entanto, se dá no âmbito da
respectiva Direção Geral do campus em
que estão inseridas.
A Coordenação Geral de Auditoria
Interna (CGAI) por meio de Ofício Interno ou
Despacho, encaminha os relatórios consolidados e/ou individuais (conforme o caso) ao
Dirigente Máximo do IFTM, pelo qual solicita
aprovação, ratificação e encaminhamento
dos mesmos para fins de conhecimento e
providências necessárias.
É assinado documento pelo dirigente que estabelece um compromisso de
implementação de providências no sentido de sanar e/ou atender as recomendações apresentadas pela Auditoria Interna, documento este denominado Plano
Interno de Providências – PIP.
Além disso, os relatórios são encaminhados à Controladoria Geral da União/
MG para conhecimento da finalização dos
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trabalhos pela unidade de auditoria interna do IFTM. Até o momento, não houve
ocorrências quanto a não implementação das recomendações exauridas pelas
auditorias internas para a alta gerência
do IFTM. Normalmente, ocorre a dilação
de prazos para a implementação dessas
recomendações, mediante justificativas
apresentadas pelos gestores.
Até a presente data, não houve
ocorrências quanto a não implementação das recomendações exauridas pelas
auditorias internas para a alta gerência
do IFTM. O IFTM não possui Conselho de
Administração e Comitê de Auditoria.
No exercício de 2019 não houve
adequações na estrutura organizacional
da unidade de auditoria interna do IFTM
ou reposicionamento da mesma dentro
da entidade

instrumentos disponíveis ao Sistema de
Correição do Poder Executivo Federal para
desempenho de atividades correcionais, os
quais são sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares (PAD).
O Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro está em consonância com os preceitos
contidos nos arts. 4º e 5º da Portaria nº1.
043/2007 da CGU, utilizando o Sistema
CGU/PAD, cadastrando sistematicamente
os processos disciplinares instaurados.

danos ao Erário
O IFTM não tem conteúdo a declarar
referente ao exercício de 2019.

Informações sobre a empresa de
Auditoria independente contratada
O IFTM não contratou empresa de
auditoria independente, haja vista que já
possui unidade de auditoria interna.

Medidas administrativas para
apuração de responsabilidade por

Atividades de correição e apuração de
ilícitos administrativos
No âmbito do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro não há uma estrutura de
corregedoria. Quando há necessidade de
apurar fatos de ordem disciplinar a Dirigente máxima avoca o apuratório, baixando Portaria com designação de Comissão Apuratória, para utilização dos
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Planejamento Estratégico do IFTM
Em cumprimento ao que estabelece a
Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008,
e as demais medidas legislativas, os Institutos Federais, como todas as instituições
de ensino superior, devem ter um Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI), que se
constitui em um documento norteador de
ações para o planejamento e o desenvolvimento institucionais, definindo atividades a
serem desenvolvidas tanto no plano acadêmico como administrativo.
Aprovado por meio da Resolução nº 37,
de 29 de abril de 2019 pelo CONSUP,O PDI
do IFTM abrange o período de 2019 a 2023.
O documento foi elaborado com a utilização de ferramentas da administração/gestão
voltadas para o planejamento estratégico,
tomando-se como modelo a ferramenta BSC
- Balanced Scorecard para estabelecimento
dos objetivos a serem alcançados.
O mapa estratégico é a representação
gráfica do BSC e traduz a missão, a visão
e a estratégia do IFTM, em um conjunto
abrangente de objetivos que direcionam
o comportamento e o desempenho organizacional, já os objetivos estratégicos são
os fins a serem perseguidos pelo Instituto
para o cumprimento de sua missão institucional e o alcance de sua visão de futuro.

Nesse sentido, foram definidos 09 objetivos estratégicos os quais foram distribuídos
em 3 diferentes perspectivas “Aluno/Sociedade”, “perspectivas das Pessoas” e “perspectiva
do Desenvolvimento Organizacional”, resultando no seguinte mapa estratégico:
*Para consulta ao documento do PDI 2019-2023 acesse:
http://www.iftm.edu.br/pdi/historico/download/plano_de_desenvolvimento_institucional_aprovado_consup.pdf
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Perspectiva do Aluno/
Sociedade
A perspectiva do aluno/
sociedade tem por objetivo mostrar se as escolhas
estratégicas executadas pela
Instituição estão contribuindo para o aumento de valor
percebido pelos alunos em
relação ao ensino, pesquisa e
extensão. Os objetivos estratégicos que constituem essa
perspectiva devem ser capazes de responder a seguinte
pergunta: “Para realizar nossa
visão, como devemos parecer
aos olhos dos nossos alunos e
da sociedade?”

Perspectiva das Pessoas
A perspectiva de Pessoas
corresponde aos objetivos
voltados para o aprendizado e crescimento institucional e é fundamental para a
consecução dos objetivos das
outras perspectivas. Tem por
objetivo promover o crescimento e modernização da
infraestrutura física e tecnológica e o capital humano – a
longo prazo visando impulsionar o desenvolvimento da
instituição.

Perspectiva do desenvolvimento organizacional
Essa perspectiva está voltada
para a medida do desempenho da organização na geração de resultados que satisfaçam o seu mantenedor
(Governo Federal) e garanta
a sua sobrevivência e crescimento, sempre pautado
nos princípios da eficiência,
eficácia e economicidade dos
recursos utilizados. As atividades internas devem estar
direcionadas para o desenvolvimento e fortalecimento da
organização. Afinal, o desempenho excelente decorre de
decisões e ações em todo o
âmbito da organização.
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Formas e Instrumentos de Monitoramento da Execução e Resultados dos Planos Estratégicos
O Instituto Federal do Triângulo Mineiro entende que o planejamento
estratégico é ferramenta sine qua non
para que sua missão de ofertar educação profissional e tecnológica por meio
do ensino, da pesquisa e da extensão,
promovendo o desenvolvimento na perspectiva de uma sociedade inclusiva e
democrática possa ser alcançada.
Diante deste cenário, o IFTM criou
dentro de seu ERP (sistema integrado de
gestão), um módulo que abarca todo o
planejamento estratégico da instituição.
Este módulo foi construído com base
no modelo balance score card, metodologia de medição e gestão de desempenho com base em perspectivas. No caso
do IFTM, essas perspectivas são ALUNO,
PESSOAS e DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. Cada uma dessas perspectivas
abarca uma série de objetivos que, por
sua vez, abarcam uma série de metas.
Através dessa funcionalidade é possível avaliar o desempenho real das unidades estratégicas (campi e reitoria) e, se os
objetivos e metas estão sendo alcançados
de acordo com os padrões anteriormente
estabelecidos. O módulo contém alguns
parâmetros que são estabelecidos para

que se tenha uma visão estratégica mais clara das unidades, estes parâmetros são:
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Os parâmetros acima são capazes de fornecer ao IFTM uma base sólida para que a governança possa acompanhar os passos da Instituição como um todo, permitindo e ajudando na tomada de decisões por parte dos gestores, principalmente com base no parâmetro “análise
do resultado obtido”, onde constam as explicações acerca da meta e os motivos pelos quais a mesma não foi alcançada. Abaixo pode ser visto
o processo de acompanhamento e monitoramento do plano estratégico no IFTM.

Vale ressaltar que, atualmente, o acompanhamento das ações para que as metas possam ser alcançadas é feito por meio de reuniões sistemáticas entre os Pró-reitores e sua equipe e chefia de gabinete com seus pares, quando tratamos da reitoria e entre os Diretores Gerais e sua equipe, quando tratamos dos campi. Na reitoria, essas reuniões sistemáticas eram chamadas de DSI (diálogo semanal
interno). Um desafio futuro é trazer para dentro do módulo de planejamento estratégico, as ações e seu acompanhamento, tornando o
processo monitoramento do plano estratégico mais eficiente e eficaz.
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Principais Programas, Projetos e Iniciativas, com Demonstração dos Recursos Alocados
PRÓ-REITORIA DE ENSINO
PROJETOS E PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS:
a) Programa de educação tutorial – PET
Em 2010 o PET foi aprovado e implantado no Curso de Engenharia Agronômica do Campus Uberaba. As Bolsas (PET/IFTM)
possuem as seguintes modalidades:
- Aluno Bolsista: discentes de graduação do curso de Engenharia Agronômica/Campus Uberaba, no valor de R$ 400,00;
- Tutor: professor tutor, no valor de R$ 2.200,00
Em 2019 foram 12 alunos bolsistas e 1 professor tutor. O
valor de custeio de R$ 4.800,00.

As atividades empreendidas em 2019 pelo grupo PET foi
liderado pelo tutor Prof. Dr. Márcio José de Santana, e é o único
grupo em vigor no IFTM.
Segundo o Relatório de Atividades do referido grupo PET
[2019] são as seguintes ações desenvolvidas em conformidade
com o planejamento anual correspondente [2019]:
- Leitura PET;
- Eventos PET: seminário, cursos e palestras;
- História de vida;
- Recepção dos calouros;
- Administrativo e operacional do grupo;
- Visita técnica;
- PIVIC – iniciação científica e voluntária;
- Estágio e práticas profissionais;
- Bancas de apresentação de estágios e artigos;
- Quem sou eu?;
- Seminário de Iniciação Científica – SIN e congressos científicos;
- PET x Ensino Médio / técnico;
- Área PET.
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b) Programa institucional de residência pedagógica RP/CAPES
O Programa de Residência Pedagógica é uma das ações que
integram a Política Nacional de Formação de Professores e tem por
objetivo induzir o aperfeiçoamento da formação prática nos cursos
de licenciatura, promovendo a imersão do licenciando na escola de
educação básica, a partir da segunda metade de seu curso.
Essa imersão deve contemplar, entre outras atividades,
regência de sala de aula e intervenção pedagógica, acompanhadas por um professor da escola com experiência na área de
ensino do licenciando e orientada por um docente da sua Instituição Formadora.
A Residência Pedagógica, articulada aos demais programas da
Capes compõem a Política Nacional, tem como premissas básicas o
entendimento de que a formação de professores nos cursos de licenciatura deve assegurar aos seus egressos, habilidades e competências que lhes permitam realizar um ensino de qualidade nas escolas
de educação básica.
Fonte: Portal – CAPES.
Subprojeto (IFTM) / RP – obs.: cf. projeto institucional aprovado no Edital Capes nº 6/2018 - Residência
pedagógica:
Campus Uberaba (IFTM): Licenciatura em Ciências
Biológicas e Licenciatura em Química: MULTIDISCIPLINAR (BIOLOGIA E QUÍMICA)

Bolsas (RP/ IFTM) – A CAPES concede quatro modalidades
de bolsa aos participantes do projeto institucional:
1. Residente: para discentes com matrícula ativa em curso de licenciatura que tenham cursado o mínimo de 50% do curso ou que
estejam cursando a partir do 5º período, no valor de R$400,00
(quatrocentos reais);
2. Coordenador Institucional: para docente da IES responsável pelo projeto institucional de Residência Pedagógica, no
valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais);
3. Docente Orientador*: para o docente que orientará o estágio
dos residentes estabelecendo a relação entre teoria e prática,
no valor R$1.400,00 (um mil e quatrocentos reais);
4. Preceptor: para o professor da escola de educação básica
que acompanhará os residentes na escola-campo, no valor
de R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais).
* Segundo o Edital n.06/2018, apenas os programas com mais de um núcleo, fazem jus à bolsa para
o docente orientador. Desta forma, o Programa da
Residência Pedagógica – IFTM possui apenas orientações voluntárias.
TOTAL: 28 (vinte e oito) bolsas em vigência/ mês – ref.: 2019
Fonte: Sistema de Controle de Bolsas e Auxílios –
SCBA / CAPES e informações fornecidas pela Profa.
Dra. Helena Maria de Almeida Mattos Martins dos
Santos Ali (Coordenadora Institucional – RP / IFTM).
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Fonte: Sistema de Controle de Bolsas e Auxílios –
SCBA / CAPES e informações fornecidas pela Profa.
Dra. Helena Maria de Almeida Mattos Martins dos
Santos Ali (Coordenadora Institucional – RP / IFTM)
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As bolsas são pagas pela CAPES
diretamente aos bolsistas, por meio de
crédito bancário em contas correntes
pessoais.

à docência desenvolvidos por Instituições
de Educação Superior (IES) em parceria
com escolas de educação básica da rede
pública de ensino.
Os projetos devem promover a inserção
dos estudantes de licenciatura no ambiente
de ensino das escolas públicas desde o início
da sua formação acadêmica para que desenvolvam atividades didático-pedagógicas sob
orientação de um docente da IES e de um
professor da escola.
Fonte: Portal – CAPES.

O PIBID-IFTM aprovado no Edital
CAPES PIBID n.º 7/2018 apresentou três
subprojetos:
* Escola parceira até janeiro 2019;
** Escola parceira de fevereiro de 2019 a janeiro de 2020.
A E. E. Quintiliano Jardim foi substituída pelo E. E. Minas
Gerais em função da mudança do preceptor de escola,
em consequência a nomeação em concurso público.
Fonte: Plataforma Freire e informações fornecidas pela Profa. Dra.
Helena Maria de Almeida Mattos
Martins dos Santos Ali (Coordenadora Institucional – RP/ IFTM)

c) Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência (PIBID/CAPES)
O PIBID é uma iniciativa de fomento
ao aperfeiçoamento e a valorização da
formação de professores para a educação
básica. Ele consiste na concessão, pela
CAPES, de bolsas a alunos de licenciatura participantes de projetos de iniciação

 Subprojeto Multidisciplinar (Biologia
e Química) - Campus Uberaba: cursos
de Licenciatura em Ciências Biológicas e Licenciatura em Química.
 Subprojeto Matemática - Campus
Paracatu e polo João Pinheiro: curso
de Licenciatura em Matemática.
 Subprojeto Informática – Campus
Uberlândia Centro: curso de Licenciatura em Computação.
O subprojeto Informática não conseguiu alcançar o número mínimo de 24
alunos inscritos necessários para o funcionamento do subprojeto, conforme estabelecido pelo Edital e Portaria aos quais

atende o projeto institucional. Dessa
forma, apenas os subprojetos Multidisciplinar e Matemática foram efetivamente
implementados.
A Capes concedeu quatro modalidades de bolsa aos participantes do projeto
institucional:
 Iniciação à docência – para estudantes
de licenciatura das áreas abrangidas
pelos subprojetos, no valor de R$
400,00 (quatrocentos Reais) mensais.
Foram aprovadas 78 (setenta e oito)
bolsas, sendo 30 (trinta) bolsas para
o subprojeto Multidisciplinar e 24
(vinte e quatro) bolsas para cada um
dos outros dois subprojetos (Matemática e Informática). Com a não
efetivação do subprojeto Informática, o número implementado foi de
54 (cinquenta e quatro) bolsas de
iniciação à docência.
 Supervisão – para professores de
escolas públicas de educação básica
(denominadas escolas campo) que
orientam e acompanham os bolsistas de iniciação à docência, no valor
de R$ 765,00 (setecentos e sessenta
e cinco Reais) mensais. São 3 (três)
bolsas por escola campo, tendo sido
aprovadas 9 (nove) bolsas. Sem o
subprojeto Informática, foram implementadas 6 (seis) bolsas.
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 Coordenação de área – para professores da IES, vinculados aos cursos de
licenciatura, que coordenam subprojetos, no valor de R$ 1.400,00 (um
mil e quatrocentos Reais) mensais.

É concedida uma bolsa por subprojeto, tendo sido aprovadas, portanto,
3 (três) bolsas. Sem o subprojeto
informática, foram implementadas
2 (duas) bolsas.

 Coordenação institucional – para o
professor da IES que realiza a coordenação geral do PIBID e executa tarefas
administrativas – 1 bolsa de R$ 1.500,00
(um mil e quinhentos Reais).

Esse edital teve vigência de outubro de 2018 a janeiro de 2020, sendo a última cota de bolsas recebida pelos membros do programa em fevereiro de 2020. Fonte: Sistema de Controle de
Bolsas e Auxílios – SCBA / CAPES e informações fornecidas pelo Prof. Sérgio Hayato Seike (Coordenador Institucional PIBID-IFTM – edital Capes PIBID 07/2018)
1

O subprojeto Informática não obteve o número mínimo de 24 bolsistas inscritos exigido pelo Edital Capes e não foi implementado.

2
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As escolas participantes no ano de 2019
foram:

no âmbito do IFTM e seus campi. São
consideradas linhas de extensão passíveis de apoio: projetos sociais; projetos de formação profissional e projetos
culturais, artísticos e esportivos. No ano
de 2019 o programa de apoio a projetos
de extensão, tanto da reitoria quanto dos
campi do IFTM beneficiaram 85 (oitenta e cinco) projetos com R$ 272.328,00
(duzentos e setenta e dois mil, trezentos
e vinte e oito reais) em apoio financeiro.

Cidade de Uberaba
Escola Estatual Professor Chaves
Cidade de João Pinheiro
Escola Estatual Capitão Esperidião
Cidade de Paracatu
Escola Estatual Afonso Roquette
Escola Estadual Olindina Loureiro
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA
PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO
O IFTM Itinerante é um programa
inspirado no Projeto Rondon, do Ministério
da Defesa, e tem como propósito estabelecer um diálogo entre o IFTM e a comunidade, atendendo a municípios das áreas de
abrangência dos campi do Instituto, através de soluções que contribuam para o
desenvolvimento sustentável, qualificação
da população local e a formação cidadã
e profissional dos alunos envolvidos. Em
2019, foram realizadas quatro operações
nacionais (Campo Florido/MG, Conquista/
MG, Ibiá/MG e Sacramento/MG).

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura

A terceira edição do Congresso de
Internacionalização e Educação Profissional e Tecnológica do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – ConInterEPT prevista para
acontecer no ano de 2019, não ocorreu
devido ao corte no repasse de recursos
financeiros por parte do governo federal.
O programa de apoio a projetos de
extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – IFTM tem como finalidade
conceder apoio financeiro institucional
para a execução de projetos de extensão

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
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Pró-Reitoria de Extensão e Cultura

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO
Os principais programas e projetos desenvolvidos pela Pró-Reitoria de
Pesquisa e Inovação (PROPI) são:
1. Apoio à Iniciação a Pesquisa Científica e Tecnológica;
2. Incentivo à Inovação
3. Apoio à pós-graduação.
Todos os Editais Internos poderão
ser consultados no link :
https://iftm.edu.br/bolsa-apoio-financeiro/

Os Acordos e/ou Convênios do IFTM
com entidades públicas ou privadas geridos por fundações podem ser consultados
no link:
https://iftm.edu.br/acesso-a-informacao/acoes_programas/
instituto/

As demais informações sobre os
programas e projetos desenvolvidos pela
PROPI estão descritas no capítulo 4 deste
relatório, “Resultados e desempenho da
gestão” no tópico : “ Resultados alcançados frente aos objetivos estratégicos e às
prioridades da gestão .”
RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Projeto LaPassion 2019
O LAPASSION (Latin America Practices and Soft Skills for an Innovation Oriented Network) é um projeto do Programa
Erasmus + com financiamento aprovado
na União Europeia e da Iniciativa de Reforço de Capacidades para Instituições de
Ensino Superior geridas através da Agência
Executiva Educativa, Audiovisual e Cultural
(EACEA).

O Programa prevê o desenvolvimento de Projetos / Estágios Multidisciplinares (MP / I) caracterizados por:
• Projetos apresentados pelo ambiente circundante (empresas e outras
organizações E / S) ou resultantes de
ideias inovadoras para criar novos
protótipos / produtos / serviços;
• Projetos desenvolvidos por grupos
multidisciplinares de estudantes,
envolvendo pelo menos 3 domínios
de conhecimento diferentes (Tecnologia, Design, Artes, Administração,
Saúde, Educação, etc);
• Projetos desenvolvidos por grupos de
estudantes de diferentes países (multiculturalismo, linguagem, etc);

42

• Projetos orientados para o desenvolvimento de soft skills (trabalho em
equipe, liderança, gestão de conflitos, negociação, etc);
• Projetos para os quais os alunos
demonstram paixão, passando da
Aprendizagem Baseada em Problemas/Projetos para a Aprendizagem
Baseada em Paixão;
Durante 10 semanas (março a maio),
24 alunos, entre eles brasileiros e estrangeiros, das instituições IFTM, Instituto Federal de Goiás (IFG), Instituto Polité-nico do
Porto (IPP/Portugal), Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC/Uruguai) e Universidad de Salamanca (USAL/Espanha) participaram do intercâmbio multidisciplinar,
no qual desenvolveram diversas atividades nas áreas de empreendedorismo e
administração, tecnologia, saúde, educação, artes e design.
A edição contou ainda com a parceria
de 4 empresas do ramo alimentício: Doces
Joaninha, de Araxá/MG; Laticínios Taquari, de Santa Juliana/MG; Bem Brasil, de
Araxá/MG; e BR Foods, de Jundiaí/SP.
O Programa fortaleceu as habilidades em Soft Skills dos alunos para o desenvolvimento de projetos para o mundo real,
integrou estudantes de diferentes áreas e
países para criar o ambiente perfeito para
lidar com a aprendizagem de habilidades

sociais e responder às necessidades das
empresas e outras organizações, inovando
e atendendo às demandas da sociedade.

Planejamento de Recursos
Estratégicos

X Objetivos

O Instituto Federal do Triângulo
Mineiro, assim como qualquer outro órgão
federal, discrimina anualmente por meio
de sua proposta orçamentária, as ações
e naturezas de despesas que deverão ser
contempladas no ano vindouro, contribuindo assim com sua estratégia. O processo
de elaboração da proposta orçamentária
se inicia com a definição dos limites orçamentários de cada uma de suas unidades
(campi e reitoria). Este limite é definido pela
matriz CONIF (Conselho Nacional dos Institutos Federais), que por meio de uma série
de índices, estabeleceu os limites da cada
Instituto Federal e seus respectivos campi.
Para o ano de 2019, os limites dos campi e
e reitoria na matriz CONIF do IFTM foram os

seguintes:
A junção das propostas de cada
campus e da reitoria, resultou na proposta do IFTM, cujos valores de cada natureza
de despesa, ação e fonte de recurso foram
lançados no sistema integrado de planejamento e orçamento do governo federal
(SIOP). A soma dos valores lançados pelo
IFTM com os valores dos outros órgãos
da Administração Federal resultou na Lei
Orçamentária Anual (LOA) de 2019.
Vale ressaltar que, ao elaborarem suas
propostas, os campi e reitoria observaram,
além de outras variáveis, os objetivos e metas
descritas no PDI daquele mesmo ano. Com
isso, os recursos liberados para empenho,
foram colaborando gradativamente com a
realização do plano estratégico do IFTM. Na
tabela a seguir, há um panorama da alocação dos recursos na proposta orçamentária

de 2019, por ação, no IFTM.
Percebe-se pela tabela acima, que
grande parte do limite total recebido na
matriz CONIF de 2019, foi destinado pelos
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campi e reitoria para o custeio de suas
unidades, ou seja, para o pagamento de
despesas discricionárias e necessárias para
o andamento da máquina, tanto no que se
refere à gestão, como à educação (ensino,
pesquisa e extensão). Em outras palavras,
grande parte do orçamento foi destinado
para as despesas como água, luz, internet,
taxas, impostos, terceirizados e outras despesas de funcionamento como material de
expediente e de insumos para as aulas práticas dos alunos. No que se refere ao recurso
de investimento em 2019, o orçamento destinado na matriz CONIF foi de R$2.041.488,00,
recurso este que ficou centralizado na reitoria para atender às várias demandas do Instituto ao longo do ano.
Após a definição dos recursos para
cada ação e natureza de despesas por parte
dos campi e da reitoria, os diretores gerais
de cada campus e o setor de planejamento
da reitoria, definiram os limites orçamentários para cada centro de custo. Para isso, o
IFTM usou uma ferramenta definida como
MDR (matriz de descentralização de recursos), uma planilha em Excel que tem por
objetivo destinar uma parcela do orçamento da unidade para os vários setores que o
compõe. Nos campi, o limite de cada centro
de custo foi definido pelo diretor geral e seus
auxiliares, como diretor de ensino, pesquisa
e extensão e de administração e na reitoria,
pelos pró-reitores.

Estabelecidos os limites de cada
centro de custo, o IFTM partiu para o
plenajemento de bens e serviços necessários para 2019 a fim de que os objetivos e
metas pudessem ser alcançados. Este papel
coube aos centros de custos das unidades
que, finalizado, abasteceu os processos licitatórios para o ano. Do valor total de R$
34.213.526,00 do orçamento aprovado na
LOA2019, para custeio e investimento,
o IFTM empenhou R$ 33.524.220,00, ou
seja, 98% da matriz.
Além dos recursos oriundos do
tesouro e receita próprio, distribuídos com
base na matriz CONIF, o IFTM também
contou com R$4.076.911,12 para aqusição de investimentos e R$237.627,69
para custeio da merenda escolar – PNAE/
FNDE, oriundos de TEDs. Cabe ressaltar
que, para garantir estas fontes de recursos, o IFTM teve que elaborar planos de
trabalhos minusciosos, informando com
detalhes como o recurso seria gasto e que
foram inseeridos o SIOP – sistema Integrado de Orçamento e Planejamento.

Em 2019 o IFTM buscou criar formas
de aperfeiçoar os processos institucionais, em diversas frentes, a fim de garantir cumprir o princípio da economicidade.
Cita-se, em especial, a consolidação do
Projeto “Papel Zero”, que trouxe diversas
economias em termos de tempo e agilidade no trabalho dos servidores, além de
consideráveis economias em utilização de
papel, já que diminuiu consideravelmente o número de impressões, assim como a
redução no número de utilização de cartuchos / toners de impressoras; estas economias estão melhor detalhadas no tópico
“Sustentabilidade ambiental do Capitulo
4 – Resultados e desempenho da gestão”,
deste relatório. Além desta economia, o
Projeto “Papel Zero” trouxe, ainda, economias “indiretas” a diversos materiais de
expediente, que passaram a não ser mais
utilizados, com consequente diminuição /
eliminação de novas aquisições, tais como
carimbos, tinta para carimbo, almofada
para carimbo, canetas, post-its, corretivos,
borrachas, réguas, etc.

Mecanismos, ações e atividades
implementadas e determinadas pela alta
administração para garantir a legalidade,
a economicidade, a eficiência, a eficácia
e a legitimidade de atos, processos e
procedimentos da organização

Além das mudanças relacionadas à
digitalização de processos e documentos,
algumas Normas Operacionais foram criadas e adaptadas, considerando o interesse da instituição em garantir a legalidade
e se tornar mais eficiente e eficaz. Neste
contexto, cita-se a Portaria Normativa n°
007/2019, de 1° de outubro de 2019, que
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definiu normas específicas para as obras e
serviços de engenharia no âmbito do IFTM;
além desta, foi implementada a Portaria
Normativa n° 006/2019, da mesma data,
que especificou procedimentos para
aplicação de sanções administrativas. E
2019, ainda, houve a alteração da Resolução N° 58/2018, de 11 de dezembro de
2018, mediante a Resolução n° 028-2019,
referente à procedimentos relativos à
planejamento, contratação e gestão das
contratações no IFTM.
Outras ações foram realizadas no
IFTM, no sentido de garantir economicidade e melhoria nos processos institucionais. Cita-se ainda a consolidação da usina
fotovoltaica da Reitoria, que já começou a
apresentar resultados consideráveis em
economia de energia, com consequente
reflexos orçamentários, além da contratação de usinas semelhantes para os campi
do IFTM que possuem compatibilidade da
estrutura elétrica, como o Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico, Campus
Paracatu, Campus Patrocínio, Campus Uberlândia Centro e Campus Patos de Minas.
Acredita-se que em 2021 estas usinas já
estejam operando e trazendo economias
às unidades respectivas. Para as unidades
em que não foi possível realizar a contratação destas usinas, projetos de melhoria da
rede elétrica foram contratos, para posterior execução.

Em 2019 foram concluídos, ainda,
os projetos complementares referentes à
expansão da Unidade I do Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico; esta
expansão propiciará, quando executada,
a redução dos custos da unidade com a
eliminação destes referentes à sua Unidade II, já que esta será inativada e as despesas com vigilância, energia, água, limpeza,
transporte, etc. serão eliminadas.
Além destes procedimentos tomados
pelo IFTM, diversas ações de menor porte
são rotineiramente realizadas em prol da
melhoria do funcionamento da instituição.

Manifestação da alta administração
e as medidas adotadas em relação
aos indicadores de governança e
gestão levantados, a exemplo dos que
foram tratados pelo TCU nos Acórdãos
588/2018-Plenário e 2.699/2018-Plenário
O IFTM não tem medido esforços para
melhorar seu posicionamento quanto aos
índices de governança estabelecidos pelo TCU
(IGG, IgovPub, IgovPessoas, IgestPessoas,
IgovTi, IgestTi, Igovcontrat e IgestContrat).
Para isso, a gestão tem se empenhado em
várias frentes de trabalho, dentre elas:
Quanto ao IgovPub:
 Apesar de possuir um modelo de governança, o IFTM tem procurado aprimorar

essa estrutura a fim de definir melhor os
papéis de cada integrante desse modelo;
 Mede o desempenho da gestão por
meio de seu sistema informatizado de
gestão do PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional), onde as metas estratégicas podem ser auferidas e analisadas;
 Zela, por meio de sua comissão ade
ética, pelos princípios éticos e de
conduta que regem a administração
pública federal;
 Tem formalizada uma política de Gestão
de Riscos e está trabalhando na sua
atualização, identificando os possíveis
riscos que podem ocorrer em diversos
processos e as ações necessárias para
mitigá-los;
 Promove a gestão estratégica por
meio de seu Plano de Desenvolvimento Institucional;
 Prima pela transparência das suas atividades e resultados (accountability) através das ferramentas Plano de dados
abertos, e-SIC e por meio de outras
informações em seu site.
Quanto ao IgovPessoas:
 Por meio de objetivos e metas ligadas à gestão de pessoas, o IFTM
tem monitorado o desempenho da
gestão das políticas ligadas aos servidores da instituição;
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 Realiza, por meio de seu PDP (Plano de
Desenvolvimento de Pessoal), o planejamento das capacitações através de um
diagnóstico de competências necessárias a cada categoria de servidores;
 Tem iniciado um estudo para alinhar as
capacitações às necessidades individuais de cada servidor para melhor executar suas funções junto aos setores onde
atuam (gestão por competência);
 Tem iniciado estudos para inserir na gestão
de pessoas o dimensionamento de pessoal,
mecanismo que usa critérios técnicos para
assegurar a relação eficaz entre quadro de
vagas e necessidades dos ambientes;
 Mantém um ambiente agradável para
o bom desempenho de seus servidores
através de Comissões Central e Locais
de Qualidade de Vida do Servidor.
Quanto ao IgovTi;
 O IFTM tem monitorado, por meio de
metas estabelecidas em seu PDI, o
desempenho da gestão de TI;
 Possui um quadro suficiente de servidores aptos a desempenharem as funções
da gestão de TI;
 Possui processos estabelecidos para o
desenvolvimento das demandas;
 Possui mecanismos estabelecidos de
segurança quanto aos dados institucionais (segurança da informação);

 Dispõe de um Comitê de Tecnologia
da Informação e Comunicação, responsável pelos planos estratégicos de TIC
para o IFTM;
 Dispõe de um Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação,
responsável pela segurança cibernética dos sistemas digitais utilizados
pelo IFTM;
 Por meio de seu PDTIC, coloca em prática
seu plano de tecnologia da informação;
 A área de gestão de tecnologia da informação comunica às áreas de negócio o
resultado do monitoramento em relação ao alcance dos níveis de serviço
definidos com as referidas áreas.
Quanto ao IgovContrat;
 O IFTM, por meio de sua plataforma
(ERP-MPLAN), executa anualmente o
processo de planejamento das contratações, que posteriormente são lançadas na plataforma do ministério da
economia (PAC-PGC);
 O IFTM possui processo de trabalho
para planejamento de cada uma das
contratações;
 As equipes de planejamento das
contratações analisam os riscos que
possam comprometer a efetividade das etapas de Planejamento da
Contratação, Seleção do Fornecedor e

Gestão Contratual ou que impeçam ou
dificultem o atendimento da necessidade que originou a contratação;
 Quanto ao modelo de gestão de
contratações, as mesmas são realizadas de maneira descentralizada,
ou seja, todas as unidades do IFTM
possuem autonomia para as contratações, quando se tratam de contratações comuns, entretanto, realizamos
Licitações Conjuntas, a qual todas as
unidades podem participar.
 O Acompanhamento do desempenho das
contratações é realizado por cada gestão
de unidade, na reitoria, diretrizes, orientações e acompanhamentos gerais são
realizados, também, a estas unidades.
 Os resultados das avaliações dos
controles internos da gestão das
contratações são feitos no próprio
ERP do IFTM, utilizado pelas licitações,
o MAD-LC, é possível retirar alguns
relatórios relacionados à quantidade,
valores, economias, tempo, etc.
 Os fornecedores são selecionados
conforme legislação vigente, há normativas específicas sobre a gestão contratual,
as quais podem ser consultadas no site:
https://iftm.edu.br/administracao/manuais/

e existe procedimento relacionado à
necessidade e vantajosidade da Administração, conforme normas internas vigentes (para prorrogações contratuais).
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Vale ressaltar que, devido à atual pandemia, o TCU não mediu os índices referentes ao ano 2019 e que os mesmos serão auferidos
apenas em 2021, segundo a própria corte. Assim, os atuais índices do IFTM são os relacionados abaixo:
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CAPÍTULO III - Gestão de Riscos
PRINCIPAIS RISCOS E SUA VINCULAÇÃO COM OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO IFTM
Por meio da resolução nº 81/2017 de 12 de dezembro de
2017, o Conselho Superior (CONSUP) do IFTM aprovou a política de gestão de riscos, cuja aprovação ocorreu na portaria nº
915 de 12 de abril de 2017, na qual o ministro de estado da
transparência, fiscalização e controladoria-geral da união instituiu a política de gestão de riscos e, também, por meio da IN nº
1 de 10 de maio de 2016, a qual estabelece no artigo primeiro
que “Os órgãos e entidades do poder executivo federal deverão adotar medidas para a sistematização de práticas relacionadas à gestão de riscos, aos controles internos, e à governança”.
Dessa forma, o IFTM iniciou seus trabalhos por meio de comissões instituídas para tal, as quais foram criadas para a execução
do projeto no IFTM, de acordo com o exposto a seguir:

A comissão de organização decidiu trabalhar com a gestão
de riscos, por meio de fases e por considerar o fracionamento da
execução do projeto mais fácil. Vale ressaltar que muitos servidores que fizeram parte das comissões não tinham expertise na área
de riscos e de processos e, portanto, necessitaram de treinamento
para assimilarem o conteúdo. Dessa forma, as fases traçadas para
o projeto foram as seguintes:

COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO
Responsável pela organização e desenvolvimento de metodologias de trabalho no âmbito da gestão de riscos, controles e
governaça. Será composta por um membro de cada área estratégica da reitoria
COMITÊ DE GOVERNAÇA, RISCOS E CONTROLES
Responsável pelo projeto como um todo
COMISSÕES TEMÁTICAS
Responsáveis pela condução das atividades dentro dos
objetivos traçados pelo comitê de governança, riscos e controles
e poderão ser compostas por membros das áreas estratégicas
da reitoria e dos campi
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A quinta fase, como apresentada acima, se deteve em identificar os processos críticos das áreas estratégicas da reitoria (piloto do
projeto). O resultado foi o seguinte.
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Vale ressaltar que, durante o processo de identificação dos riscos, a CGU, por meio da portaria nº 1.089/2018, solicitou às unidades que
identificassem o que ela chamou de “riscos de integridade”. São riscos de integridade, o abuso de posição ou poder em favor de Interesses
privados, o nepotismo, o conflito de interesses, a pressão interna ou externa ilegal ou antiética para influenciar agente público, a solicitação
ou recebimento de vantagem indevida, o uso de recursos públicos em favor de interesses privados e a utilização/vazamento de informação
privilegiada. Desta maneira, o projeto “gestão de riscos no IFTM” contempla também esses riscos solicitados pela CGU.
Dentre os vários riscos identificados nos processos das diversas pró-reitorias e no gabinete do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, destacamos alguns que se possuem probabilidade alta ou média e nível de risco alto ou moderado:
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Para cada um dos riscos acima,
foram identificadas ações mitigatórias,
quais sejam:
 Não haver lançamento no edital:
Nomeação de servidores para compor
a equipe do NIT de forma em tempo
integral;
 Descontinuidade das atividades do NIT:
Nomeação de servidores para compor
a equipe do NIT de forma em tempo
integral;
 Falhas de avaliação “Ad Hoc”: Identificar no edital os critérios de prestação
de contas;
 Falta de interessados no BEEC: Divulgação mais eficiente e eficaz para o
BEEC;
 Não homologação de empresas/instituições: Acompanhamento periódico
– BEEC;
 Não cadastramento de vagas: Divulgação mais eficiente e eficaz para o
BEEC;
 Falhas na conferência dos dados
solicitados - considerando-se o
número de campi e de cursos: Vigilância constante;
 Falta de observação fiel às proposições legais no âmbito da educação
brasileira bem como no âmbito da
instituição: Vigilância constante;

 Perda do prazo estabelecido para o
planejamento: Capacitar os servidores para operações de planejamento de
demandas e notificar as chefias superiores para desconcentração de cobranças;
 Não realização do planejamento:
Notificar as chefias superiores para
desconcentração de cobranças;
 Não haver orçamento para a inclusão da dotação orçamentária: Instruir
o setor responsável pela emissão de
dotação orçamentária, juntamente com
setores que decidem e planejam o gasto
público do IFTM para controlar as informações estabelecidas na loa;
 Empresa vencedora da licitação
não executar o serviço: Acompanhar o pregão e questionar o licitante
quanto ao preço proposto;
 Pressão ilegal ou antiética para
influenciar agente público ou privado:
Conduta ética, honesta e pautada nos
princípios norteadores da administração
pública;
 Abuso de posição ou de poder em
favor de interesses privados: Conduta ética, honesta e pautada nos princípios norteadores da administração
pública;
 Utilização/vazamento de informação
privilegiada/restrita: Ações de conscientização com os servidores responsáveis

pelo processo;
 Não enviar informações corretas:
Conferir a exatidão das informações a
serem enviadas ao TCU.
Abaixo, pode-se ter uma visão geral
da quantidade de atividades com riscos
potenciais identificados em cada unidade

estratégica do IFTM.
Apesar da gestão de riscos ser
primordial para o sucesso de qualquer
organização, o IFTM não conseguiu ainda
colocar em prática aquilo que está apenas
em projeto, alguns fatores tem contribuído
para isso como, a falta de pessoal para
trabalhar exclusivamente com a gestão de
riscos no IFTM, o excesso de atividades já
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exercidas pelas pró-reitorias e gabinete (no
caso de cada área estratégicas administrar seus riscos) e o processo eleitoral pelo
qual o IFTM passou em 2019, que acabou,
de certa forma, atrasando alguns projetos.
O IFTM entende que há a necessidade de rever o projeto, analisando as atividades existentes no mesmo, bem como
seus riscos, pois existe a possibilidade de
algumas atividades não estarem sendo
mais executadas, fazendo com que seus
riscos desapareçam. Outro fator importante para que o projeto seja revisto, é que
por conta de alterações ou surgimento de
novas normativas expedidas pelo governo
federal, novos procedimentos surgiram,
fazendo com que novas atividades fizessem parte das rotinas do IFTM e consequentemente, possíveis novos riscos.
Apesar desses entraves, a nova
gestão do Instituto (2020-2023) tem como
um dos pilares, fazer com que a gestão de
riscos se torne um processo na reitoria e,
posteriormente, nas outras nove unidades
que fazem parte do IFTM. A gestão entende
que colocar em prática as ações mitigatórias dos riscos, é condição sine qua non

(ESSENCIAL) para que os objetivos traçados
possam ser alcançados.
Informações sobre ações trabalhistas
Desde 01/10/2018, a Equipe Regional de Matéria Trabalhista da 1ª Região
- ER-TRAB/PRF 1 é a responsável pelos
processos que estejam em tramitação
nos juízos e tribunais regionais trabalhistas (1ª e 2ª instâncias), nos seguintes Estados e no Distrito Federal: Distrito
Federal, Goiás, Tocantins, Bahia, Maranhão, Amapá, Piauí, Pará, Acre, Rondônia,
Mato Grosso, Roraima, Amazonas, Minas
Gerais. Em outras linhas, a Equipe Regional atua em todos os processos em 1ª
instância da justiça trabalhista, em todos
os Estados acima mencionados, assim
como atuando nos TRTs das 3ª, 5ª, 8ª, 11ª,
10ª, 14ª, 16ª, 18ª, 22 e 23ª Regiões. E referidas condenações partem, quase que
inevitavelmente, da transferência, para
as entidades públicas, do ônus da prova
da fiscalização contratual (ou ausência da
fiscalização).
No período de 01.01.2019 a
31.12.2019 foram ajuizadas 20 ações

trabalhistas (Rito Ordinário/Rito Sumaríssimo) em face do IFTM.

Estrutura de Gestão e Controle de
Demandas Judiciais
A gestão e o controle das ações judiciais estão a cargo da Procuradoria-Geral
Federal, órgão da Advocacia Geral da União,
nos termos do art.10, da L.10.480/2002:
Art.10. À Procuradoria-Geral Federal compete a representação judicial e
extrajudicial das autarquias e fundações
públicas federais, as respectivas atividades de consultoria e assessoramento
jurídicos, a apuração da liquidez e certeza
dos créditos, de qualquer natureza, inerentes às suas atividades, inscrevendo-os
em dívida ativa, para fins de cobrança
amigável ou judicial.
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CAPÍTULO IV - Resultados e Desempenho da Gestão
Declaração dos titulares da secretaria-executiva e da unidade responsável pelo planejamento, orçamento e administração
promover o planejamento institucional através de ações coordenadas, integradas e
orientadas, oferecendo a articulação entre
as diversas áreas de atuação, visando ao
alcance dos objetivos e metas do IFTM.
Das ações realizadas em 2019, podemos
destacar as seguintes:
 Melhorias nos módulos do ERP (planejamento e licitações);
No IFTM, as Pró-reitorias de Administração (PROAD) e de Desenvolvimento Institucional (PRODIN) trabalham conjuntamente para
desempenharem, com eficiência, os processos ligados ao planejamento, orçamento e
administração. Por intermédio da Diretoria
de Administração (DA), ligada à PROAD, e da
Coordenação Geral de Planejamento Institucional (CGPI), ligada à PRODIN, as atividades
relacionadas a esses processos, são executadas ao longo do ano.
Os objetivos estratégicos da DA e da
CGPI estão alinhados aos objetivos e metas
do IFTM. A Diretoria de Administração tem
como objetivo principal planejar, coordenar,
supervisionar e orientar as ações relacionadas às áreas de orçamento, finanças, contabilidade, material, imóveis, infraestrutura,
contratos, licitações e demais atividades de
apoio administrativo no âmbito da Reitoria, necessárias ao pleno funcionamento
do IFTM. A CGPI, tem como objetivo central,

 Aprimoramento do banco de itens;
 Aprimoramento do projeto “Papel Zero”,
para o qual pretende-se a médio prazo,
diminuir ao máximo as impressões;
Dados já contemplados no capítulo de
sustentabilidade
 investimentos realizados ainda em 2019
em diversas áreas, destacando-se as
contratações de usinas fotovoltáicas e
a aquisição de diversos equipamentos
para as unidades do IFTM, detalhados
nesse relatório.
Sobre oportunidades e melhorias
para os anos vindouros, o IFTM pretende
criar novos módulos do sistema ERP, com
o módulo financeiro que permitirá o empenho das despesas por centros de custos e
apresentar os saldos disponíveis em cada
ação / natureza de despesa; e o módulo de
contratos, que permitirá melhor eficiência
eficiente gestão contratual ao promover o

acompanhamento da fiscalização em tempo
real. Além dessas ações, pretende-se também
ajustar os regimentos internos dos campi
bem como o regimento geral do IFTM e
seus campi elaborar novas normas procedimentais, implantar o dimensionamento
de pessoal, dentre outras.
Como desafios futuros, pode-se citar
a necessidade de criar mecanismos que
agilizem os processos dentro de um sistema burocratizado como o público, adequar
as ações do ensino, pesquisa, extensão e
gestão dentro das limitações orçamentárias e preparar/treinar os servidores para
novas realidades do mercado.
A conformidade e a confiabilidade de
gestão deste capítulo encontram-se fundamentadas em informações extraídas dos principais sistemas gerenciais da Administração Pública (SIAFI, SIAPE, SIADS SIASG e SIASS) e foram
atestadas nas declarações de conformidade
apresentadas pelos gestores responsáveis
nos órgãos vinculados à conta deste Relatório de Gestão 2019. Além disso, estas estão
sempre à disposição das unidades / órgãos
competentes por sua fiscalização, sendo
estes internos (como a auditoria interna) ou
externos (TCU, CGU, etc.).
Concluindo, DECLARAMOS que os
padrões de gestão do Instituto Federal do
Triângulo Mineiro (IFTM) atendem aos requisitos de Conformidade e confiabilidade das
informações prestadas nesse capítulo.
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Resultados Alcançados Frente
aos Objetivos Estratégicos e às
Prioridades da Gestão
Nessa Seção, demonstraremos os
principais resultados da gestão frente aos
objetivos estratégicos definidos no PDI
2019-2023, conforme disposto no capitulo 2,e as principais ações e projetos das
áreas relevantes da gestão que tiveram
contribuição decisiva para o atingimento
dos objetivos estratégicos e o alcance dos
resultados no exercício de 2019.
Os resultados foram quantificados por meio de indicadores desempenho e serão apresentados por cadeia de
valor e/ou unidades estratégicas, que são
áreas consideradas estratégicas para a
instituição, sendo elas: (Ensino, Pesquisa,
Extensão, Relações Internacionais, Comunicação Social, Administração e Planejamento, Gestão de Pessoas, Tecnologia da
Informação).

ÁREA - ENSINO
A Pró-Reitoria de Ensino (PROEN)
tem como objetivo planejar, superintender, coordenar, fomentar e acompanhar
as atividades e políticas de ensino, articuladas à pesquisa e extensão de acordo
com as diretrizes do Ministério de Educação (MEC).
As ações desenvolvidas sob a
responsabilidade da PROEN são feitas de
forma colaborativa com os Campi sempre
atendendo o Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) Termo de Acordo de
Metas e Compromissos firmados entre
o IFTM/SETEC e ao Plano de Gestão Institucional. Todas essas ações são sempre
pautadas pelas leis vigentes.
Neste sentido, a PROEN tem como
atribuição principal apoiar, assessorar,
acompanhar, avaliar e redimensionar
as atividades desenvolvidas pelos setores sob a sua responsabilidade, buscando sempre o aprimoramento do processo ensino-aprendizagem e a formação do
educando para o exercício da cidadania,
para o desenvolvimento da ciência, da
cultura e para o trabalho.
Analisando os dados relacionados
ao ensino é possível verificar que para
a maioria das metas estabelecidas existiu uma evolução nos processos internos

e um grande fortalecimento dos cursos
ofertados pelo IFTM. Portanto, a análise
mostra que ainda existem pontos que
necessitam de uma maior atenção, mas
mesmo não atingindo a meta estabelecida, pode-se concluir que o resultado foi
positivo devido à melhoria nos índices.
Nesses casos, a observação periódica
dos dados institucionais permite avaliar
possíveis tomadas de decisões visando minimizar os problemas decorrentes do processo de desenvolvimento da
Instituição.
Sabe-se que a oferta de cursos no
IFTM é sob demanda, levando sempre
em consideração as informações atualizadas sobre as atividades produtivas,
sobre o mundo do trabalho e sobre as
necessidades da população local, promovendo assim, o desenvolvimento socioeconômico da região.
Pode-se verificar uma melhoria no
processo de ensino-aprendizagem nos
cursos do IFTM pois houve uma redução
nos índices de evasão e retenção, devido
um trabalho realizado com grande corresponsabilidade juntamente com os campi e
a PROEN. Todavia é sabido que ainda existem muitos desafios a serem superados,
mas com muito trabalho e com responsabilidade acredita-se num avanço das
ações inerentes à educação
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Objetivo 1. Aprimorar a qualidade do ensino, fortalecendo
ações de ensino, pesquisa e extensão.
Meta 8: Alcançar nota 05 no IGC até 2023.

Meta 9: Obter nota igual ou superior a 4 em 100% dos cursos
submetidos ao ENADE até 2023

* Valores aferidos no ano de 2019

O IFTM vem trabalhando para melhorar a qualidade do
ensino, fazendo com que a meta seja alcançada em 2023. Trabalharemos com um plano de acompanhamento dos Regulamentos de Organização Didática-pedagógica dos Cursos (Técnico e
Graduação) permitindo realizar um levantamento mais ágil de
todos os problemas evitando aumentar a retenção e evasão dos
nossos cursos. Essas medidas proporcionarão a consolidação
dos cursos e melhoria dos nossos índices.
A meta foi parcialmente alcançada e, em 2019, obtivemos
IGC nota 3, permanecendo mesma nota do ano de 2018.

*Fonte PDI - Valores aferidos no ano de 2019
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Abaixo serão apresentados os conceitos obtidos na última avaliação dos cursos do IFTM submetidos ao ENADE até o ano de 2019,
conforme informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP.
Segundo Portaria nº 828 de 16 de Abril
de 2019 que estabelece o regulamento do
ENADE segundo os cursos abaixo ofertados pelo IFTM foram avaliados no ano
de 2019, porém até a redação desse relatório o resultado não foi apresentado no
portal do INEP:
- Engenharia Agronômica;
- Engenharia de Computação;
- Engenharia Elétrica;
- Bacharelado em Zootecnia.
A meta não foi alcançada. A média
atual de notas obtidas pelo IFTM nos
cursos submetidos ao ENADE foi de 3,11.
O que mostra que estamos próximo a
atingir a meta de nota 4.
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Meta 10: Obter nota igual ou superior a 4 em 100% dos cursos superiores na avaliação “in loco”até 2023.
Abaixo serão apresentadas notas obtidas na última avaliação “in loco” dos cursos do IFTM.
No ano de 2019 o único curso que
passou por avaliação in loco foi o de
Engenharia Elétrica do Campus Paracatu.
Atualmente existem cursos de graduação
em processo de avaliação e nos próximos
anos conseguiremos verificar as notas.
A média atual de notas obtidas pelo
IFTM no ano de 2019 nos cursos de graduação com avaliação in loco foi de 3,87. O
que mostra que estamos bem próximo a
atingir a meta de nota 4.
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Meta 11: Reduzir a taxa de retenção
nos cursos presenciais
Analisando as taxas de retenção
dos cursos presenciais do IFTM, segundo a plataforma Nilo Peçanha para o ano
de 2019, pode-se destacar que a taxa de
retenção geral no IFTM foi de 16,80%.
Para reduzir os indicadores de
retenção, favorecendo o sucesso escolar
dos estudantes e sua conclusão, tem se
buscado uma maior aproximação com as
empresas para viabilização dos estágios e
empregos; implementação do programa
de monitoria e projetos de ensino; acompanhamento pedagógico aos estudantes;
possibilidade de cursar as unidades curriculares em regime de dependência na
modalidade semipresencial; mudanças
nas matrizes curriculares e ações de ordem
pedagógica relacionadas ao Programa
“Acesso, Permanência e Êxito dos estudantes
do IFTM”. Pode-se verificar que a meta foi
alcançada parcialmente.
Segundo Campus Uberlândia esse
resultado pode estar relacionado a
grande matriz curricular dos cursos integrados e de defesas de TCC e Estágio que
ocorrem fora do período letivo, ou seja,
fora do prazo de finalização do curso. Já o
Campus Uberlândia Centro informou que
os três cursos de pós-graduação não finalizaram as aulas no ano de 2019 devido

aos feriados e recessos que ocorreram
aos sábados. O calendário foi estendido
até fevereiro de 2020, com o intuito de
proporcionar melhor distribuição da carga
horária e aproveitamento dos cursos. 40%
dos alunos retidos são desses três cursos.

Se não considerarmos esses alunos como
retidos a taxa seria de 19,5%. Para o
Campus Paracatu, o valor elevado da taxa
de retenção se deve, principalmente, aos
cursos de qualificação FIC, com um terço
de taxa de retenção.

* Plataforma Nilo Peçanha 2020 (Ano Base 2019)

Meta 12: Reduzir a taxa de retenção nos cusros EAD.
Analisando as taxas de retenção dos cursos presenciais do IFTM, segundo a plataforma Nilo Peçanha para o ano de 2019, pode-se destacar que a taxa de retenção nos
cursos EAD foi de 2,96%. Pode-se verificar que a meta foi alcançada pelo Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico.

* Plataforma Nilo Peçanha 2020 (Ano Base 2019)
* No IFTM, os cursos à distância são ofertados pelo campus avançado Uberaba Parque Tecnológico- UPT
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Meta 13: Reduzir a taxa de evasão nos
cursos presenciais.
Analisando as taxas de evasão dos
cursos presenciais do IFTM, segundo a
plataforma Nilo Peçanha, pode-se destacar
que a taxa de evasão nos cursos presenciais do IFTM no ano de 2019 foi de 15,72%.
Comparado ao ano de 2018, teve-se uma
redução de aproximadamente 5%.
A meta foi alcançada, mostrando redução no nível de evasão, reﬂexo
das ações relacionadas ao Programa de
Acesso, Permanência e Êxito dos Estudantes do IFTM (PAPEE/IFTM), com o objetivo de melhorar os índices, bem como a
consolidação do ciclo dos cursos ofertados. Tais ações resultaram em um cenário positivo e uma redução neste índice
comparado com o ano de 2018. As turmas
de estudantes dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio têm um número
maior de concluintes, uma vez que estes
cursos, historicamente, possuem um
índice de evasão menor.
Segundo o Campus Paracatu, o
Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ainda apresenta
número elevado de evasão, bem como

os cursos FIC do CENID. A comissão das
Ações de Permanência e Êxito tem levantado informações para mitigar esse problema. Já o Campus Uberlândia informou que
esse resultado se deve a participação do
setor do Núcleo de Apoio Pedagógico e
do contato direto com alunos na adaptação inicial. O campus Avançado Campina Verde informou que esse resultado
se deve a adaptação inicial dos alunos
ingressantes ao curso concomitante e a

necessidade de trabalhar para ajudar no
sustento familiar, pois 81,04% dos alunos
declarando RFPC de até 1,5 salários-mínimos, além disso, o campus sempre
buscará ações para conseguir diminuir o
índice de evasão. Por fim o Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico informou que a grande diminuição alcançada
na taxa de evasão foi resultado das ações
de permanência e êxito executadas no
campus.

* Dados da Plataforma Nilo Peçanha 2020 (Ano Base 2019)
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Meta 14: Reduzir a taxa de evasão nos cursos de EAD.
Segundo a Plataforma Nilo Peçanha,
pode-se destacar que a taxa de evasão nos
cursos EaD do IFTM no ano de 2019 foi de
11,4%. Comparado ao ano de 2018, teve-se
uma redução de 27,8%. Portanto, a meta foi
alcançada, mostrando redução no nível de
evasão. Pode-se verificar que a meta estabelecida pelo Campus Avançado Uberaba
Parque Tecnológico foi alcançada. O Campus
informou que a grande diminuição alcançada na taxa de evasão nos cursos presencias
foi resultado das ações de permanência e
êxito executadas no campus e também dos
cursos de especialização e cursos FIC.

* Dados da Plataforma Nilo Peçanha 2020 (Ano Base 2019)

Meta 15: Ampliar projetos integrados que estimulem a indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão.
O Programa de Educação Tutorial (PET)
é desenvolvido por estudantes dos cursos
de graduação, orientados pelo princípio da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão e tem por objetivos:
I.

desenvolver atividades acadêmicas
de natureza coletiva e interdisciplinar;
II. contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos
de graduação;
III. estimular a formação de profissionais e
docentes de elevada qualificação técnica, científica, tecnológica e acadêmica;

IV. estimular o espírito crítico, bem como a
atuação profissional pautada pela cidadania e pela função social da educação
superior;
V. introduzir novas práticas pedagógicas na
graduação;
VI) contribuir para a consolidação e difusão
da educação tutorial como prática de
formação na graduação;
VII. contribuir com a política de diversidade
na instituição de ensino superior – IES, por
meio de ações afirmativas em defesa da
equidade socioeconômica, étnico-racial e
de gênero.

Conforme demonstrado no gráfico a
seguir, no ano de 2019 não conseguimos atender a demanda de criação de projetos integrados entre o ensino-pesquisa-extensão, mas no
ano de 2020, as pró-reitorias trabalharão
de forma integrada com fins de permitir a
criação desses projetos.

*Fonte PDI - Valores aferidos no ano de 2019

61

Meta 16: Destinar percentual do orçamento (matriz orçamentária) para projetos de ensino.
A resolução nº 48/2019, que instituiu
o Regulamento dos Projetos de Ensino foi
publicada somente no dia 07 de Julho de
2019. Desta forma, os primeiros editais
com fomento do campus para execução
de projetos de ensino só puderam ser
lançados no início do ano de 2020.

A meta tem como objetivo fomentar execução de projetos de ensino nos
campi do IFTM. Para o ano de 2019 foi
planejado cada campus reservar um
percentual para essa finalidade. Segundo informações coletadas no Plano de
Desenvolvimento Institucional do IFTM o

fator que não permitiu alcançar a meta
foi à questão orçamentaria. Campi como
Ituiutaba, Campus Patrocínio, e Avançado Uberaba Parque Tecnológico informaram que o orçamento no ano de 2019
foi destinado ao Programa de Monitoria.

*Fonte PDI - Valores aferidos no ano de 2019
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Objetivo 2. Ampliar as ações de inclusão.
Meta 1: Atender a demanda da comunidade acadêmica com
necessidades específicas.

Meta 3: Implantar um espaço para funcionamento dos Núcleos de Tecnologias Assistivas.

*Fonte PDI - Valores aferidos no ano de 2019

*Fonte PDI - Valores aferidos no ano de 2019

Devido principalmente ao trabalho desenvolvido pelo
Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE) de cada campus, a meta para 2019 foi
alcançada em todos os Campi.

Segundo o Plano de Desenvolvimento Institucional do IFTM, a
implantação do Núcleo de Tecnologias Assistivas está prevista para
o ano de 2020. Para a concretização dessa meta são necessários
recursos financeiros e humanos.
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Objetivo 4. Atender a legislação em relação à oferta dos cursos.
Meta 1: Ofertar cursos de formação inicial e continuada de
trabalhadores.

Associação de Proteção e Assistência aos Condenados
(APAC). O Campus Uberaba abriu cursos do centro de idiomas
(inglês, espanhol e francês) e curso de libras. O Campus Uberlândia ofertou o curso PROEJA em cooperação com a Escola de
Educação Básica (ESEBA) de Qualificação Profissional em Auxiliar
Administrativo Integrado a EJA do Ensino Fundamental. Por fim o
Campus Uberlândia Centro ofertou cursos do centro de idiomas
(inglês, espanhol e francês).
Meta 2: Alcançar o índice legalmente (20%) estabelecidos na
oferta de cursos de licenciatura.

*Fonte PDI - Valores aferidos no ano de 2019

A meta planejada foi alcançada em quase 100% de todos os
campi do IFTM. Campi que não alcançaram a meta como Campus
Avançado Uberaba Parque Tecnológico e Campus Patos de
Minas justificaram o não cumprimento da meta. O campus Patos
de Minas realizou uma pesquisa com a comunidade e apontou a
necessidade de abertura de curso de graduação e de pós-graduação. Já o campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico informou que durante o ano de 2019 houve uma intensa atividade
no campus para a reformulação de todos os Projetos Pedagógicos dos cursos (PPC) presenciais e os esforços dos professores
foram concentrados nessa atividade. Os demais campi conseguiram atingir a meta em 100% no ano de 2019. O campus Paracatu
abriu o Curso de Eletricista para os apenados da

*Fonte PDI - Valores aferidos no ano de 2019

No IFTM, os únicos campi que ofertam cursos de licenciaturas são os campi Avançado Uberaba Parque Tecnológico e
os campi Paracatu, Uberaba e Uberlândia Centro. Dessa forma,
pode-se verificar que as metas de cada um desses campi foram
alcançadas.
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Meta 3: Ofertar ou continuar ofertando cursos superiores.

Meta 4: Promover, até 2023, a Curricularização da Extensão,
assegurando que, no mínimo, 10% do total de créditos curriculares exigidos nos cursos superiores sejam reservados para
ações de extensão.

*Fonte PDI - Valores aferidos no ano de 2019

O único campus que não atendeu em 100% a meta foi o
campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico e informou que
os cursos de Licenciatura em Computação, Matemática e Letras
não foram ofertados, pois são cursos fomentados pela CAPES via
UAB, e no ano de 2019 essas instituições não disponibilizaram
recursos para novas ofertas. Os demais campi mantiveram as
ofertas dos cursos de acordo com os anos anteriores.

*Fonte PDI - Valores aferidos no ano de 2019

No campus Uberaba o PPC do bacharelado em Administração contempla esse exigência legal. No campus Uberlândia Centro
os PPC dos CST em (Sistemas para Internet, Logística e Marketing)
foram atualizados em 2019, considerando as exigências da curricularização da extensão. No Campus Uberlândia a curricularização da
extensão dar-se-á a partir do ano de 2021. E no Campus Ituiutaba as
revisões dos PPCs serão iniciada no ano de 2020, a fim de assegurarem a curricularização da extensão.
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Meta 7: Ofertar um curso institucional de Licenciatura na modalidade à distância.
ÁREA - IDIOMAS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS
O Centro de Idiomas e Relações Internacionais foi responsável,
em 2019, por acompanhar o alcance dos objetivos / Metas descritos
a seguir, onde docentes, discentes e técnicos-administrativos tiveram oportunidades para intercâmbios, capacitação, missões internacionais e foram ofertadas vagas para estudos em línguas estrangeiras oferecidas pelo IFTM (Inglês, Espanhol, Francês e Libras),
tanto para comunidade interna e externa.

*Fonte PDI - Valores aferidos no ano de 2019

A meta foi alcançada em 100%, no ano de 2019 foi ofertada pelo Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico o curso
de Licenciatura em formação pedagógica para a Educação Profissional e Tecnológica. Nos demais campi, não houve planejamento
para a meta em 2019.

A seguir, serão apresentados os gráficos com resultados
aferidos por cada campus e reitoria.
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Objetivo 3. Promover ações de Internacionalização.
Meta 1: Promover o intercâmbio discente.

Meta 2: Ofertar vagas para o centro de idiomas.

*Fonte PDI - Valores aferidos no ano de 2019

*Fonte PDI - Valores aferidos no ano de 2019

Foram disponibilizadas em todos os campi do IFTM, vagas
para intercâmbio aos discentes em nível internacional, cujo objetivo foi proporcionar ao aluno a troca de experiências entre as
culturas, e o aprimoramento no idioma estrangeiro. Também
recebemos discentes estrangeiros nos campi do IFTM, os quais
tiveram a oportunindade de adquirir conhecimento da língua
portuguesa. Em 2019 foram ofertadas 17 vagas (vagas ofertadas
pelo IFTM,CONIF, Santander e AFS) onde os alunos foram para
Argentina, País de Gales, Japão, Itália e Espanha.

Ampliamos as atividades do Centro de Idiomas, ofertando através de editais com abertura de novas turmas e vagas
remanescentes para língua inglesa, espanhola, francesa e Libra
nos campi. Dando oportunidades para comunidade interna e
externa.
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Meta 3: Reduzir a evasão do centro de idiomas.

Meta 4: Consolidar parcerias realizadas e realizáveis.

*Fonte PDI - Valores aferidos no ano de 2019

*Fonte PDI - Valores aferidos no ano de 2019

Para a redução buscamos mapear os pontos fracos; reavaliar
novas propostas pedagógicas para os alunos; capacitação para os
docentes como cursos online de línguas.

Em 2019 não foram realizadas novas parcerias, foi trabalhado
apenas com os convênios ativos.
O Centro de Idiomas e Relações Internacionais é responsavel
por buscar novas oportunidades de estudos de língua estrangeira para nossos alunos do ensino médio, técnico, graduação,
Centro de Idiomas e para comunidade externa. Buscamos a internacionalização e o reconhecimento de nossos cursos de idiomas e
também novas possibilidades de intercâmbios internacionais para
os alunos dos cursos regulares do IFTM.
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ÁREA - EXTENSÃO TECNOLÓGICA
A extensão no IFTM, conforme resolução nº 26, de 26 de
dezembro de 2012, possui diversos níveis de articulação e integração, de maneira a ofertar visibilidade para todos os segmentos
sociais, seja frente ao seu público alvo estudantil, em seu universo
cultural, das artes, seja na ampliação de formas diferenciadas de
educação e pesquisa para a sociedade integrando-a ao mundo do
trabalho e da produção.

Fonte: Pró-Reitoria de Extensão e Cultura

No ano de 2019, foram desenvolvidas 3.060 (três mil e
sessenta) atividades de extensão em todos os campi do IFTM,
tendo 60.662 (sessenta mil seiscentos e sessenta e dois) beneficiados com as atividades.

Fonte: Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
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Fonte: Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
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Fonte: Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
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Partindo-se dos objetivos e das metas estabelecidos no
Plano de Desenvolvimento Interno, pode-se perceber que como
causas apontadas para não alcance dos objetivos foi a restrição
de recursos no ano de 2019 que impediu, em algumas situações
específicas, o desenvolvimento efetivo das atividades.
Vale registrar que, na meta “Ampliar a execução das atividades de extensão, em suas modalidades” (Gráfico abaixo),

conforme regulamentação vigente - regulamento das atividades
de extensão do IFTM”, não apenas se alcançou o planejado, com
o superou em 145,26 % a mesma.
Com base nestas informações, a Pró-Reitoria de Extensão e
Cultura trabalhará no aprimoramento dos procedimentos adotados
para garantir a melhor execução das atividades, bem como o orçamento adequado para o desenvolvimento dessas atividades.

Objetivo 1. Aprimorar a qualidade do ensino, fortalecendo ações de ensino, pesquisa e extensão.
Meta 6: Ampliar a execução das atividades de extensão, em suas modalidades, conforme regulamentação vigente - regulamento
das atividades de extensão do IFTM

*Fonte PDI - Valores aferidos no ano de 2019

Desafios futuros, na perspectiva do aluno/sociedade,
encontram-se a necessidade de garantir orçamento adequado
para se atingir as metas estabelecidas para o plano de desenvolvimento institucional (2019-2023).

Por fim, os temas materiais de atuação da Pró-Reitoria de
Extensão e Cultura, com base no levantamento de riscos e com
base no plano de desenvolvimento institucional (2019-2023), são:
Assistência Estudantil, Banco de Estágio e Emprego, Atividades
de Extensão (Programas e projetos) e Publicação.
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Assistência Estudantil
Meta 7: Ampliar o número de estudantes beneficiados pelo programa de assistência estudantil.
Conforme a resolução nº 57, de 11
de dezembro de 2018, o programa de
assistência estudantil do IFTM tem como
finalidade promover o desenvolvimento
humano, apoiar a formação acadêmica e
garantir a permanência dos estudantes
dos cursos regulares do IFTM, sendo dividido em duas categorias de benefícios: assistência estudantil e auxílio estudantil.
Vale ressaltar que o procedimento de
seleção dos editais do programa de assistência estudantil foi informatizado com
a utilização do módulo AE, desenvolvido
especialmente para este fim, que se encontra em processo de aprimoramento. Além
disso, foi solicitado o desenvolvimento de
três novos módulos, destinados à gestão e
execução do programa.
Em 2019, os investimentos liquidados, divididos entre os campi do IFTM
respeitando a quantidade de alunos
matriculados e o IDH do município, foram
do valor de 3.462.891,93 (Três milhões,
quatrocentos e sessenta e dois mil, oitocentos e noventa e um reais e noventa e
três centavos), possibilitando o custeio dos
benefícios “assistência estudantil” e dos
benefícios “auxílio estudantil”, conforme
gráfico abaixo.

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura

Além disso, foram beneficiados aproximadamente 9.135 (nove mil cento e trinta
e cinco) estudantes com a contratação de
seguro de vida, feita a todos os estudantes
regularmente matriculados em 2019. O
pagamento de seguro para alunos engloba o benefício. Para este fim, foram destinados R$ 18.263,48 (dezoito mil, duzentos
e sessenta e três reais, quarenta e oito
centavos), atendendo às disposições da
Lei nº 11.788/2008.
Abaixo segue gráfico, resumindo
a execução do programa de assistência
estudantil nos campi do IFTM.

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
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Fonte: Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
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Fonte:Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
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Banco de Estágio e Emprego
A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura aprimorou o Banco
de Estágio, Emprego e Currículo, como ferramenta moderna e
dinâmica para garantir sua inserção ou reinserção no mercado
de trabalho e da política de egressos do IFTM, bem como atuou
na formalização de novos convênios e renovação de convênios já
existentes para realização de estágio.

submetidos por autores e consequentemente isso atrasou as publicações do mesmo, o qual teve publicação apenas das edições que
estavam atrasadas de 2018. Quanto ao Livro “Relatos de Experiências de Projetos de Extensão” não houve publicação desde 2016,
devido a sequência do processo de reformulação.

ÁREA - PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO

Fonte:Pró-Reitoria de Extensão e Cultura

O sistema ainda possui 3.720 (três mil, setecentos e vinte)
currículos de egressos cadastrados.
Publicação
O Boletim Técnico IFTM e o livro “Relatos de Experiência de
Projetos de Extensão” são publicações vinculadas à Pró-Reitoria de
Extensão e Cultura do IFTM. No ano de 2019, o periódico Boletim
Técnico teve problemas com o retorno de avaliações dos trabalhos
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Objetivo 1. Aprimorar a qualidade do ensino, fortalecendo
ações de ensino, pesquisa e extensão.

Meta 3: Destinar até 2023, o mínimo de 1% do orçamento de
custeio (ação 20RL) do campus para atividades de pós-graduação.

Meta 1: Aumentar a produção científica e tecnológica dos
programas institucionais por meio de artigos publicados

*Fonte PDI - Valores aferidos no ano de 2019

Meta 4: Aumentar os produtos de inovação até 2023 (Patentes, softwares, cultivar, etc.).

*Fonte PDI - Valores aferidos no ano de 2019

Meta 2: Destinar até 2023, o mínimo de 2% do orçamento de
custeio (ação 20RL) para as atividades de pesquisa e inovação
em periódicos com qualis até 2023.
*Fonte PDI - Valores aferidos no ano de 2019

Meta 5: Aumentar o licenciamento de transferência do
conhecimento (tecnologia) para o setor privado até 2023.

*Fonte PDI - Valores aferidos no ano de 2019

*Fonte PDI - Valores aferidos no ano de 2019
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Objetivo 4. Atender a legislação em relação à oferta dos cursos.
Meta 5: Ofertar novos cursos stricto sensu até 2023.

grupos pelos pesquisadores responsáveis no Diretório de Grupos
de Pesquisa do CNPq, inserindo os colaboradores, estudantes de
Graduação e de Pós-Graduação, a Produção Científica, Tecnológica
e Artística, conforme destacado no quadro a seguir. A manutenção
destas informações no Diretório possibilita base de consulta para
implementação de novos Programas Institucionais de Pesquisa,
Pós-Graduação e Inovação.

*Fonte PDI - Valores aferidos no ano de 2019

Meta 6: Ofertar novos cursos lato sensu até 2023.

Fonte: Diretório de grupos de pesquisa CNPq

*Fonte PDI - Valores aferidos no ano de 2019

Principais resultados alcançados no exercício de 2019
O IFTM por meio da Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação
e Inovação - PROPI no ano de 2019 planejou e executou diversas
ações com intuito de fortalecer a política institucional de Pesquisa,
Pós-graduação e Inovação no âmbito Institucional. Dentre estas
ações, podemos citar o acompanhamento aos trinta e nove (39)
grupos de pesquisa da Instituição informando de maneira educativa e persuasiva a importância das frequentes atualizações dos

Durante o ano de 2019 a PROPI trabalhou e lançou quinze
(12) editais de âmbito interno, sendo setes (7) editais de bolsas de
Iniciação Científica e Inovação Tecnológica (incluindo PIVIC), um (1)
editais de Evento da Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação e quatro
(4) editais de Aquisição de materiais de consumo e serviços para a
pesquisa e a inovação – Uso do Cartão BB Pesquisa.
O Programa Institucional de Iniciação Cientifica e Tecnológica do IFTM realiza a concessão de bolsas e participação voluntária em projetos a alunos do ensino médio/técnico e de graduação e tem como principal objetivo despertar jovens talentos para
a ciência e tecnologia, além de incentivar e fortalecer as políticas
de pesquisa institucional, bem como contribuir na redução da
evasão escolar e na geração da inclusão sociocultural e científica,
conforme destacado no Quadro a seguir.
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Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

Fonte: Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

Durante os dias 06 e 07 de junho de 2019, no Campus Patrocínio, foi realizado o IX Seminário de Iniciação Científica e Inovação Tecnológica (SIN) do IFTM.
No IX SIN foram reunidos e apresentados os trabalhos vinculados ao Programa Institucional de Iniciação Científica e Inovação
Tecnológica, desenvolvidos nos diversos Campi do IFTM, incluindo
pesquisas realizadas com apoio de agências externas de fomento
(CNPq), bolsas institucionais, além dos projetos com voluntários.
O evento que foi aberto ao público, teve a participação de aproximadamente seiscentas (600) pessoas, dentre elas estudantes de
ensino técnico e superior dos Campi do IFTM além de servidores,
professores e comunidade externa. Ao todo quatrocentos e dezoito
(418) trabalhos científicos foram apresentados, conforme Quadro a
seguir. Vinte e um (21) alunos dos diversos Campi do IFTM foram
premiados por se destacarem no momento da apresentação
dos trabalhos, recebendo cada um a quantia de R$ 400,00 como
prêmio (Total: R$ 8.400,00).

Os Editais para Aquisição de Material de Consumo e Serviços
e Material Permanente para Pesquisa e Inovação – Uso do Cartão
BB Pesquisa contemplou trinta e quatro (34) grupos de pesquisa
dos Campi do IFTM, aplicando um total de R$ 444.270,00.
A Revista Inova Ciência e Tecnologia / Innovative Science
and Technology Journal (RICT/ISTJ), vinculada à Pró-reitoria de
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPI), é um periódico que
tem por objetivo divulgar o conhecimento científico das áreas de
Ciências Agrárias, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas e
Ciências Sociais e Aplicadas. No ano de 2019, a RICT/ISTJ recebeu
94 submissões, e publicou um (1) volume com 2 (dois) números,
perfazendo um total de 22 artigos.
No volume cinco (5), número (1), referente aos meses de janeiro a junho, foram publicados o pré-texto (Expediente) e doze (12)
artigos; sendo que nas Ciências Agrárias (Agronomia) 4 artigos;
Ciências Agrárias (Ciência e Tecnologia de Alimentos) 2 artigos;
Ciências Agrárias (Zootecnia) 1 artigo; Ciências Sociais e Aplicadas
– Administração 1 Artigo; Ciências Exatas e da Terra (Ciência de
Computação) 3 artigos; Ciências Humanas (Educação) 1 artigo.
No volume cinco (5), número dois (2,) referente a julho a
dezembro, foram publicados o pré-texto e dez (10) artigos, sendo
que na área de Ciências Agrárias (Agronomia) 2 artigos; Ciências
Agrárias (Ciência e Tecnologia de Alimentos) 4 artigos; Ciências
Sociais e Aplicadas – Administração 1 Artigo; Ciências Humanas
(Educação) 3 artigos.
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O Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT/IFTM) é um órgão
de assessoramento do IFTM, responsável pela gestão da Política de
Inovação, proteção ao conhecimento e pela difusão de tecnologia gerada pelo IFTM. No ano de 2019, o NIT/IFTM deu continuidade a diversas ações com o propósito de implementar
e consolidar os processos de transferência das tecnologias,
estímulo ao empreendedorismo das criações com potencial
a inovação, bem como celebração de acordos e convênios
com instituições e empresas. A coordenação do NIT/IFTM tem
trabalhado em prol da regularização dos instrumentos jurídicos no âmbito do IFTM para que haja mais transparência e
segurança nas parcerias com entidades públicas e privadas.
Em relação a eventos, houve a VIII Feira de Produtos,
Processos e Serviços do IFTM, que foi coordenada pelo NIT/
IFTM e contou com participação de todos os Campi do IFTM, que
enviaram trabalhos em suas diversas áreas. Todos os trabalhos passaram por avaliação para análises de possibilidade de
obtenção de patente.

Para o aprimoramento do conhecimento, a equipe do NIT/
IFTM trabalhou nos processos de registros de softwares conforme o Quadro a seguir:

Também, houve atividades do NIT/IFTM na condução de efetivação de parcerias entre instituições para desenvolvimento de tecnologia inovadoras (softwares e patentes), acompanhamento de acordo
de cooperação entre instituições e recebimento de demandas de
servidores para registros de marcas, softwares e patentes.
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O resumo das atividades pode ser visualizado no Quadro a seguir.
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A Coordenação geral de Pós-Graduação da PROPI auxilia na implantação e no acompanhamento dos Programas de Pós-Graduação do IFTM, além
de atuar junto aos programas de capacitação de servidores, por meio da prospecção de programas de Mestrado. Os
programas de Pós-Graduação do IFTM
têm a missão de servir como ferramenta

transformadora para a sociedade no
âmbito material e cultural. Esses programas congregam docentes pesquisadores
de diferentes áreas do conhecimento em
torno das investigações que abrangem
as interações entre Educação, tecnologia,
meio ambiente e sociedade. Em 2019, o
IFTM ofertou doze (12) cursos de pós-graduação, sendo oito (8) Lato Sensu e quatro

(4) Stricto Sensu, um dos quais, realizado
em rede com outros Institutos Federais,
sob coordenação do Instituto Federal
do Espírito Santo (IFES). Considerando
os cursos Lato e Stricto Sensu do IFTM,
em 2019 foram realizadas novecentos
e cinquenta e uma (263) matrículas de
alunos regulares e 149 alunos especiais,
conforme o quadro a seguir.

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação.
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ÁREA - GESTÃO DE PESSOAS

Objetivo 5. Promover a saúde, o bem-estar e a melhoria da
qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho.
Nos últimos anos a compreensão de que a saúde, o bem-estar
e a qualidade vida do servidor em seu ambiente de trabalho também
são responsabilidades dos gestores propiciou a adoção de uma política voltada ao tema, com implementação de programa de atenção
à saúde do servidor representadas, em termos de indicadores, em
metas fixadas no PDI (Plano de Desenvolvimento Instittucional) com
vistas a aumentar o índice de adesão à realização de exames periódicos (ação prejudicada em função das restrições orçamentárias), realizar eventos voltados à prevenção e cuidados com a saúde, além de
práticas desportivas, sociais e culturais.
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Abaixo, apresentamos os resultados alcançados em cada uma das metas estabelecidas para o ano de 2019 em nosso PDI:
Meta 1: Aumentar o índice de adesão dos convocados para a
realização dos exames periódicos.

Meta 2: Realizar eventos de orientação e sensibilização para
a prática de prevenção e de cuidados com a saúde.

*Fonte PDI - Valores aferidos no ano de 2019

*Fonte PDI - Valores aferidos no ano de 2019

Em 2019, apenas o campus Ituiutaba conseguiu alcançar a meta, sendo que, dos 131 servidores convocados, 35 fizeram o exame periódico. Nos demais campi, não houve realização de exames periódicos, pois devido às restrições orçamentárias não foi possível realizar novo
contrato para a convocação de servidores para realização de exames.
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Meta 3: Aumentar o nível de satisfação dos servidores em
relação ao clima organizacional do IFTM.

Meta 4: Promover a Integração dos servidores a partir da
realização de eventos desportivos, sociais e culturais.

*Fonte PDI - Valores aferidos no ano de 2019

*Fonte PDI - Valores aferidos no ano de 2019

A meta prejudicada pois, por se tratar de uma meta nova, não houve condições de preparação e aplicação do instrumento de
avaliação do clima organizacional. Além disso, achou-se pertinente a não aplicação do questionário em cenário de eleições internas, o
que poderia influenciar as respostas e interferir nos resultados obtidos.
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Objetivo 6. Propiciar condições de qualificação/capacitação e preparação dos servidores p/ o exercício das atividades do cargo.
Outro grande desafio envolve o orçamento destinado à capacitação correspondente à ação 4572 que atualmente
é dividido entre as unidades, cabendo a
cada campus gerir seu próprio recurso.
Apesar do avanço observado com
a destinação entre as metas do PDI de
percentual orçamentário (alcançar 3%
do orçamento até 2023) para investimento no desenvolvimento dos servidores, restrições orçamentárias observadas
nos últimos anos têm levado os gestores a terem que optar pela destinação de
recursos para o custeio e manutenção do
ensino ou para a capacitação e desenvolvimento dos servidores.
Esse fato vem sendo um obstáculo
determinante ao incremento gradual
do orçamento de capacitação a fim de
alcançar a meta desejada.

Meta 1: Qualificar servidores de acordo com suas áreas de atuação.

*Fonte PDI - Valores aferidos no ano de 2019

Meta 2: Capacitar servidores de acordo com suas áreas de atuação.

*Fonte PDI - Valores aferidos no ano de 2019
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Meta 3: Alcançar até 2023 a destinação de no mínimo 3%
do orçamento de custeio (ação 20RL) para investimento em
capacitação de servidores.
Observa-se assim que em 2019 o gasto executado com capacitação representou 1,11% do orçamento global da Instituição,
os quais, conforme detalhamento abaixo significaram maior ou
menor investimento em capacitação junto as unidades conforme
apresentado no gráfico a seguir:

*Fonte PDI -Valores aferidos no ano de 2019

Por todo o exposto, a área de gestão de pessoas, por natureza já estratégica ao desenvolvimento da instituição, requer atenção
redobrada dos dirigentes com investimento na capacitação e
na formação profissional dos gestores de pessoal, valorização e
reconhecendo de fato e de direito a relevância do segmento e o
papel estratégico a ser por ele desempenhado.
Difícil então elencar prioridades, mas como destaques de
desafios emergenciais a serem enfrentados em um curto espaço
de tempo pode ser citado a consolidação da equipe da gestão de
pessoas, a normatização interna de alguns temas, o mapeamento
e a padronização de processos, a informatização de sistemas e a
digitalização de processos, tudo voltado ao aprimoramento dos
serviços executados, sua eficiência e eficácia.
Na consecução das metas dos objetivos 5 e 6, apresentadas
acima, além da meta 3 do objetivo 8 do PDI vigente (Melhorar o Índice
de Governança de Pessoas definido pelo TCU - iGovPessoas), destacamos a importância de capacitar e aumentar o número de servidores
administrativos em atuação na Gestão de Pessoas do IFTM, dotando-a
também de uma equipe multiprofissional que venha a impulsionar a
execução de ações mais efetivas junto à saúde, qualidade de vida e
bem estar do servidor, bem como aquelas que impactam diretamente
nos indicadores do Índice de Governança de Pessoas definido pelo
TCU (iGovPessoas), os quais, pela sua natureza estratégica, buscam
nortear processos e políticas institucionais voltadas para melhorias
do nível e da qualidade de seu desempenho.
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ÁREA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Objetivo 7. Adequar a infraestrutura às necessidades do IFTM
O Objetivo 7 trata-se de um objetivo compartilhado com a
área de Tecnologia da Informação e Comunicação do IFTM que
define metas relacionadas a adaptar a infraestrutura às primordialidades da instituição e divide-se nas seguintes metas:

O VIRTUALIF tem como objetivo a integração plena de todos
os processos desenvolvidos no IFTM, visando contribuir para as
ações de planejamento e gestão, permitindo acesso a informações
e indicadores em tempo real, possuindo características que vão
além de um ERP, com a disponibilidade de variados serviços utilizados pela comunidade IFTM. Este sistema é fragmentado em módulos com o objetivo de garantir uma estrutura lógica ao projeto.Na
construção desses módulos são utilizadas linguagens e ferramentas de tecnologia que, com a evolução tecnológica, tornam-se obsoletas e necessitam de atualização ou adequação. Diante disto, para
o acompanhamento do desenvolvimento do VIRTUALIF, definiu-se
uma quantidade de módulos a serem desenvolvidos ou reformulados no referido sistema. Para o ano de 2019, tinha-se estabelecido
a meta de desenvolver ou reformular 6 módulos e, ao final, foram
implantados ou reformulados 10 módulos no VIRTUALIF. Algumas
mudanças nos procedimentos de desenvolvimento e acompanhamento dos projetos possibilitou a superação da meta estipulada,
conforme apresentado no gráfico a seguir:

Meta 1: Desenvolver novos módulos ou reformular os já existentes para o ERP-IFTM.
O IFTM optou pelo desenvolvimento próprio do seu sistema
de gestão, integrado às áreas de ensino, pesquisa e extensão. Tal
sistema possui caracterís-tica de um Enterprise Resource Planning
(ERP) que é definido como um conjunto de soluções abrangentes
e empacotadas que procuram integrar a gama de processos e
funções de uma instituição, a fim de apresentar uma visão holística
do negócio a partir de uma única informação e arquitetura de TI. O
ERP do IFTM recebeu a nomenclatura de VIRTUALIF.

*Fonte PDI -Valores aferidos no ano de 2019
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Meta 2: Adquirir novas licenças de softwares.
Nos últimos tempos, a utilização de recursos tecnológicos
para obtenção de informações passou a desempenhar um papel
fundamental nas organizações. Diante deste cenário, notou-se
um aumento expressivo na demanda dos servidores na aquisição de softwares que irão contribuir para um melhor desempenho de suas atividades. É fato que trabalhar com sistemas
adequados pode trazer vantagens competitivas para a Instituição, da mesma forma que trabalhar com sistemas inadequados
podem trazer reflexos desastrosos e prejuízos imensuráveis.
Através desta constatação, para o acompanhamento do atendimento a está demanda, definiu-se uma quantidade licenças de
softwares a serem adquiridas por campus.
Contudo, a execução dessa meta depende da disponibilidade na alocação de recursos financeiros por parte da gestão, o
que ficou comprometido diante do contingenciamento de recursos para investimentos pelo Governo Federal. Como a Diretoria
de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC) possui duas
metas relacionadas diretamente a disponibilidade desses recursos, optou-se em priorizar a execução da meta 03 conforme será
apresentado logo abaixo.
A seguir apresentamos os resultados alcançados no ano de
2019 no consolidado referente ao IFTM e um detalhamento do
realizado por cada campus da instituição.

*Fonte PDI - Valores aferidos no ano de 2019

*Fonte PDI - Valores aferidos no ano de 2019
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Meta 3: Renovar, por meio de novas aquisições, o parque
computacional do IFTM (máquinas e equipamentos de TIC).

*Fonte PDI - Valores aferidos no ano de 2019

Pela apresentação dos gráficos, observa-se que apenas o
campus Ituiutaba efetivou a meta planejada, que seria a aquisição de 01 licença de software. Neste campus foi adquirido
a licença do Fortigate, software primordial que é destinado a
segurança e proteção dos acessos aos servidores (computadores) do IFTM.
Os campi Paracatu e Uberlândia Centro também executaram a aquisição do mesmo software supracitado. Diante disto,
apesar da restrição orçamentária destinada para investimentos de softwares, os campis que realizaram aquisições priorizaram em adquirir softwares importantes para a manutenção dos
serviços disponibilizados pela DTIC.

Com a constante evolução tecnológica a obsolescência do
parque computacional é inevitável. Diante disso, definiu-se uma
meta para ampliação e atualização do mesmo.
Nos últimos anos, o alcance dessa meta ficou bastante
comprometida devido ao contingenciamento de recursos para
investimentos disponibilizados pelo Governo. Entretanto, por
meio de um planejamento feito com antecedência, o que nos
dá vantagem em tempo de recursos escassos e com aquisições
pontuais, foi possível obter um alcance de meta em 91,53%.
O contingenciamento de recursos sempre será um risco para
aquisição de novos equipamentos, pois trata-se de um fator
externo sem muito controle por parte da Instituição.
Um outro fator que colaborou para o alcance desse
percentual foi a doação de equipamentos recebidos pelo
campus Uberlândia Centro, no qual não havia planejado a
aquisição de nenhum equipamento.
A seguir apresentamos os resultados alcançados no ano de
2019 e um detalhamento por campus.

*Fonte PDI - Valores aferidos no ano de 2019
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ÁREA - GOVERNANÇA

diversas foram tomadas, principalmente em relação ao treinamento de fiscais, transparência nas informações e estabelecimento
de normativas internas.
Abaixo apresentamos gráficos dos resultados aferidos a
partir dos objetivos / metas citados:

Meta 1: Melhorar o Índice integrado de governança e gestão
públicas (IGG).
Este índice é medido e disponibilizado pelo TCU, por intermédio do Levantamento de Governança e Gestão Públicas, tendo
o seu último levantamento divulgado em 2017. Ele mede a capacidade da instituição em termos de governança das contratações,
englobando a gestão de processos, as pessoas, os riscos envolvidos e os procedimentos estabelecidos, propriamente ditos. Assim,
como não houve novas divulgações, o IFTM permanece com o
mesmo índice de 2017; espera-se, entretanto, que na próxima
divulgação o IFTM melhore o iGovContrat, já que providências

Como atividade meio, então, o trabalho da PROAD pode ser
resumido como o responsável pela construção da base, fornecendo
os subsídios para que a relação em sala de aula “aluno-professor”
se estabeleça, bem como as atividades de pesquisa e extensão,
que envolvem inúmeros estudantes em projetos, com bolsas de
fomento e voluntários.
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Meta 2: Melhorar o Índice de Governança de TIC definido pelo
TCU (iGovTI).
Com o desenvolvimento tecnológico dentro das organizações,
com objetivo de buscar de forma primordial a geração de informações como ferramenta de apoio aos gestores em suas tomadas de
decisões, a área de Tecnologia da Informação (TI) tem obtido uma
posição de destaque dentro das organizações. Ter controle sobre os
processos é indispensável para atingir resultados satisfatórios nas
estratégias estabelecidas como parâmetros de sucesso pela Instituição. Desta forma, a governança de TI pode ser pressuposta como a
“gestão da gestão”, onde condiz com um conjunto de boas práticas
que tem como finalidade elaborar e planejar estratégias capazes de
contribuir com o alcance da estratégia da Instituição.
Diante disso, o Governo Federal dispôs, através da Portaria Nº 778, de 4 de abril de 2019, sobre a implantação da
Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação nos
órgãos e entidades pertencentes ao Sistema de Administração
dos Recursos de Tecnologia da Informação do Poder Executivo
Federal (SISP).
Uma forma de avaliar e mensurar o progresso da melhoria
contínua dos processos institucionais referentes a área de TI é a
utilização do índice iGovTI, estabelecido através de um levantamento promovido pelo Tribunal de Contas da União (TCU) que
visa mapear e gerar um diagnóstico da atuação da Governança
de TI nas instituições públicas.
Para 2019, foi planejado um índice de classificação “Intermediário” para a Governança de TI do IFTM. Segundo o site do
TCU, o levantamento doíndice de governança não será aferido
para o ano de 2019, sendo assim, considera-se os resultados
obtidos no levantamento realizado em 2018. Em 2018, o IFTM

atingiu um iGovTI de classificação “Intermediário”, cumprindo-se
assim a meta estabelecida.
Além da continuidade nos processos adotados até 2018 no
qual possibilitou o IFTM a atingir o índice de classificação “Intermediário”, foram implementadasoutras açõesvisando a melhoria
contínua dos processos da DTIC.
Uma primeira ação realizada no ano de 2019 foi a reformulação e a modernização dos processos de desenvolvimento
de softwares, onde adotou-se a utilização de metodologias ágeis.
Esta alteração possibilitou um maior dinamismo do processo,
tornando a equipe mais próxima e alinhada com os procedimentos para os quais os sistemas são desenvolvidos.
Outra ação de destaque é a criação da Coordenação de
Governança e Segurança da Tecnologia da Informação, atendendo assim o que foi estabelecido na portaria supracitada e contribuindo para a melhora continua no índice governamental. Dentro
desta coordenação, encontra-se lotado o Analista de Segurança,
responsável pelo monitoramento e acompanhamento das possíveis vulnerabilidades dos ambientes tecnológicos, com o objetivo
de proteger o conjunto de dados e informações pertencentes ao
IFTM. Em 2019, foi estabelecido um plano de capacitação deste
analista, afim de aprimorar os seus conhecimentos no que tange
a segurança da informação.
E por último, a adoção de ferramentas visuais de monitoramento e controle das atividades envolvidas nos mais diversos
setores que integram a DTIC. Um exemplo de ferramenta adotada é o Quadro Kanban que possibilita o controle do fluxo de
execução de uma tarefa pela equipe.
Acredita-se que todas essas ações listadas acima contribuíram
para a permanência no índice de classificação “Intermediário” e,
proporciona ao IFTM uma evolução no índice para os próximos anos.
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Meta 4: Melhorar o Índice de Governança de Contratações
definido pelo TCU (iGovContrat).

Meta 3: Melhorar o Índice de Governança de Pessoas definido
pelo TCU (iGov-Pessoas).

Meta 5: Melhorar o Índice de Governança Pública definido
pelo TCU (iGovPub).
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ÁREA - COMUNICAÇÃO SOCIAL
A Diretoria de Comunicação Social e Eventos (DCSE) está
ligada ao Gabinete da Reitora e é responsável por planejar, definir
e executar políticas de comunicação na busca por soluções para
a promoção da divulgação institucional. Tem o papel de orientar os representantes de comunicação dos campi, com o intuito
de estabelecer uma boa comunicação interna, bem como entre a
Instituição e a sociedade. Compete a ela prestar assessoramento a
toda comunidade do IFTM em assuntos relacionados à sua área de
atuação. Nos campi o setor de Comunicação Social está vinculado
à Direção Geral e tem como objetivo gerenciar as ações de comunicação de acordo com as metas estabelecidas pela DCSE, uniformizando padrões no sentido de identificar, promover e valorizar
a imagem institucional, além de abrir novos canais, monitorar e
manter relacionamento com seus diversos públicos.

Meta 1: Criar e/ou manter instrumentos para fortalecimento
da identidade e da imagem do IFTM.
A identidade institucional é formada pelo conjunto de todos
os atributos relacionados à instituição. São características diversas,
como nome, logomarca, cores, história, portfólio de serviços, relacionamento com os públicos, cultura organizacional etc. Destaca-se
que a identidade institucional do IFTM está ligada à sua missão e a
seus valores, é, portanto, a sua personificação. Assim, da instituição,
passam a ser esperadas certas atitudes e comportamentos.
Entende-se por imagem institucional a forma como os públicos, internos e externos, interpretam a identidade institucional. É a
percepção dos públicos de interesse sobre o IFTM, como conhecem
a instituição, e resultado das experiên-cias, sensações, emoções e
vivências dos indivíduos, associadas entre si e com o IFTM.
Nesta perspectiva, a Diretoria de Comunicação Social e
Eventos e as Comissões de Comunicação Social dos 9 campi do
IFTM buscaram, no ano de 2019, alcançar o objetivo de fortalecer a
imagem institucional junto aos públicos internos e externos por
meio da criação e/ou manutenção de 38 canais e instrumentos
de comunicação, 46,15% a mais que o planejado para 2019.

*Fonte PDI - Valores aferidos no ano de 2019
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Observa-se na aferição dos resultados que quase todas
as unidades atingiram a meta estipulada para o ano de 2019. O
Campus Patos de Minas apresentou que as mudanças a respeito
dessa meta serão implementadas ano de 2020.
O GSS – Gestão de Serviços e Solicitações é um módulo de
pedido e gerencia-mento de trabalhos diversos, componente do
Virtual-IF, plataforma de trabalho desenvolvida pela Diretoria
de Tecnologia da Informação e Comunicação do IFTM. Os serviços de Comunicação, Cerimonial e Eventos passaram a utilizar
o módulo no mês de agosto de 2019. Por meio dele, podem
ser demandados por servidores do IFTM todos os serviços
oferecidos pelas equipes de Comunicação, Cerimonial e Eventos de todas as unidades da instituição. O requisitante ainda
pode acompanhar o andamento do trabalho e avaliá-lo após a
conclusão. O módulo permite o registro de todos os trabalhos
realizados pelas equipes bem como o monitoramento do nível
de qualidade dos serviços.
Chamados atendidos
(por campus) de agosto a
dezembro de 2019

Avaliação dos chamados
atendidos de agosto a
dezembro de 2019

Reitoria: 281
Uberaba Parque Tecnológico: 53
Uberlândia: 43
Uberaba: 30
Ituiutaba: 11
Uberlândia Centro: 11
Patrocínio: 10
Patos de Minas: 6
Paracatu: 2
Total: 447

Excelente: 390
Bom: 32
Razoável: 1
Ruim: 1
Sem avaliação: 23
Total: 447

Meta 2: Melhorar o índice da avaliação institucional em relação
à comunicação.

*Fonte PDI - Valores aferidos no ano de 2019

A comunicação é uma ferramenta que promove sinergia
para alcançar os resultados almejados e, quando bem trabalhada, auxilia na integração entre a comunidade acadêmica. Mas o
processo somente é bem-sucedido quando o destinatário recebe,
compreende e interpreta a mensagem.
De acordo com a autoavaliação da CPA no ano de 2019,
a comunidade compreende que a comunicação institucional é
regular, assim, não atingindo totalmente a meta prevista que era
ter um conceito bom.
Em setembro de 2019, foi aprovada pelo Conselho Superior
do IFTM a Política de Comunicação que, além de informações e
conhecimentos sobre os assuntos relacionados ao tema, o documento traz definições, propostas e sugestões de ações para a
comunicação da instituição. Isso permitirá para os próximos
anos, o aprimoramento dessa meta.
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ÁREA - INFRAESTRUTURA
A PROAD – Pró-Reitoria de Administração foi responsável, em
2019, por acompanhar o alcance dos objetivos/metas descritos a
seguir, estabelecidos no quinquênio em função do PDI 2019-2023:

Objetivo 2. Ampliar as ações de inclusão.
Meta 2: Adaptar a infraestrutura das unidades do IFTM, no
quesito acessibilidade, para atendimento às pessoas com
necessidades específicas.

*Fonte PDI - Valores aferidos no ano de 2019

A meta planejada foi alcançada em quase 100% de todos
os campi do IFTM. A infraestrutura em todas as unidades foram
adaptadas com:
1. no Campus Uberaba foram construídas rampas de acesso às
salas de aula;
2. no Campus Ituiutaba foram adaptados o piso de entrada na
Biblioteca e da área de convivência com a finalidade de facilitar
a mobilidade e o acesso à essas áreas;
3. no Campus Uberlândia foram feitas adaptações de acessibilidade
como construção de rampas para acesso de alunos cadeirantes;
4. no Campus Patrocínio as ações foram pontuais e demais
ações estão em fase de projeto;
5. no Campus Uberlândia Centro foram construídas quatro
rampas de acesso para alunos cadeirantes,
6. no Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico, a unidade 2 foi adaptada com instalação de piso tátil, placas em
braile e mapa tátil;
7. na Reitoria, a acessibilidade das instalações da Reitoria foram
totalmente executadas; a unidade hoje conta com placas em
braile, piso tátil, ba-nheiros adaptados, rampas de acesso e
demais mecanismos de inclusão; e
8. no Campus Paracatu foram concluídas as reformas de todos os
ambientes que estavam interditados com a liberação de mais duas
novas rampas e recuperação dos guarda-corpos das rampas.
Todas as unidades do IFTM passaram por análise técnica da
equipe de engenharia da Reitoria, de maneira a se elaborar relatórios
capazes de expor as limitações e dificuldades de adaptação da
infraestrutura.
Ações de adaptação da infraestrutura estão sempre sendo
analisadas e implantadas anualmente permitindo a acessibilidade
em todos os espaços por pessoas com necessidades específicas.
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Objetivo 7. Adequar a infraestrutura às necessidades do IFTM
Meta 4: Promover a adequação das estruturas físicas das unidades do IFTM.

*Fonte PDI - Valores aferidos no ano de 2019

Como resultados em 2019, pode-se citar análise preliminares sobre a situação atual das unidades do IFTM, realizadas pelas
suas próprias áreas responsáveis. Nesta ótica a adaptação de salas de aulas, laboratórios e edificações de apoio, ou ainda de demais
infraestruturas, serão os focos de futura melhoria das estruturas do IFTM, e possibilitam que uma futura expansão possa ocorrer,
em decorrência no aumento de cursos, do número de vagas e na melhoria das condições de estudo para os alunos e trabalho para
os servidores.
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APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE INDICADORES DE DESEMPENHO DO IFTM
Apresentamos a seguir, o resultado dos indicadores de gestão conforme deliberações do Tribunal de Contas da União - Acórdão
TCU nº 2.267/2005, para o exercício de 2019 e os quatro (4) exercícios imediatamente anteriores.

Fonte: Plataforma Nilo Peçanha

Fonte: Plataforma Nilo Peçanha

Fonte: Nilo Peçanha

Fonte: Plataforma Nilo Peçanha

* Este cálculo é uma amostragem e dá um total de 4.427 alunos que declaram a renda,
em um universo de 12.021 alunos.
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Indicadores Administrativos
As definições de gastos para os
cálculos dos indicadores de gestão da
Rede Federal de Educação, são estabelecidos pela Portaria SETEC/MEC nº 51/2018
e referem-se aos valores liquidados no
exercício, ou seja, o conjunto de dispêndios
para custear o serviço público da unidade,
durante o exercício.
Gasto corrente: corresponde aos
gastos totais liquidados no exercício,
deduzindo investimentos, precatórios,
inativos e pensionistas.
Gastos com investimento: são as
despesas relacionadas com aquisição
de equipamentos, material permanente e realização de obras, as quais
concorrem para a formação de um
bem de capital, assim como para a
expansão das atividades do órgão.
Gastos com outros custeios: considerados como o resultado dos gastos
totais liquidados no exercício, deduzidos os gastos com pessoal, benefícios,
Pis/Pasep, investimentos e inversões
financeiras.
Gastos com pessoal: total de gastos
com pessoal da instituição.
Gastos totais: o total dos gastos liquidados pela instituição no exercício.

Gastos Correntes por Aluno

Percentual de Gastos com Pessoal

O indicador de Gasto Corrente por
Aluno (GCA) demonstra o custo médio de
cada aluno da Instituição.

O indicador de Gasto com Pessoal (GP)
demonstra o gasto da Instituição com despesas com pessoal (ativo, inativo e pensionistas),
em relação ao total de gastos do exercício.

Fonte: Plataforma Nilo Peçanha – 30/06/2020

Apresentando um aumento nas
matrículas em torno de 4%, motivado
pela criação de 03 novos cursos, os valores
dispendidos no exercício de 2019 em relação a 2018, apresentam um acréscimo dos
“gastos correntes por aluno”, na ordem
de R$ 420,00, o que representa 2,22%
de aumento nos gastos por matrículas
equivalente. Tal elevação ficou menor
que a inflação oficial, medida pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), o qual fechou o ano de
2019 em 4,31%.

Fonte: Plataforma Nilo Peçanha – 30/06/2020

Com os dados apresentados, verifica-se
a evolução de valores no período de 2017 a
2019. Em relação aos gastos utilizado para
o cálculo do GCP/2019, apura-se um acréscimo de 13% em relação às despesas de
pessoal de 2018 para 2019, enquanto que
os gastos totais sofreram um acréscimo de
5,2%. Tais gastos proporcionaram um
índice GCP de 86,43%, para 2019, com
variação (2018/2019) de 5,94%, ressaltando que os gastos com pessoal atendem
as exigências legais e as ocorrências independem da intervenção desta Instituição.
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Percentual de Gastos com outros Custeios

Percentual de Gastos com Investimentos

O indicador de Gasto Corrente com Outros Custeios (GOC)
demonstra o dispêndio da Instituição com demais despesas, excluídas
despesas com pessoal, benefícios, Pasep e investimentos, em
relação aos gastos totais, durante o exercício em análise.

O indicador de Gastos com Investimentos (GI) demonstra a
proporcionalidade dos dispêndios com investimento em relação
aos gastos totais da Instituição.

Fonte: Plataforma Nilo Peçanha – 30/06/2020

Fonte: Plataforma Nilo Peçanha – 30/06/2020

O índice 11,16% de gastos com Outros Custeios em 2019 apresenta uma redução de 3,71% em relação a 2018, ou seja, ao passo
que os Gastos Totais sofreram um acréscimo de 5%, obteve-se
uma redução com despesas caracterizadas como Outros Custeio
na ordem de 21%. Tal redução evidencia o esforço que o IFTM vem
demonstrando para otimizar a execução dos recursos no atendimento das suas necessidades de manutenção e demais obrigações, comparada com os gastos com outros custeios de 14,87% dos
gastos totais do exercício de 2018.

O índice do GI, apresentado para 2019, foi 2,41%, demonstrando uma variação negativa em torno de 1,02%, em relação ao
montante liquidado em 2018. Considerando que tais gastos são
representados pelos bens e serviços efetivamente recebidos em
2019, um dos motivos da redução dos gastos com investimentos
deu-se pela paralisação de obras para ajustes ambientais e de
projetos, atrasando a efetiva execução, como por exemplo no
aguardo de avaliação e adequação dos PPCIPS – Projetos de
Prevenção Contra Incêndio e Pânico.
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CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE
Indicadores Acadêmicos
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ANÁLISE GERAL DOS INDICADORES
O índice de relação inscritos/vagas ofertadas permaneceu praticamente no mesmo patamar encontrado no ano de
2018, com um pequeno decréscimo em 2019, decorrente de
falhas na divulgação, essa deve ser melhorada, devendo ser
realizada no decorrer de todo o ano letivo. Entendo que os
trabalhos de extensão são de suma importância para essa
divulgação contínua, bem como uma divulgação mais incisiva do processo seletivo do Campus durante todo o segundo
semestre e não somente às vésperas do início das inscrições
para o processo seletivo.
A relação ingressantes/matrículas atendidas aumentou
devido ao número de estudantes que conseguimos resgatar e
formar.
No que se refere à relação concluintes/matrículas atendidas, percebe-se um declínio substancial no número, visto que
no ano de 2018 houve um trabalho intenso realizado junto à
comunidade acadêmica quanto à importância da finalização
dos estágios obrigatórios dos alunos, bem como apresentação
de relatórios de estágio em bancas públicas de defesa.

Apesar do índice de eficiência acadêmica (Concluintes) ter
declinado significativamente e do alto nível de evasão nos cursos,
o índice de eficiência acadêmica aumentou de 35,5% em 2018,
para 42,70% em 2019.
O índice de retenção escolar continua em patamares baixos.
A relação aluno/professor declinou devido ao alto número
de formandos que se matricularam para finalizar o curso no
ano de 2018.
Quanto ao perfil socioeconômico dos alunos, percebe-se
a continuidade do padrão de atendimento de alunos de baixa
renda, com 81,04% dos alunos declarando RFPC de até 1,5
salários-mínimos.
O índice de Titulação do Corpo Docente elevou-se de 3,66
em 2018, para 4 em 2019.
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ANÁLISE GERAL DOS INDICADORES
Relação Candidato/Vaga
- Objetivo: Identificar a relação
candidato/vaga
- Fórmula de Cálculo: Inscritos/Vagas
Ofertadas

Relação Ingresso/Aluno
- Objetivo: Quantificar a taxa de ingresso
em relação ao total de alunos.
- Fórmula de Cálculo: (Ingressantes/
Matrículas Atendidas) *100

Referente à relação candidatos/
vagas do campus Ituiutaba, foi observado
aumento dos valores do indicador quando
comparado ao observado em 2018.
Destaca-se que esse aumento é resultado das ações de divulgação dos cursos
ofertados pelo campus realizas de forma
contínua durante todo ano letivo de 2018.
A análise dos dados nos últimos cinco
anos reflete a sazonalidade dos valores
do indicador, sem, contudo, prejudicar ou
reduzir o interesse da comunidade pelos
cursos ofertados pelo campus.
Contudo, ainda identifica-se a
necessidade de ampliar as estratégias de
comunicação com a comunidade, bem
como a revisão dos projetos pedagógicos dos cursos ofertados quanto ao perfil
profissional demandado pelo mercado de
trabalho, com intuito de elevar a relação
candidato/vaga nos próximos processos
seletivos. Essas ações englobam atividades internas, realizadas junto à comunidade acadêmica e atividades externas,
conduzidas junto à comunidade.

Quando analisada a capacidade de
renovação do quadro discente, observa-se
aumento do valor do indicador quando
comparado ao ano de 2018, contribuindo
para a elevação da média dos últimos cinco
anos e evidenciando a renovação constante
do quadro discente do campus.
É imprescindível destacar que, no
período entre 2015 e 2016, ocorreram a
oferta de novos cursos técnicos e superiores que precedidas de efetivos trabalhos
de divulgação podem ter conduzido ao
expressivo aumento no valor do indicador
no ano de 2017.
Ainda que tenha sido observada
a capacidade de renovação do quadro
discente, quando comparada à obtida
no período no ano de 2017, percebe-se a
necessidade de adoção de estratégias
que permitam alcançar resultados semelhantes aos obtidos no ano.
Relação Concluintes/Aluno
- Objetivo: Quantificar a taxa de concluintes em relação ao total de alunos

- Fórmula de Cálculo: (Concluídos/
Matrículas Atendidas) *100
A análise da relação concluintes/
aluno matriculado no ano 2019 evidencia a redução considerável dos valores do
indicador quando comparado aos anos de
2018 e 2019. Entretanto, o valor observado no ano de 2018 é fruto da solidificação
das ações do Programa de Permanência e
Êxito dos Estudantes do IFTM bem como a
consolidação do ciclo de cursos ofertados
que propiciou que vários alunos concluíssem os cursos, principalmente aqueles
que aguardavam apenas a conclusão do
estágio obrigatório ou a apresentação do
trabalho de conclusão de curso.
Contudo, destaca-se a urgência da
implantação de novas estratégias que
permitam a obtenção de resultados
semelhantes ao observado no ano de
2018. Destarte, o Campus Ituiutaba está
finalizando a revisão do Programa de
Permanência e Êxito dos Estudantes.
Índice de Eficiência Acadêmica
– Concluintes
- Objetivo: Quantificar a eficiência
das Instituições
- Fórmula de Cálculo: (Concluintes/
Matrículas Finalizados)*100
Observou-se em 2019 a manutenção
da Eficiência Acadêmica quando comparada
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à observada no ano anterior demonstrando
a evolução da consolidação dos cursos ofertados pelo campus no decorrer dos anos.
É relevante considerar que as ações
de expansão levaram à oferta de novos
cursos técnicos e superiores nos últimos
cinco anos, dos quais alguns ainda não
completaram o primeiro ciclo e, portanto,
não atingiram a plenitude.
Soma-se a esse fator o quantitativo
de alunos retidos e evadidos. Mesmo que
as ações do Programa de Permanência
e Êxito dos Estudantes do IFTM tenham
culminado em grandes avanços na redução da retenção e da evasão torna-se
fundamental o estudo e aprimoramento
das estratégias utilizadas.
Nesse contexto, o programa é
continuamente revisado e atualizado
junto à comunidade escolar de forma a
proporcionar o aumento da eficiência
acadêmica.
Índice de Retenção do Fluxo Escolar
- Objetivo: Quantificar a taxa de retenção do fluxo escolar em relação ao
total de alunos
-Fórmula de Cálculo: (Retidos/Matrículas Atendidas)*100.
A avaliação do índice de retenção do
fluxo escolar evidencia aumento considerável do valor do indicador quando
comparado ao observado no ano de 2018.

Entretanto, verifica-se nos últimos cinco
anos a constante melhoria dos valores
do indicador, sendo reduzido em 4,63% o
índice quando comparado aos quatro anos
anteriores, resultado que pode ser atribuído
às diversas ações adotadas para redução
da retenção durante o período.
Dentre essas ações destaca-se o
Programa de Monitoria do IFTM, Programa de Permanência e Êxito dos Estudantes
do IFTM e as ações coordenadas do Núcleo
de Apoio Pedagógico e do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades
Educacionais Específicas (NAPNE), ações
desenvolvidas com o propósito de garantir
o sucesso escolar dos discentes. Contudo,
destaca-se a necessidade de reavaliação
dessas estratégias para manutenção de
resultados semelhante ao observado no
ano de 2018.
Relação de Alunos/Docente em Tempo
Integral
- Objetivo: Quantificar o número de
alunos por docente em tempo integral
Este indicador mede a capacidade de
atendimento pela força de trabalho
docente.
-Fórmula de Cálculo: (Matrículas
Atendidas/((20h*0,5)+40h+DE).
Quando comparado aos anos anteriores verifica-se pequena redução no
valor da relação alunos/docentes em

tempo integral, sendo, entretanto, habitual
a oscilação nos valores do indicador.
A variação nos valores do indicador
no intervalo avaliado é decorrente das
ações de qualificação dos docentes do
campus, incentivadas como estratégia para
melhoria da qualidade do corpo docente.
Habitualmente, as ações de qualificação
implicam em afastamento do docente e
consequente contratação de docentes
substitutos, levando a alterações na relação
aluno/docente em tempo integral. O mesmo
é verificado quando do afastamento do
docente por licença médica. Importante
ressaltar que tais ações e afastamentos são
resultado de planejamento prévio elaborado em conjunto no decorrer do processo
de gestão.
Número de Alunos Matriculados por
Renda per Capita Familiar
- Objetivo: Mensurar a capacidade de
inclusão social da instituição
- Fórmula de Cálculo: RFPC = Renda
Familiar Per Capta SM = Salário Mínimo
A avaliação dos dados do percentual
de alunos matriculados por renda per capta
demonstra que, em 2019, 50,1% dos discentes matriculados apresentam renda familiar
menor que 1,5 salários mínimos, corroborando a relevância do campus Ituiutaba para
a inclusão social na região.
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ANÁLISE GERAL DOS INDICADORES
Relação candidato X vaga
Esse indicador mede a consonância entre a oferta de vagas em relação à procura do público.
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A relação candidato/vaga apresentou um índice de 2,01. A
queda no indicador deve-se à maior oferta no número de vagas,
destacando neste caso o dobro de vagas ofertadas para os cursos
Técnicos Integrados ao Ensino Médio e a abertura de cursos de
Formação Inicial continuada-FIC. Os cursos superiores tiveram
uma queda mais expressiva no índice, provavelmente devido à
existência destes cursos em duas outras Instituições do Município.
De modo geral verifica-se que a procura pelos cursos oferecidos
no campus Paracatu mantém-se relevante para a região de abrangência desta unidade de ensino.

A fim de melhorar este indicador, o campus vem, por meio
da comissão de processos seletivos, traçando melhorias na
divulgação da abertura dos processos de seleção para todos os
cursos. As divulgações geralmente ocorrem por meio de visita às
instituições de ensino estaduais e municipais, pela divulgação no
site, nas mídias locais e por meio de campanha nas empresas e
associações da cidade. Os cursos superiores com entrada exclusivamente pelo SISU têm, ainda, suas vagas divulgadas em todo
território nacional por meio de processo unificado.

Relação ingressos X alunos matriculados
Esse indicador mede a capacidade de renovação do quadro discente.

A relação geral de ingressos por matriculados dos cursos
do Campus Paracatu apresentou para o ano de 2019 um índice
de 42,62%. Observa-se dois destaques, na análise dos índices
detalhados por tipos de cursos, os cursos de Formação Inicial
e Continuada (FIC), por apresentarem um ciclo curto, têm
maior capacidade de renovar o quadro discente e o curso de

Licenciatura apresenta o menor índice de renovação do corpo
discente, dentre as justificativas para um percentual tão baixo
destacam-se o fato do curso ter entrada bianual, fora as entradas por editais de vagas remanescentes, e ainda não ter finalizado o seu primeiro ciclo.
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Relação concluintes / alunos matriculados
Esse indicador mede a capacidade de alcançar o êxito escolar, medindo o percentual de concluintes pelo quantitativo de matrículas
em dado ano.
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O índice geral da relação de concluintes
por matriculados ficou em 7,93% apresentando queda em relação ao índice do ano
anterior. As justificati-vas para essa diminuição têm, como pontos principais, a existência de cursos que ainda não fecharam
o ciclo, isto é, com número de concluintes zerado e a ampliação das ofertas de
vagas, principalmente nos cursos Técnicos
Integrados ao Ensino Médio, no qual os
alunos ingressante nas vagas ampliadas
ainda não fecharam o ciclo do curso. Esses
dois fatores estão no ápice da contribuição no aumento do número de matrícula,
uma vez que todos esses cursos finalizarão seu ciclo em 2020, o que obviamente
resulta em um menor quociente em relação
aos concluintes.
Como o aumento no número de
alunos concluintes tem efeito positivo no
resultado desse indicador, a fim de melhorar
o êxito escolar dos alunos o NAP (Núcleo de
Apoio Psicopedagógico), junto à comissão
do Programa de Permanência e Êxito dos
Estudantes do IFTM - Campus Paracatu, vem
mapeando e desenvolvendo ações de análise pedagógica da relação concluintes / alunos
matriculados, com discussões e orientações
educacional/pedagógica junto a alunos,
pais, coordenações de curso e todo corpo
docente. Somado a essas ações, a Coordenação de Estágios e Acompanhamento de
Egressos tem realizado um trabalho mais
intenso de busca de empresas da região

para o cadastramento de concedente simples de estágio paralelo com a chamada pública.
Outra ação da coordenação de Estágio é o encaminhamento dos alunos, principalmente os
que estão em eminência de integralização, para vagas de estágio. O trabalho da Comissão de
Estágio e Egresso tem um papel fundamental para o aumento de alunos concluintes, principalmente dos cursos técnicos de nível médio.
índice de eficiência acadêmica de concluintes (concluites/finalizados)
Esse indicador mede a capacidade de alcançar o êxito em relação aos que finalizam.

Para atender às atuações pluricurriculares dos Institutos Federais, conforme definido no
artigo 2º da Lei 11.892/2008, esse índice sofreu mudança no modelo de cálculo aplicado nos
dados de 2019, ação necessária para equalizar as diferentes finalizações dos ciclos de matriculas de cada curso, uma vez que, esse cálculo leva em conta a conclusão dos cursos.
O índice geral de eficiência acadêmica do campus Paracatu foi de 45,6%. Considerando
a análise detalhada dos tipos de cursos ofertados pelo campus, os cursos Técnicos apresentam o melhor índice de eficiência acadêmica, seguidos dos cursos de qualificação FIC. O
curso de Tecnologia teve uma queda na eficiência acadêmica e os fatores que influenciaram
a queda desse índice é pauta de estudo da coordenação do curso e dos setores de apoio
pedagógico, visando a adoção de estratégias para mitigar os problemas. Já os cursos do tipo
Bacharelado e de Licenciatura ainda não tiveram seus ciclos finalizados, portanto têm eficiência zerada e o acompanhamento pedagógico se faz presente para que os índices, após a
finalização dos ciclos, sejam satisfatórios.
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O aumento do índice geral de Eficiência Acadêmica em
2019 deve, além da mudança na modelagem do cálculo aplicada neste ano, levar, também, em consideração as diversas
ações para evitar a evasão, transferências e/ou desligamentos implantadas para todos os cursos do campus, tais como, a
divulgação e monitoramento do programa da assistência estudantil, o atendimento e acompanhamento aos alunos com dificuldades de aprendizagem pela coordenação de curso, Núcleo
de Apoio Psicopedagógico- NAP, núcleo de atendimento às
pessoas com necessidades especiais – NAPNE, ações desenvolvidas pelo Programa de Permanência e Êxito dos Estudantes do
IFTM e também as ações da Coordenação de Estágios e Acompanhamento de Egressos que tem realizado um trabalho de
mapeamento dos alunos sem estágio e em iminência de integralização orientando-os e informando-os sobre as vagas de
estágios disponíveis.
Índice de retenção do fluxo escolar
Esse indicador mede a relação de alunos que não concluem
seus cursos no período previsto do ciclo do curso.

Para atender às atuações pluricurriculares dos Institutos
Federais conforme definido no artigo 2º da Lei 11.892/2008, esse
índice sofreu mudança no modelo de cálculo aplicado nos dados
de 2019, ação necessária para equalizar as diferentes finalizações
dos ciclos de matriculas de cada curso, uma vez que, esse cálculo
leva em conta a conclusão dos cursos.
Observa-se um aumento das retenções, principalmente dos
cursos de qualificação profissional, decorrentes de ajustes da nova
oferta da modalidade. O curso de Tecnologia, com a recente mudança
de entrada de duas turmas ao ano, também apresentou aumento da
retenção, assim como os cursos técnicos com o aumento da oferta de
vagas para ingresso. Para mitigar esse problema de retenção, os trabalhos realizados pelo Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP), o programa da assistência estudantil que aliados ao Programa de Permanência
e Êxito dos Estudantes do IFTM, vêm fazendo o mapeamento e análises dos fatores que influenciam negativamente o rendimento do aluno
e realizando debates juntos às coordenações de cursos e professores
para proposição de melhorias no acompanhamento dos alunos, que
se encontram na situação de retidos e/ou na eminência de não conseguir êxito escolar. Estas Ações também, são importantíssimas para a
diminuição do índice de evasão escolar.
As recuperações paralelas com aulas extras e os plantões
de dúvidas antes das avaliações são alguns exemplos de ações
do cotidiano docente que vem somar como ponto na busca de
melhores resultados.
Relação Alunos Matriculados/Docente em Tempo Integral
Esse indicador mede a capacidade de atendimento pela
força de trabalho docente.
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O índice que quantifica o número de alunos por docente em
tempo integral ficou em 23,77, superando a meta estabelecida
que é de 20 matrículas por docente. Dentre muitas ações para
alcançar esta meta estão a construção de um novo bloco de salas
e a conclusão das reformas da área interditada que possibilitaram a criação de novos cursos e ampliação do número de vagas
dos cursos existentes.
Índice de titulação do corpo docente
Esse indicador mede o índice de atualização do corpo
docente.

trabalhando na perspectiva do ensino, pesquisa e extensão com
vistas à emancipação humana.
Nesse sentido, o IFTM – Campus Paracatu, procurando
sempre oferecer uma educação de qualidade, incentiva a qualificação constante de seu corpo docente e técnico. Como resultado desse
esforço, vários servidores estão realizando suas pós-graduações.
Busca-se o aumento desse indicador sendo que atualmente 66,6 %
de seu corpo docente possui mestrado e 13,04% possui doutorado.
Ressalta-se que houve no período redistribuições de professores
capacitados durante o período em que estiveram em exercícios
no campus e entrada de novos docentes.
Alunos matriculados por renda familiar per capita
Esse indicador mede a capacidade de inclusão social da
Instituição.

O trabalho didático-pedagógico de nossos professores
pauta-se na articulação permanente entre ciência e cultura a fim
de desmitificar as barreiras entre ensino técnico e propedêutico,

(Houve mudança de análise de faixa a partir de 2017)
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A pesquisa sobre o índice de Renda
Familiar Per Capita permite a visualização da
situação econômica dos discentes, declarada no ato da matricula. Dos 1640 alunos
matriculados, 323 alunos, estão na faixa de
renda familiar per capita inferior a 1,5 salários mínimo, que somados a 139 alunos que
estão entre as faixas de 1,5 a 3 salários de
renda familiar, mostra que o Campus Paracatu é uma instituição de grande relevância
na promoção da inclusão social da região,
pois as famílias pertencentes a estas faixas
de rendas são as que são assistidas pelas
políticas afirmativas.
Diante do exposto o programa de
assistência estudantil, com critérios para
assistência a alunos com renda per capita
de até 1,5 salários mínimos, firma-se como
importante ação para se evitar evasão,
transferências ou desligamentos desses
alunos, pois atua muito além de repasses
pecuniários; há também monitoramento,
visitas aos familiares e acompanhamento
da frequência dos educandos.

CONCLUSÃO
O IFTM – Campus Paracatu já se
firmou de maneira relevante na região em
que atua, com reconhecimento da sociedade local enquanto Instituição Federal
formadora de profissionais aptos a exercerem suas posições no mercado de trabalho
de maneira ativa e participativa na sociedade em que vivem.
As ações conjugadas de ensino,
pesquisa e extensão diferenciam nossos
alunos no mercado de trabalho e na comunidade, fator preponderante para que
o IFTM – Campus Paracatu cumpra sua
missão, seus objetivos e suas metas estabelecidas, e como visto nos indicadores
de Renda Familiar Per Capita, sua elevada capacidade de inclusão social torna a
missão desta Instituição ainda mais nobre.
Nessa perspectiva, percebe-se a necessidade
constante de desenvolvimento da estrutura física e das equipes técnica e docente.
Ações constantes de ensino, pesquisa e
extensão, além de programas de assistência
estudantil, são também fatores relevantes
na permanência e continuidade exitosa
dos alunos, bem como no crescimento da
demanda das vagas dos cursos oferecidos
pela instituição.

A análise dos Indicadores do ano de
2019 mostrou que, apesar de ainda existirem pontos que necessitem de atenção, o resultado foi positivo, uma vez
que ocorreu aumento na maioria dos
índices, muitos deles superou a meta,
como a RAP, indicador que mede a capacidade de atendimento pela força de
trabalho docente, firmando a importância do campus Paracatu dentro da Rede
Federal de Ensino. Para manter e elevar
os pontos ainda em estágio de melhorias faz-se necessária a constante observação dos dados institucionais como
parâmetros para estudo dos fatores
positivos e negativos que interferem na
sua constituição e subsídios para criação
de ações que visem minimizar os problemas naturais que surgem no processo
de desenvolvimento da Instituição.
Nessas premissas, a análise crítica
dos indicadores apresentados especifica
os sucessos e as necessidades do Campus
Paracatu, e são essenciais para que possamos apontar as possibilidades de melhorias nos aspectos avaliados, promovendo
assim o fortalecimento e o crescimento
desta instituição.
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Fonte: Nilo Peçanha
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ANÁLISE GERAL DOS INDICADORES
Relação Candidato/Vaga
Objetivo: Identificar a relação candidato por vaga ofertada
O número de candidatos por vaga,
no campus Patos de Minas, de 2,75,
quando comparado com o ano anterior,
de 2,59, teve um pequeno acréscimo. Este
acréscimo aconteceu devido à abertura de um novo curso - Técnico em Mineração Integrado ao Ensino Médio, esta
modalidade que, historicamente, tem
apresentado uma relação maior de candidato/vaga quando comparada às outras
modalidades.
Relação Ingressos/Alunos
Objetivo: Quantificar a taxa de ingressos
em relação ao total de alunos
A taxa geral de ingressos em relação
ao total de alunos foi, em 2019, de 47,76%.
Esse índice apresentou pequeno decréscimo, em relação ao ano anterior, de 3,01%
pelo diminuição da oferta de vagas nos
cursos Concomitantes, sendo que não
houve nova oferta em Mineração, e nos
curso de Logística e Eletrotécnica houve
abertura apenas no primeiro semestre.
diferente do que ocorreu no ano anterior.
Esse resultado tende a crescer gradativamente, considerando que o curso Técnico
em Mineração Integrado será consolidado

formando o seu primeiro ciclo de alunos
e houve, no primeiro semestre de 2020,
a abertura do curso de Graduação em
Administração.
Relação Concluintes/Aluno
Objetivo: Quantificar a taxa de concluintes em relação ao total de alunos
Esse índice foi o que apresentou
maior redução em relação ao ano de 2018,
de 26,99% para 17,41%. A redução pode
ser atribuída principalmente pela diminuição da ofertas de cursos de curta duração
(Técnicos Concomitantes) e aumento de
ofertas de cursos de maior duração (Técnicos Integrados e Graduação). Esse número
tende a crescer gradativamente nos próximos anos com a finalização dos ciclos de
ofertas destes novos cursos.
Índice de Eficiência Acadêmica
– Concluintes
Objetivo: Quantificar a eficiência das
Instituições
Índice = Nº. de Concluintes x 100
Nº. de todas as situações finais
Em 2019 houve um decréscimo do
índice de eficiência, de 52,7% em 2018
passou para 47,80%. Houve neste período o aumento principalmente do índice

de abandono, concentrado este nos
cursos Técnicos Concomitantes.
Índice de Retenção do Fluxo Escolar
Objetivo: Quantificar a taxa de retenção do fluxo escolar em relação ao
total de alunos.
Em 2019 verificou-se um aumento de
1,6% no índice de retenção do fluxo escolar.
No ano anterior tinha-se o índice de 7,36%
e, para 2019, o índice é de 8,96%. Como
meta tem-se manter o índice abaixo de
10% e, apesar do pequeno aumento,
ainda é considerado satisfatório. Para o
controle deste, deve-se focar em ações
no campus com vistas ao aprendizado,
como monitorias, recuperação paralela,
maior eficiência no atendimento docente
e programa de nivelamento.
Relação Alunos/Docente em Tempo
Integral
Objetivo: Quantificar o número de
alunos por docente em tempo integral
O número de alunos por docente
manteve-se estável em relação ao ano
de 2018. Atualmente, este número é de
16,75 alunos por professor. Esse índice
tende a melhorar gradativamente, já
que em 2019 houve a abertura do curso
Técnico Integrado em Mineração.
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Número de Alunos Matriculados por
Renda per Capta Familiar
Esses dados foram obtidos por intermédio do preenchimento de um questionário por parte dos alunos no sistema acadêmico. E destes números observa-se ainda
que aproximadamente 61,97% destes
alunos encontram-se na faixa que possuem
renda per capita abaixo de 1,5 salários mínimos e estariam aptos a receberem, preferencialmente, o benefício da assistência
estudantil. Este número apresentou um
substancial aumento em relação ao ano
anterior, comprovando o papel de atendimento da população mais vulnerável.
Índice de Titulação do Corpo Docente
Objetivo: Quantificar o índice de titulação do corpo docente – efetivos e
substitutos
O índice do campus Patos de Minas
de 2019 apresentou uma melhoria em
relação ao ano de 2018, subindo de 3,85
para 3.92. Mestrados e doutorados foram
concluídos por um número de professores, boa parte como resultado do programa de qualificação de servidores em
parceria do Instituto Federal do Triângulo
Mineiro com instituições de ensino superior em Portugal além da nomeação de
docentes com doutorado.
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CAMPUS PATROCÍNIO
Indicadores Acadêmicos

Fonte: Nilo Peçanha
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ANÁLISE GERAL DOS INDICADORES

O campus Patrocínio apresentou em
linhas gerais melhoras dos seus indicadores, ressalva feita ao que refere número
de inscritos e ofertas, o campus tem
trabalhado em novos instrumentos de
divulgação dos seus cursos. Ressalva-se o
aspecto de que apesar desta diminuição
o campus melhorou seu status no que diz
respeito ao número de ingressantes.
O aumento da oferta de vagas 70
novas para o curso de Engenharia Elétrica provocou uma diluição, pois o número
de inscritos se mantiveram, apesar da diminuição no indicador relação candidato/vaga,
o indicador Ingressos/Aluno apresentou
melhoras em relação a 2018.
Houve melhoras ainda no índice de
Eficiência Acadêmica do campus apesar do
aumento do Índice de Retenção que aconteceu de forma mais acentuada no Curso
de Engenharia Elétrica, medidas estão
sendo trabalhadas para diminuição do
índice como atendimento dos professores
tanto individual quanto coletivo, ampliação do programa de bolsas de monitoria e
monitorias voluntárias.

O campus apresenta um bom indicar
com aumento em relação a 2018 na relação
Alunos/Docentes em Tempo Integral.
Os esforços no sentido de contenção
da evasão já apontam resultados positivos, consequentemente os demais dados
relacionados a estes.
No índice de titulação do corpo
docente houve uma pequena variação em
função de chegada de novos docentes por
redistribuição e nomeação com titulação
diferente dos anteriores, a expectativa
para 2020 será de melhora tendo em vista
a possível finalização de cursos de mestrado e doutorado de servidores afastados
para capacitação no país.
Reforça-se no presente relatório o
compromisso da gestão do campus em
trabalhar no sentido de mitigar quaisquer
possíveis causas intervenientes nestes
processos.
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ANÁLISE GERAL DOS INDICADORES
Relação Candidato / Vaga
A relação candidato vaga, observou-se
um índice menor do que aquele verificado
em 2018. Podemos destacar que a queda
nesse valor se deve, em partes, ao aumento do número de vagas ofertadas pelo
Campus, tanto de um novo curso superior
ou mesmo de cursos FIC ligados ao Centro
de Idiomas da nossa instituição. Entendemos também, que outras escolas e universidades, começaram a ofertar cursos
técnicos de nível médio e/ou superiores,
em formatos parecidos com aqueles aqui
implantados. Com a finalidade de melhorar esse indicador, a Comissão de Processos Seletivos, estará trançando estratégias
para melhor divulgação dos cursos ofertados. Esse processo normalmente é feito
com a divulgação em escolas púbicas de
nível fundamental e médio do município,
uso de mídias digitais e impressas, redes
sociais, bem como o envio de informações para as emissoras locais de televisão
e rádio, que incluem no noticiário local,
de forma gratuita, informações sobre os
nossos processos seletivos.
Relação Ingressos / Aluno
A relação ingresso/alunos aumentou
em media 2% ao ano, no último quadriênio. Esse acréscimo deve-se ao aumento de

número de vagas ofertadas, seja por novos
cursos ou mesmo pelo aumento de turmas
nos cursos já existentes. Esse resultado
tende a crescer, visto que novas turmas dos
cursos que foram abertos recentemente,
terão seu ciclo de formação completo nos
próximos 3 anos, onde, possivelmente, se
iniciará a estabilização das taxas até aqui
apresentadas.
Relação Concluintes / Aluno
A relação concluintes aluno, teve uma
ligeira queda, de 21,26 em 2018 para 19,13
em 2019. Apesar dessa pequena queda
no índice verificado, o trabalho desenvolvido no Campus tem se intensificado, por
todos os setores da instituição que estão
ligados de forma direta ao ensino. Programas de monitoria, pesquisa, extensão e
assistência estudantil ajudam os discentes
a se dedicarem mais e dessa forma obterem êxito ao final do ciclo cursado. Esses
números poderiam ter sido melhores,
porém novos cursos foram abertos e seus
ciclos de formação ainda não concluídos,
o que não ajudou na melhora dos resultados de 2019, visto que ainda se encontram
zerados o número total de concluintes
dos cursos na plataforma Nilo Peçanha. A
revisão de metodologias na construção de
TCC’s , o acompanhamento pedagógico,

o uso de metodologias de aprendizagem
pautadas no uso de TICs (ainda de forma
incipiente) são algumas ações que estão
contribuindo na tentativa de melhora dos
índices de conclusão dos cursos.
Índice de Eficiência Acadêmica /
Concluintes
O índice de eficiência acadêmico
concluintes, também oscilou de forma
positiva: de 53,42% em 2018 para 55,90%
em 2019. Apesar da variação ser de 2,48%,
essa tendência de crescimento é verificada nos últimos 5 anos. Ações das coordenações de curso e equipe pedagógica têm
auxiliado na permanência desses estudantes na instituição. A criação de bolsas
(ensino, pesquisa e extensão), ações adotadas nos anos anteriores, como monitoria,
recuperação paralela, atendimento docente, acompanhamento pelo CAP e NAPNE
na identificação e acompanhamento de
estudantes com dificuldades específicas, a
busca contínua da família na participação
da vida acadêmica dos filhos, entre outros,
demonstraram que o caminho escolhido
está correto. As ações da coordenação de
estágio também estão ajudando na melhora dos índices de conclusão, principalmente no que diz respeito aos alunos do ensino
técnico integrado de nível médio.
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Índice de Retenção do Fluxo Escolar
Esse índice também apresentou
melhoras significativas nos últimos 5 anos.
Em 2015 era 42,64%, taxa muita elevada
se comparada a de 2019, que foi de 6,48%.
Uma redução de 84,80% nos últimos anos.
A queda significativa do índice de retenção do fluxo escolar se deve a uma série de
ações desenvolvidas nos últimos anos. Uma
dessas ações está relacionada à criação do
Programa de Permanência e Êxito dos Estudantes do IFTM, que buscou levantar quais
são os principais problemas que levam os
discentes do instituto a ficarem retidos ou
mesmo desistirem do curso escolhido. Os
trabalhos desenvolvidos pelos docentes e
grupo pedagógico também foram essenciais na redução significativa da retenção
escolar. Recuperações paralelas, nivelamento e disponibilidade docente para realizar
plantões para elucidação de dúvidas foram
práticas positivas que contribuíram para a
diminuição dessas taxas.

Relação de Alunos/Docente em Tempo
Integral
A relação de alunos/docentes em
tempo integral teve um pequeno recuo
nesse último ano. A criação de novos
cursos de graduação como o Bacharelado em Administração, Pós Graduação Lato
Sensu em Geoprocessamento e aumento
de turmas em cursos já criados nos últimos
anos, tem procurado melhorar essa relação. Hoje o Campus Uberaba possui mais
turmas que salas de aulas disponíveis, o
que vem dificultando a abertura de novos
cursos ou mesmo novas turmas para os
cursos já existentes.

Número de Alunos Matriculados por
Renda per Capita Familiar
Observando a evolução dos dados
socioeconômicos, no ano de 2019 houve
um aumento significativo na quantidade
de alunos que tiverem renda acima de 2,5
salários mínimos. Mesmo com a diminuição
do número de alunos com renda per capita
igual ou inferior à 1,5 salários mínimos, o
Campus Uberaba continua atendendo a Lei
12.711 de 2012 que diz que 50% das vagas
devem ser reservadas a estudantes com
renda igual ou inferior a 1,5 salários mínimos. Vale destacar que somente 31,47%
dos estudantes matriculados no ano de
2019, declaram a renda familiar.
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Fonte: Nilo Peçanha

122

ANÁLISE GERAL DOS INDICADORES
Relação canditado/vaga
Em 2019, foi aberto o primeiro curso
EaD institucionalizado do IFTM com o objetivo de suprir uma demanda da instituição.
A Licenciatura em Educação Profissional e
Tecnológica – Complementação Pedagógica,
foi disponibilizada a um público bastante
específico levando a proporção candidato/
vaga a um valor bem próximo a 1. Já nos
cursos regulares presenciais do Campus,
a relação candidato/vaga aumentou 37%
comparado ao ano anterior, chegando
a 6,9 candidatos para cada vaga oferecida
presencialmente pelo Campus, um índice
que mostra a grande demanda da área
de formação e a relevância dos cursos e
do Campus para os arranjos produtivos da
cidade e região.

Relação de Ingressos/Aluno
O pico de ofertas de vagas por
fomento externo (não regular) EaD em
2018 elevou a proporção de ingressantes
naquela ocasião (67%) e consolidou um
grande número de alunos da EaD sendo
atendidos em 2019, fato que levaria a uma
baixa na relação ingressos/aluno atendido
em 2019. No entanto, a oferta de um novo
curso EaD (agora institucionalizado, mas
ainda não regular) com 360 vagas, manteve a proporção de ingressos por alunos
atendidos em 34%. Essa proporção mostra
o comprometimento da instituição com a
ampliação das ofertas de vagas (através
da EaD) e a consolidação de seus cursos
presenciais, cujo conclusão de todos os
ciclos formativos chegará em 2021.

Relação de Concluintes/Aluno
Em 2019 já não havia previsão de
fechamento de ciclo formativo dos cursos
EaD de fomento externo (não regulares)
em andamento, fato que justifica e ampara
a queda no índice geral do campus de
concluintes comparado aos dois anos anteriores. Nesse ano de 2019, na modalidade
EaD, os concluintes abrangeram apenas
alunos de ciclos anteriores que constavam
como retidos, levando a relação concluintes/alunos atendidos nessa modalidade a 1.93% no ano. Já nos cursos presenciais a relação chegou a 9,16%, uma queda
de 3 pontos percentuais comparado ao
ano anterior, fato que poderia nos levar a
pensar em um eventual aumento na retenção e evasão nos cursos presenciais, no
entanto, essa variação sofre forte impacto
pelo aumento de matrículas atendidas pela
instituição (alunos presenciais), visto que
um dos cursos presenciais terá seu ciclo de
formação completo apenas 2021.
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Índice de Eficiência Acadêmica
O índice geral do campus apresentou
em 2019 um aumento de quase 4 pontos
percentuais comparado ao ano anterior,
mantendo assim a tendência crescente
no índice ao longo dos últimos três anos.
Este resultado consolida os caminhos e
políticas implantadas pela equipe pedagógica e coordenações de curso e direciona um norte constante para crescimento
e aumento da eficiência através das políticas de permanência e êxito dos estudantes implantadas no Campus.

Índice de Retenção do Fluxo Escolar
Apesar do índice de retenção em
2019 ter crescido 3 pontos percentuais
em relação ao ano anterior, esse crescimento se deve mais ao fato do número
de matrículas atendidas ter diminuído consideravelmente de uma ano para
o outro do que à efetiva elevação na
retenção dos alunos (devido ao pico de
formandos das turmas EaD em 2018, o
número de matrículas atendidas em 2019
foi 28% menor que em 2018). Se a análise for realizada com base no quantitativo
de alunos retidos em função do total de
alunos em curso no Campus, o percentual fica exatamente o mesmo (em torno de
8,4% nos dois anos).

Relação de Alunos/Docente
Ao analisar a relação aluno docente
a PNP considera a totalidade de alunos
atendidos no campus independente se o
curso é institucionalizado ou conta com
fomento externo. Nessa análise geral,
nossos índices permanecem altos (41 aluno
por docente), semelhante ao apresentado
em 2018 e bem acima da média tida como
ideal pelo governo (20 alunos/docente). Em
uma análise pormenorizada, considerando
somente os cursos institucionalizados do
Campus, essa relação chega ao patamar
de 20,7 aluno/docente, mostrando que
o Campus está alinhado com as políticas
governamentais de atendimento ao quantitativo aluno/docente.
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ANÁLISE GERAL DOS INDICADORES
Relação canditado/vaga
A Relação de Inscritos por Vagas
(RIV) mede a relação entre a quantidade
de candidatos inscritos e a quantidade de
vagas disponibilizadas. Não existe meta
estabelecida para este indicador e nem
polaridade. O resultado apresentado pelo
Campus Uberlândia foi na ordem de 3,3%.
O resultado da Rede Federal para este
indicador em 2017 foi de 4,01.
Relação de Ingressos/Aluno
A relação de Ingressantes por Matrículas atendidas no Campus Uberlândia
no ano de 2019 foi 38,90%. Não existe
meta estabelecida para este indicador e
nem polaridade.

Relação de Concluintes/Aluno
Concluintes são os estudantes
formados (concluíram com êxito todos
os componentes curriculares do curso,
fazendo jus à certificação) ou que integralizados em fase escolar (concluíram a
carga horária das unidades curriculares
do curso, mas ainda não podem receber
a certificação por não terem concluído
componentes curriculares como Estágio, Extensão Obrigatória, TCC, ENADE,
etc). As metas estabelecidas na Lei
13.005/2014, são melhores acompanhadas pelo Índice de Eficiência Acadêmica.

Índice de Eficiência Acadêmica
O Índice de Eficiência Acadêmica
mede o percentual de alunos que concluíram o curso com êxito dentro do período previsto (+1 ano), acrescido de um
percentual (projeção) dos alunos retidos
no ano de referência que poderão concluir
o curso. Diante deste cenário no ano de
2019 o Campus Uberlândia apresentou a
relação de Concluintes em 10,61%, o Índice
de Eficiência Acadêmica foi de 64,40% e a
Retenção foi de 36,33%. É desejável que
o campus apresente alto percentual de
Concluintes e também de Índice de Eficiência Acadêmica, visto que especialmente
este último avalia a capacidade do campus
em questão de atingir os resultados previstos em termos de “estudantes certificados”
ou “com potencial de certificação” em
relação à quantidade total de matrículas
considerando um determinado ciclo.
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Índice de Retenção do Fluxo Escolar
Já a Retenção (indicador que mede
o percentual de retidos em um Ciclo de
Matrícula) quanto menor for melhor é
para a instituição. Retido é o aluno que
permaneceu matriculado por período
superior ao tempo previsto para a integralização do curso. O percentual de retenção da Rede Federal no ano de 2017 foi
de 6,8%, mais de cinco vezes menor que
a observada no Campus Uberlândia. Para
reduzir este número será realizado um
trabalho para evitar que o aluno permaneça matriculado em um curso por um
período superior à sua integralização.
Relação de Alunos/Docente
A Relação de Matrículas por Professor (RAP) é um indicador mede a relação
entre a quantidade de matrículas equivalentes e a quantidade de docentes efetivos
ativos ponderados pelo tipo de Regime de
Trabalho. No Campus Uberlândia no ano
de 2019 este índice foi de 17,69, um pouco

inferior à meta estabelecida pela Lei
13.005/2014 que é de 20. O índice da Rede
Federal para este indicador em 2017 foi
de 21,4. Para elevar este índice está sendo
articulado ações da ampliação do número
de vagas a serem ofertadas pelo Campus
Uberlândia, já no segundo semestre de
2020 teremos a entrada semestral do
curso de Engenharia Agronômica e estamos fazendo estudos para a ampliação e
oferta de novos cursos.
Número de Alunos Matriculados por
Renda per Capita Familiar
Com relação ao indicador Socioeconômico que avalia a Renda Familiar
Per Capta (RFPC) verifica-se a porcentagem de estudantes matriculados nas diferentes faixas, a citar, no Campus Uberlândia 4,22% dos estudantes matriculados
possuem RFPC inferior a meio (0,5) Salário
Mínimo (SM), enquanto 9,46% apresenta
RFPC entre 0,5 e 1,0 SM. Com RFPC entre
1,0 e 1,5 SM foram contabilizados 32,60%

dos estudantes matriculados. 17,23% dos
estudantes matriculados apresentam RFPC
entre 1,5 e 2,5 SM. Já com RFPC entre 2,5 e
3,5 SM são aproximadamente 19,26% dos
estudantes matriculados e com RFPC superior a 3,5 SM são estimados 17,23%. Estes
números demonstra o quanto é importante e necessário os projetos de assistência estudantil e apoio aos estudantes para
que estes tenham tranquilidade e êxito na
condução de suas atividades acadêmicas
junto à instituição.
O Índice de Titulação do Corpo
Docente é um indicador mede a titulação
média dos professores efetivos da Rede
Federal. Considerando o mínimo de 1,0
e o máximo de 5,0, a Meta 3,60 foi definida a partir do estabelecido pela Meta 13
da Lei 13.005/2.014. Com relação a este
índice o Campus Uberlândia aparece com
4,6 mostrando-se com um índice superior
à ao apresentado pela Rede Federal em
2017 que foi de 4,0, demonstrando ter um
corpo docente altamente qualificado.
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ANÁLISE GERAL DOS INDICADORES
Relação Ingressos/Aluno
Os dados levantados demonstram
uma tendência de crescimento desse indicador desde 2017. Em 2019, o ingresso para o
curso de Tecnologia em Marketing foi alterado para duas entradas anuais contribuindo
para o aumento de 7,1 pontos percentuais
desse índice nesse ano, quando comparado
com ano anterior.
Além disso, como no ano anterior,
houve uma adequação do calendário
acadêmico para os ingressantes, com dias
de reposição de aulas, permitindo a realização de mais chamadas para matrícula,
sem prejuízos aos alunos ingressantes
nos cursos .
A entrada por meio do SISU continua exigindo um esforço contínuo da
COPESE e da CRCA para o preenchimento
das vagas de ingressantes pelos aprovados nas chamadas subsequentes.

Relação Candidato/Vagas
O índice da relação Candidato/vagas
para o ano de 2019 foi de 7,32 indicando
um aumento da procura pelos cursos do
campus. Analisando os dados da Plataforma Nilo Peçanha percebe-se que o campus,
dentre os nove campi, apresenta maior
índice de Inscritos/Vagas, demonstrando
a atratividade do campus na microrregião
em que está inserido, assim como, a valoração do trabalho desenvolvido por docentes e técnico-administrativos no âmbito do
campus, nos eixos de ensino, pesquisa e
extensão.
Relação Concluintes/Aluno
Em relação ao ano anterior o índice
que mede a relação Concluinte/ aluno caiu
7,9 pontos percentuais, ou seja, diminuiu
33,5% , sendo desde 2017 o pior resultado. Nesse ano, em virtude do cronograma
dos cursos de pós graduação que previa
a finalização das aulas em fevereiro, não
foi possível a inserção do número de
concluinte dessas turmas no sistema. As
aulas das pós graduações ocorreram aos
sábados e devido aos feriados foi necessário continuar as aulas após o fechamento

da plataforma. Dessa forma, os 133 alunos
dos três cursos de pós graduação foram
contabilizados como alunos retidos.
As turmas de inglês intermediário II e espanhol intermediário II também
apresentaram um número de alunos retidos elevado. Dadas as peculiaridades dos
cursos Cenid (e as inconsistências existentes
até os dias de hoje) a CRCA realiza um trabalho manual para inserir as informações no
Virtual e, sempre que necessário, tem que
adequá-los ao padrão Sistec. Devido a esta
dificuldade de atualização das informações
é possível que os dados inseridos não representem a real situação dos alunos.
Outro fato relevante foi a alteração
das coordenações geral e do coordenador
de pesquisa devido às eleições comprometendo as ações de apoio à conclusão
dos cursos.
A coordenação geral e direção geral
tem trabalhado em conjunto com a coordenação de pesquisa para ajustar o calendário
e cronograma dos cursos de pós graduação
com o intuito de evitar que o ciclo finalize
após a data de lançamento dos dados na
plataforma
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Índice de Eficiência Acadêmica
Concluintes Em relação ao ano
anterior é possível perceber que este
indicador teve uma queda de 4,4 pontos
percentuais. Entretanto, considerando todo
o IFTM, o índice do campus, ficou apenas
1,4 pontos percentuais abaixo da média
geral da instituição, 48,2%.
O número de alunos retidos devido às
circunstâncias apresentadas acima impactam nesse índice. Além disso é importante
ressaltar que os cursos de graduação apresentam altos índices de retenção de alunos,
em média 40% dos alunos em fluxo, o que
prejudica esse índice.
Apesar do campus ter apresentado
um índice abaixo da média geral, considerando todo o IFTM, o índice do campus
ainda é o quinto maior do IFTM. O resultado seria melhor se fosse considerado
os alunos dos cursos de pós graduações
que concluíram o curso em fevereiro,
conforme previsto no cronograma.

Índice de Retenção do Fluxo Escolar
Apesar de uma histórica tendência
em crescimento, em 2017, esse indicador
caiu drasticamente de 29,6% para 11,1%, o
que representa uma queda de 62,5%, e em
2018 caiu mais 33,5%, chegando a 7,38%.
Neste ano, o índice de retenção foi de
31,49%. Esse aumento deve-se aos alunos
que ficaram retidos devido à data de finalização dos cursos, conforme descrito no
item Relação Concluintes/Aluno.
Analisando os dados da plataforma
Nilo Peçanha percebe-se que a variação no
índice retenção dos cursos de graduação
foi pequena, permanecendo ainda elevada. A entrada anual dos cursos os alunos
podem ter que aguardar até dois semestres para ter novamente a oferta regular da
disciplina pendente, o que gera um atraso
na conclusão do curso dentro do prazo
previsto, justificando a retenção.
A Coordenação Geral de Ensino,
Pesquisa e Extensão, juntamente com
as coordenações de curso e o Núcleo de
Apoio Pedagógico tem buscado estratégias para minimizar os efeitos da anualidade no currículo, as quais impactam na
retenção do aluno.

Relação de Alunos/Discente em Tempo
Integral
Para 2019, o corpo docente do
campus foi formado por 55 professores 40
horas DE. O índice não apresentou variação significativa em relação ao ano anterior. O índice permanece acima e 20% , RAP
mínimo estabelecido por lei.Vale ressaltar
que a RAP do campus Uberlândia Centro
é maior que a média do IFTM, conforme
dados da Plataforma Nilo Peçanha.
Número de Alunos Matriculados por
Renda per Capita Familiar Em 2019, aproximadamente 60,54% dos alunos matriculados declararam renda per capita familiar
inferior a 1,5 salários. Esse dado aponta que
o campus vem cumprindo sua função social
e tem atendido a parcela da população com
menor renda. Dessa forma demonstra o
alcance da instituição em todas os níveis de
classes sociais.
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Eficiência e Conformidade Legal de áreas relevantes de gestão
Esta seção apresenta a execução do orçamento, com valores relativos aos empenhos emitidos e valores pagos exclusivamente com créditos de 2019.
1- Perfil do Gasto da UPC
O IFTM possui uma estrutura multicampi, constituída pelos
campi e Reitoria, com isso a execução orçamentária ocorre de
forma descentralizada em relação às despesas relativas a custeio
e investimentos, sendo que, para despesas de pagamento de
pessoal, encargos e benefícios aos servidores, o orçamento é
executado exclusivamente na Reitoria, em conformidade com o
disposto no art. 9º da Lei 11.892/2008.
Para execução das despesas o orçamento é subdivido em
categorias de gastos sendo:
Gastos com pessoal: reúne os gastos com pagamento de
pessoal e encargos patronais, bem como auxílios e benefícios
(transporte, alimentação, pré-escolar, funeral, natalidade,
assistência a saúde e exames periódicos, ajudas de custo e
moradia)
Custeio: despesas diretamente ligadas às atividades da Instituição, relativas a manutenção geral, assistência ao estudante,
fomento à pesquisa, ensino e extensão, aquisições de materiais de consumo e serviços diversos.
Investimento: abrangem os gastos diretamente direcionados
ao patrimônio permanente, tais como obras, instalações, aquisições de material permanente, softwares e soluções de TI.

FONTE: Tesouro Gerencial (maio/2020)

FONTE: Tesouro Gerencial (maio/2020)
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Execução das principais ações sob responsabilidade do IFTM

FONTE: Tesouro Gerencial (maio/2020)

FONTE: Tesouro Gerencial (maio/2020)
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FONTE: Tesouro Gerencial (maio/2020)

FONTE: Tesouro Gerencial (maio/2020)

*Restos a pagar = despesas empenhadas que não foram recebidas e/ou pagas dentro do exer-cício de 2019

Destaque para o acréscimo na dotação da ação 20RG, que foi provocado pelo remanejamento de créditos de outras ações, devido
ao contingenciamento durante o exercício, que impossibilitou execução de algumas despesas de custeio e foram direcionadas para
investimento, devido às necessidades das unidades do IFTM.
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DESEMPENHO FINANCEIRO:

FONTE: Tesouro Gerencial (maio/2020)

FONTE: Tesouro Gerencial (maio/2020)

FONTE: Tesouro Gerencial (maio/2020)

DESEMPENHO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (empenhado, liquidado e restos a pagar)
e EXECUÇÃO FINANCEIRA (valores pagos) – 2017 a 2019

FONTE: Tesouro Gerencial (maio/2020)

O valor significativo registrado em restos a pagar, em especial no tocante a investimento, é motivado pela liberação de limite para
emissão de empenhos ocorrida ao final do mês de no-vembro, dificultando a entrega de bens e serviços dentro do próprio exercício.
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Em uma análise geral, os créditos foram empenhados na
proporção de 97,37%, da dotação final aprovada, excluindo as
despesas diretamente relacionadas à folha de pagamento.

O orçamento inicial, apresentado no quadro, houve um
aporte de R$ 4,314 milhões, sendo R$ 237 mil para despesas
de custeio e R$ 4,076 milhões para despesas com investimento,
decorrente do recebimento de créditos de outras unidades do
Ministério da Educação, FNDE e SETEC, firmados por meio de
Termos de Execução Descentralizada –TED.

Principais desafios
Gestão orçamentária x demanda de despesas, gerir com
estagnação ou redução orçamentária face às necessidades
de manutenção, crescimento e desenvolvimento para atingir
os objetivos do Plano de Desenvolvimento Institucional e
atendimento à sociedade, com a disponibilização de recursos proporcionais às demandas e em prazos adequados a
execução no exercício;
Acompanhar as mudanças legislativas, para implementação
de mudanças propostas, sem o aporte de quantitativo suficiente de servidores pa-ra realização das atividades;
Ações futuras
Continuidade nas ações de aprimoramento e padronização de
rotinas administrativas, a conformidade legal da gestão orçamentária e financeira, cujas ações abrangem as atividades de
planejamento, procedimentos de aquisição (licitações, contratos), execução orçamentária, financeira e contábil, controle de
estoque e patrimonial.
Aperfeiçoamento da gestão orçamentária, oferecendo aos
gestores atualização e capacitação para superação dos desafios
gerenciais.
Promover a divulgação das racionalizações implantadas e
dos resultados obtidos com implementação das ações.
Promover o desenvolvimento, capacitação e ampliação do
quadro de pessoal envolvido nas atividades de gestão orçamentária e financeira (licitação, contratos, controle patrimonial,
execução orçamentária/financeira e contábil).
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GESTÃO DE PESSOAS
Conformidade legal
1- Legislação aplicada:
A conformidade legal dos atos praticados pelo setor responsável pela gestão de pessoal do IFTM além de pautados Carta
Magna e nos princípios da administração pública (legalidade,
impessoalidade, moralidade administrativa, publicidade e eficiência), assenta-se na lei 8.112/1990 e no acompanhamento rotineiro das publicações de regras e diretrizes ditadas pelo Governo Federal e órgãos de controle ou emanadas da Secretaria de
Gestão de Pessoas (SGP) do atual Ministério da Economia (ME),
Órgão Central do SIPEC constituindo-se em leis, decretos, normas,
instruções, orientações, portarias, ofícios circulares, notas técnicas, notas informativas, resoluções entre outros atos normativos.
Observa-se um complexo conjunto de normas a serem compreendidas, harmonizadas, atualizadas e aplicadas no âmbito da gestão
de pessoas, destacando-se entre elas:
a) lei 8.112/1990 – Regime Jurídico Único dos servidores públicos
civis;
b) lei 8.745/1993 – contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público;
c) lei nº 11.091/2005 – Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação no âmbito das Instituições
Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação;
d) decreto 7.311/2010 – Quadro de Referência dos Servidores
Técnico-Administrativos em Educação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia vinculados ao MEC;
e) decreto 7.312/2010 – Banco de Professor Equivalente de
educação básica, técnica e tecnológica dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia vinculados ao MEC;

f) lei nº 12.772/2012 – Plano de Carreiras e Cargos de Magistério
Federal;
g) portaria MEC n° 246/2016 – Dimensionamento de cargos e
funções nos IF´s;
h) portaria interministerial MPDG/MEC nº109/2017 – Procedimentos para acréscimo ao orçamento de pessoal e inclusão na PLOA;
i) decreto 9.991/2019 – Política Nacional de Desenvolvimento de
Pessoas da Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional.
2 - Órgãos de Controle e outros:
Periodicamente os atos de pessoal são submetidos às auditorias preventivas do TCU e CGU, da auditoria interna ou de sistema
de trilhas de auditoria da SGP do Ministério. No exercício de 2019
foram objeto de diligências ou recomendações de parte dos órgãos
de controle acumulação de cargos, descumprimento de regime de
dedicação exclusiva, revisão e concessão de adicional noturno e estágio probatório além do monitoramento do cumprimento de recomendações anteriores. Registra-se ainda demandas de diligências e
solicitações de subsídios por parte do Ministério Público, Procuradoria/Justiça Federal, Ouvidoria e Serviço de Informação ao Cidadão.
3 - Indicadores de Conformidade:
A conformidade nos processos de Gestão de Pessoas
pautou-se pelos indicadores:
a) PDI, em especial os 03 objetivos e 08 metas relacionadas à
gestão de pessoas;
b) controle e acompanhamento das autorizações de acesso às
Declarações de Bens e Renda por parte de praticamente 100%
dos servidores do IFTM, cabendo aos que não autorizaram o
acesso a apresentação da declaração feita junto à Receita Federal.
Todos os servidores ingressantes em 2019 autorizaram o acesso;
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c) atos de pessoal junto ao sistema e-Pessoal do TCU relativos
a 67 admissões (21 de efetivos e 46 de temporários), 17
aposentadorias e 3 pensões;
d) determinações, recomendações e pedidos de subsídios dos
Órgãos de Controle Interno, Externo e Social exercido via
sistemas oficiais como Ouvidoria e SIC que contabilizaram 117
atendimentos a esses órgãos, descritos por ordem decrescente: 47 pedidos via SIC, 45 subsídios judiciais entre eles
03 Procedimento Preparatório do MPF, 12 pedidos de ouvidoria, 05 indícios pelo CGU/TCU, 3 SA da auditoria interna, 5
ciclos de trilhas do MPDG.

f) homologação, acompanhamento e inclusão de 64 processos
de Reposição ao Erário em montante total de R$ 57.241,17;
g) instrução, cadastro e acompanhamento de cerca de 163
processos de Exercícios Anteriores que geraram um passivo
global de R$ 810.532,84; e
h) concessões, licenças e benefícios, os mais variados, entre
os quais 550 avaliações de desempenho e 1.003 procedimentos diretamente ligados à folha de pagamento como
320 progressões por mérito, 288 progressões docente
(progressão, promoção e aceleração), 141 progressões TAE
por capacitação, 77 IQ, 31 RSC, 40 RT, 58 ressarcimentos à
saúde suplementar, 32 concessões/revalidação de adicionais ocupacionais e 16 laudos ambientais.
Avaliação da força de trabalho

Fonte: DGP, 2019

e) Plataforma Nilo Peçanha que apresentou 732 dados inconsistentes de escolaridade, titulação e UORGs, além da necessidade de 18 inclusões e 27 desligamentos/aposentadorias/
retorno a origem de Pessoal;

Apresenta-se neste tópico variáveis intercorrentes à composição da força de trabalho como distribuição dos servidores por faixa
salarial, gênero, deficiência, etnia, faixa etária, situação funcional,
carreira, área de trabalho e unidade de exercício, entre outras.
Convencionou-se aplicar genericamente o termo “colaborador”
para a maioria das ocorrências ressalvadas as específicas a estagiários e terceirizados. Já o termo “servidor” ficou restrito aos ocupantes de cargos públicos de provimento efetivo. O mês de dezembro
de 2019 foi a data referência na coleta das informações, sendo que
as extrações foram realizadas a partir da principal base de dados
de pessoal do governo, o Sistema Integrado de Administração de
Recursos Humanos (SIAPE), complementado, quando necessário,
por dados dos órgãos de controle, de outros sistemas oficiais como
SIAFI, SIORG, SISAC, e-Pessoal, SIOP, SIC, Ouvidoria ou de fontes
secundárias como o sistema próprio de gestão de pessoas.
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1 - Servidores por faixa salarial de vencimento básico:

2 - Colaboradores por gênero:

A remuneração atual dos servidores fixada pela Lei nº
13.325/2016 sofre variações de acordo com a carreira, nível,
classe e padrão do cargo ocupado e por isso foi considerada
nessa análise apenas a parcela com denominação igual nas duas
carreiras, ou seja, o vencimento básico.
Desse modo o gráfico a seguir traz a distribuição dos servidores
por faixa salarial com 74,96% recebendo até R$ 6.000,00 reais a
título de vencimento básico.

Quanto ao gênero prevalece o sexo masculino com 54%
dos colaboradores em relação a 46% do sexo feminino conforme
demonstra o gráfico a seguir.

Fonte: SIAPE, dez/2019

3 - Deficiências:

Fonte: SIAPE, dez/2019

Constam nos assentamentos 14 pessoas com alguma deficiência: auditiva, física, visual ou múltipla, todas elas pertencentes
ao quadro ativo permanente representando 1,2% em relação ao
universo de colaboradores. O tipo de deficiência mais corrente é a
física com 9 casos, seguida pela visual com 3 casos, existindo ainda
1 caso de deficiência auditiva e 1 de múltipla deficiência.
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4 - Origem étnica dos colaboradores:

5 - Colaboradores por faixa etária:

O quadro de colaboradores tem origens étnicas variadas e é
composto, por ordem decrescente, de 795 brancos, 264 pardos, 71
pretos, 14 amarelos, 1 indígena sendo que 19 colaboradores não informaram sua etnia. Tais números demonstram que a maioria, 69,13%
dos colaboradores, se declarou de etnia branca seguida de longe pelos
declarados pardos com 22,96% conforme gráfico abaixo.

Formado por uma população consideravelmente jovem
onde cerca de 54,9%, conforme gráfico a seguir, ou se encontram
com até 30 anos de idade (9,71%), ou entre 31 a 40 anos (45,19%).
A faixa de 41 a 50 anos é a segunda maior com 27,41%, sendo
que as faixas acima de 51 anos representam 17,7% de toda a
força de trabalho.

Fonte: SIAPE, dez/2019

Fonte: SIAPE, dez/2019
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6 - Distribuição dos colaboradores por situação funcional:

7 - Servidores por carreira docente ou administrativa:

Conforme o gráfico a seguir, 95,36% da força de trabalho
é composta por servidores de carreira e 4,64% por professor
substituto ou está em colaboração técnica, exercício provisório,
cessão, requisição ou ocupando cargo comissionado.

Compõem o quadro ativo permanente de 1.116 servidores de
carreira 565 PEBTT, 545 TAE e mais 06 servidores (03 professores e
03 técnicos) requisitados, em colaboração técnica ou em exercício
provisório. Nesse contexto a distribuição entre as carreiras de servidores se encontra equilibrada com 50,9% de professores e 49,1%
administrativos como demonstra o gráfico abaixo:

Fonte: SIAPE, dez/2019

Fonte: SIAPE, dez/2019
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8 - Colaboradores por área de atuação:
Existe um predomínio absoluto de 72% de colaboradores
atuantes na área finalística em relação aos 28% restante que atuam
na área meio conforme demonstrado no gráfico a seguir. A área meio
responde pelas atividades de apoio e suporte administrativo.

246/2017 que criou um modelo de dimensionamento de cargos
efetivos e funções aplicável às Instituições da Rede Federal de
Ensino Profissional e Tecnológico. Importante ressaltar que tal
modelo não correspondeu às projeções e ritmo de crescimento das instituições apresentando distorções e déficits que não
serão sanados mesmo após o seu completo preenchimento e
por isso precisa urgentemente não só ser plenamente preenchido como ainda passar por ajustes e adequações em atendimento
aos avanços e especificidades observadas após a concepção dos
modelos pela citada portaria interministerial.
A distribuição atual de servidores por unidade de lotação,
em relação ao dimensionado no citado dispositivo legal, se apresenta aquém do previsto em sete unidades (inclusive na reitoria),
apesar de estar acima em três delas. No gráfico abaixo temos a
distribuição dos colaboradores junto às unidades do IFTM.

Fonte: SIAPE, dez/2019

9 - Colaboradores por unidade de exercício:
A gestão e o acompanhamento da distribuição e composição do quadro de colaboradores em cada uma de suas unidades têm por diretriz a portaria interministerial MPDG/MEC nº

Fonte: SIAPE, dez/2019
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Estratégia de Recrutamento e Alocação de Pessoas
1 Estratégia de recrutamento, seleção e alocação de pessoas
1.1 RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE SERVIDORES:
A política de seleção, recrutamento, alocação e movimentação
dos servidores das carreiras de PEBTT e TAE, tem como regra
constitucional para provimento de cargo a prévia aprovação em
concurso público de provas ou de provas e títulos, em conformidade com os princípios contidos nos Art. 9º ao 12º da Lei 8.112/90 e
nas leis de estruturação das carreiras, a saber: art. 8º a 11º da Lei Nº
12.772/2012 (PEBTT) e art. 9º da Lei Nº 11.091/2005 (TAE).
A realização de concurso público observa a existência de
vagas livres, bem como os limites legais do Banco de Professor-Equivalente-BPEq (Dec. nº 7.312/2010 e nº 8.259/2014), do Quadro
de Referência de Servidores TAE-QRTAE (Dec. nº 7.311/2010
e art. 4º, § 1º do Decreto nº 7.232/2010), do dimensionamento
de cargos da Portaria Interministerial 246/2016, do atendimento à Portaria Interministerial MPDG/MEC nº 109/2017, alinhados
à demanda institucional e ao orçamento de pessoal incluso no
Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA).
Nos casos em que não exista concurso vigente e necessidade
urgente de pessoal e nem a possibilidade de sua realização, uma
outra forma legal de recrutamento utilizada é o aproveitamento
de candidatos de concursos públicos promovidos por outras instituições federais de ensino ou a análise para de redistribuição de
servidores nos termos do art. 37 da Lei 8112/90.

tem a preferência na alocação dos servidores e se opera via Cadastro Permanente de Reserva (CPR), instrumento criado em 2015 por
normativa interna, posteriormente aprimorada até a versão atual
da Portaria Normativa IFTM 003/2019 fundada no art. 36 da Lei
8.112/90. Tem-se no quadro a seguir a síntese dos editais abertos
e resultados relativos ao recrutamento e seleção de servidores nos
anos de 2018 e 2019:

Fonte: MAD-RH/DGP, 2019

1.3 RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE TEMPORÁRIOS:
Professores substitutos são selecionados mediante processo seletivo simplificado nos termos da Portaria Normativa
002/2015/IFTM, Lei nº 8.745/1993 e Decreto nº 7.485/2011. A seleção e contratação de estagiários observa a Orientação Normativa nº 213/2019 da Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações
do Trabalho no Serviço Público, a Resolução nº 138/2011/IFTM/
CONSUP e a Lei Nº 11.788/2008. Consta no resumo do quadro a
seguir as informações relacionadas a professores substitutos e
estagiários nos anos de 2018 e 2019:

1.2 ALOCAÇÃO E REMOÇÃO DE SERVIDORES:
A alocação de pessoas para setores é feita por intermédio
de análise de currículo, porém em sua maioria ocorre a substituição direta do servidor que se desligou por intermédio de vacância,
redistribuição ou aposentadoria. A remoção entre unidades/setores

Fonte: MAD-RH/DGP, 2019
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Detalhamento da Despesa de Pessoal
O volume total das despesas do IFTM com pessoal em 2019
somou R$ 206.349.121,81, incluídos nesse montante, remunerações e vantagens variáveis, como retribuição por cargo em
comissão e indenizações, entre outros, não computados, contudo,
R$ 11.244.126,05 relativo às despesas com benefícios (auxílios
alimentação, creche, transporte, assistência médica, etc).
1 - Despesas de pessoal ativo, inativo e pensionista:
A despesa com Inativos e Pensionistas foi de R$ 24.381.852,58,
não computados os benefícios, representando 11,82% do montante
executado conforme valores do gráfico abaixo.

Fonte: Tesouro Gerencial
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2- Evolução das Despesas de Pessoal e justificativas para
aumento no biênio 2018-2019:
A análise comparativa entre 2018 e 2019 da evolução das
despesas de pessoal mostra a influência dos benefícios nas despesas com pagamento de pessoal respondendo por um incremento
na ordem de 6,71%. Contudo, ao desconsiderar os custos diretos
desses benefícios, o crescimento registrado foi de 7,01% conforme
quadro a seguir:

Avaliação de Desempenho, Remuneração e Meritocracia
1 - Avaliação de Desempenho: gratificações e progressões:
A avaliação de desempenho é realizada conforme preceitua
as leis 11.091/2005 e 12.772/2012 e seus resultados são usados
para fins de progressão funcional, não existindo previsão de
nenhum tipo específico de gratificação atrelada ao desempenho.
Para o TAE além da Progressão Funcional por Mérito Profissional
que requer avaliação de desempenho, existe a Progressão por
Capacitação, ambas efetivadas após 18 meses de efetivo exercício.
Foram registradas 461 progressões de TAE, das quais 320 foram
por mérito e 141 por capacitação.

Fonte: Tesouro Gerencial

Além dos benefícios outros fatores influenciam o orçamento
executado com pessoal, inclusive o próprio crescimento vegetativo da folha. Apresenta-se no gráfico a seguir as três variáveis
mais significativas que justificaram o incremento das despesas
com pessoal.

Fonte: Tesouro Gerencial

Fonte: SIAPE/DGP, 2019

Em relação aos professores a carreira prevê a progressão
funcional por desempenho e a promoção, sendo requisito a aprovação em processo de avaliação de desempenho e o cumprimento do
interstício de 24 meses de efetivo exercício, ressalvada a “Aceleração
da Promoção” que independe de interstício, bastando a aprovação
no estágio probatório e a obtenção de título de educação formal em
nível superior à graduação. Em 2019 obtiveram progressão na carreira 288 PEBTT, das quais 58 decorreram de aceleração da promoção,
213 de progressão funcional
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Fonte: SIAPE/DGP, 2019

2- Avaliação de Desempenho – Progressão e Estágio Probatório:

A avaliação de desempenho também é realizada no estágio
probatório, período de três anos de efetivo exercício após a entrada
em exercício do servidor onde é verificado sua aptidão e capacidade
para o desempenho das atividades do cargo ocupado. Se aprovado
o servidor será considerado estável e, em caso de reprovação, será
exonerado do cargo ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. No estágio probatório o servidor é avaliado quanto
a assiduidade, disciplina, capacidade laborativa, produtividade e
responsabilidade. O instrumento de avaliação é regulamentado
pela Norma Operacional IFTM n°. 01/2013 para os TAE e pela Resolução IFTM/CONSUP nº 55/2014 para os PEBTT. Conforme gráfico
a seguir, adquiriram estabilidade no cargo 107 servidores lotados
nas unidades da instituição.

No ano de 2019 foram realizadas ao todo 550 avaliações
de desempenho para fins de progressão, sendo 320 de técnicos
administrativos e 230 de docentes. O maior número de avaliações
de técnicos se deve ao interstício avaliado ser menor do que o
requerido na carreira docente.

3 - Meritocracia e Remuneração:

Fonte: SIAPE/DGP, 2019

a) Meritocracia:
Partindo da premissa de que a meritocracia se baseia em um
sistema de recompensas que busca valorizar e premiar de acordo
com o desempenho apresentado pelo servidor no efetivo exercício das atribuições de seu cargo/função, o IFTM, alinhado aos objetivos estratégicos e metas estabelecidas em seu PDI, tem investido
na capacitação e qualificação dos servidores, ofertando cursos de
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pós graduação latu e stricto sensu e facilitando a participação em
cursos, dentro e fora do País. A capacitação e qualificação, assim
como a avaliação de desempenho e progressão funcional propiciam melhorias na remuneração dos servidores e contribuem
para a elevação do nível de desempenho individual e da qualidade
dos serviços prestados à comunidade interna e externa.
Os servidores da carreira TAE além das progressões por
mérito ou capacitação contam com o Incentivo à Qualificação
(IQ) que representa um acréscimo remuneratório entre 10% a
75%, calculado sobre a parcela do vencimento básico. Como
demonstra o gráfico a seguir, registramos no exercício a concessão
do IQ a 77 servidores.

reconhecido e recompensado pelos conhecimentos e habilidades
desenvolvidas ao longo de sua experiência profissional e/ou no
exercício de atividades realizadas no âmbito acadêmico. Os números demonstram 31 concessões de RSC e 40 de RT aos Professores
dos campi, conforme detalhado nos gráficos a seguir.

Fonte: SIAPE/DGP, 2019

Fonte: SIAPE/DGP, 2019

Para os servidores da carreira EBTT, além da progressão e da
promoção existe a Retribuição por Titulação (RT) cujo pagamento
é vinculado à obtenção de certificado de pós-graduação em qualquer de seus níveis e o Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC), não acumuláveis, que possibilita ao professor ser

Fonte: SIAPE/DGP, 2019
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Quanto ao total de concessões vinculadas à capacitação,
qualificação ou formação profissional demonstrada no gráfico a
seguir, 52% estão relacionadas aos servidores TAEs (IQ) e 48%
aos docentes (RT e RSC).

Fonte: SIAPE/DGP, 2019

b) Remuneração:
Quanto à remuneração dos servidores a tabela de vencimentos
vigente foi estabelecida pelos anexos da Lei nº 13.325/2016. No
gráfico a seguir, se encontram descritos o vencimento básico da
classe inicial da carreira de PEBTT e variações de acordo com o
regime de trabalho e ainda o piso de cada uma das classes que
compõe a carreira TAE.

Fonte: Tabela de Vencimento Básico Lei 12.772/2012 e Lei 11.091/2005

4 - Ocupação de Cargos Gerenciais - Igualdade de Oportunidades:
Os cargos gerenciais, em sua maioria são de livre nomeação/
exoneração pela autoridade máxima da instituição, ressalvados os
cargos de Reitor e de Diretor Geral dos campi que tem sua ocupação vinculada à processo eleitoral previsto na Lei nº 11.892/2008 e
os cargos de Coordenadores de Cursos com eleições internamente
regulamentadas.
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O exercício das chamadas “funções de confiança” representam
acréscimos de responsabilidades gerenciais ou técnico-operacionais
atribuídas a colaboradores das instituições sendo que a ocupação desses
cargos comissionados recai 100% em servidores, ainda que um deles
seja ocupado por servidor requisitado e outro por inativo.
O detalhamento dos cargos gerenciais no IFTM encontra-se
na tabela a seguir, em ordem decrescente da estrutura hierárquica, discriminada por carreira e gênero dos ocupantes. Para a maioria dos cargos de direção de maior relevância ou estratégicos para
a instituição, foram nomeados professores, sendo que duas são
as situações com exigência legal de que a indicação recaia em
professor, uma delas para o cargo de direção de Reitor(a), CD-0001
e a outra para o exercício da Função Comissionada de Coordenação de Curso, FUC-0001.

5 - Movimentação de pessoal, capacitação e qualificação - Igualdade de oportunidades na UPC:
As políticas de gestão de pessoas do IFTM, via de regra, têm
propiciado tratamento isonômico aos servidores, independentemente de qualquer variável sendo bons exemplos a regulamentação da
remoção interna que sistematizou e trouxe transparência, legitimidade e credibilidade à dinâmica dos processos de movimentação
de pessoal, situação também averiguada com a implantação em
2017 e concretizada em 2018, da regulamentação da seleção interna de afastamento para participação de servidores do quadro ativo
permanente em programas de mestrado, doutorado ou estágio
pós-doutoral, que já teve 03 edições. Destaca-se por fim, a política de capacitação adotada que oportuniza a participação de todos
os servidores, independente da carreira, cargo ou campus como
demonstra a série histórica da tabela abaixo.

Fonte: SIAPE, dez/2019
Legenda: CD, Cargo de Direção; FG, Função Gratificada; FCC, Função Comissionada de
Coordenação de Curso.
*Aposentada
Fonte: SIAPE/DGP/CGDP/CCAPes, 2019

** Servidor requisitado.

Legenda: T=Técnico Administrativo em Educação, D=Professor EBTT
*Contagem sem repetição de servidores no ano
**exceto horário especial ao servidor estudante
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Capacitação: estratégia e números
O Plano Anual de Capacitação segue as diretrizes da
Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, do Decreto
nº 9.991/2019 e da Instrução Normativa nº 201/2019/SGP/ME
se constituindo em instrumento balizador das ações desenvolvidas no atendimento das necessidades da gestão e dos
processos de trabalho na Instituição como forma de garantir
o pleno desenvolvimento organizacional e seu alinhamento
ao crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional dos
servidores, cuja concepção está em sintonia com os objetivos
estratégicos norteadores do desenvolvimento do IFTM estabelecidos no PDI 2019-2023.
O plano abrange 04 frentes de capacitação simultâneas:
1) Cursos modulares ou não, presenciais, semipresenciais e/ou
a distância; 2) Cursos presenciais ministrados por profissionais
certificados e contratados de acordo com a legislação vigente;
3) Participação em Seminários, Simpósios, Jornadas, Semanas
científicas, Congressos e congêneres; e 4) Cursos de Educação
Formal ofertados diretamente pelo IFTM ou por meio de acordos
de cooperação com outras instituições de ensino. A capacitação
de servidores e sua preparação para o exercício das atribuições
do seu cargo são fundamentais à Instituição no cumprimento de
seus objetivos estratégicos e no alcance de sua missão tanto que
foram registradas capacitações de 324 servidores, das quais 178
tiveram custos para a instituição (154 participações com recursos
de 2019 e 24 participações com recursos de RAP - restos a pagar
- não processados).

Fonte: SIAPE/DGP/CGDP, 2019

Dentre as oportunidades de qualificação diretamente contemplados no plano temos 02 DINTER (um em computação IFTM/UFF e
outro em Informática IFTM/UFU), 07 Mestrado Profissional (Gestão
Pública IFTM/UNB/SETEC, Gestão de Organizações IFTM/UFSCar,
Educação IFTM, Administração IPP-Porto/IFTM, Empreendedorismo IPP-Porto/IFTM, Educação IPP-Porto/IFTM e Educação ProfEPT), 01
licenciatura (Educação Profissional e Tecnológica - Formação Pedagógica) e um programa abrangendo vários cursos de línguas estrangeiras
e LIBRAS (Centro de Idiomas IFTM). Além destes, as qualificações de
iniciativa dos servi-dores também são valorizadas. Ao todo foram
registradas a participação de 346 servidores em programas de
qualificação distribuídos por modalidade conforme gráfico a seguir,
no qual se observa um predomínio na graduação (57%) em relação
às pós-graduações stricto sensu com 42%.
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conforme representado no gráfico a seguir:

Fonte: SIAPE/DGP/CGDP/CCAPes, 2019

Como estratégia complementar de capacitação e atualização
profissional foram registradas 558 participações de servidores de
todas as unidades em congressos, seminários e similares, conforme
detalhado no gráfico a seguir.

G – Graduação; E – Especialização; M- Mestrado; D – Doutorado; PD – Pós-Doutorado
Fonte: SIAPE/DGP/CGDP, 2019

A concessão de bolsas e ressarcimento de mensalidades
por carreira e campus apresentou ao longo dos últimos anos flutuações quantitativas, contudo, o contexto econômico de restrição
orçamentária e financeira limitaram suas concessões a apenas 8
bolsas de estudo relacionadas ao DINTER IFTM-UFU distribuídas

Fonte: SIAPE/DGP/CGDP/CCAPes, 2019
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Uma das formas encontradas de possibilitar o desenvolvimento profissional dos servidores, sua qualificação e capacitação
foi conceder afastamentos facilitando a participação deles em
várias modalidades de cursos conforme demonstrado no quadro
a seguir.

Destaca-se no gráfico a seguir que as 338 liberações para
capacitação atenderam servidores de todas as unidades da
instituição.

Fonte: SIAPE/DGP/CGDP/CCAPes, 2019

Conforme apresentado no gráfico abaixo, 63% das liberações
para capacitação recaíram em servidores técnico-administrativos e
37% em professores.

Fonte: SIAPE/DGP/CGDP, 2019
Legenda: *O Decreto 9.991/2019, não prevê afastamentos parciais, com isso, estes
afastamentos deixaram de ser permitidos.
TAE – Técnico Administrativo em Educação
DOC – Professor EBTT

Fonte: SIAPE/DGP/CGDP/CCAPes, 2019
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Para a qualificação dos servidores conta-se ainda com a
concessão de Horário Especial ao Servidor Estudante (HEE), prática
observada na quase totalidade das unidades conforme representação gráfica a seguir.

Fonte: SIAPE/DGP/CGDP, 2019

Ressalta-se ao final que em todas as formas autorizadas de
capacitação e qualificação, o servidor, após o término do curso,
tem o dever de apresentar o respectivo certificado de conclusão
ou, dependendo do caso, declaração de participação.

Principais desafios e ações futuras.
A área de Gestão de Pessoas comumente responde pelas
questões essenciais à gestão das organizações, a começar pelo
estabelecimento daqueles que seriam os principais desafios a
ela inerentes. Merece destaque pela relevância e complexidade
o acompanhamento e adequações rapidamente resultantes dos
avanços e superações impostas pelas tecnologias da informação,
comunicação e, em especial, pela intrincada legislação de pessoal
quando se trata do tema no âmbito da gestão pública federal.
Junte-se a isso, para fazer frente à demandas urgentes e
emergenciais, a operação dos sistemas oficiais e suas novas interfaces e funcionalidades, a manutenção do aporte de legislação
atualizado que na maioria das vezes requer complementarmente
a elaboração de normativos internos, a governança de pessoal, o
modelo de gestão a ser adotado, a gestão de riscos, o mapeamento
e a padronização de processos, a migração de processos, rotinas,
fluxos e procedimentos para plataforma exclusivamente digital, o
mapeamento de competências, a gestão do conhecimento e do
capital intelectual da instituição, temas que se posicionam lado a
lado com outros problemas gerenciais da atualidade.
Na categoria de desafios inerentes à força de trabalho
temos o enfrentamento e gestão de potenciais riscos à redução
definitiva ou temporária do seu quantitativo.
Exemplificando o cenário e suas tendências apresenta-se no
gráfico a seguir, o detalhamento das 93 ocorrências de admissão
e sua representatividade quanto à forma de ingresso vinculada,
naturalmente, à situação funcional. Destaca-se as 41 entradas
de servidores para o quadro ativo permanente representadas pelo
percentual de ingresso por concurso público ou por redistribuição.
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Fonte: SIAPE/DGP/CGDP, 2019

Fonte: SIAPE/DGP/CGDP, 2019

Contrapondo-se aos números de ingressantes observa-se
no gráfico a seguir, o registro das 96 evasões, das quais 45 foram
de servidores do quadro de ativo-permanente de maneira que o
número de saídas supera o número de entradas, promovendo
uma diminuição no quantitativo final de servidores efetivos. O
fator preponderante na evasão de servidores foi a redistribuição
com 16% seguido pela aposentadoria com 9%. Entre os demais
colaboradores o registro por término de contrato de professor
substituto, respondeu por 48% das saídas.

Importante ressaltar no gráfico a seguir,as ocorrências de
afastamentos outros que tem retirado servidores da Instituição,
alguns dos quais de maneira impositiva em virtude de dispositivos
legais como requisições/cessões ao TRE e PGF/AGU.
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Fonte: SIAPE/DGP/CGDP, 2019

Como risco iminente de incremento no número de evasões atualmente 39 servidores, ou seja, 1 a cada 29 servidores recebe Abono de
Permanência, estando apto a requerer sua aposentadoria a qualquer
instante e com isso diminuir a já deficitária força de trabalho.

Por sua vez, a política de capacitação praticada, ao procurar conciliar e atender às demandas de melhoria da qualificação
dos servidores mediante concessão de afastamentos, também
acaba por contribuir com uma redução temporária dessa força
de trabalho, resultando em 2019 no afastamento parcial ou integral de 338 servidores.
Em relação a afastamentos por saúde nota-se uma pequena variação em seus números gerais. Isoladamente registrou-se
um aumento de 148 para 165 licenças para acompanhar familiar
doente concedidas a 90 servidores em 2019 e uma redução de
705 para 687 licenças para própria saúde em 2019, mas houve
um aumentou de 353 para 403 servidores licenciados.
Quanto à taxa de frequência de acidentes de trabalho com
uma ocorrência manteve em 2019 o patamar de 0,44 registrado em
2018 com uma pequena variação na taxa de gravidade que caiu de
2,23 para 2,20 demonstrando uma estabilidade no indicador.
Em geral a saúde é uma variável com significativo impacto
na análise da redução da força de trabalho indicando a necessidade de constante aprimoramento ou adoção de ações e medidas mais efetivas voltadas à atenção, prevenção e promoção da
qualidade de vida do servidor.
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Gestão de licitações e contratos:
1) Conformidade legal
As execuções dos procedimentos de contratação são realizadas com observância às orientações dos órgãos centrais e em
conformidade com a legislação pertinente que rege o assunto,
com destaque para:
 Lei nº 8.666/1993;
 Pregão Eletrônico: Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº 5.450/2005;
 Regime Diferenciado de Contratações: Lei nº 12.462/2011.
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2) Detalhamento dos gastos e contratações do IFTM

156

Tipos de Contratos e especificações:
Serviços comuns contínuos : Definidos objetivamente em
edital, pela sua essencialidade, visam atender à necessidade
pública de forma permanente e contínua, por mais de um
exercício financeiro. Tem como finalidade assegurar a integridade do patrimônio público ou o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, de modo que sua
interrupção possa comprometer a prestação de um serviço
público ou o cumprimento da missão institucional.
Serviços comuns por escopo: Definidos objetivamente em
edital, com prazo predeterminado para cumprimento, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo
necessário à conclusão do objeto conforme a Lei. Tem como
finalidade realizar a prestação de um serviço específico.

Terceirização de mão de obra: São aqueles em que os empregados da contratada fiquem à disposição nas dependências
da contratante para a prestação dos serviços. Tem como finalidade a ssegurar a integridade do patrimônio público ou o
funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, sem compartilhar os recursos humanos e materiais disponíveis de uma contratação para execução simultânea de outros
contratos; possiblitar a fiscalização quanto à distribuição,
controle e supervisão dos recursos humanos alocados.
Obras, Reformas ou Serviços de Engenharia: Serviços especializados realizados a partir de um projeto de engenharia e/ou
memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico
financeiro. São realizados para construção (conjunto de serviços
de engenharia), ampliação e/ou reforma de imóveis.

3) Contratações mais relevantes do IFTM em 2019 e sua associação aos objetivos estratégicos do PDI
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4) Contratações diretas do IFTM
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5) Principais desafios e ações futuras.
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Gestão patrimonial e infraestrutura:
1. Conformidade legal

3. Desfazimento de ativo:

As atividades de gestão patrimonial do IFTM, são executadas de forma segregada pelas Unidades Gestoras (Reitoria e
Campi), em observância às orientações dos órgãos centrais e em
conformidade com a legislação pertinente que rege o assunto,
com destaque para o Decreto nº 9.373/2018 e Instrução Normativa SEDAP Nº 205/1988.

Em 2019, os campi do IFTM finalizaram 6 processos de desfazimento de bens móveis, sendo 5 de doações (R$ 356.549,00) e 1
de cessão (R$ 17.545,00), resultando em R$ 374.093,37 em baixa
do ativo.

2. Principais investimentos de capital

Fonte: Tesouro Gerencial maio/2020

4. Locações de imóveis e equipamentos:
R$ 240,7 mil em gastos com locações, principalmente com
locação de máquinas fotocopiadoras:

Fonte: Tesouro Gerencial maio/2020
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5. Infraestrutura
As atividades de gestão de infraestrutura do IFTM, compreendendo ações de arquitetura engenharia e manutenção
predial, são executadas de forma segregada pelas Unidades
Gestoras (Reitoria e Campi), em observância às orientações dos
órgãos centrais e em conformidade com a legislação pertinente
que rege o assunto, com destaque para o anexo VII da INRF 97
- Discriminação de obras e serviços de construção civil (Conforme Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE) e
IBRAOP - OT nº 02/2009.
Obras: Obra de engenharia é a ação de construir, reformar,
fabricar, recuperar ou ampliar um bem, na qual seja necessária a utilização de conhecimentos técnicos específicos
Serviços de Engenharia: Serviço de Engenharia é toda a
atividade que necessite da participação e acompanhamento de
profissional habilitado conforme o disposto na Lei Federal
nº 5.194/66, tais como: consertar, instalar, montar, operar,
conservar, reparar, adaptar, manter, transportar, ou ainda,
demolir.
Reformas: Consiste em alterar as características de partes
de uma obra ou de seu todo, desde que mantendo as características de volume ou área sem acréscimos e a função de
sua utilização atual. A reforma é uma modalidade de obra.

Fonte: Setores de Engenharia dos Campi / SIMEC e SPIUNET

(Definições IBRAOP - OT nº 02/2009)
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6. Investimento em capital:

Fonte: Setores de Engenharia dos Campi / SINAPI
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Fonte: Setores de Engenharia dos Campi

7. Administração e manutenção predial (principais despesas):

Fonte: Tesouro Gerencial maio/2020

8. Principais desafios e ações futuras da Gestão Patrimonial
e Infraestrutura:
- Revisão do regimento interno quanto a estrutura organizacional e atribuições relativa as atividades de almoxarifado e
patrimônio, visando a definição tanto hierárquica quanto de
segregação de funções;

- Alocação de servidores e capacitação para realização das atividades de gestão patrimonial (almoxarifado e patrimônio), de
forma a aprimorar os controles dos ativos;
- Construção e adequação de espaços para almoxarifado;
- Realização de procedimentos de desfazimento de bens
móveis e aquisição de máquinas e equipamentos para
reposição e modernização da infraestrutura mobiliária de
alguns setores;
- Implantação do sistema SIADs e revisão da necessidade/
adequações no sistema próprio;
- Realização de novos processos de desfazimento visando
reduzir containers que são utilizados para guardar materiais
e equipamentos inservíveis.
- Promover e intensificar a conscientização e envolvimento da
comunidade quanto à conservação do patrimônio público
sob sua responsabilidade;
- Implantação de Programa de Acessibilidade do IFTM, envolvendo a continuação da adequação das instalações existentes,
novos projetos e mobiliário e equipamentos.
- Adequações da infraestrutura de edificações antigas às
normas de acessibilidade vigente, elaborando de projetos e
obras de adequação.
- Adequações da infraestrutura de edificações antigas às novas
IT (Instruções Técnicas) do Corpo de Bombeiros de MG e
elaboração de projetos; obras de adequação; formação de
equipe de brigadistas com treinamentos periódicos.
- Planejar a correta orientação e inclinação para a instalação dos
painéis ao norte e sobre as coberturas existentes; adequação
das subestações; obtenção de recursos com adequação das
subestações; projetos de captação de energia; instalação dos
painéis.
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9. Desfazimento de ativos:

2. Modelo de governança de TI

Não houve quaisquer demolições de estruturas do IFTM em
2019.

O Modelo de Governança de TI do IFTM tem como principal
instância o Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação
(CTIC) do IFTM. O CTIC é órgão de caráter consultivo e propositivo dos assuntos inerentes às áreas de Tecnologia da Informação e Comunicação do IFTM, tendo sua organização, composição,
competências e funcionamento definidos e regulados no Regimento Geral e no Regulamento Interno.
Sua atual composição é instituída pelo dirigente máximo da
Instituição, o Reitor; pelos Pró-Reitores de Administração, Desenvolvimento Institucional, Ensino, Extensão, Pesquisa e Inovação;
pelo Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação e pelos
Diretores Gerais dos Campi, sendo presidido pelo Reitor.
São de competência do CTIC:

10. Locações de imóveis e equipamentos:
Houve apenas uma locação de imóveis em 2019, referente
à quadra poliesportiva, no valor de R$ 17.400,00.
11. Mudanças e desmobilizações relevantes:
Não houve quaisquer desmobilizações de estruturas no
IFTM em 2019.

Gestão da tecnologia da informação:
1. Conformidade legal:
Para assegurar a conformidade legal da gestão e TI, o Instituto
Federal do Triângulo Mineiro respeita e pratica um vasto conjunto
de regras e diretrizes estabelecidas ou referenciadas pelo Governo Federal, órgãos de controle, Ministério do Planejamento em
conjunto com a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, Ministério da Economia com ações associadas à Secretaria
de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, padrões internacionais para a manutenção dos serviços de TI, além de obedecer às
normas estabelecidas em seus normativos internos. Desse modo,
evolui continuamente seus padrões referentes a governança de TI,
contratação de bens e serviços, acessibilidade, desenvolvimento
de sistemas e segurança da informação.

• Propor o planejamento anual de infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) do IFTM;
• Propor normas para utilização dos serviços de TIC para dar
suporte às necessidades operacionais do IFTM;
• Alinhar as ações de TIC às diretrizes estratégicas do IFTM;
• Instituir mecanismos para gestão da tecnologia da informação contribuindo para a adaptação às mudanças de circunstâncias tecnológicas ou de gestão e às novas demandas
operacionais;
• Promover a integração da comunidade constituída pelos
profissionais das áreas de TIC do IFTM;
• Propor diretrizes para política institucional de capacitação
para os profissionais da área de TIC, bem como para os
usuários de TIC do IFTM.
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O IFTM conta também com um Comitê Gestor de Segurança da
Informação e Comunicação (CGSIC). Este órgão é responsável pela
elaboração e revisão periódica da Política de Segurança da Informação
e Comunicação (POSIC) e normas relacionadas, tendo sua organização, composição, competências e funcionamento definidos e regulados no Regimento Geral do IFTM e no seu Regulamento Interno.
O Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação é constituído por servidores representantes de todos os campi
e Pró-Reitorias, indicadores pelo dirigente máximo do campus/
pró-reitoria e designados pelo Reitor. O Comitê será presidido pelo
titular da Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação.
A Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação
(DTIC) é a área responsável pela gestão da tecnologia da informação e comunicação no âmbito do IFTM, juntamente com as coordenações ligadas a ela e com as coordenadorias de TIC (CTICs)
de cada um dos campi e campi avançados. A DTIC está subordinada à Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRODIN)
e possui sob a sua gestão a Coordenação de Infraestrutura de
Tecnologia da Informação e Comunicação (CITIC), Coordenação
de Governança e Segurança de Tecnologia da Informação (CGSTI),
Coordenação de Desenvolvimento de Sistemas (CDS), Coordenação
de Suporte e Qualidade de Sistemas (CSQS).
Em 2019, a DTIC realizou um processo de reestruturação de seu
organograma, com o objetivo de adequar e atender as novas diretrizes estabelecidas pelo Governo Federal e modernizar a metodologia
de desenvolvimento de sistemas utilizada pela instituição.
O primeiro procedimento adotado pela DTIC foi o planejamento e a implantação de uma nova metodologia de desenvolvimento de sistemas. A Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas (MDS) que trabalha em conceito de Fábrica de Software,
foi substituída pela Metodologia Ágil, tornando assim o processo de desenvolvimento mais moderno e assertivo e em consonância com metodologias aplicadas no mercado da tecnologia

da informação. Com esta ação, houve a necessidade de unificar
as coordenações de Concepção e Elaboração e Construção de
Sistemas, transformando-as em Coordenação de Desenvolvimento de Sistemas. A Coordenação de Transição e Suporte teve
sua nomenclatura e atividades adequadas para Coordenação de
Suporte e Qualidade de Sistemas.
Através da PORTARIA Nº 778, de 4 de ABRIL DE 2019, o Governo
Federal dispôs sobre a implantação da Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação nos órgãos e entidades pertencentes ao Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da
Informação do Poder Executivo Federal (SISP).
Para atender o que condiz a portaria citada, a DTIC estabeleceu
a criação da Coordenação de Governança e Segurança de Tecnologia
da Informação. Está coordenação é responsável por avaliar e direcionar o uso futuro das tecnologias da informação e comunicação e
monitorar os esforços já empregados com objetivo de dar suporte
a Instituição na realização de suas metas estratégicas estabelecidas
no Plano de Desenvolvimento Institucional. Responsável ainda por,
analisar os riscos corporativos relacionados à informação gerenciada por sistemas e tomar medidas para proteger esta informação em
critérios de confidencialidade, integridade e disponibilidade. Além
disso, deverá garantir a existência de uma infraestrutura básica de
dados cujo formato e conteúdo atenda às necessidades das áreas
de negócios com relação às informações, além de garantir o acesso a
bases de dados íntegras consistentes, e seguras.
Os campi e campi avançados possuem em seu organograma uma Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTICs), a qual é responsável pela gestão de TIC em seus
respectivos campi, provendo suporte aos usuários de serviços e
equipamentos e equipamentos de TIC.
A DTIC presta assessoria às CTICs no que se refere aos sistemas de segurança, infraestrutura, aquisição de bens e serviços,
bem como oferece suporte ao sistema VIRTUALIF.
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3. Montante de recursos aplicados em TI
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4. Contratações mais relevantes de recursos de TI

5. Principais iniciativas (sistemas e projetos) e resultados na
área de TI por cadeia de valor

6. Segurança da Informação
Após análise da comissão estabelecida em 2018, por meio da
PORTARIA nº 1.506 de 21 de AGOSTO DE 2018, levantou-se a necessidade da implantação da figura do Analista de Segurança. Diante disto,
foi implementado o Analista de Segurança na Coordenação de Governança e Segurança de Tecnologia da Informação que tem por objetivo
propor políticas de Segurança da Informação e Comunicação e implementar normas e procedimentos aderentes à política de segurança da
informação, mantendo-as alinhadas às políticas do IFTM.
Com a finalidade de capacitar a área de Segurança de TIC do
IFTM, o Analista de Segurança participou de um curso intitulado de
“Teste de Invasão de Aplicações Web” ministrado pela Escola Superior de Redes da Rede Nacional de Pesquisa (ESR/RNP). Este curso
possui como objetivo instruir o participante na identificação das
possíveis vulnerabilidades do sistema através de testes massivos de invasão a aplicações Web.
Conforme citado anteriormente, o IFTM conta também com um
Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação (CGSIC)
que formaliza pareceres, recomendações e indicações no que tange
a Segurança da Tecnologia da Informação.
7. Principais desafios e ações futuras
A seguir são elencados os principais desafios e ações futuras da área de TIC do IFTM:
a) Promover melhores na área de segurança da informação (backup,
redundância, infraestrutura, profissionais), com a implantação
das melhores práticas adotadas pelo mercado nessa área;
b) Implantação do Acordo de Nível de Serviço entre DTIC e os
stakeholders da instituição. Este compromisso tem por objetivo detalhar o serviço prestado pela TIC determinando o
nível de qualidade a serem garantidos, as responsabilidades
das partes envolvidas e eventuais compensações quando os
níveis de qualidade não forem obtidos.
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c) Plena adoção da cultura de gestão por projetos;
d) Consolidar e amadurecer o processo de desenvolvimento de
sistemas com a revisão e correção das diretrizes adotadas
na metodologia ágil;
e) Consolidar a implantação da Governança de TIC, com a obtenção
de um nível aprimorado no índice de Governança de TIC (iGovTI);
f) Ampliar a oferta e aprimorar os serviços online do IFTM por
meio da transformação digital;
g) Consolidar as atividades relacionadas ao Analista de Segurança,
afim de obter um ambiente (sistemas e servidores) mais seguro
para os dados da instituição;
h) Buscar o reconhecimento da TIC como área estratégica dentro
do IFTM.

Gestão de custos:
Ao longo do ano de 2019, o IFTM procurou executar suas
despesas com eficiência e eficácia, valorizando os recursos públicos
e gerando valor para a comunidade na qual está inserido. Dentre
as despesas empenhadas, existem as discricionárias, ou seja, aquelas que estão no poder do IFTM decidir qual a alocação adequada
do gasto e as obrigatórias, como salários e outros benefícios de
pessoal. Estas despesas são classificadas e executadas por meio
de programas e ações. Um programa é a categoria que articula um
conjunto de ações (orçamentárias e não-orçamentárias) suficientes para enfrentar um problema e uma ação é a operação da qual
resultam produtos (bens ou serviços) que contribuem para atender
ao objetivo de um programa. Abaixo, a relação das despesas empenhadas pelo IFTM no ano de 2019 por programa e ação.
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possuem caráter obrigatório e, portanto, não seria possível o remanejamento. Do recurso discricionário, grande parte dele foi alocado
para despesas de funcionamento (23 milhões), onde encontram-se
as despesas com terceirizados, materiais de consumo, serviços de
pessoas jurídica e despesas com energia, água, telefone e internet.
Com relação à área de atuação, relatório extraído do tesouro
gerencial, demonstra que grande partem do recurso foi destinado
para a área finalística (89% dos empenhos) e 10% para a área de
suporte com pode ser visto no gráfico abaixo.

Observa-se claramente que, tanto no caso dos programas
quanto nas ações, a maior parte dos recursos do IFTM foi alocada
para o pagamento de despesas ligadas ao programa de gestão e
manutenção da instituição e para a ação de pagamento de ativos.
Nesse arcabouço encontramos as despesas com salários e outros
benefícios de pessoal. Vale apena ressaltar que essas despesas

Embora o orçamento da rede federal de ensino técnico e
tecnológico tem caído nos últimos anos, o IFTM tem aplicado boa
parte de seu recurso no intuito de cumprir sua missão institucional,
qual seja, ofertar a educação profissional e tecnológica por meio do
ensino, da pesquisa e da extensão, promovendo o desenvolvimento na perspectiva de uma sociedade inclusiva e democrática.
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Para tanto, foram gastos em 2019, R$ 1.968.463,00 em materiais de consumo (339030), sendo que muitos deles, para o desenvolvimento das aulas teóricas e práticas, R$ 3.113.694,00 em equipamentos, boa parte para a reestruturação de laboratórios e outros
permanentes ligados às atividades de ensino. Outra preocupação
do IFTM é quanto à retenção dos alunos na instituição, para isso,
o IFTM investiu em 2019 mais de 4,5 milhões com a ação de assistência estudantil, sendo que a maioria desse recurso foi destinado
para pagamento de bolsas de uma modalidade denominada “bolsa
permanência” e somando-se a isso, quase 1 milhão para pagamento de bolsas de monitoria (ação de fomento) a fim de atender
as necessidades educacionais dos estudantes.
Quanto aos desafios e ações futuras para a alocação mais
eficiente dos recursos e melhoria dos gastos públicos, o IFTM vem
adotando mecanismos que contribuem com essa temática. Um dos
processos criados para isso foi a MDR (matriz de descentralização
dos recursos), mecanismo que rateia o recurso do campus/reitoria
para os vários centros de custos que o compõem. Cada gestor, com
base nas demandas futuras, objetivos e metas traçados no PDI, distribui seu orçamento para os agentes que terão a responsabilidade de
transformarem esses recursos em insumos (produtos e serviços), a
fim de que as metas possam ser alcançadas. Dentre os desafios futuros, está a sistematização da MDR no ERP do IFTM.

Sustentabilidade ambiental:
Critérios de sustentabilidade da contratações e aquisições
I. As contratações realizadas pela unidade jurisdicionada observam os parâmetros estabelecidos no Decreto nº 7.746/2012 e
segue a legislação vigente quanto às especificações e demais

exigências do projeto básico ou executivo para contratação
de obras e serviços de engenharia.
II. Adota critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de
bens e na contratação de serviços ou obras, tendo por base as
diretrizes estabelecidas na legislação vigente, de forma a possibilitar ações que gerem menor impacto sobre os recursos naturais;
há preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local; maior eficiência na utilização de recursos naturais
como água e energia; melhoria no processo de manutenção de
equipamentos e edificações, para maior vida útil e menor custo
de manutenção e, origem ambientalmente regular dos recursos
naturais utilizados nos bens, serviços e obras.
III. Há nas dependências do IFTM sistema de coleta seletiva; as
torneiras es-tão sendo trocadas para torneiras temporizadas;
são utilizados papeis reciclados sempre que possível; é dada
preferência para aquisição de itens sustentáveis (classificação A
no Inmetro/Selo PROCEL) e aparelhos com gás ecológico R410A;
e o projeto PAPEL ZERO, que vem reduzindo drasticamente a
quantidade de documentos impressos no Instituto.
Projeto PAPEL ZERO
Conforme Decreto N° 8.539, de 08 de outubro de 2015, o IFTM
em 02/01/2018 implementou o projeto “Papel Zero”, em um esforço
institucional no sentido de eliminar ao máximo a utilização de papel,
não apenas em processos, mas também em outros documentos,
como formulários, requerimentos diversos, etc.
Assim, todos os processos abertos a partir de 2018 foram
exclusivamente digitais, assim como as comunicações oficiais e
outros documentos rotineiros. Em 2019 este trabalho se intensificou,
e os resultados positivos continuaram a aparecer.
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Algumas informações relevantes sobre o projeto:
• Quantidade de processos abertos em 2019 - 4.390 (ativos e
arquivados);
• Quantidade de documentos elaborados em 2019 - 73.011;

• Quantidade de documentos anexados à processos em 2019
(uploads) - 149.710;
• Quantidade total de informações armazenadas até o fim de
2019 (quantos gigabytes já foram ocupados com informações)
- 166, 25 GB de arquivos gerados (documentos elaborados
no DOCS como anexos aos documentos/processos).

Além disso, a implantação do projeto trouxe economias diversas. A maioria dos campi trouxeram economias relevantes para o
IFTM em relação à utilização de papel, como por exemplo os citados no gráfico abaixo, considerando que a cada ano a necessidade de
papel aumentaria:
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Assim citam-se como destaques o Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico (CAUPT), com redução de 95,80% do número de resmas
de papel, seguido pelo Campus Avançado Campina Verde (CACV), com redução de 85,71%, e o Campus Paracatu, com 74,09% de redução do
mesmo material. De maneira consolidada, o IFTM reduziu em quase 27% a utilização de papel em 2019 em comparação a 2018.
O IFTM também reduziu o consumo de cartuchos de tinta, passando de 696 unidades em 2016 para apenas 339 em 2019, conforme
gráfico abaixo:

Assim, em 2019 o IFTM reduziu o consumo em 104 unidades de cartuchos, em relação a 2018. A previsão é que em 2020 estas reduções
sejam ainda melhor percebidas e potencializadas a partir dos novos formulários e demais documentos digitais, além das assinaturas
eletrônicas pelos alunos e pelos fornecedores.
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CAPÍTULO V - Informações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis
Declaração da contadora geral:
De acordo com a estrutura
organizacional do IFTM, todas
as Unidades Gestoras, Reitoria e Campi, possuem unidades de contabilidade com a
indicação de um responsável
pela Contabilidade da Unidade, sendo que a Coordenação
de Contabilidade da Reitoria CCont/Rei atua como setorial
contábil do IFTM.
Desta forma cada contador realiza a conformidade contábil da
UG, enquanto que a conformidade contábil do órgão setorial é
realizado pela CCont/Rei.
Esta declaração reflete a conformidade contábil das demonstrações
contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2019 e é pautada
na Macrofunção 020315 – Conformidade Contábil presente no
Manual SIAFI- Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal.
As demonstrações contábeis, Balanço Patrimonial, Demonstração
de Variações Patrimoniais, Demonstração de Fluxo de Caixa, Balanço
Orçamentário, Balanço Financeiro e suas notas explicativas, encerradas em 31 de dezembro de 2019, estão, em todos os aspectos
relevantes, de acordo com a Lei 4.320/64, o Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público e o Manual SIAFI.

Demonstrações Contábeis
Em 2019, as informações orçamentárias, financeiras e contábeis, inclusive de custos, foram extraídas dos registros constantes
do SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira, tendo
sido consolidados no órgão 26413 – IFTM, a movimentação da
Reitoria e seus Campi e utilizado para elaboração das Demonstrações Contábeis, cujas estruturas e composição estão de acordo
com o padrão da contabilidade aplicada ao setor público.
As Demonstrações Contábeis do órgão são elaboradas
em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, das
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público
(NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o Manual
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e o Manual
SIAFI e são compostas por:
1. Balanço Patrimonial (BP);
2. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
3. Balanço Orçamentário (BO);
4. Balanço Financeiro (BF);
5. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);
6. Notas Explicativas
A seguir, evidenciamos a situação e o desempenho financeiro,
orçamentário e patrimonial da gestão do IFTM no exercício de 2019,
por meio de demonstrações resumidas de valores relevantes extraídos
das demonstrações financeiras e das notas explicativas.
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Do Balanço Patrimonial
No balanço patrimonial, o Ativo Circulante representa
11,84% e o Ativo Não Circulante 88,16% do total do Ativo.
O grupo de Caixa e Equivalentes de Caixa representa 74,81%
do Ativo Circulante e 8,86% do total do Ativo, sendo em sua
maioria utilizado para o pagamento das obrigações trabalhistas no início do ano.
No Ativo Não Circulante o principal grupo é o de Imobilizado
que representa 88,08% do total do Ativo.
A conta de maior representatividade no Imobilizado é a de
Bens Imóveis, sendo 87,23% do grupo.
No grupo do Passivo, o Passivo Circulante representa 16,64%
e o Patrimônio Líquido 83,36%.
No Passivo Circulante, o grupo de Demais Obrigações a Curto
Prazo representa 53,31% e o de Obrigações Trabalhistas,
Previdenciárias e Assist. a Pagar 44,77%.
O grupo Demais Obrigações a Curto Prazo, 91,77% é referente
ao registro de transferências financeiras, realizado pela Contabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional, necessário para o
pagamento de obrigações assumidas.

O gráfico, a seguir, apresenta um comparativo entre os
principais grupos do Ativo e do Passivo que compõe o Balanço
Patrimonial.
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Da demonstração das variações
patrimoniais
Do relatório da Demonstração das
Variações Patrimoniais, 95,42% das Variações
Patrimoniais Aumentativas, são representadas pelo grupo de Transferências e Delegações Recebidas, que se referem às transferências financeiras realizadas pelo Governo
Federal relativas a execução orçamentária
do IFTM. Das Variações Patrimoniais Diminutivas, 62,61% se referem aos gastos com o
grupo de Pessoal e Encargos.
O gráfico, a seguir, apresenta um
comparativo entre os principais grupos
das Variações Patrimoniais.

Fonte: SIAFI, 2018 e 2019
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Do Balanço Orçamentário
No final de 2019, realizou-se 102,03%
da receita própria prevista inicialmente para
a instituição, correspondente a 100% das
receitas correntes. Essas receitas representaram 0,36% das receitas para cobrir o total
de despesas empenhadas, sendo necessário o recebimento de transferências
realizadas pelo Governo Federal relativas
a execução orçamentária do IFTM.
Das despesas empenhadas em 2019,
96,80% se referem a Despesas Correntes
e 3,20% a Despesas de Capital. Das Despesas Correntes, 83,47% ser referem a gasto
com Pessoal e Encargos Sociais.
Do Balanço Financeiro
Do total de Ingressos Financeiros
no exercício de 2019, 83,78% se referem
ao grupo de Transferências Financeiras
Recebidas, feitas pelo Governo Federal
relativas a execução orçamentária do
IFTM, 10,32% a Recebimentos Extraorçamentários para pagamentos de Restos a
Pagar, 0,28% as Receitas Próprias e 5,62%
ao Saldo do Exercício Anterior.
Do total de Dispêndios Financeiros
em 2019, 68,04% se referem as Despesas
Ordinárias cujo maior dispêndio é com
Pessoal, 9,04% se destina as Despesas
Vinculadas sendo em sua maior parte os

dispêndios com Previdência Social (RPPS), 7,79% as Transferências Financeiras Concedidas
relativas à execução das despesas correntes e de capital dos Campi, 9,40% a Pagamentos
Extraorçamentários destinados aos pagamentos de Restos a Pagar e 5,72% ao Saldo para
o Exercício Seguinte.
O gráfico, a seguir, apresenta um comparativo entre os Ingressos e Dispêndios do
Balanço Financeiro.

Fonte: SIAFI, 2018 e 2019
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Do Demonstrativo de Fluxo De Caixa

Da Estrutura Organizacional

Outros Ingressos Operacionais, representa 99,67% dos Ingressos de recursos,
com um aumento de 5,66% em comparação
com o mesmo período do ano anterior e
99,84% do valor desse grupo referem-se
às transferências financeiras feitas pelo
Governo Federal relativas a execução
orçamentária do IFTM.
Pessoal e Demais Despesas representam 80,23% dos Desembolsos das
Operações, com um aumento de 15,77%
em comparação com o mesmo período
do ano anterior.
O restante dos desembolsos se referem as Transferências Concedidas 10,20%,
realizadas aos Campi para sua execução
financeira e 9,57% a Outros Desembolsos
Operacionais.
O resultado em 2019 do total de
Ingressos menos o total de Desembolsos
gerou um saldo de caixa das atividades
operacionais de R$7.094.906,05, que deduzindo a atividades de investimento no valor
de R$6.769.296,18, resultou no saldo de
R$325.609,87, que somado ao saldo final
de 2018 de R$18.626.673,90 levou ao saldo
final de Caixa e Equivalentes de Caixa de
R$18.952.283,77.

A estrutura organizacional do IFTM apresenta Unidades Gestoras na Reitoria e seus
Campi, com um contador responsável em cada uma, que realiza a conformidade contábil no
campus (exceto Campus Avançado) e a Coordenação de Contabilidade na Reitoria como
setorial contábil.
A Setorial contábil do IFTM é composta pelas seguintes Unidades Gestoras executoras
e contadores:
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1. Balanço Patrimonial (BP)
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2. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)
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3. Balanço Orçamentário (BO)
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4. Balanço Financeiro (BF)
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5. Demonstração dos Fluxos De Caixa (DFC)
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6. Notas Explicativas
1 - Base de Preparação das Demonstrações e das Práticas Contábeis
As Demonstrações Contábeis do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (DCON - IFTM) são elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964,
do Decreto nº 93.872/1986, da Lei nº 10.180/2001 e da Lei Complementar nº 101/2000. Abrangem, também, as Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho
Federal de Contabilidade (CFC), o Manual de Contabilidade Aplicada
ao Setor Público (MCASP) e o Manual SIAFI.
Elaboradas a partir das informações constantes no Sistema
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
(SIAFI), as DCON – IFTM consolidam as contas da Reitoria e de
seus Campi. A estrutura organizacional do IFTM é composta pela
Reitoria, localizada no município de Uberaba/MG, pelos Campi
Ituiutaba, Paracatu, Patos de Minas, Patrocínio, Uberaba, Uberlândia, Uberlândia Centro e pelos Campi Avançados Uberaba
Parque Tecnológico e Campina Verde. A Reitoria é o órgão executivo do Instituto Federal o qual é responsável pela administração,
coordenação e a supervisão de todas as atividades da autarquia;
já os campi, que para fins da legislação educacional, são considerados sedes, estão inscritos como Unidades Gestoras distintas,
porém com Gestão única para o IFTM.

As estruturas e a composição das DCON - IFTM estão de
acordo com as bases propostas pelas práticas contábeis brasileiras
(doravante modelo PCASP). Dessa forma, as DCON - IFTM são
compostas por:
1. Balanço Patrimonial (BP);
2. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
3. Balanço Orçamentário (BO);
4. Balanço Financeiro (BF);
5. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);
6. Notas Explicativas.
O uso do conceito de conta única, derivado do princípio
de unidade de tesouraria (conforme art. 1º e 2º do Decreto nº
93.872/1986), exige que todas as receitas e as despesas, orçamentárias e extraorçamentárias, sejam controladas em um único
caixa. Dessa forma, no BF, os saldos oriundos do exercício anterior e os destinados ao exercício seguinte estão concentrados no
grupo Caixa e Equivalentes de Caixa.
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2 - Resumo dos Principais Critérios e Políticas Contábeis
A seguir, são apresentados os principais critérios e políticas
contábeis adotados no âmbito da União, tendo em consideração
as opções e premissas do modelo de contabilidade aplicada ao
setor público.
(a) Moeda funcional
A moeda funcional da União é o Real.
(b) Caixa e equivalentes de caixa
Incluem dinheiro em caixa, conta única, demais depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata. Os valores são
mensurados e avaliados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das
demonstrações contábeis.

O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado. Há, também, a possibilidade
de redução de valores do estoque, mediante as contas para ajustes para perdas ou para redução ao valor de mercado, quando o
valor registrado estiver superior ao valor de mercado.
(e) Ativo realizável a longo prazo
Compreendem os direitos a receber a longo prazo principalmente com dívida ativa não tributária. Os valores são avaliados e mensurados pelo valor original e, quando aplicável, são
acrescidos das atualizações e correções monetárias, de acordo
com as taxas especificadas nas respectivas operações.
Para os ativos desse item, quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas.

(c) Créditos a curto prazo
Compreendem os direitos a receber a curto prazo relacionados, principalmente, com: (I) créditos tributários; (II) créditos
não tributários; (III) dívida ativa; (IV) transferências concedidas;
(V) empréstimos e financiamentos concedidos; (VI) adiantamentos; e (VII) valores a compensar. Os valores são mensurados e
avaliados pelo valor original, acrescido das atualizações monetárias e juros, quando aplicável.
É constituído também ajuste para perdas, com base na
análise dos riscos de realização dos créditos a receber.

(f) Imobilizado
O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou
produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida),
bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação.
Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção
são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos
aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

(d) Estoques
Compreendem as mercadorias em almoxarifado. Na entrada, esses bens são avaliados pelo valor de aquisição ou produção/
construção.

(g) Intangível
Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados
à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade,
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são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou
de produção, deduzido o saldo da respectiva conta de amortização
acumulada (quando tiverem vida útil definida) e o montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua
vida útil por redução ao valor recuperável (impairment).
(h) Depreciação, amortização ou exaustão de bens móveis
A base de cálculo para a depreciação, a amortização e a exaustão é o custo do ativo imobilizado, compreendendo tanto os custos
diretos como os indiretos. O método de cálculo dos encargos de
depreciação para os bens móveis é o das quotas constantes.
Como regra geral, a depreciação dos bens móveis deve ser
iniciada a partir do primeiro dia do mês seguinte à data da colocação do bem em utilização. Porém, quando o valor do bem adquirido e o valor da depreciação no primeiro mês sejam relevantes,
admite-se, em caráter de exceção, o cômputo da depreciação em
fração menor do que um mês.
(i) Depreciação de bens imóveis cadastrados no SPIUnet
O valor depreciado dos bens imóveis da União, das autarquias e das fundações públicas federais é apurado mensal e
automaticamente pelo sistema SPIUnet sobre o valor depreciável da acessão, utilizando-se, para tanto, o Método da Parábola
de Kuentzle, e a depreciação será iniciada no mesmo dia em que
o bem for colocado em condições de uso.
A vida útil será definida com base no laudo de avaliação
específica ou, na sua ausência, por parâmetros predefinidos pela
Secretaria de Patrimônio da União (SPU) segundo a natureza e as
características dos bens imóveis. Nos casos de bens reavaliados,
independentemente do fundamento, a depreciação acumulada
deve ser zerada e reiniciada a partir do novo valor.

(j) Passivos circulantes e não circulantes
As obrigações da União são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas
até a data das demonstrações contábeis.
Os passivos circulante e não circulante apresentam a
seguinte divisão:
(I) obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais;
(II) empréstimos e financiamentos;
(III) fornecedores e contas a pagar;
(IV) obrigações fiscais;
(V) obrigações de repartições a outros entes;
(VI) provisões; e
(VII) demais obrigações.
(k) Provisões
As provisões são reconhecidas quando a possibilidade de
saída de recursos no futuro é provável, e é possível a estimação
confiável do seu valor. São atualizadas até a data das demonstrações contábeis pelo montante provável de perda, observadas suas naturezas e os relatórios técnicos emitidos pelas áreas
responsáveis.
(l) Benefícios a empregados
Os benefícios a empregados (aqui o termo está sendo utilizado de acordo com o vocabulário das normas contábeis, porém
se refere principalmente aos servidores públicos), referentes a
benefícios de curto prazo para os empregados atuais, são reconhecidos pelo regime de competência de acordo com os serviços prestados, sendo registrados como variações patrimoniais
diminutivas. Os benefícios pós-emprego de responsabilidade da
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União, relacionados com aposentadorias e pensões, são também
reconhecidos pelo regime de competência.
(m) Ativos e passivos contingentes
Os ativos e passivos contingentes não são reconhecidos nas
demonstrações contábeis. Quando relevantes, são registrados
em contas de controle e evidenciados em notas explicativas.
(n) Apuração do resultado
No modelo de contabilidade aplicada ao setor público, é
possível a apuração dos seguintes resultados:
I. Patrimonial;
II. Orçamentário; e
III. Financeiro.
(n.1) Resultado patrimonial
A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação
das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações
patrimoniais diminutivas (VPD).
As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios
econômicos fluirão para União e quando puderem ser mensuradas
confiavelmente, utilizando-se a lógica do regime de competência. A
exceção se refere às receitas tributárias e às transferências recebidas, que seguem a lógica do regime de caixa, o que é permitido de
acordo com o modelo PCASP.
As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerá
decréscimos nos benefícios econômicos para a União, implicando
em saída de recursos ou em redução de ativos ou na assunção de
passivos, seguindo a lógica do regime de competência. A exceção
se refere às despesas oriundas da restituição de receitas tributárias e às transferências concedidas, que seguem a lógica do regime
de caixa, o que é permitido de acordo com o modelo PCASP.

A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas
de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a
apuração, o resultado é transferido para conta de Superávit/Déficit
do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais.
(n.2) Resultado orçamentário
O regime orçamentário da União segue o descrito no art. 35
da Lei nº 4.320/1964. Desse modo, pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente
empenhadas.
O resultado orçamentário representa o confronto entre as
receitas orçamentárias realizadas e as despesas orçamentárias
empenhadas. O superávit/déficit é apresentado diretamente no
Balanço Orçamentário.
(n.3) Resultado financeiro
O resultado financeiro representa o confronto entre ingressos
e dispêndios, orçamentários e extraorçamentários, que ocorreram
durante o exercício e alteraram as disponibilidades da União.
No Balanço Financeiro, é possível identificar a apuração do
resultado financeiro. Em função das particularidades da União, pela
observância do princípio de caixa único, é possível, também, verificar
o resultado financeiro na Demonstração dos Fluxos de Caixa.
3- Principais Mudanças nas Práticas e Procedimentos Contábeis
No final do exercício de 2018 a Secretaria do Tesouro Nacional fez a implantação do novo sistema de pagamento de ordens
bancárias, o que ocasionou o adiamento do pagamento da folha
de pessoal, e consequentemente um aumento do valor em Caixa
e Equivalentes de Caixa e da conta de Obrigações Trabalhistas,
Previdenciárias e Assist. a Pagar.
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A seguir, são detalhados os principais itens das demonstrações contábeis do IFTM no período em análise.
4 - Balanço Patrimonial
Caixa e Equivalentes de Caixa
O grupo “Caixa e Equivalentes de Caixa” contempla o numerário e outros bens e direitos com maior capacidade de conversibilidade em “Moeda Nacional” e representa 8,86% do Ativo.
Houve um aumento de 1,75% do saldo desse grupo, em
relação a dezembro de 2018.
A tabela a seguir demonstra a composição de Caixa e
Equivalentes de Caixa, bem como sua evolução em relação a
31 de dezembro de 2018:

Fonte: SIAFI, 2018 e 2019				

Créditos a Curto Prazo
Esse grupo é composto pelas contas de Adiantamento de
13º Salário, Adiantamento de Férias e outros créditos. A conta
de Adiantamento de 13º Salário com saldo de R$2.571.822,88,
representa 58,29%, Adiantamento de Férias com saldo de
R$1.435.544,99, representa 32,54% e os outros créditos representam 9,17% dos Créditos a Curto Prazo.
O grupo de contas Créditos a Curto Prazo, representa 2,06%
do Ativo e apresentou um aumento de 94,0% com relação ao
ano anterior, ou seja, de R$2.269.469,39 em 31/12/2018 para
R$4.411.800,68 em 31/12/2019.

Créditos a Longo Prazo
O grupo de contas Créditos a Longo Prazo no valor de
R$8.002,20, é composto pelas contas de Dívida Ativa Não Tributária a receber no valor de R$904.454,60 menos a conta de
Ajustes para Perdas em Créditos de Longo Prazo no valor de
R$896.452,40 e apresentou um aumento de 96,0% com relação
ao período anterior de 31/12/2018, devido ao registro de novos
processos a receber.
A provisão para perdas sobre a Dívida Ativa Não Tributária
foi feita tendo como base o histórico de recebimentos passados.
Na metodologia utilizada, a perda estimada é calculada aplicando- se o quociente médio de recebimento sobre o saldo atualizado da conta de valores a receber e subtraindo-se este resultado
do saldo atualizado da conta valores a receber.
Imobilizado
O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou
produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos a depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida),
bem como redução ao valor recuperável e reavaliação.
Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção
são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos
aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios
econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles
são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.
Em 31/12/2019, o IFTM – Instituto Federal do Triângulo
Mineiro, apresentou um saldo de R$188.381.001,28 relacionado
a imobilizado.
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Na tabela a seguir, é apresentada a composição do Subgrupo
Imobilizado, para os exercícios de 2019 e 2018.

Dos Bens Móveis registrados no Órgão, 36,52% referem-se
a Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas, divididos
conforme tabela a seguir:

Fonte: SIAFI, 2018 e 2019

Bens Móveis
Os Bens Móveis do órgão IFTM – Instituto Federal do Triângulo
Mineiro, em 31/12/2019 totalizavam R$24.063.392,79 (já descontada a
Depreciação / Amortização Acumulada) e estão distribuídos em várias
contas contábeis conforme detalhado na tabela a seguir.

Fonte: SIAFI, 2019

Fonte: SIAFI, 2018 e 2019

Dos bens móveis, a conta “Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas” foi a que teve o maior aumento até o 4º trimestre
de 2019, um aumento no valor de R$1.105.956,39, apresentando
uma variação positiva de 6,53% comparado ao ano anterior. Sendo
que dessa variação 55,84% decorreu da aquisição de equipamentos para laboratórios dos Campi, 11,89% recebimento em doação
de estufas, 12,15% a aquisição de outros equipamentos agropecuários, 7,41% aquisição de equipamentos de comunicação e
12,71% a aquisição de outras máquinas, aparelhos, equipamentos
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e ferramentas para atender a demanda relacionada às atividades
de ensino da instituição e a atividades administrativas.
Bens Imóveis
Os Bens Imóveis do IFTM – Instituto Federal do Triângulo
Mineiro em 31/12/2019 totalizaram R$158.567.228,50 e estão
distribuídos em várias contas contábeis, conforme demonstrado
na tabela a seguir.

Fonte: SIAFI, 2018 e 2019

De acordo com a tabela anterior, os Bens de Uso Especial
correspondem a 88,35% de todos os bens imóveis reconhecidos
contabilmente no Balanço Patrimonial do Órgão IFTM – Instituto Federal do Triângulo Mineiro, perfazendo o montante de
R$149.802.084,10 em 31/12/2019 a valores brutos.
Em síntese, os Bens de Uso Especial mais relevantes na
composição do patrimônio imobiliário do Instituto Federal do
Triângulo Mineiro, são constituídos de imóveis de uso educacional
(98,71%) e imóveis residenciais (1,29%).

Fonte: SIAFI, 2018 e 2019

O aumento de R$10.191.536,67 em 2019 com relação a
2018, na conta de Imóveis de Bens de Uso Especial, foi devido à
conclusão de obras dos Campi no valor de R$10.047.730,96, com
as correspondentes baixas das contas de Bens Imóveis em Andamento e de Estudos e Projetos e a mudança de classificação de
bem imóvel residencial para bem imóvel de uso educacional no
valor de R$143.805,71 no Campus Uberlândia.
As obras concluídas tratam-se, do registro da entrega da
edificação do Campus Paracatu com recuperação de parte da
edificação, sendo o valor total de R$6.265.803,95, da construção
da primeira etapa do bloco Administrativo e conclusão do projeto
de prevenção de incêndio do Campus Uberaba (R$1.645.740,40),
da construção do Bloco F para Laboratórios da Eletrotécnica do
Campus Ituiutaba mais projeto (1.645.617,75), a construção de
instalações de esgotos sanitários e drenagem de águas pluviais no
Campus Patrocínio (R$171.427,23) e a instalação e manutenção de
rede elétrica predial no Campus Patos de Minas (R$319.141,69).
(a) Reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação,
amortização e exaustão
Os procedimentos para registro da reavaliação, redução a
valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão na Administração Pública Direta da União, suas autarquias e fundações
tem como base legal a Lei nº 4.320/1964, Lei Complementar nº
101/2000, NBCASP, MCASP e Lei nº 10.180/2001. Os procedimentos contábeis estão descritos, de maneira mais detalhada, no
Manual SIAFIWeb, Macrofunção 020330, disponível no sítio da
STN e na Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014.
(a.1) Reavaliação
Segundo a Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014 os valores dos
bens imóveis de uso especial da União, autarquias e fundações
públicas federais deverão ser reavaliados, aqueles nos quais seja
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aplicado, a título de benfeitoria, valor percentual igual ou superior ao estipulado pela SPU; houver alteração de área construída,
independentemente do valor investido; seja comprovada a ocorrência de quaisquer sinistros, tais como incêndio, desmoronamento, desabamento, arruinamento, dentre outros.
Os valores são atualizados sistemicamente, a cada ano, na data
base de 31 de dezembro, independentemente da classificação,
considerando os parâmetros e características específicas dos
imóveis e preços unitários regionais, atualizados periodicamente.
(a.2) Redução ao valor recuperável de ativos - Impairment
O órgão IFTM – Instituto Federal do Triângulo Mineiro, avaliou
se houve qualquer indicação de que um ativo possa ter o seu
valor reduzido ao valor recuperável no período de 2011 a 2014
para atender macrofunção 020330 emitida em 07/10/2011,
sem possibilidade de reversão desta perda em um futuro
próximo conforme análise em 31/12/2018.
A metodologia de avaliação dessa indicação de redução ao
valor recuperá-vel, bem como a mensuração do valor seguiram as orientações do MCASP (Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais) e estão descritas de forma mas detalhada
no Manual SIAFIWeb, Macrofunção 020330, disponível no sítio
da STN (www.tesouro.gov.br).
(a.3) Depreciação, amortização ou exaustão de bens móveis
A base de cálculo para a depreciação, amortização e exaustão
é o custo do ativo imobilizado, compreendendo tanto os
custos diretos como os indiretos. O método de cálculo dos
encargos de depreciação a ser utilizado para toda a Administração Pública direta, autárquica e fundacional para os bens
móveis é o das quotas constantes.
Como regra geral, a depreciação dos bens móveis será iniciada
a partir do primeiro dia do mês seguinte à data da colocação

do bem em utilização. Porém, quando o valor do bem adquirido e o valor da depreciação no primeiro mês sejam relevantes,
admite-se, em caráter de exceção, o cômputo da depreciação
em fração menor do que um mês.
(a.4) Depreciação de bens imóveis cadastrados no SPIUnet
A Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014, dispõe sobre procedimentos e re-quisitos gerais para mensuração, atualização,
reavaliação e depreciação dos bens imóveis da União, autarquias e fundações públicas federais, controlados pelo SPIUnet.
O SPIUnet é um sistema de cadastro e controle de imóveis
da União e de terceiros utilizados pelos Órgãos Federais, que
mantém atualizado o valor patrimonial dos imóveis. O sistema é
interligado ao SIAFI para o reconhecimento contábil das adições,
baixas e transferências, exceto a depreciação, que por sua vez é
registrado no SIAFI por meio de um arquivo que é encaminhado
pela SPU à STN, para que seja contabilizado no SIAFI.
O valor depreciado dos bens imóveis da União, autarquias e
fundações públicas federais é apurado mensal e automaticamente pelo sistema SPIUnet sobre o valor depreciável da acessão, utilizando-se para tanto o Método da Parábola de Kuentzle
e a depreciação será iniciada no mesmo dia que o bem for colocado em condições de uso.
O Método da Parábola de Kuentzle distribui a depreciação
ao longo da vida útil da benfeitoria, segundo as ordenadas
de uma parábola, apresentando menores depreciações na
fase inicial e maiores na fase final, o que é compatível com o
desgaste progressivo das partes de uma edificação, o cálculo
é realizado de acordo com a seguinte equação:
Kd = (n² - x²) / n², onde:
Kd= coeficiente de depreciação n = vida útil da acessão
x = vida útil transcorrida da acessão
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A vida útil será definida com base no informado pelo laudo
de avaliação específico ou, na sua ausência, por parâmetros
predefinidos pela SPU, segundo a natureza e características
dos bens imóveis. Nos casos de bens reavaliados, independentemente do fundamento, a depreciação acumulada deve
ser zerada e reiniciada a partir do novo valor.
(a.5) Ajustes de Exercícios Anteriores realizados em contrapartida no Imobilizado
São considerados os decorrentes de efeitos da mudança de
critério contábil, ou da retificação de erro imputável a determinado
exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes, devendo ser reconhecidos à conta do patrimônio líquido.
Intangível
Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com
essa finalidade são mensurados ou avaliados com base no
valor de aquisição ou de produção, deduzido do saldo da
respectiva conta de amortização acumulada (quando tiverem vida útil definida) e do montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua
vida útil por redução ao valor recuperável (impairment).
Ativos intangíveis gerados internamente não são capitalizados,
sendo reconhecidos como variação patrimonial diminutiva em
que foram incorridos, exceto nos gastos com desenvolvimento
que atendam aos critérios de reconhecimento relacionados à
conclusão e uso dos ativos, geração de benefícios econômicos
futuros, identificáveis, controláveis, dentre outros.
Não há ativos intangíveis com vida útil indefinida no IFTM –
Inst. Federal do Triângulo Mineiro.

O Plano Interno de Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP)
definiu que o reconhecimento, mensuração e evidenciação de
softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados
como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução
ao valor recuperável terão o prazo para implantação desses procedimentos até 31/12/2018, sendo a obrigatoriedade dos registros a
partir de 01/01/2019.
Em 31/12/2019, o órgão IFTM – Instituto Federal do Triângulo
Mineiro, apresentou um saldo de R$159.295,50 relacionados
ao intangível. No intangível, destaca-se o item Softwares com
Vida Útil Definida, que representa cerca de 99,53% do grupo.
Na tabela a seguir, é apresentada a composição do Subgrupo
Intangível, para os exercícios de 2018 e 2019.

Fonte: SIAFI, 2018 e 2019

(a.1) Redução ao valor recuperável de ativos – Impairment
O Órgão IFTM – Instituto Federal do Triângulo Mineiro, avalia
os ativos do intangível quando há indícios de não recuperação do
seu valor contábil. Não há ativos que têm vida útil indefinida.
Na aplicação do teste de redução do valor recuperável de
ativos, o valor contábil de um ativo ou unidade geradora de caixa
é comparado com o seu valor recuperável. O valor recuperável é o
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valor de mercado de um ativo menos o custo para a sua alienação,
ou o valor que a entidade do setor público espera recuperar pelo
uso futuro desse ativo nas suas operações, o que for maior.
(a.2) Ajustes de Exercícios Anteriores realizados no Intangível
São considerados os decorrentes de efeitos da mudança de
critério contábil, ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos
a fatos subseqüentes, devendo ser reco-nhecidos à conta do
patrimônio líquido.
Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo
O grupo de contas Obrigações Trabalhistas, Previd. e
Assist. a Pagar a Curto Prazo, representa 7,45% do Passivo e apresentou um aumento de 3,24%, com relação ao ano anterior, ou
seja, de R$15.438.408,92 em 31/12/2018 para R$15.939,036,86 em
31/12/2019. A conta “Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar”
representa 99,54% do saldo do grupo e este saldo foi em decorrência da implantação do novo sistema de pagamento de ordens
bancárias pelo Tesouro Nacional, o que ocasionou o adiamento do pagamento da folha de pessoal para o primeiro dia útil do
mês subsequente, aumentando também o saldo do grupo Caixa e
Equivalentes de Caixa.
Fornecedores e Contas a Pagar
Em 31/12/2019, o Órgão IFTM - Instituto Federal do Triângulo
Mineiro apresentou um saldo em aberto de R$681.020,00 relacionado a Fornecedores e Contas a Pagar, que representa 0,32% do
Passivo, sendo que esse total é de Obrigações a Curto Prazo e com
Fornecedores Nacionais.

Apresentamos a seguir, uma tabela, segregando essas
obrigações.

Fonte: SIAFI, 2018 e 2019

Na tabela a seguir relacionamos as unidades gestoras
contratantes com os valores mais expressivos de fornecedores e
contas a pagar na data base de 31/12/2019.

Fonte: SIAFI, 2019

O Instituto Federal do Triângulo Mineiro – Campus Uberlândia é responsável por 43,42% do total a ser pago a fornecedores.

199

O montante de R$295.715,40 em aberto nesta UG em 31/12/2019 é
apresentado na conta de Fornecedores e Contas a Pagar Credores
Nacionais e é composto da seguinte forma, destacando-se os três
fornecedores de maior vulto:

Em relação aos fornecedores mais significativos relacionados anteriormente, no quadro a seguir são detalhadas as principais
transações:

- R$155.370,22 está relacionado à contratação da empresa MCB
Construtora Eireli, CNPJ 25.153.478/0001-82, referente
a construção de bloco predial com dez salas de aulas no
Campus Uberlândia.
- R$48.500,00 está relacionado à contratação da empresa M
M Rodrigues Eireli, CNPJ 26.519.663/0001-00, para aquisição
de projetores multimídia para o Campus Uberlândia.
- R$28.391,65 está relacionado à contratação da empresa
Rio Minas - Terceirização e Administração de Serviços Ltda.,
CNPJ 08.491.163/0001-26, referente a execução dos serviços
de apoio administrativo nas unidades de produção e pesquisa
do Campus Uberlândia.
Na tabela apresentada a seguir, relacionam-se os dez fornecedores mais significativos do órgão IFTM - Instituto Federal do Triângulo
Mineiro e o saldo em aberto, na data base de 31/12/2019.

Fontes: SIAFI 2019

Fonte: SIAFI, 2019

Demais Obrigações a Curto Prazo
O grupo de contas Demais Obrigações a Curto Prazo apresenta saldo de R$18.979.790,89, representa 8,87% do Passivo e
apresentou um aumento de 807,06% com relação ao período
anterior de 31/12/2018.
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Do saldo desse grupo, 91,77% é referente ao registro de
transferências financeiras por termo de execução descentralizada,
realizado pela Contabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional,
7,45% se referem as retenções sobre salários para os pagamentos
de empréstimos consignados em folha, previdência complementar
e pensão alimentícia, do saldo restante que corresponde a 0,79%,
se referem a tributos e contribuições sociais retidos de fornecedores e que serão pagos no mês seguinte, auxílios financeiros a pesquisadores referentes projetos de pesquisa e inovação
e outros valores a pagar tais como, depósitos judiciais a efetuar,
diárias, cauções de fornecedores, bolsas estudantis e outros.
Patrimônio Líquido e Ajustes de Exercícios Anteriores
O grupo do Patrimônio Líquido no valor de R$178.282.044,96
representa 83,36% do Passivo, sendo que desse percentual
107,82% é referente a Resultado de Exercícios Anteriores,-7,80% a
Resultado do Exercício e -0,02% a Ajuste de Exercícios Anteriores.
O saldo da conta de Ajuste de Exercícios Anteriores no valor
total negativo de R$25.419,46, refere-se a reconhecimento de
dívidas de exercícios anteriores no valor de R$49.251,92 menos
baixa de restos a pagar processados, registrado em duplicidade
no valor de R$23.832,46.

A seguir, apresenta-se a tabela, segregando-se essas obrigações, de acordo com a natureza dos respectivos contratos.

Fonte: SIAFI, 2018 e 2019

As obrigações contratuais relacionadas com serviços representam a maioria (ou cerca de 95,53%) do total das obrigações
assumidas pelo IFTM – Instituto Federal do Triângulo Mineiro ao
final de 31/12/2019.
Na continuação, apresenta-se a tabela relacionando-se as
unidades gestoras contratantes com valores mais expressivos na
data base de 31/12/2019.

Obrigações Contratuais a Executar
Em 31/12/2019, o órgão IFTM – Instituto Federal do Triângulo
Mineiro, apresentou um saldo de R$ 23.303.487,64 relacionados
a obrigações contratuais, referentes a parcelas de contratos que
serão executados neste exercício e nos próximos.

Fonte: SIAFI, 2019
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O Campus Uberlândia, a Reitoria e o Campus Ituiutaba, são
responsáveis por 71,25% do total contratado.
Na tabela apresentada a seguir, relacionam-se os dez
contratados com valores mais significativos do órgão Instituto
Federal do Triângulo Mineiro e o saldo a executar na data base
de 31/12/2019.

(b) Contratado 2: Contratação de empresa para execução de obra
de construção de um bloco predial com 10 salas de aulas no
Campus Uberlândia. Contrato vigente até 13/11/2020.
(c) Contratado 3: Prestação de serviços de fornecimento de mão
de obra terceirizada para realização de serviços de limpeza e
conservação no campus Ituiutaba (vigência até 14/10/2020) e
serviços de vigia e apoio administrativo em Patrocínio (vigência até 14/07/2020).
(d) Contratado 4: Contratação de empresa para prestação de
serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de laboratórios e outras instalações da Reitoria, do
Campus Ituiutaba e do Campus Uberlândia. O contrato do
Campus Ituiutaba possui a maior vigência, com prazo final
em 15/03/2020.
(e) Contratado 5: Prestação de serviços de publicidade legal de
avisos, editais, extratos, balanços, relatórios e outros atos oficiais
para a Reitoria e seus Campi. Contrato com maior vigência –
Campus Uberlândia Centro, válido até 14/02/2023.
5 -Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)

Fonte: SIAFI, 2019

Em relação aos contratados 1, 2, 3, 4 e 5, eles representam
31,86% do total contratado e, portanto, apresentamos a seguir, o
resumo das principais transações:
(a) Contratado 1: Fornecimento de energia elétrica para a
Reitoria e seus Campi. Contratos com maiores vigências –
Reitoria válido até 30/09/2021, Campus Avançado Campina
Verde válido até 31/01/2022, Campus Ituiutaba válido até
31/12/2021 e Campus Uberlândia válido até 12/01/2022.

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
Essa conta representa 0,22% das Variações Patrimoniais
Aumentativas e apresentou um aumento de 31,14% comparado
ao seu saldo em 31/12/2018.
O saldo em 31/12/2019 deste grupo no valor de R$648.485,06,
corresponde 57,52% a venda de mercadorias e produtos agropecuários pelos Campi e 42,48% a exploração de bens, direitos e
prestação de serviços.
A exploração de bens, direitos e prestação de serviços
no total de R$275.478,95, corresponde a taxas de vestibular e
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processos seletivos (82,07%), cessão onerosa de espaço público
e taxa de uso de imóveis (8,73%), serviços educacionais, cópias
reprográficas e outros (9,20%).
Transferências e Delegações Recebidas
Os valores registrados nesse item de R$278.213.270,72 se
referem às transferências financeiras realizadas pelo Governo
Federal relativas a execução orçamentária do IFTM. Representam 95,42% das Variações Patrimoniais Aumentativas e apresentaram um aumento de 5,57% em relação a 31/12/2018.
Valorização e Ganhos c/Ativos e Desincorporação de Passivos
Essa conta no valor de R$12.136.848,07, representa 4,16%
das Variações Patrimoniais Aumentativas, apresenta uma variação positiva de 157,08% em comparação com o ano anterior e
corresponde a incorporação do valor das obras concluídas aos
imóveis de uso especial na educação (82,79%), a incorporação
da produção própria agropecuária dos Campi (3,72%), a outras
incorporações referentes a apropriação de adiantamento de
recursos orçamentários e financeiros não utilizados (1,52%) e a
ganhos com desincorporação de passivos, referente a transferência de valores de precatórios para o poder Judiciário (4,92%)
e a baixa de obrigação pelo registro da prestação de contas pelo
órgão concedente (7,04%).
Os custos referentes as obras, que foram incorporadas aos
imóveis, são registrados no grupo da Desvalorização E Perda
De Ativos e Incorporação de Passivos (Variações Patrimoniais
Diminutivas).
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
Esse item representa 0,19% das Variações Patrimoniais Aumentativas e apresentou uma variação positiva de 41,92% em relação a 31/12/2018. O saldo dessa conta no valor de R$558.371,22 é

composto por multas administrativas recebidas (17,42%), multa
administrativas a receber inscritas em dívida ativa devido a descumprimento de contratos (7,65%), restituições de despesas sendo em
sua maioria devolução de salários de servidores que foram cedidos
a outros órgãos (41,66%), recebimento de indenizações de seguros
(12,72%), reversão de ajustes de perdas de dívida ativa não tributária
(5,81%) e outras receitas de restituição/indenização (14,74%).
Pessoal e Encargos
As despesas com pessoal e encargos correspondem a
62,61% das variações patrimoniais diminutivas e tiveram um
aumento 5,54% em relação a 31/12/2018.
Transferências e Delegações Concedidas
Esse item representa 8,65% das Variações Patrimoniais Diminutivas e apresentou uma variação positiva de 1,07% em relação
ao mesmo período em 2018. Os valores registrados nesse item
se referem a transferências de recursos entre a Reitoria e seus
Campi relativas a execução orçamentária do IFTM, entre o IFTM e
outros Institutos Federais e outras transferências.
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos
Essa conta no valor de R$28.659.329,85, representa 9,35%
das Variações Patrimoniais Diminutivas, apresentou um aumento
de 509,58% em comparação com o ano anterior. R$18.275.230,94,
ou seja 63,77% do saldo, corresponde ao registro de transferências financeiras por termo de execução descentralizada realizado
pela Contabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional, estando
registrado também na conta do Passivo de Demais Obrigações
de Curto Prazo, 35,74% refere-se ao custo das obras concluídas
referente a baixa da conta de obras em andamento, sendo que a
incorporação do valor da obra foi feita na conta dos imóveis de uso
especial em educação em contrapartida da variação patrimonial
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aumentativa com Valorização e Ganhos c/Ativos e Desincorporação de Passivos, 0,31% refere-se a ajuste para perdas de valores
registrados em dívida ativa e 0,18% a perdas com reavaliação de
bens móveis e outras perdas com imobilizados.
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
Essa conta no valor de R$4.714.413,14, representa 1,54%
das Variações Patrimoniais Diminutivas, apresentou uma variação positiva de 10,97% em comparação com o ano anterior e
91,82% do saldo, corresponde ao incentivo a educação com
bolsas de estudos, 7,23% a auxílios financeiros a pesquisadores
referentes projetos de pesquisa e inovação e 0,95% ao pagamento de premiações, indenizações e restituições.
6 - Balanço Orçamentário
Receitas Correntes
Ao final do 4º trimestre de 2019 foi realizada 102,03% da receita
própria prevista inicialmente para a instituição, sendo que das receitas correntes realizadas no valor total de R$916.992,13, 27,58% referem-se a receita de serviços com serviços administrativos e taxas de
processos seletivos dos cursos e concursos, 40,68% a receitas com
venda da produção agropecuária e de alimentos processados dos
Campi, 2,46% a receita patrimonial com concessão de uso de áreas
públicas e 29,28% a outras receitas correntes com recebimento da
devolução de salários por outros órgãos, multas contratuais, indenizações por seguros e por danos causados ao patrimônio público.
Despesas Correntes
As despesas correntes no valor de R$247.220.985,27 representam 96,80% das despesas empenhadas até 31/12/2019, sendo
que 83,47% referem-se a despesas com pessoal e encargos sociais
e 16,53% as demais despesas correntes de custeio do IFTM.

Despesas de Capital
As despesas de capital no valor de R$8.174.530,71, representam apenas 3,20% das despesas empenhadas até 31/12/2019,
sendo que desse valor 11,62% referem-se a obras e serviços de
construção e 88,38% a aquisição de bens móveis e intangíveis.
Restos a Pagar Não Processados (RPNP)
Do saldo de Restos a Pagar Não Processados (RPNP) do
órgão IFTM – Instituto Federal do Triângulo Mineiro, no valor
total de R$17.832.387,17, se referem 92,67% ao exercício de 2018
e 7,33% são valores reinscritos de anos anteriores a 2018.
Do total de RPNP que foram inscritos, 21,47% (R$3.828.859,56)
continuam com saldo a liquidar em 31/12/2019, 1,91% (R$341.242,69)
estão liquidados a pagar, 66,53% (R$11.863.834,43) já foram liquidados
e pagos e 10,09% (R$1.798.450,49) foram cancelados.
Do saldo de RPNP a liquidar de R$3.828.859,56, 3,19%
são de RPNP Reinscritos (anos anteriores a 2018) no valor de
R$121.995,90 e 96,81% são de RPNP do ano anterior (2018) no
valor de R$3.706.863,66.
Na tabela a seguir relacionamos as unidades gestoras contratantes com os respectivos fornecedores cujos valores são mais
expressivos de RPNP a Liquidar na data base de 31/12/2019.

Fonte: SIAFI 2019
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Em relação aos fornecedores mais significativos relacionados
anteriormente, no quadro a seguir são detalhadas as principais
transações e situação dos empenhos/contratos:

Fontes: SIAFI 2019

7 - Balanço Financeiro
Receitas Orçamentárias
O grupo de Receitas Orçamentárias representa 0,28% do
total de ingressos até o mês de dezembro de 2019, com aumento
de 76,74% em relação ao ano anterior. Referem-se a receitas
próprias com vendas de produtos agropecuários, taxas de vestibular, fornecimento de refeições pelos Campi, recebimento de
multas contratuais, recebimento de devoluções de salários por
outros órgãos, dentre outros.
Transferências Financeiras Recebidas
O grupo de Transferências Financeiras Recebidas se referem às transferências financeiras feitas pelo Governo Federal
relativas a execução orçamentária do IFTM, representa 83,78%
do total do ingresso de recursos até dezembro de 2019 e apresentou um aumento de 5,59% em relação ao ano de 2018.

Recebimentos Extraorçamentários
O grupo de Recebimentos Extraorçamentários representa
10,32% do total do ingresso de recursos, se referem às transferências financeiras feitas pelo Governo Federal para pagamento
de restos a pagar e outros dispêndios e apresentou redução de
3,47% comparado ao ano de 2018.
Despesas Orçamentárias
O grupo de Despesas Orçamentárias representa 77,08% do
total de dispêndios em 2019 e apresentou um aumento de 4,80%
em relação ao ano anterior.
As despesas orçamentárias possuem duas classificações,
ordinárias e vinculadas. As Despesas Orçamentárias Ordinárias
compreendem as despesas de livre alocação entre a sua origem
e a aplicação de recursos destinadas a atender a quaisquer finalidades, neste grupo estão as despesas com Pessoal dentre outras.
As Despesas Orçamentárias Vinculadas compreendem aquelas
cuja destinação é definida em lei, estando os recursos atrelados
a determinados programas, atividades, órgãos ou fundos etc.
Transferências Financeiras Concedidas
O grupo de Transferências Financeiras Concedidas representa
7,79% dos dispêndios e apresentou um aumento de 0,58%, comparado ao ano anterior. Referem-se às transferências financeiras relativas
à execução das despesas correntes e de capital dos Campi.
Pagamentos Extraorçamentários
Os Pagamentos Extraorçamentários representam 9,40% do
total dos dispêndios até dezembro de 2019, com um aumento de
134,03% se comparado a 31/12/2018. Das Despesas Extraorçamentárias, 61,22% são referentes aos pagamentos de restos a pagar
processados, 38,08% aos pagamentos de restos a pagar não processados e 0,71% a depósitos restituíveis e valores vinculados.
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8- Demonstração dos Fluxos de Caixa
Outros Ingressos das Operações
Esse grupo de contas no valor de R$278.022.436,27, representa 99,67% dos Ingressos de recursos, teve um aumento de 5,66% em
comparação com o mesmo período do ano anterior e 99,84% do
valor desse grupo referem-se às transferências financeiras feitas pelo
Governo Federal relativas a execução orçamentária do IFTM.
Receitas Derivadas e Originárias
Esse grupo de contas no valor de R$916.992,13 representa
0,33% dos Ingressos de recursos, teve um aumento de 76,74%
em comparação com o mesmo período do ano anterior e o valor
total refere-se as receitas próprias do órgão sendo, 27,58% com
serviços administrativos e taxas de processos seletivos dos cursos
e concursos, 40,68% com venda da produção agropecuária e de
alimentos processados dos Campi, 2,46% de receita patrimonial
com concessão de uso de áreas públicas e 29,28% com outras
receitas correntes como recebimento da devolução de salários
por outros órgãos, multas contratuais e indenizações recebidas
por seguros e danos causados ao patrimônio público.

Outros Desembolsos das Operações
Esse grupo de contas no valor de R$26.035.680,01 representa 9,58% dos Desembolsos das Operações, teve um aumento
de 0,94% em comparação com o mesmo período do ano anterior
e 99,16% desse grupo referem-se a transferências de recursos
entre a Reitoria e seus Campi, relativas a execução orçamentária
do Instituto.
Geração líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa
Ao final do exercício de 2019, os ingressos de recursos
provenientes das transferências financeiras recebidas, mais os
ingressos extraorçamentários, somados as receitas próprias
e menos os desembolsos para pagamentos das operações do
IFTM, resultaram em um aumento do saldo de caixa das operações em R$7.094.906,05 que deduzindo os desembolsos de caixa
com atividades de investimentos permanentes no valor total de
R$6.769.296,18, geraram um saldo de caixa de R$325.609,87, que
somado ao saldo inicial do ano anterior resultou em um aumento do valor disponível na conta de Caixa e Equivalentes de Caixa,
passando o saldo inicial de R$18.626.673,90 para R$18.952.283,77
em 31/12/2019.

Pessoal e Demais Despesas
Esse grupo de contas no valor de R$218.088.250,30 representa 80,23% dos Desembolsos das Operações, teve um aumento de 15,77% em comparação com o mesmo período do ano
anterior e referem-se as despesas com pessoal, que trabalham
na Instituição para ofertar a Educação Profissional e Tecnológica
por meio do ensino, pesquisa e extensão.

206

CAPÍTULO VI - Outras Informações Relevantes
Tratamento de determinações e recomendações do TCU
As recomendações/determinações do TCU são acompanhadas/monitoradas conjuntamente pelo Gabinete da Reitoria e pela
Coordenação Geral de Auditoria Interna. Esclarece-se que devido às atribuições acumuladas, no exercício de 2019 não foi possível à
CGAI efetuar o acompanhamento ativo da implementação das determinações daquela corte.
Todavia, o quadro abaixo traz as recomendações e deliberações em monitoramento pela auditoria interna:
Número do Relatório/Acórdão/Diligência/Solicitação

Data de atendimento (cumprida/ não
cumprida) documento expedido

Ofício nº 303/2016-TCU/SecexEducação, de 17/05/2016 - Natureza: determinação/Processo TC 024.329/2015-0 que Parcialmente atendida em out/2016: Já
que solicita "adoção de medidas visando ao cumprimento da determinação prevista no item 9.3, direcionado ao havia ação específica no PAINT/2016 com
órgão de auditoria interna" do IFTM, do acórdão 1006/2016-TCU-Plenário de 27/04/2016:
vistas a auditar o PRONATEC, sendo inse9.3. determinar às auditorias internas dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, com fundamento no rida esta demanda também o PAINT/2017
art. 9º, §1º, da Lei 12.513/2011, c/c os arts. 12 e 14, §4º, da Resolução -FNDE 4/2012, que incluam nos seus planos anuais e PAINT/2018, contudo nos três exercícios
de auditoria interna ações de controle com vistas a identificar e corrigir situações de sobreposição de carga horária de esta ação restou frustrada, devido ao fato de
servidores que atuam no Pronatec, e, informe nos respectivos relatórios de gestão anuais os resultados apurados e não terem sido abertas turmas do referido
programa no âmbito do IFTM.
providências adotadas;

Assim sendo, foi inserida ação no
PAINT/2019 com a mesma finalidade, tendo
em vista atender a deliberação constante no
acórdão 1006/2016- TCU-Plenário.

Prazo limite de
implementação

-

Devido à não continuidade dos cursos do
PRONATEC, decidiu-se na ocasião da elaboração do PAINT/2020 pela interrupção do monitoramento desta recomendação.
Ofício-Circular nº 16/2018/GAB/SETEC/SETEC-MEC, de 23/01/2018 - Natureza: determinação/Processo TC
014.877/2017-1 que informa o IFTM sobre determinação do TCU por intermédio do acórdão 2729/2017-TCU-Plenário:
9.9. recomendar, com base no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, ao Ministério da Educação que oriente as
Instituições Federais de Ensino Superior-IFES acerca da necessidade de:

Não foi possível o monitoramento dessa
determinação no exercício de 2019.

9.9.1. divulgarem ao público, em seus respectivos sítios na internet, as atividades vigentes de ensino, pesquisa e exten- Situação: Prorrogado o monitoramento
são dos professores, em consonância com o art. 3° da Lei 12.527/2011; e
para 2020.

DEZ/2020

9.9.2. instituírem norma que estabeleça parâmetros a serem observados por suas unidades acadêmicas por ocasião da
definição das disciplinas que cada professor ministrará no período letivo, a fim de assegurar nível razoável de objetividade e uniformidade nesse processo decisório, em atenção aos princípios da eficiência e da isonomia;
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Número do Relatório/Acórdão/Diligência/Solicitação

Data de atendimento (cumprida/ não
cumprida) documento expedido

Prazo limite de
implementação

Ofício nº 0626/2018-TCU/SECEX-RS, de 12/06/2018 - Natureza: determinação/Processo TC 025.594/2016-8 que informa o
IFTM sobre determinação do TCU por intermédio do acórdão 1.178/2018-TCU-Plenário de 23/05/2018:
9.3. determinar ao Ministério da Educação que oriente as IFES e IF a observarem a legislação relativa à transparência na
Administração Pública no que diz respeito a seus relacionamentos com fundações de apoio, com explicitação a essas
instituições federais da necessidade de adotar as seguintes medidas: (estipula obrigações às IFES quanto à transparência
nas relações com as Fundações de Apoio)....
9.4. determinar ao Ministério da Educação que oriente as IFES e IF a instruírem as fundações de apoio com as quais tenham
relacionamento estabelecido a observarem os requisitos relativos à transparência, aos quais se submetem aquelas entidades por dever de observar o princípio da publicidade e por expressa disposição de lei, atendidas as seguintes exigências,
relacionadas à divulgação de informações em seus sítios eletrônicos na internet:
Parcialmente atendida: Foi realizada ação
(determina às IFES que orientem as Fundações de Apoio com as quais se relacionem quanto aos requisitos de transparência)... específica no exercício de 2019. Além disso
se incluiu também no PAINT/2020 ação da
9.5. determinar ao Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, com fundamento no art. 74, II, da Constituição
mesma natureza, para cumprimento da
Federal, que oriente as auditorias internas das IFES e IF a:
determinação.
9.5.1 incluírem em seus planos anuais de atividades, por pelo menos quatro exercícios, trabalhos específicos para verificar:

DEZ/2022

9.5.1.1. cumprimento pela própria IFES ou IF dos requisitos relativos à transparência nos relacionamentos com fundações
de apoio referidos acima; e
9.5.1.2. cumprimento pelas fundações de apoio credenciadas ou autorizadas pela IFES/IF dos requisitos relativos à transparência citados acima.
9.5.2. incluírem no conteúdo dos relatórios de gestão anuais das IFES e IF, por pelo menos quatro exercícios, no item geral
“Atuação da unidade de auditoria interna” da seção “Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos”, as conclusões
dos trabalhos específicos referidos no subitem 9.5.1, acima, sobre o grau de implementação de cada um dos requisitos de
transparência explicitados acima, tanto por parte da própria fundação de apoio quanto por parte da instituição apoiada;
Ofício-Circular nº 37/2019/GAB/SETEC/SETEC-MEC, de 23/06/2019 - Natureza: notificação/Processo TC 019.523/2017-3 que
informa o IFTM sobre determinação do TCU por intermédio do acórdão 1464/2019-TCU-Plenário:

Não foi possível o monitoramento dessa
determinação no exercício de 2019.

9.5. recomendar ao Ministério da Educação, nos termos do art. 250, III, do Regimento Interno do TCU, que expeça orientação geral
Situação: Prorrogado o monitoramento
às instituições federais de ensino acerca da vedação legal para o fornecimento de refeição com preço subsidiado a servidores,
para 2020.
inclusive professores, e a empregados terceirizados, de forma acumulada com o pagamento de auxílio/vale alimentação.

DEZ/2020
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Número do Relatório/Acórdão/Diligência/Solicitação

Data de atendimento (cumprida/ não
cumprida) documento expedido

Prazo limite de
implementação

Ofício-Circular nº 79/2019/GAB/SETEC/SETEC-MEC, de 09/12/2019 - Natureza: notificação/Processo TC 015.481/2013-1 que informa o IFTM sobre determinação do TCU por intermédio do acórdão
3559/2014-TCU-Plenário:
2. O referido Acórdão, em seus itens 9.6.2 (e subitens) e 9.6.3, determinou a este Ministério da Educação que alerte as
IFES da ocorrência das seguintes fragilidades, falhas ou irregularidades verificadas:
9.6.2.1. as informações sobre projetos apoiados ou não vêm sendo publicadas nos sítios oficiais das IFES, na internet, ou
não são de fácil acesso ao público em geral (art. 12, § 1º, V, do Decreto 7.423/2010);
9.6.2.2. os fiscais dos ajustes não vêm sendo designados ou, quando o são, não há anotações formais que comprovem a
sua atuação (art. 12, § 1º, II, do Decreto 7.423/2010);

Não foi possível o monitoramento dessa
determinação no exercício de 2019.

Situação: Prorrogado o monitoramento
9.6.2.3. a segregação de funções na designação de coordenadores e fiscais de ajustes não vem sendo observada (art. 12, § 1º,
para 2020.
IV, do Decreto 7.423/2010);

DEZ/2020

9.6.2.4. não há procedimentos estruturados e sistemáticos para analisar as licitações e a execução dos contratos realizados
pelas Fundações de Apoio (art. 12, caput, do Decreto 7.423/2010);
9.6.2.5. não há checagem de contratações no âmbito dos projetos, de forma a evitar o favorecimento de partes relacionadas
das entidades ou seus parentes (art. 6º, § 11, do Decreto 7.423/2010);
9.6.2.6. nos casos de contratos, há ocorrências de pagamentos antecipados, e não vem sendo realizada a medição de parcelas
do objeto ajustado como critério para liquidação e desembolso (arts. 62 e 63, § 2º, da Lei 4.320/1964);
9.6.2.7. não há rotinas de fiscalização estabelecidas sobre a execução de projetos;
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Número do Relatório/Acórdão/Diligência/Solicitação

Data de atendimento (cumprida/ não
cumprida) documento expedido

Prazo limite de
implementação

9.6.2.8. há pagamentos de bolsas pelas Fundações de Apoio a título de contraprestação de serviços, de forma continuada;
9.6.2.9. há indícios de utilização de fundos de apoio institucional (FAI) ou instrumentos similares nos contratos e convênios para a
execução de projetos com Fundações de Apoio (art. 13 do Decreto 7.423/2010);
9.6.2.10. a Portaria Normativa SLTI/MP 5/2002 não vem sendo observada na formalização de processos administrativos que
tratam dos projetos apoiados;
9.6.2.11. os conteúdos de pareceres de análise de prestações de contas são insuficientes (art. 11 do Decreto 7.423/2010); 9.6..2.12.
antes de formalizar ajuste com suas Fundações de Apoio, as IFES não têm observado a necessidade de:
9.6.2.12.1. classificar seus projetos em ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional ou desenvolvimento científico
e tecnológico (fundamento no art. 1º, caput, da Lei 8.958/1994 c/c o art. 1º, § único, do Decreto 7.423/2010);
9.6.2.12.2. registrar formal, explicita e objetivamente as melhorias mensuráveis esperadas em seu desempenho, correlacionando o
projeto ao Plano de Desenvolvimento Institucional vigente na instituição à época de sua aprovação (fundamento no art. 1º, §1º e
§3º, II, da Lei 8.958/1994 c/c o art. 2º, caput e §2º, III, do Decreto 7.423/2010);

Não foi possível o monitoramento dessa
9.6.3. alerte, também, as Instituições Federais de Ensino Superior – IFES que evitem, em seus contratos firmados com as Funda- determinação no exercício de 2019.
ções de Apoio, a realização de pagamentos antecipados, sem a devida liquidação das despesas, alertando-as de que tal prática
constitui irregularidade grave e pode ensejar aplicação de multa aos ordenadores de despesas em ações de controle externo Situação: Prorrogado o monitoramento
para 2020.
empreendidas pelo Tribunal de Contas da União (arts. 62 e 63 da Lei 4.320/1964);.

DEZ/2020

3. Além disso, o Tribunal de Contas da União recomendou, relativamente à prestação de contas de contratos firmados com
fundações de apoio, que se estabeleça em ato normativo específico:
9.7.1. a obrigação de as IFES concluírem, em prazo determinado, as análises finalística e financeira das prestações de contas de
contratos celebrados com as Fundações de Apoio, a exemplo da sistemática verificada em relação aos convênios;
9.7.2. os procedimentos e consequências decorrentes da não aprovação das prestações de contas.
4. Da Recomendação nº 35/2019/GAB/EPR/PRDF/MPF, do Ministério Público Federal, ressalta-se a importância de adotar medidas tendentes a concretizar a prestação de contas na forma do art. 22, I e §1º do Decreto nº 8.240/14, que “regulamenta os convênios e os critérios de habilitação de empresas referidos no art. 1º-B da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994”:
Art. 22. Na execução dos convênios ECTI, as fundações de apoio deverão:
I - prestar contas dos recursos aplicados aos entes financiadores; (...)
§ 1º A prestação de contas referida no inciso I do caput será realizada no prazo máximo de cento e vinte dias após a data final de
aplicação dos recursos prevista nos convênios, sob pena de inscrição da inadimplência no sistema online específico.(...)
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Tratamento de determinações e recomendações do órgão de controle interno GRIDAD
As recomendações emitidas pela CGU – MG são acompanhadas conjuntamente pelo Gabinete da Reitoria e pela Coordenação
Geral de Auditoria Interna. Até o ano de 2019 tais recomendações eram acompanhadas por intermédio do sistema Monitor da CGU.
Abaixo apresentamos a relação de recomendações atendidas e pendentes em 31/12/2019:
Relatório e/ou
Documento

Número do Item do Relatório/Conteúdo da Recomendação

Data de atendimento
(cumprida/ não cumprida)

Prazo limite de
implementação/ Situação

201702570

Recomendação nº 181640: Instituir controles para verificar o cumprimento da carga horária dos
CONTINUAR MONITORAMENTO
bolsistas e a compatibilidade dos seus horários com as atividades inerentes ao cargo que ocupa do
NO EXERCÍCIO DE 2020.
Instituto. Prazo de atendimento: 30/01/2019.

07/01/2020

201702570

Recomendação nº 181641: Criar controles internos que viabilizem a seleção e contratação de bolsistas CGU CONSIDEROU A RECOMENque atendam aos requisitos definidos pela legislação vigente dos Programas. Prazo de atendimento: DAÇÃO ATENDIDA NA DATA DE
30/01/2019.
26/02/2020.

-

201702570

Recomendação nº 181642: Implementar a obrigatoriedade da emissão de relatórios circunstanciados CGU CONSIDEROU A RECOMENdas atividades dos bolsistas com vistas a atender ao disposto nos normativos dos Programas. Prazo de DAÇÃO ATENDIDA NA DATA DE
atendimento: 30/01/2019.
10/04/2019.

-

NA nº 39/2019
DIV1-MG

CGU CONSIDEROU A RECOMENRecomendação nº 184970: Dar ciência a essa CGU quando da efetivação dos ajustes efetuados nas
DAÇÃO ATENDIDA NA DATA DE
planilha de custos e formação de preços dos contratos citados. Prazo de atendimento: 27/10/2019.
27/09/2019.

-

NA nº 39/2019
DIV1-MG

Recomendação nº 184973: Adotar medidas necessárias à recuperação de eventuais valores pagos a
CGU CONSIDEROU A RECOMENmaior em decorrência da divergência do valor do SAT nos contratos nº 18/2013 (Patos de Minas), nº
DAÇÃO ATENDIDA NA DATA DE
24/2013 (Reitoria), nº 09/2018 (Patos de Minas) e nº 17/2018 (Reitoria), firmados com a MEG Seguran27/09/2019.
ça Patrimonial Eireli. Prazo de atendimento: 27/10/2019.

-

NA nº 39/2019
DIV1-MG

Recomendação nº 184974: Estabelecer rotina de verificação do RAT ajustado constante da GFIP para CGU CONSIDEROU A RECOMENidentificar eventuais divergências entre o valor real e o constante das planilhas de custos. Prazo de DAÇÃO ATENDIDA NA DATA DE
atendimento: 27/10/2019.
27/09/2019.

-

201900519

Recomendação nº 183200: Proceder, em atendimento ao disposto no art. 19-A da IN SLTI/MPOG
nº 02/2008, a abertura de contas vinculadas específicas para os contratos de prestação de serviços
CONTINUAR MONITORAMENTO
continuados vigentes, de maneira a mitigar os riscos de descumprimento das obrigações sociais e
NO EXERCÍCIO DE 2020.
trabalhistas dos empregados alocados na prestação dos serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra. Prazo de atendimento: 31/12/2019.

06/05/2020

Fonte: Informações obtidas através da consulta dos sistemas Monitor e eAud da CGU.
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CAPÍTULO VII - Anexos e Apêndices
DECLARAÇÕES DE INTEGRIDADE DO RELATO INTEGRADO PELOS RESPONSÁVEIS PELA GOVERNANÇA
O Instituto Federal do Triângulo Mineiro tem compromisso com as políticas públicas, procurando executar suas atividades em
conformidade com as finalidades legais e as reais necessidades da sociedade de sua circunscrição.
Nesse sentido, tem procurado desenvolver a gestão alicerçada no tripé: planejamento, estratégia e controle. Acredita que esse
direcionamento permite acompanhar a atuação da gestão, avaliando e adequando estratégias para consecução mais eficiente de metas
e objetivos traçados.
É certo que os desafios ainda são muitos. Estabelecer uma cultura de governança - contemplando um bom sistema de gestão de
riscos, desenvolvimento de pessoas, comunicação e indicadores de desempenho, por exemplo - não é tarefa possível instantaneamente, contudo, os primeiros passos já são dados.
O presente relatório de gestão foi construído com o engajamento de diversos técnicos e gestores em níveis táticos e estratégicos,
de tal sorte que fosse possível construí-lo coletivamente, num linguajar conciso e de fácil compreensão.
A Alta Administração conduziu os trabalhos das equipes técnicas, o que garante confiabilidade e permite concluir que o presente
relatório encontra-se, na maior parte, em consonância com a estrutura de um relatório integrado.
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