SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MEC - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
TRIÂNGULO MINEIRO

RESOLUÇÃO Nº 01/2014, DE 27 DE MARÇO DE 2014

Aprova a Prestação de Contas Anual do exercício de 2013 do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro –
IFTM.

Processo nº 23199.000180/2014-69

O CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO, no uso das atribuições que lhe conferem as
Portarias nºs 206 de 29/03/2011, publicada no DOU de 12/04/2011, 569 de 30/07/2012, publicada
no DOU de 31/07/2012, 1023-I de 22/11/2012, publicada no DOU de 23/11/2012, 1028-I de
23/11/2012, publicada no DOU de 26/11/2012, em sessão realizada no dia 27 de março de 2014,
RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas Anual do exercício de 2013 do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – IFTM.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Uberaba, 27 de março de 2014.

Roberto Gil Rodrigues Almeida
Presidente do Conselho Superior
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PREFÁCIO
O Instituto Federal do Triângulo Mineiro-IFTM apresenta à sociedade e aos órgãos de
controle o presente Relatório de Gestão do ano de 2013, sendo este um instrumento de
transparência e prestação de contas na gestão pública.
Estruturou-se o atual Relatório de Gestão em doze capítulos, proporcionando ao leitor um
documento elaborado de acordo com disposições e portaria do Tribunal de Contas da União – TCU
– e com o artigo 70 da Constituição Federal, que trata da fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta,
quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.
A cada capítulo, apresentar-se-á ao leitor, com evidência, a transparência embasada pela
legislação pertinente que envolveu todas as ações da gestão.
Há de se destacar também os avanços no ensino, pesquisa e extensão, os quais se tornaram
possíveis por meio da dedicação e empenho dos docentes, técnicos administrativos e dirigentes do
IFTM, assim como das orientações advindas das Pró-Reitorias subordinadas ao Reitor, sempre em
consonância com as políticas emanadas do Ministério da Educação através da Secretaria de
Educação Profissional e Tecnológica.
É correto afirmar que, no ano de 2013, o IFTM teve sua trajetória marcada por muitas
realizações. Entretanto sabe-se que tudo isso faz parte de uma construção que exige sempre estudo,
dedicação e aprimoramento e, sobretudo, a clareza que cada servidor deve ter da sua função social.
Roberto Gil Rodrigues Almeida

Página 19 de 229

IFTM – Relatório de Gestão 2013

1 IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DAS UNIDADES CUJAS GESTÕES
COMPÕEM O RELATÓRIO
O presente Relatório de Gestão tem como objetivo apresentar ao público e aos órgãos de
controle as informações orçamentárias, financeiras e gerenciais do INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIANGULO MINEIRO (IFTM), referentes ao
exercício de 2013 contemplando, sobretudo, suas áreas estratégicas, administrativas e acadêmicas.
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro foi criado
pela Lei nº. 11.892, de 29 de dezembro de 2008 que institui a Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica vinculada ao Ministério da Educação. Possui natureza
autárquica, detentora de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e
disciplinar.
Atualmente, O IFTM é composto pelos Campi Ituiutaba, Paracatu, Patos de Minas
Patrocínio, Uberaba, Uberlândia, Uberlândia Centro e pela Reitoria, localizada no município de
Uberaba/MG. Estes, por sua vez, estão inscritos como Unidades Gestoras distintas, porém com
Gestão única para o IFTM, conforme quadro a seguir.
As informações relativas aos itens relacionados abaixo, constantes da Portaria/TCU nº
175/2013, não serão apresentadas, uma vez que não há conteúdo a ser declarado no exercício de
referência e/ou não se aplica a natureza do IFTM. Os itens mencionados abaixo obedecem à
numeração da orientação da Portaria acima citada:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

p)
q)
r)
s)
t)
u)

Programa Temático (item 2.2.1);
Objetivo (item 2.2.2)
Ações - OFSS (item 2.2.3.1);
Ações não Previstas na LOA 2013 – Restos a Pagar não Processados – OFSS (item 2.2.3.3);
Remuneração paga a Administradores (item 3.3);
Indicadores para monitoramento e avaliação do modelo de governança e efetividade dos
controles internos(item 3.6);
Reconhecimento de Passivos por insuficiência de créditos ou recursos (item 4.2)
Informações sobre a Análise das Prestações de Contas de Convênios e de Contratos de
Repasse (item 4.4.4);
Suprimento de Fundos – Conta Tipo “B” (item 4.5.2);
Renúncias sob a Gestão da UJ (item 4.6);
Gestão de precatórios (item 4.7);
Autorizações Expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para
Realização de Concursos Públicos para Substituição de Terceirizados (item 5.2.2);
Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício (item 9.1.2);
Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício (item 9.2.2);
Demonstração dos resultados de eventuais pesquisas de opinião feitas nos últimos três anos
com cidadãos em geral, segmentos organizados da sociedade ou usuários dos produtos e
serviços resultantes da atuação do órgão ou entidade (item 10.3);
Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas previstas na Lei nº 4320/1964 e pela NBCT
16.6 aprovada pela resolução CFC nº 1.133/2008 (item 11.3);
Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas exigidas pela Lei nº 6.404/1976 (item 11.4);
Composição Acionária das Empresas Estatais (item 11.5);
Relatório de Auditoria Independente (item 11.6);
Outras informações sobre a Gestão (item 12);
Relação de Projetos Desenvolvidos pelas Fundações de Apoio (item 19.3).

Página 20 de 229

IFTM – Relatório de Gestão 2013

1.1 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA
Quadro 1 - Identificação da UJ - Relatório de Gestão Individual
Poder e Órgão de Vinculação
Poder: Executivo
Órgão de Vinculação: Ministério da Educação
Código SIORG: 244
Identificação da Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa: Instituto Federal de Educação, Ciência e tecnologia do triângulo Mineiro
Denominação Abreviada: Instituto Federal do Triângulo Mineiro / IFTM
Código SIORG: 100903
Código LOA: 26413
Código SIAFI: 158099
Natureza Jurídica: Autarquia
CNPJ: 10.695.891-0001-00
Principal Atividade: Educação Profissional de Nível tecnológico
Código CNAE: 85.42-2-00
Telefones/Fax de contato:
(034) 3326-1102
(034) 3326-1103
(034) 3326-1108
Endereço Eletrônico:gabinete.reitoria@iftm.edu.br, reitor@iftm.edu.br, prodin@iftm.edu.br, proad@iftm.edu.br
Página na Internet: www.iftm.edu.br
Endereço Postal: Avenida Doutor Randolfo Borges Júnior n. 2900 – Univerdecidade – CEP: 38.064-300 Uberaba-MG
Normas Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas
Normas de criação e alteração das Unidades Jurisdicionadas
Fundada em 1953, a Instituição começou a funcionar como Centro de Treinamento de Economia Doméstica
Rural. Por força do Decreto nº. 83.935, de 04/09/1979, a Instituição passou a denominar-se Escola Agrotécnica Federal
de Uberaba. Foi transformada em Autarquia Federal por meio da Lei nº. 8.731, de 16/11/1993 eem Centro Federal de
Educação Tecnológica de Uberaba por meio do Decreto Presidencial s/nº de 16/08/2002, publicado no DOU de
19/08/2002. Em 2007, o CEFET - Uberaba participou da segunda fase do Plano de Expansão da Rede Federal de
Educação Tecnológica, por meio da Chamada Pública MEC/SETEC Nº. 001/2007, quando foi autorizada a criação das
Unidades de Ensino Descentralizadas - UNEDde Ituiutaba e Paracatu, hoje campi do Instituto. Em 2007, através da
Chamada Pública MEC/SETEC N. 002, o CEFET - Uberaba e suas UNED em construção uniram-se à Escola
Agrotécnica Federal de Uberlândia¹, para propor o projeto de criação do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Triângulo Mineiro. Em 29 de dezembro de 2008, por meio da Lei nº. 11.892, foi criado o INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO, constituído naquele
momento por quatro campi, Ituiutaba, Paracatu, Uberaba e Uberlândia, conforme estabelecido pela Portaria/MEC nº 04,
de 06 de janeiro de 2009. Em 29 de janeiro de 2010, por meio das Portarias/MEC nº 110 e 124, os campi Paracatu e
Ituiutaba, respectivamente, entraram em funcionamento. Por meio da Portaria/MEC nº 1.366, de 06 de dezembro de
2010, foi autorizado o funcionamento do Campus Avançado de Patrocínio e do Campus Avançado de Uberlândia.
______________________
¹ Em 21 de outubro de 1957, foi criada a Escola Agrotécnica de Uberlândia, por meio do Termo de Acordo celebrado entre a União e o Estado de
Minas Gerais. No mesmo ano, a celebração de um convênio possibilitou que o imóvel fosse repassado ao Ministério da Agricultura e, em 1959, houve
o lançamento da pedra fundamental para a construção da Escola. Em 20 de novembro de 1962, foi assinado o Termo de Renovação do referido acordo
por mais cinco exercícios. Por meio do Decreto nº. 53.558, de 13 de fevereiro de 1968, a Instituição passou a ser designada Colégio Agrícola de
Uberlândiae em 04 de agosto de 1969 deu-se a sua abertura oficial, com a admissão da primeira turma de alunos do Curso Técnico Agrícola. O nome
atual, Escola Agrotécnica Federal de Uberlândia, foi dado pelo Decreto n° 83.935, de 04 de setembro de 1979. Em 16 de novembro de 1993, por
meio da Lei nº. 8.731, foi transformada em Autarquia Federal, vinculada ao Ministério da Educação e do Desporto.

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das Unidades Jurisdicionadas
Resolução Ad Referendum nº 01, de 17 de agosto de 2009 – Aprova o Estatuto do IFTM
Portaria/IFTM nº 02, de 04 de janeiro de 2010 – Delega competência aos Diretores Gerais dos campi para a gestão
orçamentária, financeira e patrimonial
Resolução/Conselho Superior nº 02, de 31 de março de 2010 – Aprova o Estatuto do IFTM
Resolução/Conselho Superior nº 03, de 31 de março de 2010 – Aprova as alterações do Estatuto do IFTM
Resolução /Conselho Superior nº 41, de 29 de novembro de 2010 – Aprova o Regimento Geral do IFTM
Resolução/Conselho Superior nº 13, de 29 de março de 2011 – Altera o Regimento Geral do IFTM
Resolução/Conselho Superior nº 29, de 21 de junho de 2011 – Altera o Regimento Geral do IFTM
Resolução/Conselho Superior nº 110, de 19 de dezembro de 2011 – Altera o Regimento Geral do IFTM
Resolução/Conselho Superior nº 13, de 14 de agosto de 2012 –Aprova alterações no Regimento Geral do IFTM
Resolução/Conselho Superior nº 29, de 26 de novembro de 2012 – Aprova alterações no Regimento Geral do IFTM
Resolução/Conselho Superior Nº 01, de 05 de março de 2013 - Aprova alterações no Regimento Geral do IFTM
Resolução nº 56, de 27 de agosto de 2013 – Aprova alterações no Regimento Geral do IFTM
Resolução nº 27, de 27 de agosto de 2013 – Aprova a política de segurança da Informação e Comunicação do IFTM
Resolução “Ad Referendum” nº 01, de 31 de janeiro de 2014 – Altera o regimento Geral do IFTM
Resolução “Ad Referendum” nº 03, de 10 de fevereiro de 2014 – Altera o regimento Geral do IFTM
Manuais e publicações relacionadas às atividades das Unidades Jurisdicionadas
Manual de Normas e Procedimentos
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Unidades Gestoras e Gestões Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas
Unidades Gestoras Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas
Código SIAFI
Nome
158309
IFTM – Campus Paracatu
158310
IFTM – Campus Uberaba
158311
IFTM – Campus Ituiutaba
158312
IFTM – Campus Uberlândia
Gestões relacionadas às Unidades Jurisdicionadas
Código SIAFI
Nome
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro –
26413
IFTM
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões
Código SIAFI da Unidade Gestora
Código SIAFI da Gestão
158099
26413
158309
26413
158310
26413
158311
26413
158312
26413
Fonte: Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

1.2 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM), foi
criado mediante integração dos antigos Centros Federais de Educação Tecnológica, Escolas
Técnicas e Agrotécnicas e define-se como uma "instituição de educação superior, básica e
profissional, pluricurricular e multicampi. Assim como os demais Institutos Federais de Educação
Tecnológica, disponibiliza a oferta da educação nos diversos níveis de ensino e modalidade de
cursos, permitindo o ingresso do estudante desde o Ensino Médio até o nível superior e de pósgraduação lato-sensu, como mestrado e doutorado.
Suas 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 por intermédio do funcionamento de todas as modalidades de ensino:
ensino técnico (concomitante, subsequente e PROEJA), tecnológico, bacharelados, licenciaturas e
pós-graduação,
De acordo com o art. 4º de seu estatuto, o IFTM tem as seguintes finalidades e
características:
I. Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades,
formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos
setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e
nacional;
II. Desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e
investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas
sociais e peculiaridades regionais;
III. Promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e
educação superior, otimizando a infra-estrutura física, os quadros de pessoal e os
recursos de gestão;
IV. Orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos
produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das
potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do
Instituto Federal;

Página 22 de 229

IFTM – Relatório de Gestão 2013

V. Constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de
ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico,
voltado à investigação empírica;
VI. Qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas
instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica
aos docentes das redes públicas de ensino;
VII. Desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica;
VIII. Realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o
cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico; e
IX. Promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais,
notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente.
Em consonância com a Lei nº. 11.892, de 29 de dezembro de 2008, o IFTM tem os
seguintes objetivos em sua esfera de atuação:
I. Ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de
cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da
educação de jovens e adultos;
II. Ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a
capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais, em
todos os níveis de escolaridade, nas áreas da educação profissional e tecnológica;
III. Realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e
tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade;
IV. Desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da
educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os
segmentos sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de
conhecimentos científicos e tecnológicos;
V. Estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à
emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e
regional; e,
VI. Ministrar em nível de educação superior:
a) Cursos superiores de tecnologia visando à formação de profissionais para os
diferentes setores da economia;
b) Cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica,
com vistas na formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de
ciências e matemática, e para a educação profissional;
c) Cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais para os
diferentes setores da economia e áreas do conhecimento;
d) Cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização, visando
à formação de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento; e
e) Cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que contribuam
para promover o estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e tecnologia,
com vistas no processo de geração e inovação tecnológica.
O IFTM explicita seu compromisso político educacional ao definir sua missão como
“Ofertar a educação profissional e tecnológica por meio do ensino, pesquisa e extensão,
promovendo o desenvolvimento na perspectiva de uma sociedade inclusiva e democrática”. Nesse
contexto a educação é compreendida como um meio de transformação social, indo além de um
simples espaço de formação e capacitação profissional, tornando o Instituto Federal do Triangulo
Mineiro um ambiente de aprendizagem e de desenvolvimento integral, assumindo como principal
desafio a promoção de uma educação plena por meio da diversificação das atividades
extracurriculares.
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1.3 ORGANOGRAMA FUNCIONAL
1.3.1 Organograma Geral
Figura 1 - Organograma Geral
CONSELHO SUPERIOR

Colégio de Dirigentes

REITOR

Coordenação TécnicoPedagógica da COPESE

Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão - CEPE

Comitê de Tecnologia da
Informação e Comunicação CTIC

Comissão Permanente de
Pessoal Docente - CPPD

Comissão Interna de
Supervisão do Plano de
Carreira TAE - CIS

Comissão Própria de
Avaliação - CPA

Comissão de Ética - CE

Comissão Permanente de
Processo Seletivo - COPESE

Assessoria da
Reitoria

Procuradoria Federal

Diretoria de Educação à
Distância

Ouvidoria

Coordenação de Tecnologia de
Informação e Comunicação EaD

Auditoria Interna

Secretaria da Auditoria
Interna

Gabinete

Diretoria de Comunicação
Social e Eventos

Assessoria de Relações
Internacionais

PRODIN

Coordenação de Administração
e Planejamento - EaD

Coordenação de Ensino
Pesquisa e Extensão - EaD

Secretaria da Procuradoria
Federal

PROAD

Coordenação Geral de
Educação à distancia

PROEN

Coordenação de
Comunicação Social

PROEXT

PROPI

CÂMPUS

Coordenação de Cerimonial
e Eventos

CÂMPUS
AVANÇADOS
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1.3.2 Pró-Reitoria de Administração
Figura 2 - Organograma Pró-Reitoria de Administração
PRÓ-REITORIA DE
ADMINISTRAÇÃO

Secretaria da Pró-Reitoria de
Administração

Coordenação de Licitações,
Contratos e Compras

Diretoria de Administração

Coordenação Geral de
Material e Logística

Coordenação Geral de
Contabilidade, Orçamento e
Finanças

Coordenação de Serviços de
Engenharia

Coordenação de
Acompanhamento de
Contratos

Coordenação de Compras
Coordenação de Atividades
Administrativas
Coordenação de
Contabilidade

Coordenação de Orçamento
e Finanças

Coordenação de
Procedimentos Licitatórios

Coordenação de Transporte
Coordenação de Execução
Orçamentária
Coordenação de Protocolo

Coordenação de
Almoxarifado e Patrimônio
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1.3.3 Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
Figura 3 - Organograma Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
PRÓ-REITORIA DE
DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

Diretoria de Gestão de
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Pessoas
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Coordenação de Construção
de Sistemas

Coordenação Geral de
Gestão de Pessoas

Coordenação de Cadastro,
Desenvolvimento e Produção
da Folha de Pagamento

Coordenação de Atenção à
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Coordenação Geral de
Planejamento Institucional

Coordenação de
Planejamento Orçamentário

Coordenação de Gestão de
Processos

Coordenação de Transição e
Suporte
Coordenação de
Monitoramento e Controle

Coordenação de Cadastro,
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Coordenação de
Desenvolvimento de Pessoas

Divisão de Produção da
Folha de Pagamento

Coordenação de
Infraestrutura e Redes de
Comunicação

Coordenação de Suporte à
Reitoria
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1.3.4 Pró-Reitoria de Ensino
Figura 4 - Organograma Pró-Reitoria de Ensino
PRÓ-REITORIA DE
ENSINO
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Coordenação Geral de
Ensino

Coordenação de Ensino

Coordenação de Apoio
Pedagógico aos Cursos
Presenciais

Coordenação de Apoio ao
Ensino
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1.3.5 Pró-Reitoria de Extensão
Figura 5 - Organograma Pró-Reitoria de Extensão
Pró-Reitoria de Extensão

Secretaria da PróReitoria de Extensão

Diretoria de Extesão

Diretoria do Centro de
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Coordenação de Apoio
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Coordenação de Estágio
e Acompanhamento de
Egressos
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1.3.6 Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação
Figura 6 - Organograma Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação
Pró-Reitoria de Pesquisa e
Inovação

Diretoria de Pesquisa

Coordenação Geral de PósGraduação

Coordenação de Inovação

Secretaria da Pró-Reitoria de
Pesquisa e Inovação

Coordenação Geral de Pesquisa
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1.3.7 Funcionograma
Quadro 2 - Funcionograma
REITORIA
ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS
Empreender ações administrativas estabelecendo as diretrizes sistêmicas a serem seguidas por todas as pró-reitorias,
Campi, Campi avançados e pólos, por meio de atos normativos, resoluções e deliberações;
MACROPROCESSOS
- Controle e Assessoramento
- Comunicação Institucional
- Gestão dos atos normativos do IFTM
- Gestão de Ingressos
- Relacionamento com a sociedade
- Consultoria e Assessoramento Jurídico
PROAD
Planejar, coordenar,
supervisionar e
orientar a execução
das atividades
relacionadas às áreas
de orçamento,
finanças,
contabilidade,
material e patrimônio
do IFTM.

- Gestão
Orçamentária,
Financeira e
Contábil;
- Gestão de Material
e Logística;
- Gestão de
Infraestrutura;
- Gestão de
Licitações e
Contratos.

PRODIN

PROEXT

PROEN

ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS
compete planejar,
Planejar,
planejar,
superintender,
superintender,
superintender,
coordenar, fomentar e
coordenar,
coordenar, fomentar
acompanhar as
fomentar e
e acompanhar as
atividades e políticas
acompanhar as
atividades e políticas
pertinentes às áreas
atividades e políticas de ensino, articuladas
de
de extensão e
à pesquisa e extensão.
planejamento e
relações com a
desenvolvimento
sociedade,
institucional, gestão
articuladas
de pessoas, e de
ao ensino e à
tecnologia da
pesquisa, junto aos
informação e
diversos segmentos
comunicação.
sociais.

MACROPROCESSOS
- Desenvolvimento do
- Programa de
- Gestão da Educação
Sistema Integrado de
Assistência
Profissional e
Gestão (ERP-IFTM);
Estudantil;
Tecnológica de nível
- Manutenção e
- Programa de Apoio
médio e de
Suporte de
a Projetos de
graduação.
infraestrutura das
Extensão;
redes de
- Programa Nacional
Comunicação do
de Acesso ao Ensino
parque
Técnico e Emprego –
computacional;
Pronatec;
- Planejamento e
desenvolvimento de
ações de Governança
de TI;
- Coordenação Geral
de Planejamento
Institucional;
- Gestão de
Processos;
- Monitoramento e
Controle;
- Planejamento
Orçamentário;

PROPI
Planejar,
superintender,
coordenar, fomentar
e acompanhar as
atividades e políticas
de pesquisa,
inovação e pósgraduação,
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.
- Programa de apoio
à iniciação a
pesquisa científica e
tecnológica;
- Programa de
incentivo a inovação;
- Programa de apoio
à pós-graduação;

Fonte: Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
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1.4 MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS
1.4.1 Pró-Reitoria de Ensino
Quadro 3 - Macroprocesso Finalístico - Gestão da Educação Profissional e Tecnológica de
nível médio e de graduação
Macroprocesso Finalístico
Gestão da Educação Profissional e Tecnológica de nível médio e de graduação.
Objetivo
Finalidade
Planejar, superintender, coordenar, fomentar, apoiar, Formar técnicos de nível médio, tecnólogos, licenciados e
articular, implementar, acompanhar, avaliar e, quando bacharéis para a inserção no mundo do trabalho e para o
necessário, redimensionar as atividades de ensino exercício da cidadania na realidade brasileira e mundial.
desenvolvidas no âmbito do Instituto, articuladas à
pesquisa e à extensão.
Como o Macroprocesso foi conduzido no exercício 2013:
Em sua totalidade, as ações da Pró-Reitoria de Ensino foram desenvolvidas de forma partilhada e em
corresponsabilidade com os câmpus, em consonância com o modelo de gestão democrático-participativa proposto pela
atual gestão institucional e em corresponsabilidade com toda a equipe gestora do ensino no âmbito do IFTM. Dentre
elas destacam-se: (1) Elaboração de regulamentos e submissão ao Conselho Superior para aprovação; (2) Elaboração de
manuais, normas e orientações normativas; (3) Elaboração e publicação de editais de seleção de bolsistas para o
Programa de Educação Tutorial (PET) e organização dos respectivos processos de seleção; (4) Elaboração e publicação
de editais de seleção de bolsistas para o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e organização
dos respectivos processos de seleção; (5) Análise e emissão de parecer técnico dos editais de seleção de monitores que
atuarão nos câmpus; (6) Registro de diplomas e certificados de cursos e emissão e registro de certificados acadêmicos
(fóruns, encontros, grupos de estudos etc.); (7) Orientação, análise e emissão de parecer quanto aos projetos
pedagógicos de cursos (PPC) técnicos e de graduação (licenciatura, bacharelados e tecnologia) e submissão ao
Conselho Superior para aprovação; (8) Realização de encontros com as coordenações ou responsáveis pelos setores sob
a responsabilidade da Pró-Reitoria de Ensino; (9) Realização de encontros com diretores de ensino, coordenadores
gerais de ensino ou coordenadores de ensino dos câmpus; (10) Participação em comissões de trabalho sob a presidência
e/ou participação de membros da PROEN; (11) Orientação, análise, emissão de parecer e acompanhamento quanto aos
calendários acadêmicos dos câmpus/pólos e submissão ao Colégio de Dirigentes para aprovação; (12)
Acompanhamento das ações empreendidas e administração do auxílio financeiro CAPES/PET por meio do Comitê
Local de Acompanhamento e Avaliação (CLAA); (13) Assessoramento, acompanhamento e corresponsabilidade, junto
à Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC), no aprimoramento do novo sistema acadêmico; (14)
Orientação e acompanhamento quanto ao processo de reconhecimento de cursos de graduação; (15) Acompanhamento
das atividades desenvolvidas pelas coordenações de atendimento aos estudantes nos câmpus; (16) Acompanhamento
das atividades desenvolvidas pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) nos câmpus e nas
escolas de Educação Básica conveniadas; (17) Articulação, apoio e acompanhamento das atividades relativas à
permanência e sucesso dos estudantes nos câmpus; (18) Acompanhamento, fornecimento e preenchimento de dados dos
sistemas em vigor, definidos pelo MEC; (19) Visitas in loco aos câmpus para articulação, apoio e assessoramento das
atividades de ensino desenvolvidas e levantamento de sugestões por parte da comunidade acadêmica; (20)
Implementação do grupo de estudos e de pesquisa da equipe PROEN (Grupo de Estudos e Pesquisas em Políticas e
Fundamentos da Educação – GEPPFE) visando a capacitação e a formação continuada da equipe quanto às legislações,
políticas e concepções referentes ao ensino; (21) Elaboração de projetos na área de ensino e submissão aos órgãos de
fomento.
Logo, as ações da Pró-Reitoria de Ensino visaram o apoio, o assessoramento, o acompanhamento, a avaliação e o
redimensionamento das atividades desenvolvidas pelos setores sob a responsabilidade desta Pró-Reitoria,
particularmente daquelas desenvolvidas pelos câmpus, buscando assegurar a política educacional vigente, as
deliberações dos órgãos superiores institucionais, o atendimento ao Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, ao
Termo de Acordo de Metas e Compromissos firmados entre o IFTM/SETEC e ao Plano de Gestão Institucional.
Fonte: Pró-Reitoria de Ensino

1.4.2 Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação
Quadro 4 - Macroprocesso Finalístico - Programa de apoio à iniciação a pesquisa científica e
tecnológica
Macroprocesso Finalístico
Programa de apoio à iniciação a pesquisa científica e tecnológica
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Objetivo
Finalidade
O programa de apoio à iniciação a pesquisa científica e O programa tem por finalidade despertar o interesse e
tecnológica tem como objetivos:
incentivar vocações para as atividades de pesquisa
(1) possibilitar a geração e a transformação do científica e tecnológica entre os acadêmicos regularmente
conhecimento;
matriculados no IFTM.
(2) atender às necessidades e interesses da sociedade;
(3) incentivar o desenvolvimento e a consolidação dos
Grupos de Pesquisa;
(4)incentivar a capacitação e a qualificação dos
pesquisadores do IFTM;
(5) contribuir para a melhoria da formação profissional;
(6) subsidiar o desenvolvimento de programas de pósgraduação; e
(7) promover a geração de produtos e/ou processos
inovadores que resultem em propriedade intelectual.
Como o Macroprocesso foi conduzido no exercício 2013:
- 7 editais de bolsas de iniciação científica e tecnológica;
- 2 editais de apoio financeiro ao pesquisador
- 1 edital de apoio a eventos científicos;
- 1 edital de apoio a tradução de artigos;
- 1 editais do Programa Voluntário de Iniciação Científica e Tecnológica (com possibilidade de cinco chamadas)
- Apoio financeiro com premiação destaques SIN 2013;
- Aprovação de regulamento do Regulamento de Apoio a Tradução de Artigos
- Descentralização de recursos aos Câmpus para aquisição de material permanente -atividade conjunta PROPI/PROAD;
- Descentralização de recursos aos Câmpus para atender despesas com ações da Educação Inclusiva -atividade conjunta
PROPI/PROAD;
- treinamento das coordenações de pesquisa para processo de compras e gerenciamento de projetos de pesquisa;
- Organização do III seminário de iniciação científica e inovação tecnológica do IFTM;
- aprovação de projeto FAPEMIG para auxílio em eventos: “III Seminário de iniciação científica e tecnológica do
IFTM”;
- liberação de creditos para atender despesas com ações da educacação inclusiva e diversidade na ept - conforme
distribuição propi
- incremento de 3 bolsas de iniciação cientifica e tecnológica em relação a 2012.
Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa

Quadro 5 - Macroprocesso Finalístico - Programa de incentivo a inovação
Macroprocesso Finalístico
Programa de incentivo a inovação;
Objetivo
O programa de incentivo a inovação tem como objetivos:
(1) difundir a cultura e incentivar a busca pela inovação;
(2) prospectar as tecnologias desenvolvidas no IFTM;
(3) divulgar a produção intelectual relacionada às
atividades de inovação;
(4) assessorar os professores, pesquisadores e alunos em
todos os aspectos relacionados com produção e gestão da
inovação;
(5) qualificar os profissionais do IFTM para redação de
projetos relacionados à inovação, melhorando as suas
condições de concorrência em editais;
(6) fomentar e fortalecer parcerias e buscar financiamento
junto a órgãos governamentais, empresas e sociedade,
para a difusão de novas tecnologias;
(7) desenvolver e integrar redes de informações entre
pesquisadores, empresários e Instituições de Ciência e
Tecnologia;
(8) apoiar e promover a transferência de tecnologia e a
internalização da pesquisa nas empresas;
(9) acompanhar os projetos, contratos e convênios
realizados no âmbito do IFTM que versem sobre inovação

Finalidade
O programa de incentivo a inovação tem por finalidade a
criação e o gerenciamento da política de incentivo à
inovação e à pesquisa científica e tecnológica, bem como a
viabilização de estratégias e ações relacionadas à
propriedade intelectual nos âmbitos interno e externo do
IFTM.

Página 32 de 229

IFTM – Relatório de Gestão 2013
ou que possam resultar em criação intelectual; e
(10) fomentar a interação do NIT com os demais atores do
processo de inovação no IFTM.
Como o Macroprocesso foi conduzido no exercício 2013:
- Apoio financeiro com premiação destaques na feira de novos produtos e processos do IFTM;
- Homologação da logomarca do NIT-IFTM junto ao INPI;
- Participação no FORTEC 2013
- Curso PCT oferecido pelo INPI em parceria coma a UFTM.
- Curso de redação de patentes oferecido pelo INPI em parceria com a FUNED
- XV Reunião Anual da Rede Mineira de Propriedade Intelectual.
Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa

Quadro 6 - Macroprocesso Finalístico - Programa de apoio à pós-graduação
Macroprocesso Finalístico
Programa de apoio à pós-graduação
Objetivo
Finalidade
O programa de apoio à pós-graduação tem como O programa tem por finalidade planejar e coordenar as
objetivos:
políticas de pesquisa e pós-graduação acompanhando e
(1) formar e capacitar profissionais qualificados para avaliando a elaboração e implementação de projetos de
exercer a prática profissional avançada e transformadora cursos de pós-graduação âmbito interno e externo do
de procedimentos, visando atender demandas sociais, IFTM.
organizacionais ou profissionais e do mercado de
trabalho;
(2) formar e capacitar profissionais qualificados para
transferir conhecimento para a sociedade, atendendo
demandas específicas e de arranjos produtivos com vistas
ao desenvolvimento nacional, regional ou local;
(3) formar e capacitar profissionais qualificados para
promover a articulação integrada da formação profissional
com entidades demandantes de naturezas diversas,
visando melhorar a eficácia e a eficiência das
organizações públicas e privadas por meio da solução de
problemas, geração e aplicação de processos de inovação
apropriados;
(4) formar e capacitar profissionais qualificados para
contribuir no agregamento de competitividade e aumentar
a produtividade em empresas públicas ou, organizações
públicas e privadas;
(5) incentivar a docência e capacitação acadêmica.
Como o Macroprocesso foi conduzido no exercício 2013:
- Aprovação de projeto CAPES pró-equipamentos 2013: implementação de laboratórios multidisciplinares da área de
ciências agrárias do IFTM;
- Aprovação projeto FAPEMIG de taxa de bancada mestrado profissional;
- Lançamento de edital de fomento à pós-graduação (mestrado profissional);
- Criação do curso de pós-graduação “Novas tecnologias aplicadas à educação - lato sensu - campus Ituiutaba;
- Início das Atividades do Doutorado “Dinter em Computação”, aprovado pela CAPES entre o IFTM e a
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE.
- Elaboração do PLANFOR e envio à CAPES para participação no programa Prodoutoral.
- Assinatura de termo de cooperação entre IFTM e UFSCar para oferta de vagas no curso de mestrado profissional em
gestão de organizações e sistemas públicos da UFSCar para servidores do IFTM.
Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa

1.4.3 Pró-Reitoria de Extensão
Quadro 7 - Macroprocesso Finalístico - Programa de Assistência Estudantil
Macroprocesso Finalístico
Programa de Assistência Estudantil
Objetivo

Finalidade
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O programa de assistência estudantil tem como objetivos: O programa de assistência estudantil tem como finalidade
(1) democratizar as condições de permanência dos jovens conceder os benefícios de “auxílio estudantil” e
na escola;
“assistência estudantil” com vistas à promoção do
(2) consolidar o apoio à formação acadêmica integral;
desenvolvimento humano, apoio à formação acadêmica e
(3) promover o acesso e permanência de estudantes em garantia da permanência de estudantes dos cursos
condições de vulnerabilidade social e econômica;
regulares do IFTM, favoráveis ao êxito no percurso
(4) contribuir para a promoção da inclusão social pela formativo e a inserção sócio-profissional.
educação, articulada com as demais políticas setoriais;
(5) contribuir para a permanência e melhoria do
desempenho acadêmico do estudante participante do
programa nacional de integração profissional com a
educação básica na modalidade de educação de jovens e
adultos (PROEJA);
(6) minimizar os efeitos das desigualdades sociais e
regionais na permanência e conclusão dos cursos
regulares;
(7) apoiar o estudante na participação em atividades e
eventos pedagógicos, esportivos, sociais e culturais,
complementares à formação acadêmica;
(8) apoiar o estudante por meio de auxílio financeiro para
atenção à saúde biopsicossocial e para incentivo à cultura
e ao esporte;
(9) elevar os índices de aproveitamento dos estudantes e
reduzir as taxas de retenção e evasão.
Como o Macroprocesso foi conduzido no exercício 2013:
Em 2013, foram realizados editais de seleção, pelos respectivos câmpus do IFTM, para a concessão do benefício de
“assistência estudantil”. Além disso, foram avaliadas, mediante processo, as solicitações formuladas para a concessão
do benefício “auxílio estudantil”, seguindo-se o disposto na resolução 28/2012, de 26 de novembro de 2012. Por fim,
cita-se a realização de licitação para contratação de empresa especializada na prestação de seguro de vida, beneficiando
todos os estudantes regularmente matriculados em cursos regulares ofertados nas diversas modalidades pelos câmpus do
IFTM no referido ano. Ao todo, foram investidos cerca de R$ 2.611.744,10 (dois milhões seiscentos e onze mil
setecentos e quarenta e quatro reais e dez centavos), beneficiando aproximadamente 11.239 (onze mil duzentos e trinta
e nove) estudantes.
Fonte: Pró-Reitoria de Extensão

Quadro 8 - Macroprocesso Finalístico - Programa de Apoio a Projetos de Extensão
Macroprocesso Finalístico
Programa de Apoio a Projetos de Extensão
Objetivo
Finalidade
O programa de apoio a projetos de extensão tem como O programa de apoio a projetos de extensão tem como
objetivos:
finalidade conceder apoio financeiro institucional para a
(1) fomentar o desenvolvimento de atividades de extensão execução de projetos de extensão no âmbito do IFTM e
no IFTM;
seus câmpus.
(2) apoiar financeiramente o desenvolvimento de projetos
de extensão no IFTM;
(3) fomentar a extensão como prática acadêmica
institucionalizada;
(4) motivar a participação dos discentes do IFTM no
desenvolvimento de atividades de extensão;
(5) contribuir para o fortalecimento das políticas e
diretrizes do IFTM;
(6) contribuir para o cumprimento das metas e objetivos
institucionais do Instituto;
(7) permitir a articulação das atividades de ensino,
pesquisa e extensão no IFTM e
(8) transferir conhecimento científico e tecnológico à
comunidade em que se encontra inserido o IFTM.
Como o Macroprocesso foi conduzido no exercício 2013:
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No ano de 2013, foi realizado 01 (um) edital de seleção de projetos de extensão, contemplando 18 (dezoito) projetos e
sendo investidos 369.597,44 (trezentos e sessenta e nove mil quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro
centavos) em material de consumo, equipamentos e material permanente e auxílio financeiro a estudantes – bolsas de
extensão.
Fonte: Pró-Reitoria de Extensão

Quadro 9 - Macroprocesso Finalístico - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego – Pronatec
Macroprocesso Finalístico
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec
Objetivo
Finalidade
O programa nacional de acesso ao ensino técnico e O programa nacional de acesso ao ensino técnico e
emprego – Pronatec tem como objetivos:
emprego – Pronatec tem como finalidade de ampliar a
(1) expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos oferta de cursos de educação profissional e tecnológica,
de educação profissional técnica de nível médio e de expandindo, interiorizando e democratizando a oferta de
cursos de formação inicial e continuada ou qualificação cursos de educação profissional e tecnológica – EPT.
profissional presencial e a distância;
(2) construir, reformar e ampliar as escolas que ofertam
educação profissional e tecnológica nas redes estaduais;
(3) aumentar as oportunidades educacionais aos
trabalhadores por meio de cursos de formação inicial e
continuada ou qualificação profissional;
(4) aumentar a quantidade de recursos pedagógicos para
apoiar a oferta de educação profissional e tecnológica; e
(5) melhorar a qualidade do ensino médio.
Como o Macroprocesso foi conduzido no exercício 2013:
Inicialmente foram articuladas ações conjuntas entre demandantes e ofertantes nas esferas municipal, estadual e federal.
Após, foram selecionados bolsistas para atuarem no programa, mediante edital de seleção e por fim foram ofertados 48
(quarenta e oito) cursos, em cinco cidades no âmbito de atuação do IFTM, nas áreas de ciências sociais aplicadas,
ciências exatas e da terra, ciências agrárias, engenharias e lingüista, letras e artes, com cargas horárias entre 160 (cento e
sessenta) e 200 (duzentas) horas, beneficiando 1015 (mil e quinze) estudantes.
Fonte: Pró-Reitoria de Extensão

Quadro 10 - Macroprocesso Finalístico - Rede Nacional de Certificação Profissional e
Formação Inicial e Continuada – Rede Certific
Macroprocesso Finalístico
Rede Nacional de Certificação Profissional e Formação Inicial e Continuada – Rede Certific
Objetivo
Finalidade
A rede nacional de certificação profissional e formação A rede nacional de certificação profissional e formação
inicial e continuada - Rede Certific tem como objetivos: inicial e continuada - Rede Certific, constituída como uma
(1) validar saberres construídos ao longo das trajetórisas política pública de educação profissional e tecnológica
de vida e de trabalho;
voltada para o atendimento de trabalhadores, jovens e
(2) estimular o retorno dos trabalhadores à escola por adultos, tem como finalidade o reconhecimento e a
meio da geração de oportunidades de prosseguimento de certificação de saberes adquiridos em processos formais e
estudos e/ou exercício de atividades laborais e
não formais de ensino-aprendizagem e formação inicial e
(3) formar ao longo da vida processo de aperfeiçoamento continuada.
contínuo.
Como o Macroprocesso foi conduzido no exercício 2013:
Foi destinado o valor de R$ 402.632,97 (quatrocentos e dois mil seiscentos e trinta e dois reais e noventa e sete
centavos) para ser executado em 03 (três) câmpus participantes, a saber: Ituiutaba, Paracatu e Uberaba. O recurso tem
por objetivo fomentar o desenvolvimento de ações no âmbito do programa Rede Certific, a saber: itinerário formativo,
certificação profissional e execução de cursos Proeja FIC. Foi realizada visita técnica no Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia da Paraíba no Câmpus João Pessoa, com a participação de representantes do programa de cada
câmpus e da pró-reitoria de extensão. Em setembro o programa passou por reestruturação, passando a oferta de
processos de certificação profissional por intermédio da Bolsa-Formação PRONATEC.
Fonte: Pró-Reitoria de Extensão
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Quadro 11 - Macroprocesso Finalístico - Centro de Qualificação
Macroprocesso Finalístico
Centro de Qualificação
Objetivo
Finalidade
Em 2013 foi instituído o Centro de Qualificação do IFTM, O Centro de Qualificação visa propiciar a melhoria da
que tem por objetivos:
qualidade do ensino através da formação inicial e
(1) apoiar e contribuir para a melhoria da qualidade de continuada dos professores e técnicos administrativos dos
ensino no país;
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia do
(2) fornecer informações sobre métodos e formas de país por meio de abordagens de ensino multidisciplinares e
comunicação no ambiente de trabalho e em salas de aula; competências que levem o servidor a atuar no projeto da
(3) treinar para utilização correta dos equipamentos de Instituição, e suas metas federais, com conscientização das
segurança e conservação;
tarefas que contribuem para a melhoria da qualidade do
(4) ampliar as oportunidades educacionais aos servidores ensino.
para o exercício de sua profissão por meio do incremento
da formação profissional;
O Centro de Idiomas busca ofertar cursos de línguas
(5) estimular o ensino integrado à educação profissional, estrangeiras, inglês, francês e espanhol e de língua
enfatizando a educação científica e humanística;
portuguesa para situações específicas no intuito de nortear
(6) considerar a realidade concreta no contexto dos as ações da rede no que se refere às estratégias de
arranjos produtivos e das vocações, da cultura e da internacionalização.
economia local, regional e brasileira;
(7) contribuir para a melhoria da qualidade de vida e
satisfação pessoal do futuro Profissional;
(8) investir para que o profissional tenha clareza da função
social da escola e de si mesmo como educador.
O Centro de Qualificação ainda abrange o Centro de
Idiomas do IFTM.
Como o Macroprocesso foi conduzido no exercício 2013:
Em 2013 foram ofertados cursos, com carga horária de 60 (sessenta horas), sendo 182 (cento e oitenta e duas) vagas
para língua espanhola; 126 (cento e vinte e seis) vagas para língua francesa e 644 (seiscentos e quarenta e quatro) vagas
para língua inglesa.
Fonte: Pró-Reitoria de Extensão

1.5 MACROPROCESSOS DE APOIO
1.5.1 Pró-Reitoria de Administração
Quadro 12 - Macroprocesso de Apoio - Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil
Macroprocesso de Apoio
Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil
Objetivo
Finalidade
Executar a gestão e as atividades relacionadas às áreas de Racionalizar e otimizar a aplicação dos recursos visando
orçamento, finanças e contabilidade.
a execução de projetos e ações que favoreçam o
desenvolvimento institucional.
Como o Macroprocesso foi conduzido no exercício 2013:
Além das rotinas e procedimentos já instituídos, a partir da identificação de novas exigências legais somadas as
necessidades de otimização dos resultados, foram implementadas alterações e sistemático controle nas atividades e
tarefas de alguns processos e subprocessos. Como exemplo, pode-se citar a Inscrição de Restos a Pagar; Prestação de
Contas de recursos recebidos e transferidos; Despesas com Diárias e Passagens; Retenção de Tributos e
Contribuições, dentre outros.
Foram alteradas as Normas Operacionais/IFTM nº 01/2011 e nº 03/2012, que tratam da fiscalização de contratos,
visando à inclusão de outros documentos, que passaram a ser exigidos para efetivação do pagamento.
Com a criação de outras funcionalidades no “Novo SIAFI”, foram exigidos, da área de execução orçamentária e
financeira, novos conhecimentos e implementação de novas rotinas e procedimentos.
Fonte: Pró-Reitoria de Administração / Diretoria de Administração
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Quadro 13 - Macroprocesso de Apoio - Gestão de Material e Logística
Macroprocesso de Apoio
Gestão de Material e Logística
Objetivo
Executar as atividades relativas à gestão dos bens de
consumo e de serviços; bens móveis e imóveis;
transporte; protocolo; recepção; limpeza e conservação;
segurança e demais atividades de apoio administrativo.

Finalidade
Assegurar o funcionamento e manutenção das
atividades institucionais, por meio do fornecimento de
bens e prestação de serviços de apoio administrativo.

Como o Macroprocesso foi conduzido no exercício 2013:
Considerando que o IFTM encontra-se em fase de grande expansão, especialmente pela implantação de novos
câmpus e pelo crescimento da infraestrutura, é fundamental adequar os seus processos às demandas institucionais e
exigências legais. Nesse contexto, foi instituída a Norma Operacional/IFTM nº 001, de 02/10/2013, regulamentando
os procedimentos de registro de imóveis no SPIUnet, SIAFI e Cartório de Registro de Imóvel; e relacionando a
documentação necessária, tais como alvarás, vistorias e licenças, imprescindíveis para o pleno funcionamento dos
câmpus e da Reitoria deste IFTM.
Com o objetivo de regulamentar os procedimentos de gestão, encontra-se em andamento a elaboração de Norma
Operacional, que vem estabelecer normas e procedimentos para a gestão de material no âmbito do IFTM,
compreendendo o pedido de compra, recepção, registro, incorporação, distribuição, controle, utilização, guarda,
conservação, desfazimento, dentre outras atividades.
O IFTM vem desenvolvendo um sistema informatizado para a gestão de veículos oficiais, incluindo desde a
solicitação de transporte até o acompanhamento e controle específicos da frota institucional. Ressaltamos que, até o
momento, a gestão de veículos ocorre por meio de utilização de planilhas.
Fonte: Pró-Reitoria de Administração / Diretoria de Administração

Quadro 14 - Macroprocesso de Apoio - Gestão de Infraestrutura
Macroprocesso de Apoio
Gestão de Infraestrutura
Objetivo
Acompanhar, fiscalizar e elaborar os projetos básicos e
executivos; e
Fiscalizar a execução de obras e serviços de engenharia

Finalidade
Prover o IFTM de infraestrutura que assegure a
continuidades das atividades e possibilite a expansão
institucional.

Como o Macroprocesso foi conduzido no exercício 2013:
Diante da necessidade imprescindível de tornar mais eficiente o acompanhamento gestão dos recursos de
investimento de todo IFTM, além da necessidade de novas infraestruturas devido ao grande crescimento do Instituto
no final de 2013, deu-se início aos estudos de implementação de funcionalidade para levantamento de demandas de
obras e serviços de engenharia dentro do Módulo de Planejamento no sistema ERP.
Pretende-se com isso visualizar as necessidades e principalmente as prioridades de ampliação de infraestrutura de
todo o Instituto, podendo priorizar investimentos nas obras e serviços que se mostrarem mais emergentes para o
desenvolvimento institucional.
Fonte: Pró-Reitoria de Administração

Quadro 15 - Macroprocesso de Apoio - Gestão de Licitações e Contratos
Macroprocesso de Apoio
Gestão de Licitações e Contratos
Objetivo
Finalidade
Realizar os procedimentos para a aquisição de bens e
Assegurar a adequada sistemática de aquisição de
contratação de obras e serviços; e
materiais e contratação de obras e serviços, garantindo a
Acompanhar a execução e gestão dos devidos contratos.
satisfação e o atendimento às necessidades
institucionais.
Como o Macroprocesso foi conduzido no exercício 2013:
Visando a melhoria dos procedimentos de gestão, foram atualizados os modelos de Editais e Contratos relativos ao
Pregão Eletrônico para aquisição de bens; Pregão Eletrônico para aquisição de bens com contrato; Pregão Eletrônico
para prestação de serviço; Pregão Eletrônico para prestação de serviço com contrato; Pregão Eletrônico SRP para
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aquisição de bens; Pregão Eletrônico SRP para aquisição de bens com contrato; Pregão Eletrônico SRP para
prestação de serviço e Pregão Eletrônico SRP para prestação de serviço com contrato; Pregão Presencial para
prestação de Serviço; Tomada de Preços; Concorrência; Convites e ainda, os Termos de Referência para serviços
terceirizados e fornecimento de material.
Em 2013 deu-se início a implantação do Módulo de Planejamento no Sistema ERP do IFTM, possibilitando o
planejamento participativo por meio de centro de custos. Com base em suas demandas foram abertos processos para
licitações conjuntas, ensejando com isso economicidade no processo de licitações e contratações de bens e serviços.
Com a implantação deste Módulo, pretende-se em médio prazo mais eficiência na execução orçamentária bem como
maior transparência para que os solicitantes (centro de custo) possam monitorar suas demandas.
Fonte: Pró-Reitoria de Administração

1.5.2 Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
Quadro 16 - Macroprocesso de Apoio - Desenvolvimento do Sistema Integrado de Gestão
Macroprocesso de apoio
Desenvolvimento do Sistema Integrado de Gestão (ERP-IFTM)
Objetivo
todos os processos desenvolvidos no IFTM, visando
contribuir para as ações de planejamento e gestão,
permitindo acesso a informações e indicadores em tempo
real.

Finalidade
Os sistemas ERPs funcionam com a utilização de uma base
de dados comum, evitando a conciliação manual das
informações obtidas entre as interfaces dos diferentes
aplicativos. O sistema integrado oferece a possibilidade de
melhoria de relatórios, fidelidade de dados, consistência e
comparação de dados, devido à utilização de um critério
único em todas as atividades do IFTM, reduzindo a
redundância de atividades na organização. Com os
departamentos utilizando os aplicativos integrados e
compartilhando a mesma base de dados, não existe a
necessidade de repetição de atividades tais como reentrada
de dados de um aplicativo para outro.
A implantação do ERP-IFTM irá proporcionar vários
benefícios, dentre os quais pode-se ressaltar:
 Elimina o uso de interfaces manuais;
 Otimiza o fluxo da informação e a qualidade da
mesma dentro da Instituição;
 Agiliza o processo de tomada de decisão;
 Elimina a redundância de atividades;
Gera indicadores, mostrando uma visão real da atual
situação da Instituição.
Como o Macroprocesso foi conduzido no exercício 2013:
Em 2013, foram desenvolvidos vários módulos do ERP-IFTM relacionados aos processos acadêmicos e
administrativos:
 MADRH – Gestão de Pessoas (ajustes de vários processos associados à admissão dos servidores – portarias,
documentos, concurso, relatórios diversos)
 MAC - Acadêmico (alterações nas páginas da secretaria, do aluno, do professor, do coordenador de curso, das
equipes pedagógicas – Gestão de Curso)
 MPLAN - Planejamento (ajustes do cadastro de centro de custos, matriz orçamentária, planejamento das
demandas da gestão; implementação da consolidação, da licitação passando pela fase de orçamentos até a
confecção do mapa comparativo)
 GCOM – Gestão do Gabinete (ajustes das funcionalidades emissão de documentos oficiais, agenda do reitor,
acesso aos processos e suas respectivas tramitações)
 STI – Sistema de Gerenciamento de TI (alteração do gerenciamento de chamados referentes a TI, controle de
equipes de atendimento, relatórios: gráficos de atendimento)
 SITE – Gerenciamento dos Sites (ajustes na postagem de notícias, postagem de eventos, galeria de fotos,
cadastro de banners)
 CPA – Módulo Comissão Permanente de Avaliação (realização do cadastro dos questionários, aferição das
respostas e elaboração de relatórios)
 VIRTUALIF (Criação de novos módulos: Assistência Estudantil, PRONATEC, Centro de Idiomas)
Com os módulos desenvolvidos e ainda em desenvolvimento toda a comunidade acadêmica e administrativa do IFTM
está sendo atendida.
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Fonte: Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional / Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

Quadro 17 - Macroprocesso de Apoio - Manutenção e Suporte de infraestrutura das redes de
Comunicação e do parque computacional
Macroprocesso de apoio
Manutenção e Suporte de infraestrutura das redes de Comunicação e do parque computacional
Objetivo
Finalidade
Os principais objetivos da manutenção e suporte da A finalidade da manutenção e suporte da infraestrutura das
infraestrutura das redes de comunicação e do parque redes de comunicação e do parque computacional é dar
computacional instalado é realizar a prospecção, projeto, suporte as unidades (câmpus e reitoria) de forma a garantir
implantação e gerência da infraestrutura de redes, bem a disponibilidade de dados e serviços.
como o suporte aos usuários de serviços e equipamentos
de informática no âmbito da Instituição.
Como o Macroprocesso foi conduzido no exercício 2013:
Em 2013, foram realizadas atividades relativas à configuração de novos servidores de dados tais como as Storages, de
equipamentos de segurança – novas licenças de firewall, instalação de novas máquinas e equipamentos de rede –
switches gerenciáveis e APs, elaboração de termos de referência para a contratação de serviços de suporte a sistemas,
para a aquisição de bens permanentes e de consumo de TI, análise e implantação dos projetos lógicos da nova reitoria,
solicitação de atualização e implantação de novos links de Internet fornecidos pela RNP, bem como suporte a todo
parque computacional.
Fonte: Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional / Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

Quadro 18 - Macroprocesso de Apoio - Planejamento e desenvolvimento de ações de
Governança de TI
Macroprocesso de apoio
Planejamento e desenvolvimento de ações de Governança de TI
Objetivo
Finalidade
A Governança de TI tem como objetivo definir o Governança de TI é um conjunto de práticas, padrões e
processo pelo qual decisões são tomadas sobre os relacionamentos estruturados, assumidos por executivos,
investimentos e ações em TI, o que envolve: como as gestores, técnicos e usuários de TI de uma organização,
decisões são tomadas, quem toma as decisões, quem é com a finalidade de garantir controles efetivos, ampliar os
responsabilizado e como os resultados são medidos e processos de segurança, minimizar os riscos, ampliar o
monitorados.
desempenho, otimizar a aplicação de recursos, reduzir os
custos, suportar as melhores decisões e consequentemente
alinhar a TI aos negócios.
Como o Macroprocesso foi conduzido no exercício 2013:
FORTI, na elaboração da Política de Segurança da Informação e Comunicação (POSIC) em conjunto com o Comitê
Gestor de Segurança da Informação (CGSI); o início dos trabalhos do PDTI 2014-2015, tendo como meta alinhá-lo as
questões estratégicas da Instituição; a implantação de projetos de segurança da informação através da adoção de
ferramentas de firewall adotadas em todos os Campus e reitoria; e a ativa participação do comitê de Tecnologia da
Informação em todas as iniciativas anteriormente destacadas.
Fonte: Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional / Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

Quadro 19 - Macroprocesso de Apoio - Seleção e colocação de servidores, colaboradores
(contratados) e estagiários.
Macroprocesso de Apoio
Seleção e colocação de servidores, colaboradores (contradados) e estagiários.
Objetivo
Finalidade
Conjunto
de
procedimentos
concernentes
ao Os processos de seleção e concursos tem por finalidade
planejamento, organização, coordenação, divulgação e apurar candidatos qualificados e aptos ao desenvolvimento
realização de processos seletivos para admissão de de atividades relativas aos cargos ofertados, por intermédio
estagiários, contratação temporária de professores e de elaboração de editais de seleção com a correta descrição
concursos públicos para provimento de cargos efetivos, do cargo a ser preenchido, definição do perfil do candidato
com vistas a admitir candidatos qualificados e aptos ao e os requisitos para sua atuação, em consonância com a
desempenho das atribuições do respectivo cargo.
legislação vigente, os quais são amplamente divulgados. A
realização dos certames contempla etapas de avaliação com
provas objetivas de conhecimentos gerais e específicos,
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provas práticas ou desempenho didático-pedagógico ou de
capacidade teórico-prático, experiências profissionais préexistentes e titulação, quando é o caso.
Como o Macroprocesso foi conduzido no exercício 2013:
Em 2013 foram realizados diversos editais de seleção para contratação de estagiários, professores temporários e
substitutos e foi iniciada a execução de dois concursos públicos simultâneos, cujo objeto é o provimento de 87 cargos
efetivos da carreira de Magistério Básico, Técnico e Tecnológico e 41 cargos efetivos da carreira dos TécnicoAdministrativos em Educação para o ano de 2014. Para a execução dos concursos públicos para os cargos efetivos foi
contratada empresa especializada, mediante realização de Licitação.
Fonte: Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional / Diretoria de Gestão de Pessoas

Quadro 20 - Macroprocesso de Apoio - Gestão do Quadro de Pessoal
Macroprocesso de Apoio
Gestão do Quadro de Pessoal
Objetivo
Finalidade
A Gestão do Quadro tem por finalidade o registro,
Conjunto de procedimentos administrativos e legais que
processamento e atualização dinâmica dos dados inerentes
visam assegurar a elaboração, manutenção,
à composição da força de trabalho do IFTM,
acompanhamento e cumprimento das políticas gerais de
potencialidades existentes, demandas e ajustes necessários,
recursos humanos, vialibilizando o gerenciamento de
decorrentes de movimentação, vacâncias e reposições,
pessoal, através do processamento e disponibilização
realização de análises financeiras e orçamentárias das
antecipada de informações relevantes ao funcionamento
despesas de pessoal e análises qualitativas e quantitativas
da gestão de pessoas na instuição.
dos cargos ocupados, temporários, efetivos e comissionados
e sua relação com os ambinetes organizacionais,
subsidiando a tomada de decisões para a adequação e
diminuição da lacuna eventualemnte existente entre lotação
real e ideal, alocação e retenção do servidor no ambiente
organizacional de interesse da administação com o qual (na
medida do possível) o servidor apresente afinidade ou
possua formação/experiência, acompanhando e planejando
a movimentação da força de trabalho de acordo com as
necessidades de pessoal. Tem também a finalidade de
subsidiar a definição da política global de R.H. para
capacitação, desenvolvimento, saúde, qualidade de vida no
trabalho, aposentadoria, sendo fonte para a definição dos
parâmetros de análise de desempenho, estabelecimento e
cumprimento de metas institucionais, mostrando-se um
processo de interação e de constante troca de informações
realizadas em diferentes níveis hierárquicos, com suporte
de instrumentos que minimizam a ocorrência de
inconsistência de dados.
Como o Macroprocesso foi conduzido no exercício 2013:
No ano de 2013 foram realizadas ações em diversas vertentes. Deu-se continuidade a alimentação de dados em nosso
sistema de gestão – Virtual IF/MAD RH, bem como, houve o aprimoramento das funcionalidades do mesmo, no que se
refere a inclusão de informações e criação de vários relatórios compostos por dados que auxiliam a condução de
trabalhos que dependem de informações precisas e consolidadas. O sistema MAD-RH contribui para a eliminação de
planilhas no armazenamento de informações e trata-se de um instrumento que encontra-se em perene aprimoramento.
Fonte: Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional / Diretoria de Gestão de Pessoas

Quadro 21 - Macroprocesso de Apoio - Gestão da Folha de Pagamento
Macroprocesso de Apoio
Gestão da Folha de Pagamento
Objetivo
Finalidade
Conjunto de procedimentos, técnicas e rotinas que visam
A Gestão da Folha de Pagamento tem por finalidade
assegurar que a contraprestação da Instituição (cadastro,
garantir o cumprimento da política de remuneração que
movimentação financeira e produção da folha de
engloba
vencimento,
indenizações,
gratificações,
pagamento) em relação aos serviços prestados pelos
adicionais e auxílios e a definição de instrumentos de
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servidores ocorram com exatidão, eficiência, registro e
controle de todos os processos a ela ligados.

verificação, acompanhamento e desempenho das rotinas e
processos que alteram a situação cadastral do servidor e
que podem gerar simples atualizações cadastrais e/ou
reflexos financeiros diretos a serem executados via
movimentação financeira, sendo que a transferência e
processamento dessas informações junto ao SIAPE devem
se dar o mais próximo possível da ocorrência do fato
gerador, de modo que aqueles que importem em alteração
com acréscimo remuneratório ou ressarcimento ao erário
decorrente de pagamento indevido, infração ou registro de
falta sejam solucionados com agilidade. A gestão da Folha
de Pagamento tem também a finalidade de fornecer
informações quantitativas e qualitativas dos dados
funcionais com registros de frequência, produtividade,
tempo de serviço, férias, sinalizações para o gozo de
licenças, aposentadorias, etc..., e financeiros processados,
possibilitando o acompanhamento e a realização de
projeções mensais/anuais dos créditos orçamentários
necessários para sua liquidação.
Como o Macroprocesso foi conduzido no exercício 2013:
No ano de 2013 a gestão da folha de pagamento se deu a partir da tramitação dos requerimentos individuais ou de
rotinas de ofício da Gestão de Pessoas que, após caracterização da vantagem ou benefício, o processo é finalizado com a
expedição de atos concessivos (Portarias ou Despachos) e sua implementação junto ao cadastro do servidor e
consequente integração à folha.
Importante ressaltar que em 2013 a área de pagamento teve uma volume extra de trabalho relativo ao enquadramento,
progressões por titulação e revisões da evolução funcional dos ocupantes do cargo de Professor de EBTT demandando a
instrução, cálculos e processamento de mais de 100 (cem) processos de exercício anterior abrangendo o período de
2008 a 2012.
Fonte: Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional / Diretoria de Gestão de Pessoas

Quadro 22 - Macroprocesso de Apoio - Gestão da Carreira/Desempenho
Macroprocesso de Apoio
Gestão da Carreira/Desempenho
Objetivo
Finalidade
Conjunto de procedimentos que visam através da A Gestão da Carreira é um processo complexo que tem por
aplicação das políticas inerentes à gestão de pessoas finalidade o levantamento e diagóstico situacional,
transformar e preparar o servidor para o exercício das diagnóstico de competências requeridas para melhoria do
atividades do cargo mediante a elaboração de planos de desempenho, identificação de potencialidades pessoais,
ação ou programas que regulamentem e definam critérios definição antecipada das demandas institucionais para
e diretrizes para treinamento especializado e adaptação ao formulação, planejamento e execução das políticas de
ambiente de trabalho, avaliação de desempenho, avaliação de desempenho profissional, capacitação, saúde,
progressão, desenvolvimento profissional e qualidade de segurança no trabalho e qualidade de vida, capaz de
vida no trabalho.
promover o crescimento pessoal e profissional, estimular à
produtividade, a satisfação com o ambiente de trabalho e a
formação específica e/ou complementar, alinhadas ao
Plano de Desenvolvimento Institucional de maneira que a
Gestão de Carreira também englobe a definição de
parâmetros referenciais e metas de desempenho globais,
setoriais e individuais. A Gestão da Carreira tem por
finalidade compatibilizar as necessidades, motivos e
aspirações individuais com as necessidades, expectativas e
imposições institucionais, visando atender aos objetivos e
interesses de ambas as partes.
Como o Macroprocesso foi conduzido no exercício 2013:
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No ano de 2013 a gestão da carreira seguiu as rotinas de avaliação de desempenho formalizada em processos
individuais, com avaliações pela chefia imediata para os cargos da carreira técnico-administrativa e pela CPPD para os
cargos da carreira docente, sendo que está em curso o processo de regulamentação e desenvolvimento de sistema de
avaliação de desempenho que agilizará a realização das avaliações e permitirá a utilização e cruzamento de 03
avaliações (auto-avaliação, avaliação da chefia imediata e avaliação da equipe de trabalho) para obtenção do resultado
final de desempenho. Em relação à capacitação e desenvolvimento na carreira observou-se as demandas individuais
alinhadas à necessidade institucional, sendo que o sistema de avaliação de desempenho em construção facilitará o
diagnóstico e o levantamento das demandas de capacitação. Neste ano também foi realizado por comissão composta de
servidores do IFTM e alunas do curso de Psicologia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro o Projeto de
Dimensionamento de Pessoal no âmbito da Reitoria. A metodologia adotada foi a aplicação de questionários com a
finalidade de mensurar a demanda de pessoal por ambiente e unidade organizacional, os resultados levantados
permitirão melhor adequação e distribuição da força de trabalho, conforme a demanda identificada, observando as
prioridades de provimento e reposição de pessoal, subsidiando ainda as demandas de capacitação. Outro trabalho que
mereceu destaque no ano foi a realização da pesquisa de clima organizacional, também na Reitoria, cuja finalidade foi
identificar o grau de satisfação, entendimento, envolvimento e opiniões sobre aspectos da cultura, políticas, normas,
procedimentos e costumes praticados no Instituto Federal do Triângulo Mineiro, bem como as expectativas de
progresso, possibilidade de carreira, relacionamento pessoal e profissional com a chefia e com os colegas de trabalho.
Por fim, cumpre informar a capacitação a nível institucional de 300 (trezentos) servidores que puderam conhecer e
receber orientações sobre o Novo Regime de Previdência Complementar do Poder Executivo – Lei 12.618/2012 além
da execução de outras ações de desenvolvimento contempladas nos planos de capacitação dos Câmpus em atendimento
às suas demandas específicas.
Fonte: Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional / Diretoria de Gestão de Pessoas

Quadro 23 - Macroprocesso de Apoio - Coordenação-Geral de Planejamento Institucional
Macroprocesso de Apoio
Coordenação-Geral de Planejamento Institucional
Objetivo

Finalidade
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Promover o planejamento institucional, através de ações
coordenadas, integradas e orientadas, oferecendo a
articulação entre as diversas áreas de atuação do IFTM,
em conformidade com o seu planejamento estratégico.

Estabelecer diretrizes e gerenciar a elaboração do
planejamento estratégico, tático e operacional institucional
em consonância com as políticas do MEC, com o Plano de
Desenvolvimento Institucional, com o Termo de Metas,
com o Plano Pedagógico Institucional (PPI), e, em
especial, em sintonia com as demandas do ambiente
externo, visando ao desenvolvimento regional;
Manter, em conjunto com a Pró-Reitoria de
Administração, a compatibilidade entre o plano
orçamentário-financeiro e os planos estratégicos;
Gerir o planejamento anual das necessidades de compras e
aquisições do IFTM;
Promover o planejamento, a integração e a cooperação
mútua entre as unidades organizacionais que compõem o
IFTM;
Realizar estudos que viabilizem a adequação da estrutura
organizacional;
Disseminar as melhores práticas de gestão dos Campi;
Gerir os processos de sistematização de dados,
informações e de procedimentos institucionais,
disponibilizando-os na forma de conhecimento estratégico;
Prestar assessoria aos Campi em sua área de atuação;
Promover a articulação e o compartilhamento de
experiências entre os gestores do IFTM;
Gerir e manter em desenvolvimento contínuo as ações do
modelo de excelência na gestão pública – MEGP –no
IFTM;
Executar outras funções relacionadas a sua atuação ou que
tenham
sido
delegadas
pela
Pró-Reitoria
de
Desenvolvimento Institucional.

Como o Macroprocesso foi conduzido no exercício 2013:
O ano de 2013, por ser o primeiro em que foi utilizado o novo modelo de planejamento e também pelo fato de o projeto
estar incipiente, foi um ano incomum, de maneira que foram planejados os exercícios de 2013 e 2014
concomitantemente. Essa experiência permitiu um olhar mais definido sobre a forma de planejar, ensejando, a partir de
2014 (Planejamento para 2015), o planejamento por Programas e Ações orçamentários e, ainda, oportunizando a
utilização do MPLAN-OF pela totalidade de servidores (atendendo, inclusive, a uma reivindicação de coordenadores e
dirigentes do IFTM).
Deu-se início à estruturação do Banco de Itens, de maneira que este seja único para todo o IFTM.
Outro ponto que merece destaque foi a construção de relatórios gerenciais mensais relacionados à execução
orçamentária, cujos dados são extraídos do SIAFI Gerencial e do SIGA Brasil. Esses dados disponibilizam aos gestores
informações como: (1) número de licitações realizadas por modalidade, UASG e situação; (2) demonstrativos da
execução orçamentária, mensurando valores iniciais contidos na LOA, créditos adicionais, autorizações, empenho e
contingenciamento, não chegando, ainda, ao nível de detalhamento automatizado por centro de custos e itens. Esse
detalhamento somente será possível por meio de novas funcionalidades sobre as quais já se está trabalhando.
Além disso, foram ministradas capacitações sobre a metodologia de trabalho e o funcionamento do MPLAN-OF, bem
como realizados dois Fóruns de Administração e Planejamento, em parceria com a Pró-reitoria de Administração
(PROAD), reunindo Diretores-Gerais, Diretores de Administração e Planejamento, Coordenadores-Gerais de
Administração e Planejamento, Coordenadores de Licitações e Contratos e demais servidores engajados nas ações de
planejamento e licitações.
Por fim, a elaboração do PDI 2014-2018 exigiu um Plano de Ação com cronograma rigoroso, tendo a CGPI se
envolvido nas seguintes etapas: adequação e disponibilização das planilhas eletrônicas, visando ao levantamento e a
sistematização de dados; suporte à Comissão Central; realização de capacitações e oficinas para aplicação da análise
SWOT, almejando a definição de objetivos e metas; consolidação de dados gerados nas Pró-reitorias e Câmpus e
formatação do documento final.
Fonte: Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional /Coordenação Geral de Planejamento Interno
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Quadro 24 - Macroprocesso de Apoio - Planejamento Orçamentário
Macroprocesso de apoio
Planejamento Orçamentário
Objetivo

Finalidade
Fazer com que o IFTM execute todo seu orçamento anual,
de forma a cumprir sua missão (ofertar a educação
Aumentar a eficiência e eficácia dos gastos do IFTM.
profissional e tecnológica por meio do ensino, pesquisa e
extensão promovendo o desenvolvimento na perspectiva de
uma sociedade inclusiva e democrática).
Como o Macroprocesso foi conduzido no exercício 2013:
1) Reestruturação dos centros de custos do IFTM;
2) Incremento do sistema MPLAN, incluindo novas funcionalidades a fim de melhorar o processo de
planejamento;
3) Aumento da participação dos servidores no processo de planejamento;
4) Realização de um fórum de planejamento com o objetivo de alinhar as novas informações, processos e
cronograma de planejamento;
5) Ajustar o banco de itens, melhorando as descrições dos mesmos;
6) Criação de tutoriais sobre planejamento;
7) Mkt – divulgação do projeto no virtual e site do IFTM.
Fonte: Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional /Coordenação Geral de Planejamento Interno

Quadro 25 - Macroprocesso de Apoio - Gestão de Processos
Macroprocesso de apoio
Gestão de Processos
Objetivo
Promover ações que visem sistematizar procedimentos
institucionais do IFTM, através de planejamento, análise,
desenho e modelagem, implementação e gerenciamento
de desempenho de processos.

Finalidade
Promover a governança da arquitetura de processos do
IFTM, articulando estratégia, processos e gestão da
mudança;
Fomentar a cultura de gestão por processos;
Definir, em conjunto com a Coordenação Geral de
Planejamento Institucional, a metodologia e participar da
definição de ferramentas de apoio ao gerenciamento de
processos;
Fornecer apoio técnico e metodológico em gestão por
processos às unidades organizacionais do IFTM;
Gerenciar o Regimento Geral;
Coordenar as atividades relativas à elaboração dos
Regimentos Internos dos campi, bem como gerenciá-los;
Executar outras funções relacionadas à sua atuação ou que
tenham sido delegadas pela Coordenação Geral de
Planejamento Institucional.
Como o Macroprocesso foi conduzido no exercício 2013:
1 – Em 2013 foi confeccionado o projeto de Gestão de Processos, o qual define a metodologia utilizada para dar
continuidade ao trabalho.
2 – Foram feitas consultas à empresas especializadas para prestação de assessoria técnica à implantação do Escritório de
Processos, após, foi realizado o pedido formal de contratação da Fundação Getúlio Vargas por dispensa de licitação,
entretanto ainda não foi possível esta contratação por contingenciamento de verbas pelo Governo Federal no final de
2013.
3 – Foi iniciado o trabalho de mapeamento dos processos, com a Diretoria de Gestão de Pessoas como piloto, sendo que
será dado seguimento por todo o ano de 2014.
Fonte: Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional /Coordenação Geral de Planejamento Interno

Quadro 26 - Macroprocesso de Apoio - Monitoramento e Controle
Macroprocesso de apoio
Monitoramento e Controle

Página 44 de 229

IFTM – Relatório de Gestão 2013
Objetivo
Promover ações que visem acompanhar a execução do
planejamento orçamentário e subsidiar os gestores de
informações e relatórios gerenciais, a fim de garantir
maior eficiência e eficácia no processo de tomada de
decisões.

Finalidade
Coordenar ações relacionadas aos sistemas de
acompanhamento
e
avaliação
de
desempenho
gerencial,desenvolvendo metodologias e instrumentos
necessários à aferição e gestão;
Acompanhar sistematicamente a execução orçamentária,
em consonância com o planejado;
Comparar o desempenho real com objetivos, metas e
planos de ação estabelecidos no planejamento estratégico
institucional;
Apresentar
informações
gerenciais
periódicas, para que,caso necessário, haja intervenção em
tempo hábil no desempenho do planejamento
orçamentário;
Executar outras funções relacionadas à sua atuação ou que
tenham sido delegadas pela Coordenação Geral de
Planejamento Institucional.

Como o Macroprocesso foi conduzido no exercício 2013:
Foram desenvolvidas ações de criação e implantação de ferramentas de controle que permitiram o levantamento de
dados dos valores de execução orçamentária e das licitações executadas no exercício, resultando em relatórios com
informações gerenciais que visem subsidiar o processo de tomada de decisões. E também foram iniciados os trabalhos
de acompanhamento do atendimento das demandas resultantes do planejamento anulados centros de custos do IFTM.
Além disso, houve participação ativa no desenvolvimento do módulo de planejamento do ERP-IFTM, a fim de
contribuir para o aprimoramento das ferramentas de controle gerenciais.
Fonte: Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional /Coordenação Geral de Planejamento Interno

1.5.3 Gabinete
Quadro 27 - Macroprocesso de Apoio - Controle e Assessoramento
Macroprocesso de Apoio
Controle e Assessoramento
Objetivo
Assessoramento à alta administração da entidade,
buscando agregar valor à gestão.

Finalidade
Fortalecer a gestão e racionalizar as ações de controle,
bem como prestar apoio aos órgãos do Sistema de
Controle Interno do Poder Executivo Federal.
Como o Macroprocesso foi conduzido no exercício 2012
Este macroprocesso foi conduzido no exercício de 2013 por meio da execução do Plano Anual de Atividades de
Auditoria Interna - PAINT, com os resultados devidamente apresentados no Relatório Anual de Atividades de Auditoria
Interna - RAINT 2013.
Fonte: Auditoria Interna

Quadro 28 - Macroprocesso de Apoio - Assessoramento Internacional
Macroprocesso de Apoio
Assessoramento Internacional
Objetivo
Finalidade
Ampliar a visibilidade do IFTM no exterior, através de  Organizar a política de intercâmbios do IFTM com o
ações coordenadas, integradas e orientadas, oferecendo a
estímulo à cooperação acadêmica, propiciando a ida
articulação entre as diversas áreas de atuação, visando o
de estudantes ao exterior e a recepção de discentes
alcance dos objetivos e metas estabelecidos.
estrangeiros;
 Coordenar as ações do programa Ciência sem
Fronteiras no âmbito do IFTM;
 Assessorar o Reitor em matéria de assuntos
internacionais, com o suporte necessário às missões ao
exterior;
 Firmar parcerias com universidades e outras
instituições de ensino no exterior;
 Buscar a filiação, bem como a participação nos
eventos e reuniões, nas associações e fóruns de
relações internacionais, como o FORINTER e a
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FAUBAI
Como o Macroprocesso foi conduzido no exercício 2013:
Foram efetuados convênios de cooperação com instituições da França e Portugal devidamente publicados no DOU;
implementação e divulgação do programa Ciência sem Fronteiras no IFTM, onde vinte e cinco alunos foram
homologados, em 23 de dezembro, para Estados Unidos (20). Itália (1), Irlanda(1), Alemanha(1) e Hungria (2);
recepção de uma comitiva de representantes do Instituto Politécnico do Porto (IPP) que esteve nos campus Uberaba e
Uberlândia; dos Colleges do Canadá que vieram divulgar as possibilidades do Programa Ciência sem Fronteiras naquele
país em Uberaba e Uberlândia; e de Lycées Agricòles da Região NordPas de Calais (França) que estiveram em
Uberaba, Uberlândia e Patrocínio; vinda de 5 alunos estagiários franceses de Douai em Uberaba; assessoria técnica
para o reitor do IFTM que esteve em comitiva em viagem à França e Portugal. O Reitor participou de uma visita
organizada pelo CONIF ao Uruguai no mês de novembro de 2013.
Fonte: Assessoria de Relações Internacionais/IFTM

Quadro 29 - Macroprocesso de Apoio - Comunicação Institucional
Macroprocesso de Apoio
Comunicação Institucional
Objetivo
Finalidade
Aprimorar a comunicação com o público externo e interno, I. Planejar e executar atividades, ações e estratégias de
com linguagem clara e acessível, disponibilizando, com comunicação social na Reitoria do IFTM, em
transparência, informações sobre o papel, as ações e as consonância com as diretrizes emanadas da Secretaria de
iniciativas do IFTM.
comunicação Social da Presidência da República; II.
Planejar, coordenar, fomentar e acompanhar as
atividades, ações e estratégias de comunicação social dos
Campi do IFTM, em consonância com as diretrizes
emanadas da Secretaria de Comunicação Social da
Presidência da República; III. Acompanhar licitações e
contratação de serviços de publicidade prestados por
intermédio de agências de propaganda de acordo com a
Lei nº 12.232 de 29 de abril de 2010.
Como o Macroprocesso foi conduzido no exercício 2013:
No decorrer do ano 2013 o Setor comunicação Social - Reitoria desenvolveu ações e atividades visando o
fortalecimento da identidade visual do Instituto por meio da padronização de diversos materiais de propaganda e
divulgação. Foi implantado o informativo IFTM em Ação, o periódico eletrônico mensal tem como objetivo divulgar
as ações realizadas pelo Gabinete, pelas Pró-Reitorias, assim como as atividades desenvolvidas no âmbito do Instituto
relacionadas a pesquisas, ensino e extensão, ações, projetos e eventos. Foram publicadas inúmeras notícias referentes a
diversos acontecimentos, conquistas, ações, oportunidades, dentre outros, no site institucional e nas redes sociais
(Facebook e Twitter). Foram enviadas e acompanhadas diversas ações de publicidade legal (pregões, concorrências...
etc.) para veículos impressos municipais, estaduais e regionais. Foi produzido um clipping contendo todas as notícias
referentes ao IFTM veiculadas em 2013. Foram conduzidas campanhas de divulgação dos processos seletivos
compreendendo o acompanhamento da criação das artes finais, aprovação e contratação dos serviços gráficos e serviços
de rádios (stop) e distribuição dos materiais para os diversos Câmpus. Em parceria com a Diretoria de Tecnologia da
Informação e Comunicação (DTIC) foram realizadas algumas adequações no site institucional e nos sistemas de
alimentação do mesmo, visando uma maior dinamização dos conteúdos postados. Em parceria com a Pró-reitoria de
Pesquisa e Inovação foi iniciado o processo de implantação da Revista eletrônica Inova Ciência e Tecnologia que terá a
periodicidade quadrimestral com a missão de divulgar o conhecimento produzido pela comunidade científica das áreas
de Ciências Agrárias, Ambiental, Ciências Exatas e da Terra e Ciências Humanas. Em parceria com Pró-reitoria de
Extensão ocorreu à organização do Livro Relatos de Experiência dos Projetos de Extensão do IFTM a obra tem por
objetivo divulgar os projetos de extensão tecnológica desenvolvidos no âmbito do IFTM no ano de 2012. E ainda com a
Pró-reitoria de Extensão foi iniciado a implantação do Boletim Técnico do IFTM que será um periódico na forma
eletrônica com periodicidade quadrimestral tendo como objetivo divulgar trabalhos técnicos desenvolvidos no âmbito
do Instituto produzidos pela comunidade acadêmica nas áreas de Ciências Agrárias, Ambiental,Ciências Sociais e
Aplicada, Ciências Exatas e da Terra e Ciências Humanas e Linguística, Letras e Arte. Maior interação do Setor
comunicação Reitoria com responsáveis da área de comunicação dos câmpus.
Fonte: Assessoria de Comunicação Social/IFTM
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Quadro 30 - Macroprocesso de Apoio - Gestão de Ingressos
Macroprocesso de Apoio
Gestão de Ingressos
Objetivo
Finalidade
Executar no âmbito do Instituto Federal do Triângulo
Seleção e classificação de candidatos para preenchimento
Mineiro as políticas de acesso aos cursos presenciais e na
de vagas nos diversos níveis da educação profissional –
modalidade a distância – técnico, graduação e póstécnico, graduação e pós-graduação (presencial e a
graduação sendo responsável pela elaboração,
distância) de acordo com os princípios e objetivos de cada
preparação, aplicação, processamento, divulgação dos
formação, em conformidade com as legislações e
resultados, convocações e liberações de matrículas dos
regulamentações do IFTM.
processos de seleção.
Sistematização e padronização dos processos seletivos.
Assessorar as atividades da Copese/Câmpus na execução
Conhecimento das ações e procedimentos adotados
dos processos seletivos.
quanto a política de ingresso do Instituto.
Prestar informações à comunidade interna e externa com
relação aos processos seletivos.
Como o Macroprocesso foi conduzido no exercício 2013:
•
Elaboração de 17 editais de processos seletivos para atendimento às vagas nos cursos presenciais e a distância
(cursos técnicos, graduação, pós-graduação - especialização e mestrado, vagas remanescentes e Sisu).
•
Realização de aproximadamente 28 reuniões para planejamento e organização dos processos:
- reitor.
- pró-reitores.
- membros e presidentes das copese/câmpus.
- tecnologia da informação.
- registro acadêmico
- professores elaboradores de provas (técnico, graduação, mestrado e especialização).
- professores corretores de redação e provas dissertativas (graduação, mestrado e especialização).
• Participação em reuniões/eventos:
- Pró-reitores.
- Sisu/MEC, realizado no Conselho Nacional de Educação – Brasília/DF.
- Fórum das Comissões de Processos Seletivos de Minas Gerais (UFMG/BH).
- Gestores de Ensino – diretores e coordenadores - realizada pela Pró-Reitoria de Ensino na reitoria do IFTM.
- Comunicação social/Reitoria.
- Responsáveis pelos cursos de EaD nos polos – realizado no EAD/Uberaba.
• Reunião com as coordenadoras de processo seletivo da UFTM para informações quanto a utilização do SiSU pelo
IFTM.
• Realização de visitas:
- Instituições e órgãos relacionados à área de ingresso.
• Coordenação e execução dos trabalhos de supervisão, formatação, impressão, empacotamento e distribuição de
provas para a realização dos processos seletivos.
• Organização e alimentação de informações e dados do sistema eletrônico Copese.
• Realização de estudos e proposições de ações visando o aprimoramento dos processos de seleção para ingresso nos
cursos do IFTM.
• Elaboração e divulgação de dados estatísticos sobre os processos seletivos.
• Atendimento e prestação de informações à comunidade externa e interna quanto aos processos seletivos: atividade
realizada diariamente via e-mail, telefone e pessoalmente.
Fonte: COPESE/IFTM

Quadro 31 - Macroprocesso de Apoio - Gestão de atos normativos do IFTM
Macroprocesso de Apoio
Gestão dos atos normativos do IFTM
Objetivo
Finalidade
Tornar disponível para a comunidade acadêmica as Assegurar a legitimidade dos atos emanados pelos órgãos
deliberações do Conselho Superior através de resoluções, deliberativo e consultivo do IFTM, através da publicidade
pareceres, recomendações, indicações e diligências, bem de tais atos.
como as proposições do Colégio de Dirigentes.
Como o Macroprocesso foi conduzido no exercício 2012:
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Conselho Superior:
Foram realizadas 03 reuniões ordinárias e 01 extraordinária, cujas deliberações resultaram em 98 Resoluções.
Colégio de Dirigentes:
Foram realizadas 08 reuniões ordinárias e 01 extraordinária, cujas deliberações se traduziram em ações através da
orientação direta dos Dirigentes junto aos Campus e Pró-Reitorias.
Fonte: Chefia de Gabinete/IFTM

Quadro 32 - Macroprocesso de Apoio - Consultoria e Assessoramento Jurídico
Macroprocesso de Apoio
Consultoria e Assessoramento Jurídico
Objetivo
Finalidade
Representação judicial e extrajudicial, atividades de Assistir à Reitoria em questões referentes à
consultoria e assessoramento jurídicos, apuração da legalidade dos atos a serem praticados ou já efetivados;
liquidez e certeza dos créditos, de qualquer natureza, Emitir parecer sobre processos de licitação,
inerentes às suas atividades.
contratos, convênios, procedimentos relativos à gestão de
pessoas e outros assuntos que demandam análise jurídica
no âmbito do IFTM;
Representar judicial e extrajudicialmente o
IFTM;
Exercer
atividades
de
consultoria
e
assessoramento jurídico ao IFTM;
Acompanhamento das Execuções Previdenciárias
junto à Justiça do Trabalho, das áreas de Uberaba, Araxá e
Frutal.
Como o Macroprocesso foi conduzido no exercício 2013:
Foram proferidos 1.813 Atos Enunciativos com o fim de atender a Consultoria Jurídica do IFTM, dentre os quais:
 688 Pareceres Jurídicos;
 292 Notas Técnicas;
 318 Cotas;
 53 Ofícios;
 141 Memorandos;
 321 Petições.
Fonte: Procuradoria/IFTM

Quadro 33 - Macroprocesso de Apoio - Auditoria Interna
Macroprocesso de Apoio
Controle e Assessoramento
Objetivo
Finalidade
Assessoramento à alta administração da entidade, Fortalecer a gestão e racionalizar as ações de controle, bem
buscando agregar valor à gestão.
como prestar apoio aos órgãos do Sistema de Controle Interno
do Poder Executivo Federal.
Como o Macroprocesso foi conduzido no exercício 2013
Este macroprocesso foi conduzido no exercício de 2013 por meio da execução do Plano Anual de Atividades de
Auditoria Interna - PAINT, com os resultados devidamente apresentados no Relatório Anual de Atividades de Auditoria
Interna - RAINT 2013, sendo o mesmo encaminhado à Controladoria Regional da União MG, em fevereiro de 2014.
Fonte: Autoria Interna

1.6 PRINCIPAIS PARCEIROS
Quadro 34 - Principais parceiros
MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS
Programa de Assistência Estudantil

Programa de Apoio a Projetos de Extensão

PRINCIPAIS PARCEIROS
O programa é estabelecido com recursos descentralizados
pelo Ministério da Educação para este fim.
O programa é estabelecido com recursos descentralizados
pelo Ministério da Educação, juntamente com recursos
próprios de cada câmpus do IFTM disponibilizados para
este fim. Além disso, diversas empresas possuem
convênios e acordos formalizados com esta pró-reitoria
que permitem o desenvolvimento das atividades de
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Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego – Pronatec

Rede Nacional de Certificação Profissional e Formação
Inicial e Continuada – Rede Certific
Centro de Qualificação

extensão. Dentre elas, pode-se destacar: Centro
Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de
Uberaba
–
CODAU,
Instituto
Agroneli
de
Desenvolvimento Social, EMPAMIG- Empresa de
Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais e AGIEL –
Agência de Integração Empresa Escola LTDA.
O programa possui parcerias com Ministério do Trabalho
e Emprego, Ministério do Desenvolvimento Agrário,
Ministério da Justiça, Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome, Secretarias Estaduais de
Educação.
O programa possui parcerias com Secretarias de Educação
e Prefeituras dos Municípios – a saber, Ituiutaba, Paracatu
e Uberaba – em que estão sendo implantadas ações
relativas à Rede Certific
Ainda não há parceiros externos para este macroprocesso

Fonte: Pró-Reitoria de Extensão

2 PLANEJAMENTO DA UNIDADE E RESULTADOS ALCANÇADOS
2.1 PLANEJAMENTO DA UNIDADE JURISDICIONADA
O planejamento estratégico do IFTM tem como documento norteador o Plano de
Desenvolvimento Institucional (2009-2013), previsto no Artigo 16 do Decreto nº 5.773, de 09 de
maio de 2006, o qual traz, entre outros, os seguintes eixos: Missão, Objetivos e Metas, Área de
Atuação, Projeto Pedagógico Institucional, Cronograma de Implantação e Desenvolvimento da
Instituição e dos Cursos (Presencial e a Distância), Perfil do Corpo Docente, Organização
Administrativa, Políticas de Atendimento aos Discentes, Infra-Estrutura, Avaliação e
Acompanhamento do Desenvolvimento Institucional e Aspectos Financeiros e Orçamentários.
Visando a tornar o planejamento participativo, o IFTM instituiu, em 2013, o mapeamento
de sua estrutura em centros de custos, os quais têm o papel de planejar as suas demandas por bens e
serviços para o ano seguinte, tanto de consumo como de investimento.
Os centros de custos fizeram o planejamento de suas demandas para o exercício seguinte,
de acordo com um cronograma pré-estabelecido. Com base nisso, os dirigentes do IFTM
apreciaram o planejamento, promoveram os ajustes necessários em consonância com
disponibilidades orçamentárias e prioridades da gestão e, por fim, o aprovaram. Logo em seguida,
em conformidade com as políticas de compras desta instituição federal de ensino, foram feitas as
consolidações das demandas, de modo que, para bens e serviços de natureza comum, as licitações
fossem realizadas em maior número conjuntamente, de tal sorte que uma única licitação – por
natureza de despesa ou naturezas de despesas similares – pudesse ser promovida, beneficiando a
todas as Unidades de Administração e Serviços Gerais (UASGs) subordinadas à gestão do IFTM.
Isso garantiu maior economicidade nas contratações públicas, padronização da maioria dos itens
adquiridos e celeridade nos processos de compras. Por oportuno, as licitações que, pelas suas
particularidades, não puderam ser licitadas de forma compartilhada foram conduzidas, como
específicas, pelas UASGs donde surgiram as demandas. Analogamente, procedimento similar se
deu para as contratações diretas, a exemplo de dispensas e inexigibilidades.
Para que o processo de planejamento flua eficientemente, o IFTM conta com um módulo
dentro do Sistema Integrado de Gestão (ERP) denominado MPLAN-OF (Módulo de Planejamento,
submódulo de orçamento). O MPLAN-OF, embora já sendo utilizado, encontra-se em fase
desenvolvimento e interagirá com outros módulos do ERP (licitações, gestão de contratos,
almoxarifado e financeiro, para citar alguns), de tal modo que mecanismos de controle possam
contribuir para a plena execução orçamentária.
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2.2 PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E RESULTADOS ALCANÇADOS
2.2.1 Ações
2.2.1.1 Ações/Subtítulos - OFSS
Quadro 35 - Ação 20RJ - Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais, Funcionários e Gestores para a
Educação Básica
Identificação da Ação
Código

20RJ

Descrição

Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais, Funcionários e Gestores para a Educação Básica

Iniciativa

...

Objetivo

....

Código:

Tipo:

Programa

Educação Profissional e Tecnológica

Código: 2031

Tipo: Atividade

Unidade Orçamentária

26413

Ação Prioritária

(

Tipo: Atividade

) Sim

( x )Não

Caso positivo: ( )PAC
Lei Orçamentária Anual - 2013

(

) Brasil sem Miséria

Execução Orçamentária e Financeira
Dotação

Despesa

Restos a Pagar inscritos 2013

Nº do subtítulo/
Localizador

Inicial

Final

Empenhada

Liquidada

Paga

Processados

Não Processados

.0031

516.000,00

516.000,00

297.057,60

158.718,58

91.196,58

67.522,00

85.497,60

Execução Física da Ação - Metas
Nº do subtítulo/
Localizador

Descrição da meta

Unidade de medida

.0031

Pessoa beneficiada

unidade

Montante
Previsto

Reprogramado (*)

Realizado

120

200

192

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Nº do subtítulo/

Execução Orçamentária e Financeira

Execução Física - Metas
Página 50 de 229

IFTM – Relatório de Gestão 2013

Localizador

Valor em
01/01/2013

Valor Liquidado

Valor Cancelado

.0031

-

-

-

Descrição da Meta

Unidade de medida

Realizada

Análise Situacional
O fator que mais contribuiu para a execução da ação foi a liberação dos recursos referentes a custeio na LOA da instituição, já o fator que mais dificultou foi o atraso na liberação dos
recursos referentes a bolsas de professores e tutores impactando diretamente nos processos seletivos e consequentemente no inicio do curso. Outro dificultador foi a não conclusão
das licitações para aquisição de materiais e prestação de serviços dentro do prazo de execução financeira.
Os principais resultados foram:
1) A procura pelo cursos superou as expectativas, nos obrigando a aumentar o numero de vagas oferecidas;
2) A baixa evasão apresentada até o inicio de 2013.
Fonte: Ensino à Distância / Gestor da Ação

Quadro 36 - Ação 2994 - Assistência ao Educando da Educação Profissional e Tecnológica
Identificação da Ação
Código

2994

Descrição

Assistência ao Educando da Educação Profissional e Tecnológica

Iniciativa

...

Objetivo

Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta de
cursos de educação profissional e tecnológica, considerando os
arranjos produtivos, sociais, culturais, locais e regionais, a
necessidade de ampliação das oportunidades educacionais dos
trabalhadores e os interesses e necessidades das populações do
campo, indígenas, quilombolas, afrodescendentes, das mulheres
de baixa renda e das pessoas com deficiência.

Código: 0582

Tipo:

Programa

Educação Profissional e Tecnológica

Código: 2031

Tipo: Atividade

Unidade Orçamentária

26413

Ação Prioritária

(

) Sim

Tipo: Atividade

(X

)Não

Caso positivo: (
)PAC
Lei Orçamentária Anual - 2013

( ) Brasil sem
Miséria

Execução Orçamentária e Financeira
Nº do subtítulo/

Dotação

Despesa

Restos a Pagar inscritos 2013
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Localizador
.0031

Inicial

Final

Empenhada

Liquidada

Paga

Processados

Não
Processados

4.522.595,00

4.522.595,00

3.693.694,74

3.354.461,30

3.232.689,88

122.694,62

333.895,24

Execução Física da Ação - Metas
Nº do subtítulo/
Localizador

Descrição da meta

Unidade de medida

.0031

Aluno assistido

unidade

Montante
Previsto

Reprogramado (*)

Realizado

1627

1590

1590

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Nº do subtítulo/
Localizador
.0031

Execução Orçamentária e Financeira
Valor em
01/01/2013

Valor
Liquidado

Execução Física - Metas

Valor Cancelado

Descrição da Meta

Unidade de medida

Realizada

161.933,57

84.536,27
Aluno assistido
unidade
1.590
Análise Situacional
Esta ação tem como objetivo suprir as necessidades básicas do educando, proporcionando condições para sua permanência e melhor desempenho na escola. Sua meta física
executada aproximou-se da meta física estimada. Importante ressaltar que a diferenças da meta estimada e meta executada é de 37 alunos, chegando a 98% de eficiência na execução.
Vale frisar que durante o exercício, houve alunos que receberam mais de um tipo de benefício.
A ação obteve êxito em sua execução devido as adequações e alterações do "Programa de Assistência Estudantil" do IFTM, por meio das Resoluções/CONSUP nº 14/2012 e
28/2012, que definiram novos critérios para a concessão dos benefícios de Auxílio Estudantil e Assistência Estudantil, com vistas à promoção do desenvolvimento humano, apoio à
formação acadêmica e garantia da permanência de estudantes dos cursos regulares do IFTM, favoráveis ao êxito no percurso formativo e a inserção sócio-profissional.
Visando atingir o objetivo do programa foi oferecido alojamento, alimentação, bolsas para estudantes por meio do Programa de Assistência Estudantil e do Programa de bolsas do
IFTM, seguro contra acidentes; como também Auxílio Estudantil, proporcionando este último a participação em atividades/eventos de caráter técnico-científico, didáticopedagógico, esportivo e cultural a nível nacional e internacional. Vale ressaltar que o IFTM subsidia parte do custo da refeição para seus alunos, como também concede bolsa de
assistência estudantil ou a isenção total da taxa de alimentação a alunos carentes, que são selecionados por meio de critérios socioeconômicos.
170.755,88

Fonte: Pró-Reitoria de Administração / Gestor da Ação.

Quadro 37 - Ação 20RL - Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica
Identificação da Ação
Código

20RL

Descrição

Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica

Iniciativa

...

Tipo: Atividade

Página 52 de 229

IFTM – Relatório de Gestão 2013

Objetivo

Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta de
cursos de educação profissional e tecnológica, considerando os
arranjos produtivos, sociais, culturais, locais e regionais, a
necessidade de ampliação das oportunidades educacionais dos Código: 0582
trabalhadores e os interesses e necessidades das populações do
campo, indígenas, quilombolas, afrodescendentes, das
mulheres de baixa renda e das pessoas com deficiência

Tipo:

Programa

Educação Profissional e Tecnológica

Tipo: Atividade

Unidade Orçamentária

26413

Ação Prioritária

(

) Sim

(X

Código: 2031
Caso positivo: (
)PAC
Lei Orçamentária Anual - 2013

)Não

( ) Brasil sem
Miséria

Execução Orçamentária e Financeira
Nº do subtítulo/
Localizador
.0031

Dotação
Inicial

Despesa
Empenhada

Liquidada

Paga

Processados

Não
Processados

20.223.928,99

13.569.914,71

12.255.599,47

1.548.517,37

6.228.744,89

Final

25.425.871,00 30.090.415,00

Restos a Pagar inscritos 2013

Execução Física da Ação - Metas
Nº do subtítulo/
Localizador

Descrição da meta

Unidade de medida

.0031

Aluno matriculado

unidade

Montante
Previsto

Reprogramado (*)

Realizado

10839

12674

12674

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Nº do subtítulo/
Localizador
.0031

Execução Orçamentária e Financeira

Execução Física - Metas

Valor em
01/01/2013

Valor
Liquidado

Valor Cancelado

Descrição da Meta

Unidade de medida

Realizada

8.714.032,83

6.990.412,01

567.657,83

Aluno matriculado

unidade

12674

Análise Situacional
A meta física da ação Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica ultrapassou a prevista em 17%, demonstrando que esta Instituição superou
seus objetivos.
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A principal justificativa para que esta meta tenha ultrapassado a inicialmente prevista se fundamenta na oferta dos cursos de Ensino à Distância, que foi incrementada em 2013 e
apresentou uma elevação de 114% em relação ao ano anterior, superando a expectativa de demanda desta Instituição.
Mesmo com o aumento de quase 17% do físico executado a diferença do valor empenhado em relação ao valor da dotação (L+C) foi significativa devido aos atrasos nas licitações de
obras e algumas licitações de equipamentos e material.
O contigenciamento de 7,4% de custeio pelo MEC do orçamento aprovado na LOA e a não liberação dos limites de investimento após a prorrogação para encerramento do exercício
pelo MEC, também foram fatores que comprometeram em 30% da execução orçamentária deste IFTM
No entanto, as despesas executadas garantiram o funcionamento do IFTM, proporcionando o alcance dos objetivos institucionais.
Fonte: Pró-Reitoria de Administração / Gestor da Ação

Quadro 38 - Ação 6380 - Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica
Identificação da Ação
Código

6380

Descrição

Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica

Iniciativa

Programa

Fomento à expansão e qualificação das redes estaduais de educação profissional e tecnológica
Promover a modernização e atualização das
instituições de ensino da Educação Profissional,
incluindo as instituições que ofertam educação
profissional do campo de modo a possibilitar a
elevação de escolaridade de jovens e adultos,
Código:
garantindo o ingresso dos que se encontram fora da
escola formal e assegurando condições físicas/técnicas
e administrativas para o desenvolvimento da nova
política da Educação Profissional.
Educação Profissional e Tecnológica
Código: 2031

Unidade Orçamentária

26413

Ação Prioritária

(

Objetivo

) Sim

Tipo: Atividade

( x )Não

Caso positivo: (

)PAC

Tipo:

Tipo: Atividade
(

) Brasil sem Miséria

Lei Orçamentária Anual - 2013
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação

Despesa

Restos a Pagar inscritos 2013

Nº do subtítulo/
Localizador

Inicial

Final

Empenhada

Liquidada

Paga

Processados

Não
Processados

.0031

294.757,00

294.757,00

60.043,05

7.259,86

7.259,86

0,00

34.245,62

Execução Física da Ação - Metas
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Nº do subtítulo/
Localizador

Descrição da meta

Unidade de medida

.0031

Instituição apoiada

Unidade

Montante
Previsto

Reprogramado (*)

Realizado

1

1

1

Unidade de medida

Realizada

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Nº do subtítulo/
Localizador

Execução Orçamentária e Financeira

Execução Física - Metas

Valor em
01/01/2013

Valor
Liquidado

Valor Cancelado

-

-

-

.0031

Descrição da Meta

Análise Situacional
O valor de 200.000,00 destinado à execução do Programa Mulheres Mil não foi utilizado em virtude da não adesão do instituto ao programa devido à falta de recursos humanos e
físicos nos câmpus com o perfil de execução. Com relação ao valor utilizado do Plano orçamentário PROEXT, podemos identificar como as principais dificuldades enfrentadas: o
atraso na liberação dos recursos e a morosidade processos licitatórios.
Como principais resultados obtivemos o financiamento de atividades de extensão, publicações relativas à extensão, realização de visitas técnicas, viagens para participação em
eventos cujo objetivo era o suporte para implementação da expansão e desenvolvimento referente à formação de alunos, expansão de vagas, etc.; além da aquisição de máquinas,
equipamentos e mobiliários, que contribuiu para melhorar a infraestrutura dos câmpus.
Fonte: Pró-Reitoria de Extensão / Gestor da Ação

Quadro 39 - Ação 6358 - Capacitação de Recursos Humanos da Educação Profissional e Tecnológica
Identificação da Ação
Código

6358

Descrição

Capacitação de Recursos Humanos da Educação Profissional e Tecnológica

Iniciativa

Ampliação da oferta de cursos de formação inicial e continuada e técnico de nível médio articulada com educação de jovens e adultos (EJA), de
ensino undamental e médio, e do acesso do trabalhador a processo de reconhecimento de saberes, nas redes de educação profissional e
tecnológica, possibilitando, inclusive, recorte étnico-racial e de gênero e atendimento de públicos específicos, inclusive com ações de fomento e
apoio com vistas à reestruturação didático-pedagógica, produção de material didático, capacitação de docentes e permanência do estudante

Programa

Ofertar vagas de educação profissional para jovens e
adultos articulada com a elevação de escolaridade e
realizar processos de reconhecimento de saberes e
certificação profissional.
Educação Profissional e Tecnológica

Unidade Orçamentária

26413

Objetivo

Tipo: Atividade

Código: 0588

Tipo:

Código: 2031

Tipo: Atividade
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(

Ação Prioritária

) Sim

( x )Não

Caso positivo: (

)PAC

(

) Brasil sem Miséria

Lei Orçamentária Anual - 2013
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação

Despesa

Restos a Pagar inscritos 2013

Nº do subtítulo/
Localizador

Inicial

Final

Empenhada

Liquidada

Paga

Processados

Não
Processados

.0031

6.720,00

6.720,00

0,00

0,00

0,00

0

0

Execução Física da Ação - Metas
Nº do subtítulo/
Localizador

Descrição da meta

Unidade de medida

.0031

Pessoa capacitada

Unidade

Montante
Previsto

Reprogramado (*)

Realizado

15

15

-

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Nº do subtítulo/
Localizador
.0031

Execução Orçamentária e Financeira

Execução Física - Metas

Valor em
01/01/2013

Valor
Liquidado

Valor Cancelado

-

-

-

Descrição da Meta

Unidade de medida

Realizada

Análise Situacional
Os recursos referem-se à capacitação de profissionais para atuarem no Programa Rede Certific não foram utilizados devido à reestruturação deste programa para o Bolsa-Formação
do Pronatec por parte do MEC/SETEC. Um outro fator interveniente foi o atraso na liberação dos recursos financeiros para execução da ação.
Fonte: Pró-Reitoria de Extensão / Gestor da Ação

Quadro 40 - Ação 2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados e Militares
Identificação da Ação
Código

2004

Descrição

Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados e Militares

Iniciativa

....

Objetivo

....

Tipo: Atividade

Código:

Tipo:
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Programa

Programa de Gestão e Manutenção do
Ministério da Educação

Unidade Orçamentária

26413

Ação Prioritária

(

) Sim

( X )Não

Código: 2109

Caso positivo: (

Tipo: Atividade

)PAC

(

) Brasil sem Miséria

Lei Orçamentária Anual - 2013
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação

Despesa

Restos a Pagar inscritos 2013

Nº do subtítulo/
Localizador

Inicial

Final

Empenhada

Liquidada

Paga

Processados

Não Processados

.0031

1.428.159,00

1.688.159,00

1.582.000,00

1.573.303,42

1.573.303,42

-

8.696,58

Execução Física da Ação - Metas
Nº do subtítulo/
Localizador

Descrição da meta

Unidade de medida

.0031

Pessoa beneficiada

UNIDADE

Montante
Previsto

Reprogramado (*)

Realizado

1.168

1.381

1.381

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Nº do subtítulo/
Localizador
.0031

Execução Orçamentária e Financeira

Execução Física - Metas

Valor em
01/01/2013

Valor Liquidado

Valor Cancelado

142.551,95

69.833,41

-

Descrição da Meta

Unidade de medida

Realizada

Pessoa beneficiada
unidade
397
Análise Situacional
Meta Física: A Assistência Médica e Odontológica no ano de 2013 beneficiou 1.381 servidores e dependentes, através do módulo Ressarcimento à Saúde do SIAPE, em consonância
com o Decreto 4.978/2004. Este quantitativo representou um acréscimo de 12,73 % de beneficiados em relação ao exercício de 2012. Quanto à meta física, observa-se o superávit de
18,23 % com relação ao quantitativo previsto. Há diversas causas que impactam na superação da meta prevista, como ampliação do quadro de servidores efetivos e outras, como
desistência e/ou mudança do plano, inserção e/ou exclusão de dependentes, aliados à nomeações e vacâncias, que tornam a ação sujeita as variações difíceis de previsão. O IFTM
possui convênio com Aliança Administradora em Saúde, operadora de plano de saúde, podendo os servidores ainda firmar contratos diretamente com outras operadoras para fazerem
jus ao ressarcimento saúde até os limites estabelecidos pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. A variedade de ofertas tornou o processo mais democrático ao
possibilitar que os servidores escolham o plano de saúde que melhor se ajustem às suas necessidades, desde que sejam atendidos os pressupostos da Portaria que disciplina o assunto.
Fonte: Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional / Gestor da Ação
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Quadro 41 - Ação 2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares
Identificação da Ação
2010
Tipo: Atividade
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis. Empregados e Militares
....
....
Código:
Tipo:

Código
Descrição
Iniciativa
Objetivo
Programa

Programa de Gestão e Manutenção do
Ministério da Educação

Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

26413
( ) Sim

Dotação

Código: 2109

Tipo: Atividade

( X )Não
Caso positivo: ( )PAC
Lei Orçamentária Anual - 2013
Execução Orçamentária e Financeira
Despesa

(

Nº do subtítulo/
Localizador

Inicial

Final

Empenhada

Liquidada

Paga

.0031

102.000,00

131.400,00

131.400,00

122.530,75

122.530,75

) Brasil sem Miséria

Restos a Pagar inscritos 2013
Não
Processados
Processados
2.584,15

Execução Física da Ação - Metas
Nº do subtítulo/
Localizador
.0031

Descrição da meta

Unidade de medida

Criança Atendida

UNIDADE

Previsto
96

Montante
Reprogramado (*)
136

Realizado
136

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Nº do subtítulo/
Valor em
Localizador
Valor Liquidado
Valor Cancelado
Descrição da Meta
Unidade de medida
Realizada
01/01/2013
.0031
...
Análise Situacional
Meta Física: O percentual de execução ficou 41,66 % acima da meta prevista. A expansão da rede federal de ensino e consequente ampliação do quadro de servidores ativopermanente representam os fatores que favoreceram a superação da meta estabelecida. Assim, foram beneficiados 136 dependentes de servidores com a Assistência Pré-Escolar nos
termos do Decreto 977/93. Contudo, ressaltamos que o IFTM tem pouca influência nessa ação, pois a entrada de novos servidores que possuem dependentes e/ou o nascimento de
filhos de servidores na ativa, impacta diretamente na ação, que requer apenas a observância dos requisitos legais para que seja devido o benefício.
Fonte: Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional / Gestor da Ação
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Quadro 42 - Ação 2012 - Auxilio Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares
Identificação da Ação
Código

2012

Descrição

Auxílio Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares

Iniciativa

....

Objetivo

....

Código:

Tipo:

Programa

Programa de Gestão e Manutenção do
Ministério da Educação

Código: 2109

Tipo: Atividade

Unidade Orçamentária

26413

Ação Prioritária

(

Tipo: Atividade

) Sim

( X )Não

Caso positivo: (

)PAC

(

) Brasil sem Miséria

Lei Orçamentária Anual - 2013
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação

Despesa

Restos a Pagar inscritos 2013

Nº do subtítulo/
Localizador

Inicial

Final

Empenhada

Liquidada

Paga

Processados

Não Processados

.0031

2.436.000,00

3.693.400,00

3.668.588,43

3.667.482,64

3.667.482,64

-

1.105,79

Execução Física da Ação - Metas
Montante

Nº do subtítulo/
Localizador

Descrição da meta

.0031

Pessoa beneficiada

Unidade de medida
unidade

Previsto

Reprogramado (*)

Realizado

668

766

766
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Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Nº do subtítulo/
Localizador
.0031

Execução Física - Metas

Valor em
01/01/2013

Valor Liquidado

Valor Cancelado

Descrição da Meta

Unidade de medida

Realizada

-

-

-

...

-

-

Análise Situacional
Meta Física: No ano de 2013 foram beneficiados com o Auxílio Alimentação 766 servidores, nos termos do Decreto 3887/2001, superando em 14,67 % o índice da meta previsto, o
que significa um crescimento de beneficiados de 3,65 % em relação ao exercício 2012. Esse superávit é reflexo da ampliação do quadro de pessoal-ativo permanente, do quantitativo
de professores substitutos/temporários e da rotatividade de servidores (redistribuição, exonerações e vacâncias), que refletem diretamente no quantitativo de servidores alcançados
pela ação, razão pela qual sempre teremos variações em sua realização com maior probabilidade de que a meta fique acima do estabelecido. Esse cenário se deve à política de
expansão da Rede Federal de Ensino, na qual a tendência atual tem proporcionado mais ingressos do que saídas de servidores, sendo que o único requisito para receber o benefício é
ser servidor público em atividade.
Fonte: Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional / Gestor da Ação

Quadro 43 - Ação 2011 - Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares
Identificação da Ação
Código

2011

Descrição

Auxílio Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares

Iniciativa

....

Objetivo

....

Código:

Tipo:

Programa

Programa de Gestão e Manutenção do
Ministério da Educação

Código: 2109

Tipo: Atividade

Unidade Orçamentária

26413

Ação Prioritária

(

Tipo: Atividade

) Sim

( X )Não

Caso positivo: (

)PAC

(

) Brasil sem Miséria

Lei Orçamentária Anual - 2013
Execução Orçamentária e Financeira
Nº do subtítulo/
Localizador

Dotação
Inicial

Despesa
Final

Empenhada

Liquidada

Paga

Restos a Pagar inscritos 2013
Não
Processados
Processados
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.0031

559.788,00

559.788,00

555.490,72

458.535,01

458.535,01

-

6.955,71

Execução Física da Ação - Metas
Nº do subtítulo/
Localizador

Descrição da meta

Unidade de medida

.0031

Pessoa beneficiada

unidade

Montante
Previsto

Reprogramado (*)

Realizado

259

457

457

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Valor em
Valor Liquidado
Valor Cancelado
Descrição da Meta
Unidade de medida
Realizada
01/01/2013
.0031
...
Análise Situacional
Meta Física: Foram beneficiados 457 servidores com o Auxílio Transporte, nos termos do Decreto 2880/98, apontando um crescimento de 3,39 % em relação ao número de atendidos
em 2012. O percentual da meta física prevista ficou 76,45% acima da meta física realizada, decorrente de dois fatores: expansão da rede federal de ensino e consequente ampliação
do quadro de servidores. Esta ação, que é de natureza indenizatória e pecuniária, destina-se ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo realizado dentro das
exigências legais. A ocorrência dessa ação depende de requerimento, ou seja, informação prestada pelos servidores sobre a utilização desse meio de transporte no seu deslocamento
residência/serviço e vice-versa, razão pela qual a variação de beneficiados é constante podendo ficar abaixo ou acima da meta prevista.
Nº do subtítulo/
Localizador

Fonte: Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional / Gestor da Ação

Quadro 44 - Ação 4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação
Identificação da Ação
Código

4572

Descrição

Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação

Iniciativa

....

Objetivo

....

Código:

Tipo:

Programa

Programa de Gestão e Manutenção do
Ministério da Educação

Código: 2109

Tipo: Atividade

Tipo: Atividade
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Unidade Orçamentária

26413

Ação Prioritária

(

) Sim

( X )Não

Caso positivo: (

)PAC

(

) Brasil sem Miséria

Lei Orçamentária Anual - 2013
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Nº do subtítulo/
Localizador
.0031

Despesa

Restos a Pagar inscritos 2013

Inicial

Final

Empenhada

Liquidada

Paga

Processados

Não Processados

1.060.164,00

1.399.010,00

715.927,76

577.799,53

563.552,39

17.963,14

38.954,04

Execução Física da Ação - Metas
Montante

Nº do subtítulo/
Localizador

Descrição da meta

.0031

Servidor Capacitado

Unidade de medida
unidade

Previsto

Reprogramado (*)

Realizado

505

415

417

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira

Execução Física - Metas

Nº do subtítulo/
Localizador

Valor em 01/01/2013

Valor Liquidado

Valor Cancelado

.0031

70.265,55

20.955,55

-

Descrição da Meta

Unidade de medida

Realizada

Servidor Capacitado
unidade
45
Análise Situacional
Meta Física: Esta ação abrange o custeio de eventos; pagamento de passagens e diárias aos servidores; taxa de inscrição em cursos, congressos, seminários e outras despesas
relacionadas à capacitação de pessoal, qualificação e requalificação com vistas à melhoria continuada dos processos de trabalho. Foram capacitados 417 servidores em 2013,
apontando um crescimento de 15,83% em relação ao ano de 2012. Apesar do reconhecimento da importância de capacitar os servidores do IFTM em 2013, somente foi possível
realizar 82,18 % da meta prevista. Tal situação decorre em parte do momento de atendimento à Política Governamental de expansão da Rede Federal de Ensino que têm exigido a
disponibilidade dos servidores em seus postos de trabalho, restringindo a participação em eventos externos ao requerer continuidade e cumprimento de prazos rígidos na execução
dos serviços "in loco" na Instituição. Assim a expansão da rede, ao ampliar a oferta de ensino de qualidade também gera um volume grande de trabalho em todos os setores do IFTM,
inviabilizando uma maior participação de servidores em eventos de capacitação que muitas vezes ocorrem concomitantemente com a necessidade de deslocamento.
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Fonte: Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional / Gestor da Ação

2.2.1.2 Ações – Orçamento de Investimento – OI
Quadro 45 - Ação 20RG - Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica
Identificação da Ação
Código

20RG

Tipo: Atividade

Título

Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica

Iniciativa

-

Objetivo

Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta
de cursos de educação profissional e tecnológica,
considerando os arranjos produtivos, sociais, culturais,
locais e regionais, a necessidade de ampliação das
Código: 0582
oportunidades educacionais dos trabalhadores e os
interesses e necessidades das populações do campo,
indígenas, quilombolas, afrodescendentes, das mulheres
de baixa renda e das pessoas com deficiência

Tipo: Atividade

Programa

2031 - Educação Profissional e Tecnológica

Tipo: Atividade

Unidade Orçamentária

26413 - Instituto Federal do Triangulo

Ação Prioritária

(

) Sim

( x )Não

Código: 2031
Caso positivo: (

)PAC

(

) Brasil sem Miséria

Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira

Execução Física - Meta

Descrição da
Unidade de medida
Previsto
Reprogramado
Realizado
Meta
vaga
6.836.477,00
unidade
540
1560
1560
5.852.991,00
2.992.734,65
disponibilizada
Análise Situacional
Dentre os fatores que mais contribuíram para a execução da meta física podemos enumerar:
1) o grande interesse/procura da população para realizar os cursos oferecidos através do PRONATEC.
2) diversidade de cursos e curto período de duração dos mesmos;
3) pagamento de auxílio financeiro aos alunos, vinculado à presença, estimulando a participação e não evasão dos mesmos;
4) a possibilidade de contratação de profissionais (supervisor, orientador e apoio administrativo) para auxiliar na execução do programa.
Em contrapartida a eficiência do gasto foi impactada pelo não conclusão das licitações de obras em tempo hábil (antes do fechamento orçamentário), devido ao atraso na entrega de
projetos, e, também, ao atraso nas licitações para aquisição de equipamentos para os novos campus.
No entanto, as despesas executadas garantiram o funcionamento do IFTM, proporcionando o alcance dos objetivos institucionais.
Dotação Inicial

Dotação Final

Valor Realizado

Fonte: Pró-Reitoria de Administração / Gestor da Ação
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Quadro 46 - Ação 20RG - Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica
Identificação da Ação
Código

20RG

Título

Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica

Iniciativa

Programa

Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a
oferta de cursos de educação profissional e
tecnológica, considerando os arranjos produtivos,
sociais, culturais, locais e regionais, a necessidade de
ampliação das oportunidades educacionais dos
trabalhadores e os interesses e necessidades das
populações do campo, indígenas, quilombolas,
afrodescendentes, das mulheres de baixa renda e das
pessoas com deficiência
2031 - Educação Profissional e Tecnológica

Unidade Orçamentária

26413 - Instituto Federal do Triangulo

Ação Prioritária

(

Objetivo

Tipo: Atividade

) Sim

( x )Não

Código: 0582

Tipo: Atividade

Código: 2031

Tipo: Atividade

Caso positivo: (

)PAC

(

) Brasil sem Miséria

Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira

Execução Física - Meta

Descrição da
Unidade de medida
Meta
vaga
200.000,00
unidade
200.000,00
disponibilizada
Análise Situacional
O orçamento trata-se de emenda parlamentar para a qual não foi liberado o valor do limite para empenho.
Dotação Inicial

Dotação Final

Valor Realizado

Previsto

Reprogramado

Realizado

30

0

0

Fonte: Pró-Reitoria de Administração / Gestor da Ação

2.2.1.3 Análise Situacional
As análises situacionais foram feitas de forma individualizada compondo o quadro de cada ação.
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2.3 INFORMAÇÕES SOBRE OUTROS RESULTADOS DA GESTÃO
As informações sobre os resultados do ano de 2012 foram divididas entre Ensino, Pesquisa
e Extensão, que são os três eixos estratégicos do IFTM, e também estão estruturados separadamente
os resultados de cada Campus, para facilitar o entendimento, a exatidão e a clareza das informações.
2.3.1 Ensino
O Instituto Federal do Triângulo Mineiro é composto pelos Câmpus Ituiutaba, Paracatu,
Patos de Minas, Patrocínio, Uberaba, Uberlândia e Uberlândia Centro. São ofertados pelo IFTM os
cursos nos níveis de educação básica, educação superior e pós-graduação.
O Quadro 47 apresenta os cursos ministrados em 2013, o quantitativo de novas vagas
ofertadas, duração do curso, local de funcionamento e turno de realização. Observa-se que a oferta
de cursos do IFTM perpassa os níveis de educação básica (ensino médio e técnicos de nível médio)
e educação superior (bacharelado, licenciatura, tecnologia e pós-graduação – lato sensu e stricto
sensu). Destaca-se a predominância da oferta de cursos técnicos de nível médio, seguida pelos
cursos de tecnologia.
Quadro 47 - Ensino - Cursos Presenciais
Nome do curso

Tipo de
Oferta

Carga Nº de
horária vagas

Câmpus

Local/Polo

Turno

Uberaba

Integral

Pós-graduação Stricto Sensu
Mestrado Profissional em
Ciência e Tecnologia de
Alimentos

-

810

12

Uberaba

Pós-graduação Lato Sensu
Saneamento Ambiental
Sociologia e Filosofia da
Educação
Novas Tecnologias
Aplicadas à Educação
Higiene e Segurança
Alimentar
Gestão Ambiental Diagnóstico e Adequação
Ambiental
Desenvolvimento de
Sistemas para WEB e
Dispositivos Móveis
Ciências Ambientais

-

400

25

Uberaba

Uberaba

-

416

0

Uberaba

Uberaba

-

400

35

Ituiutaba

Ituiutaba

-

408

35

Ituiutaba

Ituiutaba

-

400

25

Uberaba

Uberaba

-

420

35

Ituiutaba

Ituiutaba

-

400

35

Ituiutaba

Ituiutaba

Superior – Licenciatura
Licenciatura em Química
Licenciatura em
Computação
Licenciatura em Ciências
Sociais
Licenciatura em Ciências
Biológicas

-

2920

30

Uberaba

Uberaba

Noturno

Uberlândia
Centro

Matutino/Noturno

-

2925

60

Uberlândia
Centro

-

3407

0

Uberaba

Uberaba

Noturno

-

3292

30

Uberaba

Uberaba

Noturno

Superior - Bacharelado
Zootecnia

-

3992

30

Uberaba

Uberaba

Diurno

Engenharia Agronômica

-

4544

40

Uberlândia

Uberlândia

Diurno

Engenharia Agronômica

-

4312

30

Uberaba

Uberaba

Diurno
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Sistemas para Internet

-

Logística

-

Análise e Desenvolvimento
de Sistemas
Análise e Desenvolvimento
de Sistemas
Análise e Desenvolvimento
de Sistemas
Análise e Desenvolvimento
de Sistemas
Alimentos
Alimentos

Superior – Tecnológico
Uberlândia
2270
60
Centro
Uberlândia
1820
60
Centro

Uberlândia
Centro
Uberlândia
Centro

Matutino/Noturno
Matutino/Noturno

-

2185

35

Ituiutaba

Ituiutaba

Noturno

-

2200

35

Paracatu

Paracatu

Noturno

-

2272

60

Patrocínio

Patrocínio

Noturno

-

2055

60

Uberaba

Uberaba

Noturno

-

2720

30

Uberaba

Uberaba

Matutino

-

2940

60

Uberlândia

Uberlândia

Matutino/Vespertino

Técnico de Nível Médio
Técnico em Agroindústria

Concomitante

1320

35

Ituiutaba

Ituiutaba

Noturno

Técnico em Agropecuária

Concomitante

1478

70

Ituiutaba

Campina verde

Vespertino

Técnico em Comércio

Concomitante

1040

70

Ituiutaba

Ituiutaba

Noturno

Técnico em Eletrotécnica

Concomitante

1320

35

Ituiutaba

Ituiutaba

Noturno

Técnico em Informática

Concomitante

1345

0

Ituiutaba

Ituiutaba

Vespertino

Técnico em Química

Concomitante

1320

70

Ituiutaba

Ituiutaba

Noturno

Técnico em Agroindústria

Integrado

3911

35

Ituiutaba

Ituiutaba

Diurno

Técnico em Eletrotécnica

Integrado

3900

35

Ituiutaba

Ituiutaba

Diurno

Técnico em Informática

Integrado

3746

35

Ituiutaba

Ituiutaba

Diurno

Técnico em Comércio

Concomitante

1090

70

Paracatu

Paracatu

Noturno

Técnico em Eletrônica

Concomitante

1446

35

Paracatu

Paracatu

Noturno

Técnico em Informática

Concomitante

1120

35

Paracatu

Paracatu

Noturno

Técnico em Comércio

Integrado

3690

35

Paracatu

Paracatu

Diurno

Técnico em Eletrônica

Integrado

3880

35

Paracatu

Paracatu

Diurno

Técnico em Informática

Integrado

3653

35

Paracatu

Paracatu

Diurno

Técnico em Eletrotécnica

Concomitante

1387

60

Patos de minas

Patos de minas

Vespertino/Noturno

Técnico em Logística

Concomitante

1053

60

Patos de minas

Patos de minas

Vespertino/Noturno

Técnico em Contabilidade

Concomitante

1225

30

Patrocínio

Ibiá

Noturno

Técnico em Contabilidade

Concomitante

1225

30

Patrocínio

Patrocínio

Noturno

Técnico em Eletrônica

Concomitante

1620

30

Patrocínio

Patrocínio

Noturno

Técnico em Eletrotécnica

Concomitante

1468

30

Patrocínio

Ibiá

Noturno

Técnico em Informática

Concomitante

1191

30

Patrocínio

Ibiá

Noturno

Técnico em Informática

Concomitante

1305

0

Patrocínio

Patrocínio

Vespertino

Técnico em Informática

Concomitante

1191

0

Patrocínio

Tapira

Noturno

Técnico em Agricultura

Concomitante

1500

0

Uberaba

Uberaba

Diurno

Técnico em Agropecuária

Concomitante

1660

30

Uberaba

Uberaba

Matutino

Técnico em Química

Concomitante

1366

30

Uberaba

Uberaba

Noturno

Técnico em Zootecnia

Concomitante

1500

0

Uberaba

Uberaba

Diurno

Técnico em Agropecuária

Integrado

3952

30

Uberaba

Uberaba

Diurno
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Técnico em Manutenção e
suporte em Informática
Técnico em Nutrição e
Dietética
Técnico em Agroindústria

Integrado

3540

60

Uberaba

Uberaba

Diurno

Subsequente

1560

0

Uberaba

Uberaba

Noturno

Concomitante

1392

70

Uberlândia

Uberlândia

Matutino

Técnico em Agropecuária

Concomitante

1320

80

Uberlândia

Uberlândia

Matutino/Vespertino

Informática

Concomitante

1332

0

Uberlândia

Araguari

Noturno

Técnico em Agropecuária

Integrado

3840

60

Uberlândia

Uberlândia

Diurno

Técnico em Manutenção e
Suporte em Informática

Integrado

3600

30

Uberlândia

Uberlândia

Diurno

Técnico em Meio Ambiente

Integrado

3840

35

Uberlândia
Uberlândia
1240
0
Centro
Uberlândia
1155
80
Centro
Ensino Médio

Uberlândia
Uberlândia
Centro
Uberlândia
Centro

Vespertino

Uberaba

Uberaba

Diurno

Uberlândia

Uberlândia

Noturno

Técnico em Meio Ambiente Concomitante
Técnico em Redes de
Computadores

Concomitante

Ensino Médio

-

2426

0

Vespertino
Vespertino

Proeja
Segurança Alimentar na
Manipulação de Alimentos

-

2426

0

Fonte: Campus Ituiutaba, Paracatu, Uberaba, Uberlândia, Uberlândia Centro, Patrocínio e Patos de Minas/SISTEC

O IFTM atua na Educação a Distância (EAD) em cursos do sistema UAB (formação de
professores), e-TEC (cursos técnicos) e via satélite em parceria com o IFPR, contando com 28
(vinte e oito) polos localizados em municípios do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e parte do
Noroeste de Minas. O Quadro 48 ilustra a oferta de cursos na modalidade EAD pelo IFTM, bem
como a oferta de novas vagas.
Quadro 48 - Ensino - Cursos à Distância
Nome do curso

Tipo de Oferta

Carga horária Nº de vagas

Local/Pólo

CÂMPUS ITUIUTABA

Licenciatura em Computação

Técnico em Administração

Técnico em Eventos

Técnico em Informática para Internet

Técnico em Logística

-

Concomitante

Concomitante

Concomitante

Concomitante

2800

1020

820

1125

960

50

ARAGUARI

50

ARAXÁ

50

COROMANDEL

50

ITUIUTABA

0

JANAUBA

0

JANUARIA

50

LAGAMAR

50

UBERABA

0

UBERLÂNDIA

0

CAPINOPOLIS

0

CENTRALINA

0

IPIAÇU

0

ITUIUTABA

0

ITUIUTABA

40

40

CAMPINA VERDE
CONCEIÇÃO DAS
ALAGOAS
ITUIUTABA

0

CACHOEIRA

40
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DOURADA
Técnico em Manutenção e Suporte em
Informática
Técnico em Meio Ambiente
Técnico em Multimeios Didáticos

Técnico em Secretaria Escolar

Técnico em Segurança do Trabalho

Técnico em Serviços Públicos

0

SANTA VITÓRIA

Concomitante

1200

0

ITUIUTABA

Concomitante

960

0

SANTA VITÓRIA

1250

0

IPIAÇU

1250

0

ITUIUTABA

1250

0

SANTA VITÓRIA

1250

0

CAPINÓPOLIS

1250

0

IPIAÇU

1250

0

ITUIUTABA

1250

0

1260

0

SANTA VITÓRIA
CACHOEIRADOURADA
CAPINÓPOLIS

Concomitante

Concomitante

Concomitante

Concomitante

1260

0

1320

40

1320

40

960

0

CAMPINA VERDE
CONCEIÇÃO DAS
ALAGOAS
CAPINÓPOLIS

960

0

CENTRALINA

960

0

IPIAÇU

960

0

ITUIUTABA

960

0

SANTA VITÓRIA

CÂMPUS PARACATU
Técnico em Administração

Subsequente

960

0

PARACATU

Técnico em Alimentação Escolar

Subsequente

1250

0

UNAÍ

Técnico em Eventos

Subsequente

1020

0

PARACATU

Técnico em Logística

Subsequente

1200

0

PARACATU

Técnico em Meio Ambiente

Subsequente

1200

0

PARACATU

Técnico em Multimeios Didáticos

Subsequente

1250

0

UNAÍ

0

BRASILÂNDIA

0

0

BURITIS
CARMO DO
PARANAÍBA
CRISTALINA

0

JEQUITAÍ

0

NATALÂNDIA

0

PARACATU

0

PONTO CHIQUE

0
Técnico em Secretaria Escolar

Subsequente

1250

Técnico em Segurança do Trabalho

Subsequente

1200

0

PARACATU

Técnico em Serviços Públicos

Concomitante

960

0

PARACATU

CÂMPUS PATROCÍNIO
Técnico em Edificações
Técnico em Manutenção e Suporte em
Informática

Concomitante

1320

0

PATROCÍNIO

Concomitante

1200

0

PATROCÍNIO

Técnico em Segurança do Trabalho

Concomitante

1320

0

PATROCÍNIO

40

TAPIRA

CÂMPUS UBERABA
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Pós-graduação Lato Sensu em Educação
Profissional Integrada à Educação Básica na
Modalidade de Educação de Jovens e
Adultos

Licenciatura em Letras - Língua Portuguesa

Licenciatura em Matemática

-

-

-

50

ITUIUTABA

40

PATROCÍNIO

50

UBERABA

60

UBERLÂNDIA

50

ARAGUARI

50

ARAXÁ

50

COROMANDEL

50

ITUIUTABA

50

LAGAMAR

50

UBERABA

0

JANAÚBA

0

UBERABA

0

UBERLÂNDIA

390

3082

2880

Concomitante

1416

80

UBERABA

Subsequente

1290

0

UBERABA

Concomitante

1320

40

UBERABA

Subsequente

1400

0

UBERABA

Concomitante

1230

40

SACRAMENTO

Concomitante

1230

40

UBERABA

Técnico em Eletrotécnica

Subsequente

1360

0

UBERABA

Técnico em Informática para Internet

Concomitante

1125

40

UBERABA

40

SACRAMENTO

Técnico em Manutenção e Suporte em
Informática

Concomitante

1320

0

UBERABA

Concomitante

1320

40

UBERABA

Subsequente

1200

0

CAMPINA VERDE

Subsequente

1500

0

UBERABA

40

UBERLÂNDIA

Técnico em Automação Industrial
Técnico em Edificações
Técnico em Eletroeletrônica

Técnico em Segurança do Trabalho

CÂMPUS UBERLÂNDIA
Técnico em Informática para Internet

Concomitante

1125

CÂMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
Técnico em Automação Industrial

Concomitante

1416

30

Técnico em Manutenção e Suporte em
Informática

Concomitante

1200

30

Técnico em Informática para Internet

Concomitante

1320

80

UBERLÂNDIA
CENTRO
UBERLÂNDIA
CENTRO
UBERLÂNDIA
CENTRO

Fonte: Campus Ituiutaba, Paracatu, Uberaba, Uberlândia, Uberlândia Centro, Patrocínio e Patos de Minas/SISTEC
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No Quadro 49 observa-se a ampliação da oferta de cursos no IFTM em 2013 relacionada
às demandas regionais, locais e do mundo do trabalho, buscando o processo de consolidação dos
institutos federais. Objetivando a formação continuada de profissionais de alto nível, o IFTM
passou a ofertar 02 (dois) novos cursos de pós-graduação lato sensu. A oferta de cursos de
formação de professores foi ampliada com a criação de novos cursos de licenciatura na modalidade
EAD através do convênio com a UAB. A consolidação dos cursos na modalidade EAD em 2013 é
observada pela ampliação da oferta de cursos técnicos e a criação de novos polos presenciais.
Quadro 49 - Ensino - Novos Cursos
Câmpus

Modalidade
de ensino

Nome do curso

Tipo de Oferta

Local/Polo

Carga
horária

Ituiutaba

Ensino
Presencial

Pós-graduação Lato Sensu em
Novas Tecnologias Aplicadas
à Educação

-

Ituiutaba

400

Ituiutaba

Ensino
Presencial

Técnico em Agropecuária

Concomitante

Ituiutaba

1478

Ituiutaba

Ensino
Presencial

Técnico em Comércio

Concomitante

Ituiutaba

1040

Ituiutaba

Ensino
Presencial

Técnico em Eletrotécnica

Integrado

Ituiutaba

3900

Patos de minas

Ensino
Presencial

Técnico em Eletrotécnica

Concomitante

Patos de Minas

1387

Patos de minas

Ensino
Presencial

Técnico em Logística

Concomitante

Patos de Minas

1053

Uberaba

Ensino
Presencial

Técnico em Agropecuária

Integrado

Uberaba

3952

Uberlândia

Ensino
Presencial

Técnico em meio Ambiente

Integrado

Uberlândia

3840

Ituiutaba

Ensino a
Distância

-

Coromandel

2800

Ituiutaba

Ensino a
Distância

-

Ituiutaba

2800

Ituiutaba

Ensino a
Distância

-

Lagamar

2800

Ituiutaba

Ensino a
Distância

Técnico em Informática para
internet

Concomitante

Ituiutaba

1125

Ituiutaba

Ensino a
Distância

Técnico em Segurança do
Trabalho

Concomitante

Conceição das
Alagoas

1320

Licenciatura em Computação
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Uberaba

Ensino a
Distância

Uberaba

Ensino a
Distância

Uberaba

Ensino a
Distância

Uberaba

-

Ituiutaba

390

-

Patrocínio

390

-

Uberaba

390

Ensino a
Distância

-

Uberlândia

390

Uberaba

Ensino a
Distância

-

Araguari

3082

Uberaba

Ensino a
Distância

-

Araxá

3082

Uberaba

Ensino a
Distância

-

Coromandel

3082

Pós-graduação Lato Sensu em
Educação Profissional
Integrada à Educação Básica
na Modalidade de Educação
de Jovens e Adultos

Licenciatura em Letras Língua Portuguesa
Uberaba

Ensino a
Distância

-

Ituiutaba

3082

Uberaba

Ensino a
Distância

-

Lagamar

3082

Uberaba

Ensino a
Distância

-

Uberaba

3082

Uberaba

Ensino a
Distância

Técnico em Automação
Industrial

Concomitante

Uberaba

1416

Uberaba

Ensino a
Distância

Técnico em Edificações

Concomitante

Uberaba

1320

Uberaba

Ensino a
Distância

Concomitante

Sacramento

1230

Uberaba

Ensino a
Distância

Concomitante

Uberaba

1230

Uberaba

Ensino a
Distância

Técnico em Informática para
Internet

Concomitante

Uberaba

1125

Uberaba

Ensino a
Distância

Técnico em Secretaria Escolar

Subsequente

Uberaba

1250

Técnico em Eletroeletrônica
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Uberaba

Ensino a
Distância

Técnico em Segurança do
Trabalho

Concomitante

Uberaba

1320

Uberlândia

Ensino a
Distância

Técnico em Informática para
Internet

Concomitante

Uberlândia

1125

Fonte: Campus Ituiutaba, Paracatu, Uberaba, Uberlândia, Uberlândia Centro, Patrocínio e Patos de Minas/SISTEC

Em 2013, o IFTM desenvolveu diversas ações visando à permanência e êxito de seus
estudantes, bem como a promoção de sua formação integral. Dentre estas ações destacam-se:







atividades de monitoria e de reforço em diversos componentes curriculares e em
laboratórios de ensino;
orientação psicopedagógica;
projetos de iniciação científica e de extensão com a disponibilidade de bolsas
acadêmicas, por meio de recursos institucionais próprios e de agências governamentais
de fomento;
promoção e incentivo à participação em eventos científicos e congêneres, oficinas de
arte (dança, teatro, música, cinema);
a valorização de atividades esportivas e a promoção de jogos internos; e
reuniões de pais e mestres (cursos técnicos integrados).

Soma-se a estas ações a participação do IFTM em editais do PIBID, PET, no programa
federal de Assistência Estudantil e do Programa de Bolsa Permanência.
Nesse contexto, enquanto instituição educacional, o IFTM tem por prerrogativa garantir a
formação integral dos estudantes, procurando prepará-los para o exercício da cidadania e para o
mundo do trabalho. Além disso, voltado para a inserção na realidade regional, procura contribuir
para a dinâmica das conquistas tecnológicas e do desenvolvimento sócio-econômico, formando e
qualificando profissionais nos mais diversos setores produtivos.
2.3.2 Pesquisa
O IFTM por meio da Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação (PROPI) em 2013 planejou
atividades diversas, com intuito de fortalecer a política institucional de Pesquisa, Pós-graduação e
Inovação.
Dentre estas ações, pode ser citado o acompanhamento aos 22 grupos de pesquisa da
Instituição (Quadro 50), informando de maneira educativa e persuasiva a importância das
frequentes atualizações dos grupos pelo pesquisador responsável no Diretório de Grupos de
Pesquisa do CNPq, inserindo os colaboradores, estudantes de graduação e de pós-graduação, a
produção científica, tecnológica e artística. A manutenção destas informações atualizadas no
Diretório, possibilita uma base de consulta para implementação de novos programas institucionais
de pesquisa, inovação e pós-graduação.
Quadro 50 - Grupos de pesquisa do CNPq certificados pela dirigente de pesquisa em 2013
Grande Àrea
Ciências Agrárias
Ciências Biológicas
Ciências Humanas
Ciências Sociais Aplicadas
Engenharias
Total

Total de Grupos de Pesquisa
11
02
05
01
02
22

Fonte: Pró-reitoria de Pesquisa

O programa de iniciação cientifica e tecnológica do IFTM realiza a concessão de bolsas a
alunos do ensino médio/técnico e de graduação, e tem como principal objetivo despertar jovens
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talentos para a ciência e tecnologia e fortalecer as políticas de pesquisa institucional, bem como
contribuir na redução da evasão escolar e na geração da inclusão sociocultural e científica (Quadro
51)
Quadro 51 - Programa de bolsas de iniciação científica e tecnológica em 2013
Número de bolsas
Campus
Campus
Campus Campus Campus
Campus
Uberlândia
Uberlândia Uberaba Ituiutaba Paracatu
Patrocínio
Centro

Modalidades
PIBIC/IFTM
PIBIC/FAPEMIG
PIBIC/CNPq
PIBITI/CNPq
PIBIC/CNPq ações Afirmativas
BIC-Jr/FAPEMIG
PIBIC-EM/CNPq
Outra – especifique: (EMBRAPA/CAFÉ, FAPEMIG)
Subtotal
TOTAL

9
7
1
4
1
14
36

21
17
22
11
1
7
1
80

2
2
1
0
14
9
28

2
21
23

2
1
3

1
1
1
3

173

Fonte: Pró-reitoria de Pesquisa

O Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica em 2013 (III SIN do IFTM) foi sediado
no Campus Uberlândia, com apresentação de 259 trabalhos (Quadro 52) e participação de
representantes do CNPq e FAPEMIG, além de palestrantes do INPI e de renomadas instituições de
pesquisa e ensino.
Quadro 52 - Trabalhos apresentados no Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica em
2013
Nome do evento -Seminário de Iniciação Científica e Inovação Tecnológica do IFTM
Número de trabalhos – 259
Período do evento – 19 e 20 de junho de 2013
Recursos – (

) interno

(

) externo

( X ) misto : Fapemig e IFTM

Fonte: Pró-reitoria de Pesquisa

A aprovação de projetos de pesquisa por docentes do IFTM na busca da captação de
recursos externos, junto aos órgãos do governo federal e agências de fomento estaduais, para
desenvolvimento da pesquisa institucional, apesar de incipiente, tem ocorrido de forma positiva ano
longo dos anos. Por meio do Quadro 53 verificam-se os projetos aprovados e conduzidos no ano de
2013.
Quadro 53 - Projetos de pesquisa aprovados e conduzidos em 2013
Título do projeto – MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO IFTM
Coordenador - Carlos Antônio Alvarenga Gonçalves - REITORIA
Agência fomento (outorgante) – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG
Título do projeto – Aquisição de livros técnico-científicos para o programa de pós-graduação em ciência e tecnologia
de alimentos do IFTM – Campus Uberaba
Coordenador - Carlos Alberto Alves de Oliveira - REITORIA
Título do projeto – IMPLEMENTAÇÃO DE LABORATÓRIOS MULTIDISCIPLINARES DA ÁREA DE
CIÊNCIAS AGRÁRIAS DO IFTM CAMPUS UBERABA
Coordenador – Paulo Campanhol – CAMPUS UBERABA
Agência fomento (outorgante) – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES
Título do projeto - BACTÉRIAS PROMOTORAS DO CRESCIMENTO DE PLANTAS (BPCP): EFEITO NA
PRODUÇÃO DE BRÁSSICAS E NA BIOLOGIA DA TRAÇA-DAS-CRUCÍFERAS Plutella xylostella (L., 1758)
(Lep.:Plutellidae)
Coordenador – Prof. Robson Thomaz Thuler– CAMPUS UBERABA
Agência fomento (outorgante) – FAPEMIG
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Título do projeto - UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS TÍPICOS DE SIDERURGIA EM CULTURAS DE
IMPORTÂNCIA AGRÍCOLA DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E SÃO PAULO – parceria IFTM/ UFU/ UNESP
Jaboticabal
Coordenador - Prof. Dr. Hamilton César de Oliveira Charlo– CAMPUS UBERABA
Agência fomento (outorgante) - FAPEMIG
Título do projeto – IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE ESTUDOS EM AGROECOLOGIA DO IFTM
Coordenador – Prof. Haroldo Silva Vallone– CAMPUS UBERABA
Agência fomento (outorgante) – MEC/SETEC – MAPA/SDC – MCT/SECIS
Título do projeto – SUPLEMENTAÇÃO DE VACAS EM LACTAÇÃO MANTIDAS EM PASTAGEM DE TIFTON 85 DURANTE O
PERÍODO DAS ÁGUAS
Coordenador - Rafael Monteiro Araujo Teixeira - CAMPUS UBERABA
Agência fomento (outorgante) – MEC/SETEC
Fonte: Pró-reitoria de Pesquisa

O NIT/IFTM é o órgão responsável pela gestão da política de inovação tecnológica e de
proteção ao conhecimento gerado pelo IFTM. Em 2013 o NIT participou, organizou e promoveu
diversas atividades junto aos docentes, pesquisadores, técnicos administrativos do IFTM no que
trata do processo de transferência das tecnologias, estímulo ao empreendedorismo das criações com
potencial a inovação, bem como celebração de acordos e convênios com instituições e empresas
parceiras (Quadro 54). Uma ação de grande relevância do NIT/IFTM em 2013 foi à homologação
de sua logomarca junto ao INPI.
Quadro 54 - Atividades de inovação e propriedade intelectual em 2013
CAPACITAÇÃO
Título: Curso PCT (INPI/UFTM)
Título: Curso de Redação de Patentes (INPI/FUNED)
Título: Mini-Curso de Propriedade Intelectual (Agência
Intelecto- UFU)
Curso Geral de Propriedade Intelectual à Distância
(INPI/OMPI)
REUNIÃO
Reunião com coordenadores de pesquisa dos Câmpus do
IFTM
PALESTRAS
Título 1: “Pesquisa Desenvolvimento e inovação em
empresas de base tecnológica” - Sr.José Guilherme
FigueiredoGlobal
Ciência
e
Tecnologia
(GCTBio)(Diretoria Científica)
Título 2: “Patentes, Marcas e Programas de Computador” –
Sra. Elen Sampaio (INPI)
Título 3: “Tendências de inovação e empreendedorismo:
desafios para o ambiente de pesquisa e pós-graduação” –
Dr. Foued Salmen Espíndola – Diretor da Agência
Intelecto/UFU.
Título 4: Inovação no Agronegócio: Presente e Futuro – Dr.
Silvio Crestana (EMBRAPA/CNPTIA)

Número de participantes do IFTM
01
01

PARTICIPAÇÃO EM EVENTO
Título: Feira de novos produtos do IFTM campus Uberaba
Título: FORTEC – Belo Horizonte-MG
Título: Reunião da Rede Mineira de Propriedade Intelectual
(RMPI)- Belo Horizonte-MG

Número de participantes do IFTM
02 (equipe NIT IFTM)
01 (Coordenador do NIT)

12
01
Número de participantes do IFTM
09
Número de participantes do IFTM

80
80
133
133

01 (Coordenador do NIT)

Fonte: Pró-reitoria de Pesquisa

O Programa de Pós-Graduação do IFTM tem missão de servir como ferramenta
transformadora para a sociedade no âmbito material e cultural. O programa congrega docentes
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pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento em torno das investigações que abrangem as
interações entre tecnologia, meio ambiente e sociedade. Em 2013, o IFTM ofertou 9 (nove) cursos
de pós-graduação, sendo 8 (oito) de lato sensu e 1 (um) de stricto sensu, totalizando 485 matrículas
regulares (Quadro 55).
Quadro 55 - Pós-graduação institucional
CAMPUS ITUIUTABA – lato sensu
Nome do(s) programa(s):
1) Ciências Ambientais – recursos IFTM
2) Desenvolvimento de sistemas para web e dispositivos móveis – recursos IFTM
3) Higiene e Segurança Alimentar – recursos IFTM
4) Novas Tecnologias Aplicadas a Educação – recursos IFTM
( x ) Lato Sensu

( ) Mestrado Profissional

Número de alunos - regulares: 178

( ) Mestrado Acadêmico

especiais: 0
CAMPUS UBERABA – lato sensu

Nome do(s) programa(s):
1) Sociologia e Filosofia da Educação – recursos IFTM
2) Saneamento Ambiental – recursos IFTM
3) Gestão Ambiental: Diagnóstico e Adequação Ambiental – recursos IFTM
(X)
Lato Sensu
Número de alunos -

( )
Mestrado Profissional
Regulares: 95
CAMPUS UBERABA – stricto sensu

( )
Mestrado Acadêmico
Especiais: 0

Nome do programa:
1) Ciência e Tecnologia de Alimentos – recursos IFTM/CAPES
( )
Lato Sensu
Número de alunos -

(X)
Mestrado Profissional
Regulares: 32

( )
Mestrado Acadêmico
Especiais: 18

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa

O IFTM desde 2009, por meio de acordo com a CAPES e Instituições Parceiras –
programas de pós-graduação Interinstitucionais Dinter e Minter - tem investido de forma efetiva na
capacitação de docentes e técnicos administrativos com a finalidade de melhorar a qualidade do
ensino e estimular a vocação à pesquisa científica e tecnológica institucional para atendimentos e
soluções temas de caráter regional. Em 2013 o IFTM iniciou um programa de pós-graduação
interinstitucional (Dinter) (Doutorado em Computação) com a UFF (Universidade Federal
Fluminense) 2013, com 15 alunos regularmente matriculados (Quadro 56).
Quadro 56 - Pós-graduação Interinstitucional
CAMPUS UBERABA
Nome do programa:
1) Doutorado em Computação (IFTM/IFF) – recursos IFTM/CAPES
( )Minter
( X )Dinter
Instituição promotora – Universidade Federal Fluminense e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Triângulo Mineiro
Número de alunos
Regulares: 15
Especiais: 0
Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa

O campus EAD do IFTM está realizando o curso de pós-graduação lato sensu em
educação profissional integrada à educação básica na modalidade de educação de jovens e adultos.
Em 2013, 180 alunos estavam regularmente matriculados (Quadro 57).
Quadro 57 - Pós-graduação EAD - IFTM
CAMPUS EAD – lato sensu
Nome do(s) programa(s):
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1) Curso de pós-graduação lato sensu em educação profissional integrada à educação básica na modalidade de
educação de jovens e adultos
(X)
Lato Sensu
Número de alunos -

( )
Mestrado Profissional
Regulares: 180

( )
Mestrado Acadêmico
Especiais: 0

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa

Quadro 58 - Indicador de Esforço Institucional
NBICT-OF
NPGLS

NPG
SS

8

1

Total
IF

PIBI
C

PIBI
TI

PIBI
C
EM

PIBI
C
AF

FA
P

146

NPP

NP

VBICTInst (R$)

VBPGInst (R$)

VBQInst
(R$)

VPP (R$)

173

0

140.000,
00

22.000,
00

0,00

276.301,
00

Fonte: Pró-reitoria de Pesquisa

Simbologia:











NPGLS – Número de cursos de Pós-graduação Lato Sensu
NPGSS – Número de cursos de Pós-graduação Stricto Sensu
NBICT-OF – Número de bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica oriundas de
Órgãos de Fomento
FAP: Fundações de Amparo à Pesquisa
NPP – Número de Projetos de Pesquisa cadastrados na Instituição
NP – Número de Periódicos institucionais
VBICT-Inst – Valor total de recursos destinados às Bolsas de Iniciação Científica e
Tecnológica custeadas com recursos da Instituição
VBPG-Inst – Valor total de recursos destinados às Bolsas de Pós-Graduação custeadas
com recursos da Instituição
VBQ-Inst – Valor total de recursos da Instituição destinados a Bolsas de Qualificação
para servidores
VPP – Valor total de recursos da Instituição destinados a Grupos de Pesquisa e/ou a
Projetos de Pesquisa
Quadro 59 - Indicador de Projetos e Produção (em 2013).

Campus
Uberaba
Uberlândia
Uberlândia Centro
Ituiutaba
Patrocínio
Paracatu
Total IF

NA
35
8
0
0
3
2
48

NTC
9
2
13
0
7
0
31

NR
98
52
5
29
9
23
216

NL
0
1
0
0
0
0
1

NC
4
0
0
0
0
0
4

NRPI
0
2
0
0
0
0
2

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa

Simbologia:






NA – Número de Artigos publicados em periódicos qualificados pelo Sistema Qualis da
Capes
NTC – Número de Trabalhos Completos publicados em anais de eventos com ISBN
NR – Número de Resumos publicados em anais de eventos com ISBN
NL – Número de Livros com ISBN publicados por servidores da Instituição
NC – Número de Capítulos de Livros com ISBN publicados por servidores da
Instituição
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NRPI – Número de Registros de Propriedade Intelectual
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Quadro 60 - Descrito de Projetos de Pesquisa Cadastrados na Instituição
Letícia de Souza Leite

PIBIC

Ciências Agrárias I

08/2013 a
07/2014

Adriano Silva Araújo

PIBIC

Ciências Agrárias I

08/2013 a
07/2014

Fernando Henrique
Iost Filho

PIBIC

Ciências Agrárias I

08/2013 a
07/2014

Letícia Mariane
Rodarte

PIBIC

Ciência e tecnologia de
alimentos

08/2013 a
07/2014

Lorraine da Silva
Sanches Nogueira

PIBIC

Ciência e tecnologia de
alimentos

08/2013 a
07/2014

Lucas de Oliveira
Arantes

PIBITI

Ciências Agrárias I

08/2013 a
07/2014

Venâncio Rodrigues e
Silva

PIBITI

Ciências Agrárias I

08/2013 a
07/2014

Sandy Spinelli Silva

PIBITI

Ciências Agrárias I

08/2013 a
07/2014

Andréia Pereira da
Silva Araújo

PIBITI

Ciências Agrárias I

08/2013 a
07/2014

Estudo tecnológico de barra de cereais enriquecida com
farinha da casca de abacaxi

Geyzielle Santos

PIBITI

Ciência e tecnologia de
alimentos

08/2013 a
07/2014

Vera Lúcia Abdala

Analise das características geomorfológicas e balanço
hídrico da sub-bacia do Córrego Saudade

Luciana Corrêa
Moraes

PIBITI

Ciências
ambientais/ciências
agrárias I

08/2013 a
07/2014

Flávio Moreno
Salvador

Aditivos promotores de crescimento em cordeiros
confinados

Guilherme Augusto
Reis

PIBITI

Zootecnia

08/2013 a
07/2014

Uberaba

Marcio José de Santana

Uberaba

José L. Rodrigues
Torres

Uberaba

Robson Thomaz
Thuler

Uberlândia

Edson José Fragiorge

Uberlândia

Pedro Henrique F.
Tomé

Uberaba

Márcio José de Santana

Uberaba

Jose Luiz Rodrigues
Torres

Uberaba

Robson Thomaz
Thuler

Uberaba

Haroldo Silva Vallone

Uberaba

Carlos Antonio
Alvarenga Gonçalves

Uberaba

Uberaba

Tensão de água no solo para as culturas do pimentão e
pepino cultivadas em Uberaba, MG
Cultivo de olerícolas em sucessão a diferentes
coberturas do solo: influencia da decomposição de
matéria orgânica e da ciclagem de nutrientes sobre o
desenvolvimento de culturas
Caracterização de isolados de Bacillus thuringiensis
eficientes contra insetos da ordem Lepidoptera
Elaboração e analises físico-químicas e sensorial do
fermentado do fruto de manga (Mangifera indica L.)
var. Tommy Atkins - Anacardiaceae
Bioprospecção de diferentes extratos de formiga saúva
(Atta spp) na germinação de sementes de alface
(Lactuca sativa)
Manejo da irrigação utilizando o determinador de
umidade por equivalência em água (DUPEA) e um
tanque evaporímetro alternativo
Matéria orgânica, ciclagem de nutrientes e interações
com atributos físicos num latossolo vermelho sob
semeadura direta há treze anos no cerrado
Inoculação de brássicas com isolado EN4 da
rizobactéria Kluyvera ascorbata visando o controle de
traça-das-crucíferas
Redução da adubação em mudas de cafeeiro em função
de substratos constituídos de subprodutos de usinas
canavieiras
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Uberaba

Daniel Rufino Amaral

Germinação e desenvolvimento inicial de plantas de
feijão em resposta ao tratamento de semente com
diferentes fungicidas

Fernanda Amaral
Correa Nunes

PIBITI

Ciências Agrárias I

08/2013 a
07/2014

Uberaba

Américo Iorio Ciociola
Junior

Desenvolvimento de sistemas de pesquisa e inovação e
manutenção do NIT/IFTM

Isaías Antonio de
Paiva

PIBITI

Ciências Agrárias I

08/2013 a
07/2014

Uberaba

Márcio José de Santana

Murilo Augusto Sgobi

PIBITI

Ciências Agrárias I

08/2013 a
07/2014

Uberlândia

Pedro Henrique F.
Tomé

Alexsandra Pereira
Rodrigues

PIBITI

Ciência e tecnologia de
alimentos

08/2013 a
07/2014

Uberlândia

Carlos Alberto A. de
Oliveira

Fabricio Justino da
Silva

PIBITI

Ciências Agrárias I

08/2013 a
07/2014

Uberlândia

Edson José Fragiorge

Dayane Machado
Costa Alves

PIBITI

Ciência e tecnologia de
alimentos

08/2013 a
07/2014

Uberlândia

Igor Souza Pereira

Efeito e tipos de doses no substrato padrão na produção
de mudas de cafeeiro (Coffea arabica L.) em tubetes

Karen Cristina Corrêa
de Lima

PIBITI

Ciências Agrárias I

08/2013 a
07/2014

Ituiutaba

Ailton Luiz Dias
Siqueira Junior

Desenvolvimento de um software para visualização,
análise e decomposição de sinais eletromiográficos

Giselle Correa de
Souza

PIBIC

Eng. Elétrica/Ciência da
computação

09/2013 a
07/2014

Uberlândia
Centro

Priscila Santos de
Araújo

O padrão de reprodução da América Latina e seus
desdobramentos para o desenvolvimento da região

Breno Ricardo
Guimarães

PIBIC

Ciências sociais
aplicadas/administração

09/2013 a
07/2014

Uberaba

Fernanda Barbosa
Borges Jardim

Rafael Tavares

PIVIC

Ciência e tecnologia de
alimentos

09/2013 a
08/2014

Uberaba

Geraldo Gonçalves de
Lima

Alana Kelyene Pereira

PIVIC

Educação

09/2013 a
08/2014

Uberaba

Valdeci Orioli Júnior

Maria Eduarda
Magnabosco

PIVIC

Ciências Agrárias I

09/2013 a
08/2014

Cultivares de feijão-caupi para Uberaba no período de
outono/inverno: manejo da irrigação utilizando métodos
alternativos
Elaboração e caracterização química dos compostos
bioativos e sensoriais da bebida fermentada a partir do
fruto de café cereja (Coffea arábica)
Biodiesel de soja em trator agrícola: opacidade da
fumaça em função da utilização de diesel BS1800 e
BS50 como combustível
Elaboração e analises fisico-químicas e sensorial do
fermentado de tangerina (Citrus reticulata Blanco) var.
Ponkan - Rutaceae

Avaliação do tratamento de mandioquinha-salsa
(Arracacia xanthorriza Bancroft.) com e sem cera de
carnaúba (Copernicia prunifera)
Influências do programa institucional de bolsa de
iniciação à docência (PIBID) na formação dos
estudantes de licenciatura em química do IFTM Câmpus
Uberaba (2011-2013)
Arranjo populacional e doses de nitrogênio para o sorgo
sacarino destinado à produção de etanol
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Uberaba

Olegário Pinheiro de
Souza

Uberaba

Olegário Pinheiro de
Souza

Uberaba

Valdeci Orioli Júnior

Uberaba

Desempenho do abacaxizeiro cultivar Pérola submetido
a diferentes doses de potássio na região de Uberaba,
MG
Avaliação de diferentes tratamentos para quebra de
dormência em sementes de pupunha (Bactris Gasipaes
Kunth) na região de Uberaba - MG

Rodrigo Pereira Zago

PIVIC

Ciências Agrárias I

09/2013 a
08/2014

Karine Rocha Barbosa

PIVIC

Ciências Agrárias I

10/2013 a
09/2014

Doses de zinco via foliar para o sorgo sacarino

Bárbara Tavares
Fontes

PIVIC

Ciências Agrárias I

10/2013 a
09/2014

Márcio José de Santana

Avaliação do desenvolvimento do sistema radicular da
Alface em função de doses crescentes de Organic®

Gilmar Pagliaro Silva

PIVIC

Ciências Agrárias I

12/2013 a
11/2014

Uberaba

Márcio José de Santana

Avaliação do desenvolvimento da parte área da Alface
em função de doses crescentes de Organic®

João Victor José
Santana

PIVIC

Ciências Agrárias I

12/2013 a
11/2014

Uberlândia

Elaine Alves dos
Santos

Implantação de boas práticas de fabricação na unidade
de alimentação e nutrição (UAN) do IFTM câmpus
Uberlândia

Vitória Regina Bessa

PIVIC

Ciência e tecnologia de
alimentos

09/2013 a
08/2014

Uberlândia

Carla Regina A. dos
Anjos Queiroz

Chocolate com folhas de ora-pro-nóbis

Carolina Furlan Paz

PIVIC

Ciências agrárias I

09/2013 a
08/2014

Uberlândia

Carla Regina A. dos
Anjos Queiroz

Elaboração e análise de produtor cárneo com albedo de
maracujá

Giulia Maria da Costa
Segato

PIVIC

Ciências agrárias I

09/2013 a
08/2014

Uberlândia

Juliana Araújo Santos
Martins

Avaliação de Linhagens de Soja com Resistência
Horizontal à Ferrugem Asiática com Relação aos
Componentes Agronômicos

Augusto Borges e
Alves

PIVIC

Ciências Agrárias I

10/2013 a
09/2014

Uberlândia

Patrícia Lopes Andrade

Aceitação Sensorial e Intenção de Compra de Doce de
Leite em Barra com Amêndoa de Baru

Lucas Faria de Melo

PIVIC

Ciência e tecnologia de
alimentos

12/2013 a
11/2014

Uberlândia

Patrícia Lopes Andrade

Desenvolvimento e Análise Físico Química de Doce de
Leite em Barra com Amêndoa de Baru

Osmar Macedo
Guimarães

PIVIC

Ciência e tecnologia de
alimentos

12/2013 a
11/2014

Uberlândia

Patrícia Lopes Andrade

Comparação Sensorial de Doce de Leite em Barra com
Amêndoa de Baru com Doce de Leite em Barra com
Amendoim

Wesley Camargo

PIVIC

Ciência e tecnologia de
alimentos

12/2013 a
11/2014
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Patrocínio

Guilherme de Freitas
Borges

Patrocínio

Pâmela Junqueira
Freitas

Patrocínio

Bianca Soares Oliveira
Gonçalves

Patrocínio

Aline F. Furtado Silva

Patrocínio

Laboratório de Estudos em Educação: novos olhares
sobre a Educação

Juliana da Silva Viana

PIVIC

Administração

09/2013 a
08/2014

Monalisa Fidelis
Ferreira

PIVIC

Educação

09/2013 a
08/2014

William Nunes Gomes

PIVIC

Eng.de
produção/administração

09/2013 a
08/2014

Robô Explorado Terrestre

Ricardo Ribeiro

PIVIC

Ciência da
computação/Engenharia
elétrica

12/2013 a
11/2014

Lídia B. Paiva Tomaz

Desenvolvimento da PIFC: Plataforma Integrada para
fixação de conteúdo

João Carlos Gonçalves

PIVIC

Ciência da computação

12/2013 a
11/2014

Patrocínio

Camilla de S. Chaves

Uma nova contribuição para análise de desempenho de
reguladores de tensão a núcleo saturado através de
ensaios laboratoriais

Paulo Henrique Dirino

PIVIC

Engenharia elétrica

12/2013 a
11/2014

Uberlândia
Centro

José Carlos de Castro
Junior

Desafios da logística com o surgimento de novas
oportunidades de negócios na Internet

Gustavo de Almeida
Andrade

PIVIC

Eng. de
produção/administração

09/2013 a
08/2014

Ituiutaba

Ailton Luiz Dias
Siqueira Junior

Desenvolvimento de um módulo para captura de sinais
EMG compatível a plataforma Arduino

Erick Henrique Silva
Nunes

PIBITI *

Engenharia elétrica/ciência
da computação

11/2013 a
07/2014

Ituiutaba

Dayane Fonseca
Soares

Estudo comparativo da ação inseto-larvicida de espécies
vegetais da família meliaceae

Gabriel Augusto de
Morais Batista

PIBIC EM

Química/ciência e tec. de
alimentos

02/2013 a
07/2014

Ituiutaba

Reane Franco Goulart

Livro de componentes eletrônicos usando realidade
aumentada (ar – componentes)

Ayonara Cristina da
Silva

PIBIC EM

Ciência da computação

02/2013 a
07/2014

Ituiutaba

Rômulo César Toledo

Desenvolvimento de novos sabores para bebidas lácteas

Sávio Villela Costa
Ribeiro

PIBIC EM

Ciência e tecnologia de
alimentos

02/2013 a
07/2014

Ituiutaba

Rodrigo Grassi Martins

Desenvolvimento de software esportivo: uso de scout no
atletismo

Tainara Gabriela
Costa

PIBIC EM

Ciência da computação

02/2013 a
07/2014

Estudo sobre as políticas públicas de Permanência no
Ensino Superior no âmbito do Instituto Federal do
Triângulo Mineiro – IFTM Câmpus Patrocínio
Inclusão de pessoas portadoras de necessidades
especiais (PPNE) no mercado de trabalho: um
diagnóstico local na cidade de Patrocínio.
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Ituiutaba

Rodrigo Grassi Martins

Desenvolvimento de software esportivo: uso de scout no
futsal

Jeniffer da Silva
Alencar

PIBIC EM

Ciência da computação

02/2013 a
07/2014

Ituiutaba

Rodrigo Grassi Martins

Desenvolvimento de software esportivo: uso de scout no
basquete

Letícia Finholdt
Borges

PIBIC EM

Ciência da computação

02/2013 a
07/2014

Ituiutaba

Rodrigo Grassi Martins

Desenvolvimento de software esportivo: uso de scout no
voleibol

Anelise Castro
Queiroz

PIBIC EM

Ciência da computação

02/2013 a
07/2014

Ituiutaba

Isaura Mari Ferreira

Avaliação de rótulos de produtos de panificação
segundo a legislação brasileira

Eluane Isabela B.
Santos

PIBIC EM

Ciência e tecnologia de
alimentos

02/2013 a
07/2014

Ituiutaba

Luís Gustavo G.
Silveira

Gostos musicais, hábitos culturais e aspirações
acadêmicas dos estudantes de ituiutaba

Lázaro Rufino
Dâmaso Neto

PIBIC EM

Filosofia/Educação

02/2013 a
07/2014

Uberaba

Haroldo Silva Vallone

Thiago Abrascio
Porfírio

PIBIC EM

Ciências Agrárias I

02/2013 a
07/2014

Uberaba

Haroldo Silva Vallone

Letícia Capolli De
Oliveira

PIBIC EM

Ciências Agrárias I

02/2013 a
07/2014

Uberaba

Vera Lúcia Abdala

João Victor Santos
Salge

PIBIC EM

Ciências
ambientais/ciências
agrárias I

02/2013 a
07/2014

Uberaba

Maria Amélia da S. C.
Souza

Análise do processo ensino-aprendizagem em educação
ambiental em microbacia

Vanessa Brusque
Aparecida

PIBIC EM

Educação

02/2013 a
07/2014

Uberaba

Hugo Leonardo Pereira
Rufino

Desenvolvimento de um jogo aplicando realidade
virtual para o ensino de arquitetura de computadores

Paulo Sérgio Júnior

PIBIC EM

Ciência da computação

02/2013 a
07/2014

Uberaba

Luis Fernando Santana

Influência da iluminação artificial nos parâmetros
clínicos de suínos em fase de crescimento

Isabela Faria de Mello

PIBIC EM

Zootecnia

02/2013 a
07/2014

Uberaba

Luis Fernando Santana

Influência da iluminação artificial no desempenho
zootécnico de suínos em fase de crescimento

Igor Blanco Mutão

PIBIC EM

Zootecnia

02/2013 a
07/2014

Altura e diâmetro de caule de cafeeiros irrigados
oriundos de mudas produzidas em tubetes de diferentes
tamanhos
Área foliar e desenvolvimento deramos plagiotrópicos
em cafeeiros irrigados oriundos de mudas produzidas
em tubetes de diferentes tamanhos
Analise do ensino aprendizagem das novas/velhas
tecnologias de comunicação no ensino médio e técnico
do iftm- campus uberaba, mg
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Uberlândia

Igor Souza Pereira

Efeito do armazenamento na degradação fisiológica em
pós-colheita de raízes de mandioca var. Castelinha

Guilherme Gondim de
Morais

PIBIC EM

Ciências Agrárias I

02/2013 a
07/2014

Uberlândia

Carla Regina Amorim
Dos Anjos Queiroz

Manejo e produção de mudas de cactáceas do gênero
pereskia

Marco Túlio
Gonçalves Peres

PIBIC EM

Ciências Agrárias I

02/2013 a
07/2014

Uberlândia

Carla Regina Amorim
Dos Anjos Queiroz

Caracterização estomática de cactáceas do gênero
pereskia

Ana Cláudia Vieira
Borges

PIBIC EM

Ciências Agrárias I

02/2013 a
07/2014

Uberlândia

Susana Elisa Rieck

Complementação da alimentação de coelhos confinados
com ora-pro-nóbis

Gabriel Moreira
Ramos

PIBIC EM

Medicina
Veterinária/Zootecnia

02/2013 a
07/2014

Uberlândia

Luis Augusto Da Silva
Domingues

Parâmetros químicos de latossolo vermelho adubado
com diferentes doses de manipueira sob cultivo de soja
(glycine max) superprecoce

Blenda Marques
Bitencourt

PIBIC EM

Ciências Agrárias I

02/2013 a
07/2014

Uberlândia

Luis Augusto Da Silva
Domingues

Teor de nitrogênio foliar na cultura do milho inoculado
com azospirillum spp e diferentes doses de nitrogênio

Jéssica Laura Miranda
Peixoto

PIBIC EM

Ciências Agrárias I

02/2013 a
07/2014

Uberlândia

Luis Augusto Da Silva
Domingues

Parâmetros químicos de folhas oriundas de plantas de
soja (glycine max) adubadas com diferentes doses de
manipueira

Pedro Paulo
ScalonSivieri

PIBIC EM

Ciências Agrárias I

02/2013 a
07/2014

Uberlândia

Luis Augusto Da Silva
Domingues

Teor de clorofila foliar na cultura do milho inoculado
com azospirillum spp e diferentes doses de nitrogênio

João Marcelo Lopes
Cavalcanti

PIBIC EM

Ciências Agrárias I

02/2013 a
07/2014

Uberlândia

Reginaldo R. De
Andrade

ANÁLISE CENTESIMAL DE FOLHAS E CAULES
DE pereskiagrandifoliahaw. CULTIVADAS EM
SUBSTRATOS ORGÂNICOS

Bianca Naves Silva

PIBIC EM

Ciências Agrárias I

02/2013 a
07/2014

Uberlândia

Marília Cândida de
Oliveira

Avaliação da mão de obra qualificada na eficiência e
vida útil do sist. De irrigação

Pedro Paulo Virgílio
Damis

PIBIC EM

Ciências Agrárias I

02/2013 a
07/2014

Uberlândia

Heliomar Baleeiro De
Melo Júnior

Emprego de inoculante, à base de microorganismos
naturais, na compostagem

Humberto Machado
Borges Neto

PIBIC EM

Ciências Agrárias I

02/2013 a
07/2014

Uberlândia

Reginaldo R. De
Andrade

Crescimento inicial de plantas de morinda citrifolia em
função de doses de adubo mineral

Protásio Braz da Silva
Neto

PIBIC EM

Ciências Agrárias I

02/2013 a
07/2014
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Uberlândia

Rogério Ribeiro
Cardoso

Criação de website para divulgação de cactáceas do
gênero pereskia

Celso Alves Borges
Neto

PIBIC EM

Ciência da comutação

02/2013 a
07/2014

Patrocínio

Paulo Cesar Alvares
Mota

Amplificador classe d usando microcontrolador

Mateus Fernandes
Machado

PIBIC EM

Ciência da computação

02/2013 a
07/2014

Paracatu

João Batista Ferreira
Júnior

Ana Luisa De Araújo
Quinta

PIBIC EM

Educação física

02/2013 a
07/2014

Paracatu

João Batista Ferreira
Júnior

Dilson Luís Batista
Junior

PIBIC EM

Educação física

02/2013 a
07/2014

Paracatu

João Batista Ferreira
Júnior

Isadora Cristina Diniz
Rezende Viana

PIBIC EM

Educação física

02/2013 a
07/2014

Paracatu

Daniela de Faria Prado

Análise de campanhas publicitárias de produtos de linha
diet e light: o discurso da culpa x discurso a saúde

Joice Emanuela
Martins Vieira

PIBIC EM

Letras

02/2013 a
07/2014

Paracatu

Nicolau Santiago
Prímola

Medicamentos no dia a dia

Hyrlana Oliveira
Albernaz

PIBIC EM

Educação

02/2013 a
07/2014

Paracatu

Nicolau Santiago
Prímola

Análise da concepção da sexualidade 2

Tarley Santos Oliveira

PIBIC EM

Educação

02/2013 a
07/2014

Paracatu

Nicolau Santiago
Prímola

Medicamentos no dia a dia (2)

Lígia Maria Oliveira
Silva

PIBIC EM

Educação

02/2013 a
07/2014

Paracatu

Ronaldo Eduardo
Diláscio

Criação de valor no agronegócio: o processo de criação
de Valor econômico na coopervap i

Pedro Gomes De
Souza

PIBIC EM

Administração

02/2013 a
07/2014

Paracatu

Ronaldo Eduardo
Diláscio

Criação de valor no agronegócio: o processo de criação
de Valor econômico na coopervap ii

Rafael Azevedo Braz

PIBIC EM

Administração

02/2013 a
07/2014

Paracatu

Daniela de Faria Prado

A interdisciplinaridade no ensino/aprendizagem de
línguas: uma proposta com ênfase em campanhas
publicitárias O que os alunos pensam? 1

Carlos Augusto
Xavier de Sousa

PIBIC EM

Letras

02/2013 a
07/2014

Avaliação da qualidade de vida e do nível de atividade
física dos alunos do curso técnico integrado ao médio do
iftm, campus paracatu durante os três anos de
formação01
Avaliação da qualidade
de vida e do nível de atividade
física dos alunos do curso técnico integrado ao médio do
iftm, campus paracatu durante os três anos de formação
Avaliação da aptidão física02dos alunos do curso técnico
integrado ao médio do iftm, campus paracatu durante os
três anos de formação
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A interdisciplinaridade no ensino/aprendizagem de
línguas: uma proposta com ênfase em campanhas
publicitárias O que os alunos pensam 2
Desenvolvimento de sistema para análises da acidez do
leite por titulação ácido-base: um trabalho
interdisciplinar entre a química e a informática
Possíveis efeitos do bullying por agressões físicas e
reações dos alunos do iftm-campus paracatu frente a
esse fênomeno no ano de 2013-01
Possíveis efeitos do bullying por agressões físicas e
reações dos alunos do iftm-campus paracatu frente a
esse fênomeno no ano de 2013-02

Nathália Goncalves
Ferreira

PIBIC EM

Letras

02/2013 a
07/2014

Emilly Fátima Ferreira
de Lima

PIBIC EM

Ciência da computação

02/2013 a
07/2014

Arthur de Oliveira
Abrantes

PIBIC EM

Direito

02/2013 a
07/2014

Pedro Henrique de
Castro

PIBIC EM

Direito

02/2013 a
07/2014

Avaliação da qualidade no atendimento aos clientes no
comércio do município de paracatu/mg-01

Mariana Sousa Borges

PIBIC EM

Administração

02/2013 a
07/2014

Emerson Andrade
Câmara

Avaliação da qualidade no atendimento aos clientes no
comércio Do município de paracatu/mg-02

Pedro Paulo Sousa
André

PIBIC EM

Administração

02/2013 a
07/2014

Paracatu

Emerson Andrade
Câmara

Avaliação da qualidade no atendimento aos clientes no
comércio Do município de paracatu/mg-03

Fabiane Camargo Da
Cruz

PIBIC EM

Administração

02/2013 a
07/2014

Paracatu

Alberto da Silva

Descontaminação de águas residuais pelo processo de
eletrofloculação

João Pedro Albernaz
Soares

PIBIC EM

Administração

02/2013 a
07/2014

Paracatu

Julio César Ferreira

Construção de um protótipo para avaliar o desempenho
da velocidade humana 02

Jovana Aparecida
Ferreira Santos

PIBIC EM

Engenharia elétrica

02/2013 a
07/2014

Paracatu

William Junio do
Carmo

A influência da televisão e da internet na dos estudantes
do iftm – campus paracatu i

Ana Laura Quirino da
Costa Machado

PIBIC EM

Administração/ciência da
computação

02/2013 a
07/2014

Paracatu

William Junio do
Carmo

A influência da tel. E da internet na vida dos estudantes
do iftm – campus paracatu ii

Henrique Guedes
Pereira

PIBIC EM

Administração/ciência da
computação

02/2013 a
07/2014

Ituiutaba

Dayane Fonseca
Soares

Determinação do teor alcoólico e de cobre em amostras
de cachaça comercializada no município de ituiutaba

Júlia Caroline Freitas
do Carmo

BIC Jr.

Ciência e tecnologia de
alimentos

03/2013 a
02/2014

Paracatu

Daniela de Faria Prado

Paracatu

Carla Elena Dias
Martins

Paracatu

Renato Paulino Borges

Paracatu

Renato Paulino Borges

Paracatu

Emerson Andrade
Câmara

Paracatu
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Ituiutaba

Luciana Coelho Gomes

Ortografia do português: uma visão histórica para a
compreensão do atual sistema ortográfico da língua
portuguesa

Rita de Cássia Silva

BIC Jr.

Letras

03/2013 a
02/2014

Ituiutaba

Reane Franco Goulart

Sistema de estimulo ao aprendizado de libras usando
realidade aumentada

Rayssa Souza Araújo

BIC Jr.

Ciência da computação

03/2013 a
02/2014

Ituiutaba

Michele Soares

Ensino encena: a produção artística no iftm – campus
ituiutaba

Karine Cristina
Gonçalves Pinheiro

BIC Jr.

Artes

03/2013 a
02/2014

Ituiutaba

Michele Soares

O teatro de augusto boal: história e práxis

Nathane Alves Cruz

BIC Jr.

Artes

03/2013 a
02/2014

Ituiutaba

Michele Soares

Estudo de ‘negrinha’ de monteiro lobato e a valorização
da cultura afro

Rafaela Vilela de
Freitas

BIC Jr.

Artes

03/2013 a
02/2014

Ituiutaba

Karina Estela Costa

Júlio Henrique
Oliveira Silva

BIC Jr.

Educação física/Educação

03/2013 a
02/2014

Ituiutaba

Karina Estela Costa

Lucca Alvarenga
Manzi Furtado

BIC Jr.

Educação física/Educação

03/2013 a
02/2014

Ituiutaba

Luciana Coelho Gomes

ThaliaRissa Silva

BIC Jr.

Letras

03/2013 a
02/2014

Ituiutaba

Eduardo Castilho Rosa

Desenvolvimento de uma fonte de alimentação solar
utilizando componentes eletronicos de sucata

Adelino Pessanha

BIC Jr.

Ciência da computação

03/2013 a
02/2014

Ituiutaba

Eduardo Castilho Rosa

Desenvolvimento de uma fonte de alimentação solar
utilizando componentes eletronicos de sucata

Matheus Gabriel
Marinho Alves

BIC Jr.

Ciência da computação

03/2013 a
02/2014

Ituiutaba

Ailton Luiz Dias
Siqueira Junior

Desenvolvimento de um sistema de irrigação
automático

Daruick Fagundes da
Silva Cunha

BIC Jr.

Engenharia elétrica/Ciência
da computação

03/2013 a
02/2014

Ituiutaba

Ailton Luiz D. Siqueira
Junior

Desenvolvimento de módulos de controle equipamentos
residenciais pela internet

Thales Divino Vilela
da Silva Lemos

BIC Jr.

Engenharia elétrica/Ciência
da computação

03/2013 a
02/2014

Análise antropométrica e de perímetros corporais de
estudantes do instituto federal do triângulo mineirocampus ituiutaba
Análise antropométrica, de perímetros corporais de
estudantes do instituto federal do triângulo mineirocampus ituiutaba.
Literatura e representação: as culturas afro e indígena na
constituição identitária brasileira, sua representação
literária.
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Ituiutaba

Rômulo César Toledo

Desenvolvimento de novos sabores para iogurte e
bebida láctea

Thaís Ferreira Souza

BIC Jr.

Ciência e tecnologia de
alimentos

03/2013 a
02/2014

Uberaba

Márcio José De
Santana

Desempenho agronômico e tecnológico de cultivares de
feijão caupi

Pedro Henrique
Esteves Borges

BIC

Ciências Agrárias I

03/2013 a
02/2014

Uberaba

PAULO CEZAR
BASTIANELLO
CAMPAGNOL

Ellen Tatiana Dos
Santos Oliveira

BIC

Ciência e tecnologia de
alimentos

03/2013 a
02/2014

Uberaba

Robson Thomaz
Thuler

Utilização de extratos de romã (punica granatum) e
marcela (achyrocline satureioides) como antioxidantes
naturais em salsichas de carne mecanicamente separada
de tilápia (oreochromis niloticus)
Utilização de sílicio em hbrídos de milho, convencional
e transgênico, no controle da lagarta do cartucho

ELLEN TATIANA
DOS S. OLIVEIRA

BIC

Ciências Agrárias I

03/2013 a
02/2014

Uberaba

Hamilton C. De O.
Charlo

Aplicação de resíduos típicos de siderurgia a coque na
cultura do tomateiro

Maycon Gabriel De
Souza Silva

BIC

Ciências Agrárias I

03/2013 a
02/2014

Uberaba

Rafael Monteiro
Araújo Teixeira

Suplementação de vacas leiteiras mantidas em pastagem
de tifton 85 durante o período de transição águas seca

TIAGO SANTOS
MENEZES

BIC

Zootecnia

03/2013 a
02/2014

Uberaba

Haroldo Silva Vallone

Efeitos da fertirrigação na condução de cultivares de
cafeeiro

RIVAL GABRIEL
GUIMARÃES
FERREIRA

BIC

Ciências Agrárias I

03/2013 a
02/2014

Uberaba

Daniel Rufino Amaral

Biodiversidade do cerrado como fonte de substancias
bioativas no desenvolvimento de produtos para controle
de doenças de plantas

ISABELLA KIMI
SATO TEIXEIRA

BIC

Ciências Agrárias I

03/2013 a
02/2014

Uberaba

Adelar José Fabian

Plantas de cobertura: opções para o cerrado sub projeto
04

GABRIEL ALBERTO
CEBALLOS

BIC

Ciências Agrárias I

03/2013 a
02/2014

Uberaba

Carlos Antonio
Alvarenga Gonçalves

Tamires Perine

BIC

Ciência e tecnologia de
alimentos

03/2013 a
02/2014

Uberaba

Américo Iorio Ciociola
jr

Cristina Beatriz
Espindula

BIC

Ciências Agrárias I

03/2013 a
02/2014

Uberaba

Vera Lúcia Abdala

HEYTOR
EVANGELISTA
SIQUEIRA

BIC

Ciências
ambientais/ciências
agrárias I

03/2013 a
02/2014

Caracterização de frutos de mama cadela (brosimum
gaudichaudii), cultivada no triângulo mineiro ao longo
do desenvolvimento
Monitoramento de pulgões e parasitóides, na cultura do
trigo, sob diferentes manejos de inseticidas, em área de
cerrado, no município de uberaba – mg
Analise temporal do uso e ocupação do solo em app na
microbacia do córrego lanoso entre 1968 a 2012,
utilizando sig
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Uberaba

Dawson José
Guimarães Faria

Produção e valor nutritivo de espécies forrageiras
submetidas a frequências de pastejo

Carolina Moreira
Araújo

BIC

Zootecnia

03/2013 a
02/2014

Uberaba

FLÁVIO MORENO
SALVADOR

Silagem de milho aditivada com feijão guandú (cajanus
cajan) na alimentação de ovinos em confinamento

GABRIELA
GONÇALVES ROSA

BIC

Zootecnia

03/2013 a
02/2014

Uberaba

Fernanda Barbosa
Borges Jardim

Desenvolvimento de bebida carbonatada com adição de
leite: características físico-químicas, microbiológicas e
sensoriais

João Paulo Caldeira E
Silva

BIC

Ciência e tecnologia de
alimentos

03/2013 a
02/2014

Uberaba

Marlene Jeronimo

Efeito da adição de prebiótico e substituto de gordura
sobre as características do queijo minas frescal

Marco Aurélio
Martins Alves

BIC

Ciência e tecnologia de
alimentos

03/2013 a
02/2014

Uberaba

Luis Fernando Santana

Manejo dentário de leitões: efeitos na fase de
maternidade (matrizes e leitões)

Mayna Mendes Silva

BIC

Zootecnia

03/2013 a
02/2014

Uberaba

Luiz Antônio Silva
Menezes

Produção de milho em função do arranjo populacional e
adubação

Luiz Paulo Venesiano
Bosco

BIC

Ciências Agrárias I

03/2013 a
02/2014

Uberaba

Márcio José De
Santana

Épocas de semeadura do feijão caupi em uberaba, mg

Lucas De Oliveira
Arantes

BIC

Ciências Agrárias I

03/2013 a
02/2014

Uberaba

Márcio José De
Santana

Déficit hídrico aplicado em cultivares de feijoeiro
comum

Flávia Martins Da
Silva

BIC

Ciências Agrárias I

03/2013 a
02/2014

Uberaba

Robson Thomaz
Thuler

Ana Clara Ribeiro De
Paiva

BIC

Ciências Agrárias I

03/2013 a
02/2014

Uberaba

Hamilton C. De O.
Charlo

Lidércio Rodrigues
Dos Santos

BIC

Ciências Agrárias I

03/2013 a
02/2014

Uberaba

RAFAEL MONTEIRO
ARAÚJO TEIXEIRA

SUPLEMENTAÇÃO DE NOVILHAS LEITEIRAS
DURANTE A SECA E CRESCIMENTO
COMPENSATÓRIO NAS ÁGUAS

TIAGO SANTOS
MENEZES

BIC

Zootecnia

03/2013 a
02/2014

Uberaba

Haroldo Silva Vallone

Épocas de recepa em cafeiros na região de uberaba

Vinicius De Lima

BIC

Ciências Agrárias I

03/2013 a
02/2014

Resposta de resistência em plantas de brócolis com
utilização de rizobactérias contra plutella xylostella (l.,
1758) (lepidoptera: plutellidae) em diferentes dias após
o plantio
Potencialidade de uso de resíduos siderurgicos como
condicionadores de solo no cultivo da cana-de-açúcar
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Uberaba

Daniel Rufino Amaral

Avaliação de diferentes critérios para aplicação de
fungicidas No controle de doenças na cultura do trigo

Germano Hollmann

BIC

Ciências Agrárias I

03/2013 a
02/2014

Uberaba

Adelar José Fabian

Plantas de cobertura: opções para o cerrado

Gustavo Faria
Bernardes

BIC

Ciências Agrárias I

03/2013 a
02/2014

Uberaba

Dawson José
Guimarães Faria

Sistema radicular e compostos de reserva em espécies
forrageiras manejadas com frequências de pastejo

Letícia Aparecida
Magalhães Arduini

BIC

Zootecnia

03/2013 a
02/2014

Uberaba

Paula Teixeira
Nakamoto

Laboratório virtual de bioquímica aplicado para a
educação à distância

Izabela Hirami
Rezende

BIC

Ciência da computação

03/2013 a
02/2014

Uberaba

Hugo Leonardo Pereira
Rufino

Laboratório virtual de montagem e manutenção de
computadores

Willer Paim
Matayoshi

BIC

Ciência da computação

03/2013 a
02/2014

Uberaba

Hugo Leonardo Pereira
Rufino

Desenvolvimento de um jogo aplicando realidade
virtual para o ensino de arquitetura de computadores

Hélio Luiz Monteiro
Júnior

BIC

Ciência da computação

03/2013 a
02/2014

Uberaba

Carolina Rodrigues Da
Fonseca

Efeitos da substituição da farinha de trigo por resíduo de
soja (okara) no desenvolvimento e nas propriedades
físico-químicas e sensoriais de biscoitos do tipo cookie

Juliana Marques De
Oliveira

BIC

Ciência e tecnologia de
alimentos

03/2013 a
02/2014

Uberaba

Estelamar Maria
Borges Teixeira

Caracterização físico-química e sensorial de diferentes
formulações de pão doce com adição de okara

Jéssica Rodrigues De
Freitas

BIC

Ciência e tecnologia de
alimentos

03/2013 a
02/2014

Uberaba

Luis Fernando Santana

Utilização de óleo de nim (azadirachta indica a. Juss) na
prevenção de mastite subclínica em bovinos

Anderson Mendonça
De Almeida

BIC

Zootecnia

03/2013 a
02/2014

Uberaba

Cleber Barbosa De
Oliveira

Uso de óleo na dieta de equinos quarto de milha atleta
em corridas de vaquejada

Camila Ferreira E
Silva

BIC

Zootecnia

03/2013 a
02/2014

Uberaba

Watson Rogério De
Azevedo

Potássio em latossolo vermelho e nutrição potássica Da
batateira cv. Asterix

Danyllo Denner De
Almeida Costa

BIC

Ciências Agrárias I

03/2013 a
02/2014

Uberaba

Watson Rogério De
Azevedo

Desenvolvimento e níveis críticos de boro em batata Cv.
Asterix, cultivada em latossolo vermelho.

Rodrigo De Morais
Borges

BIC

Ciências Agrárias I

03/2013 a
02/2014
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Uberaba

Adriano Eurípedes
Medeiros Martins

Questões éticas e políticas em maquiavel

Ana Paula Rosa
Custodio De Oliveira

BIC

Ciências sociais aplicadas

03/2013 a
02/2014

Uberaba

Elaine Donata Ciabotti

Qualidade higiênico sanitária da carne suína
comercializada em feiras livres No município de
uberaba (mg)

Karina Aparecida
Damasceno

BIC

Ciência e tecnologia de
alimentos

03/2013 a
02/2014

Uberaba

Joyce Pereira
Takatsuka

Ocorrência de enteroparasitoses em escolares na zona
rural do município de nova ponte, minas gerais

Vinicius Fernandes De
Paiva

BIC

Biologia

03/2013 a
02/2014

Uberlândia

Pedro H. Ferreira
Tomé

Diogo De Oliveira

BIC

Ciência e tecnologia de
alimentos

03/2013 a
02/2014

Uberlândia

Carlos Alberto A. De
Oliveira

Hugo Miranda Faria

BIC

Ciências agrárias I

03/2013 a
02/2014

Uberlândia

Igor Souza Pereira

Efeito da temperatura e presença de terra na degração
fisiológica em pós-colheita de raízes de mandioca

Flávia De Oliveira
Borges Costa

BIC

Ciências Agrárias I

03/2013 a
02/2014

Uberlândia

Marina Robles
Angelini

Flutuação populacional do bicho-mineiro leucoptera
doffeella (guérin-méneville, 1842) (lepidoptera:
lyonetiidae) em duas regiões de minas gerais

Stéfane Carolina
Quista Da Silva Faria

BIC

Ciências Agrárias I

03/2013 a
02/2014

Uberlândia

Deborah Santesso
Bonnas

Aceitabilidade de hortaliça não convencional, ora-pronóbis, em serviço de alimentação coletiva institucional

MARIANA
GONÇALVES
SILVA

BIC

Ciência e tecnologia de
alimentos

03/2013 a
02/2014

Uberlândia

Ernesto J. R. Rodrigues

Avaliação do potencial de propagação por sementes de
vários genótipos de guatambu-amarelo (aspidosperma
parvifolium) da região de uberlândia

Guilherme De Souza
Borges Cruvinel

BIC

Ciências agrárias I

03/2013 a
02/2014

Uberlândia

Angélica De Araújo
Queiroz

Produção comercial de cenoura em função da adubação
com organominerais

Hugo Fagundes
Rodrigues

BIC

Ciências agrárias I

03/2013 a
02/2014

Uberlândia

Carla Regina A. A.
Queiroz

Estudo da composição centesimal de folhas de cactáceas
do gênero pereskia

Lara Soares Santos

BIC

Ciências agrárias I

03/2013 a
02/2014

Uberlândia

Luis Augusto S.
Domingues

Inoculação com azospirillum spp e produtividade na
cultura do milho

Suane Rodrigues
Martins

BIC

Ciências Agrárias I

03/2013 a
02/2014

Avaliação de compostos bioativos e sensoriais de
fermentado de jabuticaba (myrciaria cauliflora berg)
durante o período de armazenamento
Desempenho da semadora-colhedora na implantação da
cultura do milho em diferentes plantas de cobertura,
discos de corte de palhada e velocidades
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Uberlândia

Marília Cândida De
Oliveira

Avaliação microbiológica de hortaliças folhosas em
região rural do município de uberlândia

Raphael Henrique
Radespiel

BIC

Ciências Agrárias I

03/2013 a
02/2014

Uberlândia

Juliana Araújo Santos
Martins

Avaliação de genótipos de bananeira quanto à
resistência ao mal do panamá

Michel Garcez

BIC

Ciências Agrárias I

03/2013 a
02/2014

Uberlândia

Thiago Tahan

Influência dos parâmetros operacionais na qualidade de
óleo de girassol submetidos a processos de fritura - um
estudo comparativo

Shirlei Monai Dos
Santos

BIC

Ciência e tecnologia de
alimentos

03/2013 a
02/2014

Uberlândia

Letícia Vieira Castejon

Parâmetros oxidativos da lecitina de soja clarificada
com peróxido de hidrogênio e purificação

Lorraine Cristina
Araújo Dantas

BIC

Ciência e tecnologia de
alimentos

03/2013 a
02/2014

Uberlândia

Leomar Paulo De Lima

Biodiesel em tratora agrícola: opacidade da fumaça em
função do período e condições de funcionamento do
motor

Priscila Dos Santos
Pereira

BIC

Ciências agrárias I

03/2013 a
02/2014

Uberlândia

Heliomar B. De Melo
Júnior

Avaliação de variedades de milho para produção de
minimilho na região do triângulo mineiro

Marcos Paulo Pereira
E Silva

BIC

Ciências agrárias I

03/2013 a
02/2014

Patrocínio

Clarimundo Machado
Moraes Júnior

Resolução do problema de geração de horários com o
uso de técnicas de inteligência computacional

LUCAS LOPES

BIC

Ciência da computação

03/2013 a
02/2015

Patrocínio

Danielli Araújo Lima

Criptografia para imagens preto e branco baseada em
autômatos Celulares

Eduardo Cassiano Da
Silva

BIC

Ciência da computação

03/2013 a
02/2015

Uberlândia
Centro

Bruno Queiroz Pinto

Planeduc: sistema de planejamento automáatico de
conteúdo instrucional

Lucas Martins Ribeiro

BIC

Ciência da computação

03/2013 a
02/2015

Uberlândia
Centro

Maria De Lourdes
Ribeiro Gaspar

Avaliação do impacto do pibid na formação inicial e na
permanência dos licenciandos dos institutos federais de
minas gerais

Kamilla Germano
Silva

BIC

Educação

03/2013 a
02/2015

Uberlândia
Centro

Daniela Portes Leal
Ferreira

Objetos de aprendizagem e geogebra

Fernando Viana

BIC

Educação

03/2013 a
02/2015

Ituiutaba

Rodrigo Grassi Martins

Um ambiente de realidade virtual e aumentada para o
ensino de matemática

Ícaro Manoel Quelis
Alves

BIC

Ciência da computação

03/2013 a
02/2015
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Ituiutaba

André Luiz França
Batista

Implantação de uma rede neural artificial para previsão
de dados meteorológicos de ituiutaba/mg

Lucas Ferreira Moura

BIC

Ciência da computação

03/2013 a
02/2015

Ituiutaba

Rodrigo Grassi Martins

Um ambiente de realidade virtual e aumentada para o
ensino de química

Cristino Divino De
Freitas Júnior

BIC

Ciência da computação

03/2013 a
02/2015

Ituiutaba

Ailton Luiz Dias
Siqueira Junior

Desenvolvimento de um framework de controle de
equipamentos residenciais baseados em redes do tipo
mesh

Rodrigo Do Prado
Costa

BIC

Ciência da computação

03/2013 a
02/2015

Paracatu

Graziany Thiago
Fonseca

Lvp - laboratório virtual de programação

Amanda Cristiana Dos
Reis Fonseca

BIC

Ciência da computação

03/2013 a
02/2015

Paracatu

Claiton Luiz Soares

Desenvolvimento de um sistema de automação para
controle do laboratório de redes

Mauro Gabriel
Pacheco Couto

BIC

Ciência da computação

03/2013 a
02/2015

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa

2.3.3 Extensão
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.
No ano de 2013, foram investidos, em âmbito institucional, 369.597,44 (trezentos e sessenta e nove mil quinhentos e noventa e sete reais e
quarenta e quatro centavos) em material de consumo, equipamentos e material permanente e auxílio financeiro a estudantes – bolsas de extensão, sendo
ao todo financiados 18 (dezoito) projetos de extensão.
Também foram disponibilizados recursos para execução de ações voltadas à Educação Inclusiva e Diversidade na Educação Profissional e
Tecnológica e ao fomento ao desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica, conforme disposto abaixo:
Quadro 61 - Educação Inclusiva e Diversidade na Educação Profissional
Câmpus
Paracatu
Ituiutaba
Total

Auxilio financeiro a estudantes
25.000,00
15.600,00
40.600,00

Educação Inclusiva e Diversidade na Educação Profissional
Elementos de despesa previstos (valores em R$)
Material de consumo
Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)
9.260,00
10.000,00
6.300,00
9.260,00
16.300,00

Equipamentos e material permanente
9.000,00
6.000,00
15.000,00

Total
53.260,00
27.900,00
81,160,00

Fonte: Pró-reitoria de Extensão
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Quadro 62 - Fomento ao desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica
Câmpus
Paracatu
Ituiutaba
Total

Fomento ao desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica
Elementos de despesa previstos (valores em R$)
Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)
Equipamentos e material permanente
16.205,00
15.949,00
16.205,00
15.949,00
32.410,00
31.898,00

Total
32.154,00
32.154,00
64.308,00

Fonte: Pró-reitoria de Extensão

No ano de 2013, foram desenvolvidas 1.329 (mil trezentos e vinte e nove) atividades de extensão em todos os câmpus do IFTM. Percebe-se
grande ênfase nas modalidades estágio e visitas técnicas. Fica clara também a necessidade de maior atenção, em 2014, ao acompanhamento de
egressos, estabelecendo-se políticas e atividades desenvolvidas especialmente para se manter um maior contato do IFTM com seus egressos.
As diversas modalidades de atividades de Extensão realizadas pelo IFTM passam a ser abordadas a seguir.
2.3.3.1 Acompanhamento de egressos
Por acompanhamento de egressos, entende-se o conjunto de ações que visam acompanhar o itinerário profissional do egresso, na perspectiva
de se identificar cenários junto ao mundo produtivo e retroalimentar o processo de Ensino, Pesquisa e Extensão.
Quadro 63 - Acompanhamento de egressos
nº atividades
nº. de beneficiados

Ituiutaba
04
66

Paracatu
01
64

Patrocínio
-

Acompanhamento de egressos
Uberaba
04
132

Uberlândia
05
1370

Uberlândia Centro
02
15

Fonte: Pró-Reitoria de Extensão

2.3.3.2 Cursos e minicursos de extensão
Por cursos e minicursos de Extensão, entende-se a ação pedagógica de caráter teórico e prático, com critérios de avaliação definidos e oferta
não regular que promova interesse técnico, social, científico, esportivo, artístico e cultural favorecendo a participação da comunidade externa e/ou
interna.
Quadro 64 - Cursos e minicursos de extensão
nº atividades
nº. de beneficiados

Ituiutaba
16
404

Paracatu
26
697

Patrocínio
09
146

Cursos e minicursos de extensão
Uberaba
27
753

Uberlândia
07
145

Uberlândia Centro
17
396

Fonte: Pró-Reitoria de Extensão
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2.3.3.3 Programas e projetos sociais, culturais, artísticos e esportivos
Por projetos sociais, culturais, artísticos e esportivos entendem-se os projetos que agregam um conjunto de ações, técnicas e metodologias
transformadoras, desenvolvidas e/ou aplicadas na interação com a comunidade, representando soluções para inclusão social, geração de oportunidades
e melhoria das condições de vida.
Quadro 65 - Programas e projetos sociais, culturais, artísticos e esportivos
Ituiutaba
nº programas e projetos
nº. de participantes

08
12.500

Paracatu
01
1.000

Programas e projetos sociais, culturais, artísticos e esportivos
Patrocínio
Uberaba
Uberlândia
15
23
06
690
164
665

Uberlândia Centro
03
415

Fonte: Pró-Reitoria de Extensão

2.3.3.4 Eventos
Por eventos, entende-se a ação extensionista que implica na apresentação e exibição pública e livre ou com clientela específica, do
conhecimento ou produto cultural, científico e tecnológico desenvolvido, conservado ou reconhecido pelo IFTM.
Quadro 66 - Eventos
nº eventos
nº. de participantes

Ituiutaba
04
535

Paracatu
07
3530

Patrocínio
13
845

Eventos
Uberaba
42
1601

Uberlândia
11
1581

Uberlândia Centro
04
321

Fonte: Pró-Reitoria de Extensão

2.3.3.5 Estágio
Por estágio e emprego, entendem-se as atividades de prospecção de oportunidades de estágio e emprego e a operacionalização administrativa
do estágio (encaminhamento e documentação).
Quadro 67 - Estágio
nº. de estagiários

Ituiutaba
52

Paracatu
64

Patrocínio
30

Estágio
Uberaba
459

Uberlândia
186

Av. Uberlândia
15

Fonte: Pró-Reitoria de Extensão

2.3.3.6 Visitas técnicas
Por visitas técnicas, entende-se o conjunto de ações que promova a interação das áreas educacionais do IFTM com o mundo do trabalho,
visando a complementação dos conteúdos ministrados.
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Quadro 68 - Visitas Técnicas
Ituiutaba
07
239

nº visitas técnicas
nº. de participantes

Paracatu
18
496

Visitas técnicas
Uberaba
92
2265

Patrocínio
04
105

Uberlândia
68
2496

Uberlândia Centro
28
230

Fonte: Pró-Reitoria de Extensão

2.3.3.7 Bolsas Acadêmicas – Modalidade Extensão
O programa de bolsas acadêmicas tem como finalidade oferecer bolsas acadêmicas a estudantes de cursos de diferentes modalidades e níveis
oferecidos pelo IFTM, com vistas à contribuição para melhoria do desenvolvimento do humano e profissional, por meio do desenvolvimento de
atividade educativa remunerada de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão.
Quadro 69 - Bolsas acadêmicas
nº programas e/ou projetos contemplados
nº. de beneficiados

Ituiutaba
08
34

Paracatu
17
48

Patrocínio
-

Bolsas acadêmicas
Uberaba
18
79

Uberlândia
06
62

Uberlândia Centro
02
06

Fonte: Pró-Reitoria de Extensão

2.3.3.8 Assistência Estudantil
Conforme a resolução nº 28, de 26 de dezembro de 2012, 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.
Em 2013, os investimentos, divididos entre os câmpus do IFTM respeitando a quantidade de alunos matriculados e o IDH do município,
foram do valor de R$ 2.611.744,10 (dois milhões seiscentos e onze mil setecentos e quarenta e quatro reais e dez centavos), beneficiando 2.649 (dois
mil seiscentos e quarenta e nove) estudantes com repassa de recursos diretamente aos mesmos, seja através do benefício mensal de assistência
estudantil, seja através do auxílio estudantil, conforme quadro abaixo.
Quadro 70 - Programa de assistência estudantil (beneficiados)
Modalidade

Programa de assistência estudantil (beneficiados)

Auxílio estudantil
Assistência estudantil
Proeja
Total

1307
1216
126
2649

Fonte: Pró-reitoria de Extensão
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Além disso, foram beneficiados cerca de 11.239 (onze mil duzentos e trinta e nove) estudantes com a contratação de seguro de vida, feita a
todos os estudantes regularmente matriculados em 2013. O pagamento de seguro para alunos engloba o benefício enquadrado na modalidade de auxílio
para atenção à saúde biopsicossocial. Para este fim, foram destinados R$ 35.090,54 (trinta e cinco mil e noventa reais e cinquenta e quatro centavos),
atendendo às disposições da Lei nº 11.788/2008.
Abaixo segue quadro, resumindo a execução do programa de assistência estudantil nos câmpus do IFTM.
Quadro 71 - Alunos beneficiados por campus (2013)
Modalidade
Assistência Estudantil
Auxílio Estudantil
Proeja
Seguros

Ituiutaba
242
105
27
3.292

Paracatu
449
359
4.177

Alunos beneficiados por campus (2013)
Patrocínio
Uberaba
Uberlândia
105
272
137
161
261
274
38
03
58
564
1.835
832

Uberlândia Centro
102
56
539

Fonte: Pró-reitoria de Extensão

2.3.3.9 Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec
Criado no dia 26 de outubro de 2011 com a sanção da lei nº 12.513/2011, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego Pronatec tem como objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica - EPT para a
população brasileira, prevendo uma série de subprogramas, projetos e ações de assistência técnica e financeira.
Em 2013, o valor do recurso investido nos câmpus do IFTM para atender ao Pronatec soma um total de R$ 1.914.161,10, (um milhão
novecentos e quatorze mil cento e sessenta e um reais e dez centavos) aplicados em material de consumo, equipamentos, alimentação e transporte, ou
seja, o necessário para atender aos beneficiados do programa, tendo sido ofertados 48 (quarenta e oito) cursos em cinco cidades no âmbito de atuação
do IFTM, nas áreas de ciências sociais aplicadas, ciências exatas e da terra, ciências agrárias, engenharias e lingüista, letras e artes, com cargas horárias
entre 160 (cento e sessenta) e 200 (duzentas) horas, beneficiando 1015 (mil e quinze) estudantes.
2.3.3.10 Centro de Qualificação
Em 2013 foi instituído o Centro de Qualificação do IFTM, visando propiciar a melhoria da qualidade do ensino através da formação inicial e
continuada dos professores e técnicos administrativos dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia do país por meio de abordagens de
ensino multidisciplinares e competências que levem o servidor a atuar no projeto da Instituição e suas metas federais, com conscientização das tarefas
que contribuem para a melhoria da qualidade do ensino.
2.3.3.11 Centro de Idiomas
Centro de Idiomas do IFTM busca ofertar cursos de línguas estrangeiras, inglês, francês e espanhol e de língua portuguesa para situações
específicas no intuito de nortear as ações da rede no que se refere às estratégias de internacionalização.
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Em 2013 foram ofertados cursos, com carga horária de 60 (sessenta horas), sendo 182 (cento e oitenta e duas) vagas para língua espanhola;
126 (cento e vinte e seis) vagas para língua francesa e 644 (seiscentos e quarenta e quatro) vagas para língua inglesa.
Do total de vagas ofertadas, 952 (novecentos e cinqüenta e duas), 791 (setecentos e noventa e uma) matrículas foram efetuadas, sendo 94
(noventa e quatro) matrículas nos cursos de língua espanhola; 105 (cento e cinco) matrículas nos cursos de língua francesa e 592 (quinhentos e noventa
e duas) matrículas nos cursos de língua inglesa.
Quadro 72 - Centro de Idiomas (matrículas por curso)
Câmpus
Ituiutaba
Paracatu
Patrocínio
Uberaba
Uberlândia
Uberlândia Centro
Total

Espanhol
9
0
0
23
20
42
94

Centro de Idiomas (matrículas por curso)
2013
Francês
0
0
0
49
28
28
105

Inglês
83
85
42
186
84
112
592

Fonte: Pró-reitoria de Extensão
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2.3.4 Campus Ituiutaba
Quadro 73 - Metas / Ações – Campus Ituiutaba
Metas 2013

Ações propostas

1.1

1. Criação de novos cursos 1.2

1.5

2. Ampliação do quadro de
docentes
2.1

3. Ampliação do quadro de
técnicos administrativos
3.1

Técnico em Agricultura

Situação

Justificativa

Não atendido

O curso será criado em 2015.

Técnico em Zootecnia

Não atendido

Optou-se por federalizar uma
escola municipal em Campina
Verde como unidade
descentralizada do campus
Ituiutaba, que oferece o curso
técnico em Agropecuária.

Técnico em Eletrotécnica,
integrado ao ensino médio.

Atendido

01 professor EBTT de
história;
01 professor EBTT de
educação física

Atendido

01 Analista de TI
02 Assistente em
Administração
01 Auxiliar em
Administração

Atendido

4.1

Pavimentação da via interna
de acesso ao prédio do
Câmpus

Atendido

Pavimentação realizada pela
prefeitura municipal através do
convênio para implantação do
Câmpus.

4.2

Urbanização e paisagismo
da via interna do Câmpus

Parcialmente
atendido

Licitação realizada em
dezembro/2013, ficando a
execução para 2014.

4.3

Construção do Bloco de
eletrotécnica

Parcialmente
atendido

Licitação realizada em
dezembro/2013, ficando a
execução para 2014

4.4

Construção do bloco de sala
de aula

Parcialmente
atendido

Licitação realizada em
dezembro/2013, ficando a
execução para 2014

Não atendida

Licitação conjunta ainda não
concluída

Não atendida

Licitação conjunta ainda não
concluída

Não atendida

Licitação conjunta ainda não
concluída

4.Investimentos em
infraestrutura física

5.1
5.Investimentos em
equipamentos/bibliografia

5.2
5.3

Aquisição de equipamentos
para laboratórios de
agroindústria, microbiologia
e química
Aquisição de equipamentos
para laboratórios de
informática
Aquisição de mobiliário
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5.4

Aquisição de livros

Não atendida

Licitação conjunta ainda não
concluída

Fonte: Campus Ituiutaba

2.3.5 Campus Paracatu
Quadro 74 - Metas / Ações - Campus Paracatu
Metas 2013

1. Criação de
novos cursos

2. Ampliação de
quadro de
docentes

3. Ampliação do
quadro de
servidores técnico
administrativos

4. Investimentos
em infraestrutura
física

Ações Propostas

Situação

Justificativa

1.1Curso Eletricista Instalador
Predial e Eletricista Instalador de
Redes PROEJA – REDE
CERTIFIC

Em estudo
junto com a
Reitoria

Investimentos necessários para equipar os
laboratórios foram feitos. Novo acordo de
cooperação técnica com a prefeitura sendo
estruturado. A Rede CERTIFIC está em
processo de reestruturação pelo MEC

1.2 Ofertar novos cursos técnicos
modalidade EaD

Parcialmente
atendida

Maior exigência na infraestrutura dos
Polos para receber os cursos da REDE ETEC BRASIL reduziu a quantidade de
Polos para receber os cursos ofertados

1.3Ofertar
cursos
FIC
PRONATEC
1.4 Desenvolvimento do Plano de
Desenvolvimento
Institucional
(PDI) com previsão de abertura
de novos cursos no período 2014
-2018
2.1Realização
de
Concurso
Público para repor professores
removidos / redistribuídos, mais
09 novos professores para
ampliação do atendimento aos
Cursos Técnicos Integrados ao
Ensino Médio
3.1Realização
de
Concurso
Público para repor servidores
removidos / redistribuídos, mais
02 Administradores, 01 Auxiliar
de Administração, 01 Operador
de Máquinas Agrícolas, 01
Técnico em Edificações, 01
Técnico de TIC, 01 Técnico de
Laboratório de Eletrônica
4.1Recuperação
do
Prédio
Interditado com avarias
4.1Construção de prédio para
almoxarifado, laboratórios e
vestiários
4.3Construção de Quadra Coberta
Projeto FNDE
4.4 Construção de garagem para
os veículos e galpão para abrigar
máquinas agrícolas
4.5Construção
Eventos

do

Centro

de

4.6 Urbanização e asfaltamento
4.7 Construção de 12 novas salas
de aula, 05 laboratórios e

Atendida

Atendida

Atendida

Atendida

Paralisado por
ação judicial
Em execução
Em execução
Licitação de
empresa para
elaborar
projeto
executivo
Fase de
projetos
Fase de
projetos
Fase de
projetos
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departamento acadêmico
4.8 Reforma da Sala 4 para
transformá-la em laboratório de
informática
5.1 Aquisição de bibliografia para
o Curso ADS

Concluído
Atendida

5.2 Aquisição de novo veículo
5. Investimentos
em equipamentos/
bibliografia

5.3 Aquisição de equipamentos
de informática para projetos de
pesquisa e extensão
5.4 Equipar o auditório com
luminotécnica
5.5 Sinalização de sobrecarga da
bomba do poço

Atendida
Atendida
Em fase de
projetos
Concluído

Fonte: Campus Paracatu

2.3.6 Campus Patos de Minas
Quadro 75 - Metas / Ações – Campus Patos de Minas
Metas 2013

Ações propostas

Situação

1.1

Criação e Abertura do Curso
Técnico em Eletrotécnica

Atendida

1.2

Criação e Abertura do Curso
Técnico em Logística

Atendida

2.1

Aquisição de Computadores

Atendida

2.2

Aquisição de Acces Point

Atendida

1. Criação de cursos
presenciais

2. Aquisição de
equipamentos de
informática e
comunicação

2.3

3. Aquisição de veículos
para transporte de
3.1
passageiros

4. Aquisição de
mobiliário em geral
para montagem de
laboratórios de
informática, salas de
aulas e salas
administrativas.

Aquisição de Impressoras

Atendida

Justificativa
Oferta de 60 vagas para co Curso
Técnico em Eletrotécnica, sendo
30 vagas no período vespertino e
30 vagas no período noturno.
Oferta de 60 vagas para co Curso
Técnico em Logística, sendo 30
vagas no período vespertino e 30
vagas no período noturno.
Compra de 65 Computadores para
atender a montagem de 2
Laboratórios de Informática e
alguns setores administrativos.
Compra de 2 Ap’s para ampliação
da estrutura de rede sem fio para o
Campus
Compra de 5 Impressoras Laser
para atendimento das
necessidades Administrativas e
pedagógicas
Aquisição de 1 Camionete S10
para transporte de
carga/funcionários
administrativos, docentes e
direção, visando suprir a ausência
de veículos.

Aquisição de 1 veículo
utilitário

Atendida

4.1

Aquisição de Carteiras
Escolares

Atendido

Aquisição de 200 carteiras
escolares para salas de aula
(implantação dos Cursos)

4.2

Aquisição mesas para os
laboratórios de informática

Atendido

Compra de Mesas para
laboratórios de informática
(implantação dos Cursos)
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5. Investimentos em
infraestrutura física

4.3

Aquisição de cadeiras para
os laboratórios de
informática

Atendida

Compra de cadeiras para
laboratórios de informática
(implantação dos Cursos)

4.4

Aquisição de Mobiliário
para sala de professores

Atendido

Compra mesas de estudos
individuais para montagem da
sala de professores.

4.5

Aquisição de Mobiliários
para os setores
Administrativos

4.1

Construção do Gradil

Compra de mesas, cadeiras,
Atendida
estantes, armários e estações de
Parcialmente trabalho para administrativos.

Atendida

Construção do gradil para cercar a
parte edificada do Campus,
visando à segurança.

4.2

Construção da Fossa Séptica

Atendida

Construção da Fossa Séptica para
atender a necessidade de
Saneamento básico (Esgoto) do
Campus.

4.3

Pintura Externa

Atendida

Pintura da área externa do Prédio
I.

4.4

Construção Letreiros para
Fachada.

Atendida

Construção de Letreiros e
Logotipos do FTM/Campus Patos
de Minas, para que o Campus
tenha uma Identidade Visual.

4.5

Limpeza e Higienização de
Caixas D’água

Atendida

Limpeza de 4 reservatórios de
caixas d’água do Campus.

4.6

Reforma da Calha central e
Laje do Prédio I

Atendida

Impermeabilização da Calha
central e de uma laje do Prédio I,
para sanar problema de
infiltrações nestes pontos.

4.7

Instalação de Película
Prototora

Atendido

Instalação de Película Protetora
nas janelas do Prédio I, visando
melhorar o ambiente das salas de
aula e salas administrativas.

6. Ampliação de quadro
5.1
de docentes

7. Ampliação do quadro
de servidores técnico
6.1
administrativos

Remoção de 4 Professorespara o Campus Patos de
Minas para atendimento às
demandas da área
administrativa e ensino.
Remoção de 6 servidores
técnico-administrativos para
o Campus Patos de Minas
para atendimento às
demandas da área

Atendida

Atendida

Remoção de Professores do
Campus Paracatu (Eletrotécnica),
Patrocínio (Logística),
Ituiutaba(Eletrotécnica) e
Uberaba (Informática – Diretor de
Campus)para o Campus Patos de
Minas
Remoção de Servidores do
Campus Paracatu (Bibliotecário,
Administrador, Nutricionista,
Assistente Administrativo ),
Patrocínio (Assistente
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administrativa e ensino.

Administrativo) e
Ituiutaba(Bibliotecário) para o
Campus Patos de Minas

Fonte: Campus Patos de Minas

2.3.7 Campus Patrocínio
Quadro 76 - Metas / Ações – Campus Patrocínio
Metas 2013

Ações propostas

Situação

Atendida
Parcialmente

1.1

Abertura de novos cursos EAD

1.2

Abertura de oferta de cursos
(FIC): Eletricista predial de
baixa tensão, Instalador e
Atendida
reparador
de
redes
de
computadores
e
Auxiliar
administrativo.

1.3

Abertura de cursos Lato Sensu
Atendida
– PROEJA

1.4

Encerramento do curso Técnico
em Informática e preparação
Atendida
para abertura dos cursos
Parcialmente
técnicos integrados ao ensino
médio

2. Ampliação de quadro de
2.1
docentes

Ampliação do Quadro de
professores
efetivos
e Atendida
contratação de professores Parcialmente
temporários

1. Criação de novos cursos

Justificativa
Foram finalizados cursos de
Edificações,
Segurança
no
trabalho, Manutenção e Suporte
de Informática. Porém a grande
maioria dos alunos ainda deve
estagio curricular. Foi realizada a
abertura dos cursos técnicos em
segurança
no
trabalho
e
Informática para Internet, porém o
curso informática para internet
não teve demanda suficiente de
alunos para iniciar o curso em
2013/2.
Tivemos ótimas demandas sendo
que foram formadas 2 turmas de
30 alunos de cada curso ofertado.
O IFTM – campus Patrocínio teve
muitos
problemas
com
o
lançamento das informações das
turmas e alunos junto ao SISTEC.
Iniciou-se uma turma de 40
alunos,
a
grande
maioria
professores de ensino médio, na
turma de Lato Sensu – Proeja.
Devido a grande quantidade de
demanda de inscrições estamos
programando novas turmas para
2014.
Devido a infraestrutura foi
necessário o encerramento do
curso técnico em informática,
alguns alunos ainda devem
estágio
curricular
para
integralização do curso.
Efetivação de 6 professores para
os cursos técnicos de Eletrônica,
Contabilidade e superiores em
Gestão Comercial e Análise e
Desenvolvimento de Sistemas.
Realizou-se a Abertura de Edital
46/2013 para efetivação de 11
professores e realização de 6
remoções
com
finalização
prevista para março de 2014.
Contratação de 4 professores
temporários para atendimento ao
curso superior de Análise e
Desenvolvimento de Sistemas e 2
substitutos
para
professores
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afastadas
para estudos
de
mestrado/doutorado.
Com a passagem para campus
temos previstos para 2014 vários
cursos, assim ainda aguardamos a
ampliação da estrutura docente do
campus.

3. Ampliação do quadro de
servidores
técnico 3.1
administrativos

Ampliação do quadro
técnicos administrativos

de Atendida
Parcialmente

Foram efetivados 5 servidores
técnicos
administrativos.
Realizou-se a Abertura do
concurso público, edital 47/2013,
para efetivação de 5 técnicos
administrativos e contemplação
de 2 remoções. Com a passagem
para Campus em 2013, ainda
estamos deficientes de técnicos
administrativos para realização de
todas as funções esperadas de um
campus.
Contratação
firmada
em
dezembro de 2012, e ordem de
serviço com início em janeiro
2013. Obra finalizada aguardando
liberação do bombeiro para iniciar
a utilização.

4.1

Finalização da construção do
Atendida
almoxarifado.

4.2

Construção do Bloco de 10
Parcialmente
salas e urbanismo/Paisagismo
atendida
do Campus Patrocínio

Construção
empenhada
em
dezembro de 2013 e ordem de
serviço para janeiro de 2014.

4.3

Elaboração de projetos para
implantação
de
CFTV,
Parcialmente
construção
do
refeitório,
atendida
construção da quadra, reforma
da guarita, drenagem e esgoto.

Foram finalizados mas não
licitados os projetos CFTV do
campus. Foram licitadas as
empresas que realizaram os
projetos da guarita, construção da
quadra e refeitório. A previsão
para entrega dos projetos é abril
de 2014.

4.4

Adequação do Sistema de
Prevenção e Combate de
Incêndio e acessibilidade das
Atendida
instalações prediais existentes e
aprovação do Corpo de
bombeiros

5.
Investimentos
em
5.1
equipamentos/bibliografia

Aquisição de equipamentos
Atendida
para laboratórios de eletrônica

4.
Investimentos
infraestrutura física

em

Ampliação do Laboratório de
Eletroeletrônica
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5.2

Finalização da Aquisição de
Livros
para
Biblioteca Atendida
empenhada em 2012

Foram realizado 3 empenhos em
2012 cuja finalidade é a aquisição
de livros para a montagem da
Biblioteca do Campus Avançado
Patrocínio. Os 3 empenhos foram
finalizados
e
a
biblioteca
encontra-se
em
fase
de
informatização do acervo.

5.3

Equipamentos de informática e
Atendida
comunicação

Compra de datashows com a
finalidade de melhor os recursos
didáticos em sala de aula.

5.5

Aquisição de mobiliário em
geral para atendimento aos Atendida
setores administrativos.

Aquisição de armários para
atendimento
aos
setores
administrativos.

5.6

Aquisição e instalação de ares
condicionados
para Parcialmente
laboratórios,
salas
e Atendida
administrativos.

Foram
entregues
10
ares
condicionados, porém eles ainda
estão em fase de instalação.

5.7

Ampliação da velocidade do
link de dados da RNP para
Atendida
atendimento aos alunos e rede
Wireless

A velocidade do link de internet
que era de 4 Mbps passou para 10
Mbps.

5.8

Aquisição equipamentos
fotografia e filmagem

Utilização pelos setores de
engenharia, bancas de concurso e
coordenação de Pesquisa do
Campus.

de

Atendida

Fonte: Campus Patrocínio

2.3.7 Campus Uberaba
Quadro 77 - Metas / Ações – Campus Uberaba
Metas 2013

Ações propostas

Situação

Justificativa

1.1

Curso Técnico em
Administração - concomitante Atendida
externo

Projeto finalizado. Início fev/14

1.2

Curso de Engenharia da
Computação

Atendida

Projeto finalizado. Início fev/14

Levantamento das demandas
por coordenação

Atendida

1. Criação de novos cursos

2. Participação de
servidores em, no mínimo,
um curso, congresso e
2.1
similares

3. Ampliação do quadro
de docentes
4. Ampliação do quadro
de técnicos
administrativos
5. Investimentos em
infraestrutura física

3.1

Nomear 09 (nove) docentes
efetivos

Atendida
parcialmente

O restante será nomeado no
primeiro semestre/2014 pois os
prazos para finalização do
processo do concurso estão em
andamento.

4.1

Nomear 10 (dez) servidores

Não atendida

Vagas não disponibilizadas

5.1

Reforma e adequação do
posto de combustível

Concluída
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5.2

Finalização da construção
Laboratórios Integrados Bloco III

Obra em fase
final de
execução

5.3

Construção da Sala de Aula
Ambiente - convênio com
VALMONT

Concluída

5.4

Reestruturação da parte
elétrica da unidade I

Atendida
parcialmente

Demanda de energia levantada.
Atualmente está em fase de
processo licitatório para
elaboração do projeto.

5.5

Construção biblioteca

Não realizada

Homologação da licitação ocorreu
após data limite para empenho

5.6

Construção do bloco
administrativo

Não realizada Indisponibilidade orçamentária

5.7

Reforma e adequação da
portaria unidade I

Obra iniciada

5.8
6. Investimentos em
equipamentos/bibliografia

6.1
6.2
6.3

7. Adequação do
quantitativo de pessoal e
de serviços terceirizados
8. Regularização do
licenciamento ambiental
da unidade I

Construção de um bloco de
sanitários/vestiário
Aquisição de acervo
bibliográfico
Aquisição de condicionadores
de ar
Aquisição de equipamentos
para laboratórios

Necessidade de prorrogação do
prazo por motivos técnicos

Obra iniciada
Não atendida

Processo licitatório em curso

Concluída
Parcialmente
atendida

7.1

Supressão de postos de
trabalho

Atendida

8.1

Contratação de empresa para
realizar o serviço

Em execução

Empresas com SICAF irregular

Fonte: Campus Uberaba

2.3.8 Campus Uberlândia
Quadro 78 - Metas / Ações – Campus Uberlândia
Metas 2013

Ações propostas

Situação

Justificativa

1.1 Técnico em Alimentos – EAD

Parcialmente
atendido

O projeto (PPC) foi elaborado e
aprovado pelo CONSUP em
2013 para funcionamento em
2014.

1. Criação de novos cursos
1.2

Técnico em Meio Ambiente
Integrado ao ensino médio

1.3

Auxiliar de Padaria e Confeitaria (2
Atendido
cursos PRONATEC)

Atendido

Página 105 de 229

IFTM – Relatório de Gestão 2013

1.4

Auxiliar de agropecuária (2 cursos
PRONATEC)

Atendido

1.5

Auxiliar administrativo (2 cursos
PRONATEC)

Atendido

1.6

Jardineiro (2 cursos PRONATEC)

Parcialmente
atendido

Só houve fechamento de uma
turma

1.7

Produtor de Olerícolas (2 cursos
PRONATEC)

Parcialmente
atendido

Só houve fechamento de uma
turma

1.8

Especialização em PROEJA

Atendido

2.1

2.2

Matemática

Letras

Biologia
2. Ampliação de quadro de 2.3
docentes
2.4 Zootecnia

Atendido

Parcialmente
atendido

Foi concedida a vaga, mas o
docente só será contratado em
2014 em função da realização
do concurso público.

Atendido
Atendido

2.5 Filosofia

Atendido

2.6 Agronomia (3)

Parcialmente
atendido

Foi concedida a vaga, mas o
docente só será contratado em
2014 em função da realização
do concurso público.

Não atendido

Não disponibilidade de códigos
de vaga e concursos
disponíveis para os cargos
demandados.

Não atendido

Não disponibilidade de códigos
de vaga e concursos
disponíveis para os cargos
demandados.

Não atendido

Não disponibilidade de códigos
de vaga e concursos
disponíveis para os cargos
demandados.

Não atendido

Não disponibilidade de códigos
de vaga e concursos
disponíveis para os cargos
demandados.

3. Ampliação do quadro de
servidores técnico
3.1 Auxiliar em administração (3)
administrativos

3.2 Técnico em agropecuária (D)

Técnico laboratório – área química
3.3
ou bebidas (D)

3.5 Assistente social (E)
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Tradutor e intérprete de linguagem
3.6
Não atendido
de sinais (E)

Não disponibilidade de códigos
de vaga e concursos
disponíveis para os cargos
demandados.

Atendida

Contratação firmada no final de
2013 e execução prevista para
2014

Setor de esporte (Iluminação do
4.2 campo de futebol, reforma da
quadra coberta).

Não atendida

Projeto contratado. Como o
recurso destinado para
investimento não era suficiente
para atender todas as metas
priorizou-se a reforma elétrica
necessária para o campus.

4.3 Reforma do Refeitório

Atendida

Obra executada em 2013

Atendida

A licitação foi realizada em
2012, a execução será
concluída em 2013/2014

4.5 Reforma elétrica do campus.

Atendida
Parcialmente

Projeto total contratado. A
licitação foi executada
parcialmente, considerando que
o campus não possuía
orçamento para execução da
totalidade.

5.1 Aquisição de mobiliário

Atendida

4.1

Construção do setor de
Almoxarifado.

4. Investimentos em
infraestrutura física

4.4

5.2
5. Investimentos em
equipamentos/bibliografia

Construção de prédio de
laboratórios

Aquisição de Equipamentos de
Áudio e Vídeo

Aquisição de Equipamentos de
Laboratório
Aquisição de equipamentos de
5.4
informática
Aquisição de Equipamentos
5.5
diversos.
5.3

Atendida
Atendida
Atendida
Atendida

Fonte: Campus Uberlândia
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2.3.9. Campus Uberlândia Centro
Quadro 79 - Metas / Ações – Campus Uberlândia Centro
Metas 2013

Ações propostas
Ofertar um curso técnico a
1.1 distância E-tec: Informática para
Internet

1. Criação de novos cursos

Ofertar curso de pós-graduação
Lato Sensu em Análise e
1.2
Desenvolvimento de Sistemas
Aplicados a Gestão Empresarial

Situação

Justificativa

Atendido

Não atendido

Instalações físicas insuficientes,
aguardando a conclusão das
obras de reforma do Campus
Uberlândia Centro previstas
para o mês de março/2014.

Remoção de quatro professores
2.1 para atendimento às demandas dos Atendido
cursos na área da informática.
Remoção de três professores para
2.2 atendimento às demandas do curso Atendido
de Logística.
2. Ampliação de quadro de
Efetivação de um professor para a
docentes
2.3
área da educação.

Atendido

Efetivação de dois professores para
2.4 atendimento às demandas do curso Atendido
de Logística.

Implantação do programa de
3.1 estagiários com a contratação de
cinco estagiários
3. Ampliação do quadro de
servidores técnico
3.2 Remoção de três TAE
administrativos

Atendido
Atendido

3.3 Cooperação técnica de um servidor Atendido

4. Investimentos em
infraestrutura física

3.2 Efetivação de dois TAE

Atendido

4.1 Reforma do campus

Em
andamento

5.1

5. Investimentos em
equipamentos /
bibliografia

Aquisição de equipamentos de
áudio/vídeo para auditório

Reforma em andamento com
previsão de término para março
/ 2014

Atendido

5.2 Aquisição de acervo bibliográfico

Parcialmente
atendida

5.3 Aquisição de mobiliário

Atendido

A forma de licitação por menor
preço dificultou a aquisição de
todos os livros solicitados

5.4

Aquisição de equipamentos de
informática (66 computadores)

Não atendido

A empresa não entregou os
computadores.

5.5

Aquisição de 15 projetores
multimídia

Não atendido

A empresa não entregou os
projetores.

Fonte: Campus Uberlândia Centro
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3 ESTRUTURA DE GONVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO
3.1 ESTRUTURA DE GOVERNANÇA
Quadro 80 - Estrutura de Governança
Denominação

Instância

Base Normativa

Reitoria

Órgão Executivo e
de Administração
Geral

Regimento Geral –
Resolução
41/2010

Procuradoria
Federal

Órgão Executivo e
de Administração
Geral

Regimento Geral –
Resolução
41/2010

Diretorias Gerais
dos Campus

Órgão Executivo e
de Administração
Geral

Atribuições
Órgão executivo com a
finalidade de empreender
ações administrativas
estabelecendo as diretrizes
sistêmicas a serem seguidas
por todas as pró-reitorias,
Campi, Campi avançados e
pólos, por meio de atos
normativos, resoluções e
deliberações
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.

Regimento Geral –
Resolução
41/2010

Gestão das atividades de
ensino, pesquisa, extensão e
administrativas do Campus.

Conselho
Superior

Órgão superior de
Administração

Regimento Geral –
Resolução
41/2010

Órgão máximo, de caráter
consultivo e deliberativo,
que aprova as diretrizes para
atuação do IFTM e zela pela
execução de sua política
educacional.

Colégio de
Dirigentes

Órgão superior de
Administração

Regimento Geral –
Resolução
41/2010

Órgão de caráter consultivo,
de apoio ao processo
decisório da Reitoria.

Auditoria Interna

Órgão de Controle

Regimento Geral –
Resolução
41/2010

Fortalecer e assessorar a
gestão, bem como
racionalizar as ações do

Forma de Atuação

O Reitor define a
política de atuação da
Instituição, com
aprovação do
Conselho Superior e
Colégio de Dirigentes.

Através da emissão de
proposições que são
formalizadas em
pareceres e
recomendações.

Os Campus são
administrados por
Diretores nomeados
pelo Reitor, conforme
legislação específica,
competindo-lhes a
gestão das atividades
de ensino, pesquisa,
extensão e
administrativas, dentro
dos limites
estatutários,
regimentais e
delegações do Reitor.
Através da emissão de
deliberações que são
formalizadas em:
resoluções, pareceres,
recomendações e
indicações.
Através da emissão de
proposições que são
formalizadas em:
recomendações e
indicações.
Através da emissão de
proposições que são
formalizadas em
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Ouvidoria

Conselho de
Ensino, Pesquisa
e Extensão –
CEPE

Comitê de
Tecnologia da
Informação –
CTIC

Comissão
Permanente de
Pessoal Docente
– CPPD

Órgão de Controle

Regimento Geral –
Resolução
41/2010

Órgão de
Assessoramento

Regimento Geral –
Resolução
41/2010

Órgão de
Assessoramento

Regimento Geral –
Resolução
41/2010

Órgão de
Assessoramento

Regimento Geral –
Resolução
41/2010

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.
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.
Órgão de assessoramento da
Reitoria sobre políticas de
ensino, pesquisa e extensão
do IFTM, atuando na
emissão de pareceres sobre
normas gerais e
procedimentos referentes a
projetos e atividades de
ensino, pesquisa, inovação e
extensão.
Proposição do planejamento
anual de infraestrutura de
Tecnologia da Informação e
Comunicação - TIC do
IFTM, de normas para
utilização dos serviços de
Tecnologia da Informação e
Comunicação para dar
suporte às necessidades
operacionais do IFTM.
Atuar nas atividades
relacionadas a avaliação de
desempenho para
Progressão Funcional,
concessão de incentivos
funcionais; avaliação de
desempenho para
Progressão Funcional por
Titulação, supervisionar o
processo de
acompanhamento e
avaliação das atividades
docente, desenvolvimento
de estudos e análises que
permitam fornecer subsídios
para fixação,
aperfeiçoamento e
modificação da política de
pessoal docente e de seus
instrumentos.

relatórios, pareceres e
recomendações.

Através da emissão de
proposições que são
formalizadas em
relatórios, pareceres,
recomendações e
requisições.

Através da emissão de
proposições que são
formalizadas em
pareceres e
recomendações.

Através da emissão de
proposições que são
formalizadas em
pareceres e
recomendações e
indicações.

Através da emissão de
proposições que são
formalizadas em
pareceres e
recomendações.
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Comissão
Interna de
Supervisão do
Plano de
Carreira dos
Cargos Técnico
Administrativos
em Educação –
CIS

Órgão de
Assessoramento

Regimento Geral –
Resolução
41/2010

Comissão
Própria de
Avaliação –
CPA

Órgão de
Assessoramento

Regimento Geral –
Resolução
41/2010

Órgão de
Assessoramento

Regimento Geral –
Resolução
41/2010

Comissão de
Ética

Fiscalizar e avaliar a
implementação do plano de
carreira no âmbito do IFTM;
apresentar propostas e
fiscalizar a elaboração e a
execução do plano de
desenvolvimento de pessoal
do IFTM e seus programas
de capacitação, de avaliação
e de dimensionamento das
necessidades de pessoal e
modelo de alocação de
vagas.
Sistematizar as atividades de
avaliação institucional, bem
como estimular e promover
um ambiente de permanente
auto-avaliação; coordenar a
elaboração do Projeto de
Avaliação Institucional do
IFTM; acompanhar a
avaliação do IFTM e cursos
feita pelo INEP.
Atuar como instância
consultiva do dirigente
máximo e dos respectivos
servidores; Aplicar o
Código de Ética Profissional
do Servidor Público Civil do
Poder Executivo Federal,
aprovado pelo Decreto nº
1.171, de 1994.

Através da emissão de
proposições que são
formalizadas em
pareceres e
recomendações.

Através da emissão de
proposições
formalizadas por meio
de relatórios.

Através da emissão de
proposições que são
formalizadas em
pareceres e
recomendações.

Fonte: Gabinete

3.2 AVALIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS CONTROLES INTERNOS
Quadro 81- Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ
ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS
VALORES
Ambiente de Controle
1 2 3 4 5
1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da
X
unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.
2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e
funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.
3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.

X
X

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.

X

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos
formais.

X

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos diversos
níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética
ou conduta.

X

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das
responsabilidades.

X

8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UJ.

X

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UJ.
Avaliação de Risco

X
1 2 3 4 5
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10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.

X

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade.

X

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus
processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a
consequente adoção de medidas para mitigá-los.

X

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade
que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.

X

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco da
UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.

X

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de
prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.

X

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos internos da
unidade.

X

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar
responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.

X

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de
responsabilidade da unidade.

X

Procedimentos de Controle
1 2 3 4 5
19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar os
X
objetivos da UJ, claramente estabelecidas.
20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo
com um plano de longo prazo.

X

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios que
possam derivar de sua aplicação.

X

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente
relacionadas com os objetivos de controle.

X

Informação e Comunicação
1 2 3 4 5
23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e comunicada
X
tempestivamente às pessoas adequadas.
24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para permitir ao
gestor tomar as decisões apropriadas.

X

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada, tempestiva, atual,
precisa e acessível.

X

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da UJ,
contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.

X

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as direções,
por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.

X

Monitoramento
1 2 3 4 5
28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e
X
qualidade ao longo do tempo.
29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações
sofridas.

X

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.

X

Análise Crítica: A metodologia utilizada pelo IFTM para analisar os quesitos e as áreas envolvidas no processo de
avaliação do sistema de controles internos da UJ (Quadro A 3.1, parte A, item 3, do anexo II da Portaria TCU
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150/2012) foi por meio de reunião com o Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional, a Coordenadora Geral de
Auditoria Interna e Chefe de Gabinete do Reitor. Os responsáveis pelos segmentos citados fizeram a análise conjunta de
cada
item
para
determinar
a
pontuação
adequada.
Quanto à análise concisa dos principais pontos exaltados pelas informações do citado quadro, pode-se destacar os
seguintes
aspectos:
• Ambiente de controle – No decorrer de 2013, os setores estratégicos da UJ produziram normas internas nas áreas
administrativa e pedagógica, com a finalidade de estabelecer procedimentos e instruções operacionais padronizadas e
formalizadas para a melhoria da gestão no âmbito do IFTM. Como exemplo podemos citar os regulamentos para
cobrança de taxas para emissão da 2ª via de documentos acadêmicos, monitoria de cursos, funcionamento das empresas
juniores,
núcleo
de
apoio
pedagógico,
manual
de
normatização
de
dissertações
etc.
• Avaliação de risco – A análise de risco ainda não é prática comum na instituição devendo ser construída e implantada.
• Procedimentos de controle – Os mecanismos de controle da UJ estão sendo implantados gradativamente, sendo que
alguns já funcionam satisfatoriamente. O IFTM percebe a necessidade de renovação dessas atividades de controle
interno por meio de um plano de ação a médio e longo prazo. No ano de 2013 foram implantados sistemas para controle
de demandas e prazos no gabinete do Reitor (GCOM) e iniciado o módulo de planejamento (M-PLAN) no Sistema de
Gestão Integrada. Outros módulos e sistemas específicos estão em desenvolvimento permanente.
• Informação e comunicação – A informação relevante para a UJ é identificada, documentada, armazenada e
comunicada aos Pró-Reitores e Diretores Gerais dos câmpus com o objetivo de permitir que os processos estratégicos,
operacionais e de conformidade sejam a base para o cumprimento das metas e objetivos institucionais.
Com relação aos mecanismos de comunicação interna, ocorrem por meio dos canais estabelecidos, quais sejam e-mail
institucional, site, reuniões de dirigentes, com a finalidade de alcançar todos os níveis hierárquicos desta UJ,
abrangendo todo os câmpus. Ressalvamos que existe a necessidade de implementação de novos procedimentos para que
a informação e a comunicação seja disseminada de forma eficaz no âmbito do IFTM.
• Monitoramento – Em sua maioria, os elementos do sistema de controle interno avaliados conseguem atender as
necessidades da instituição dando ao gestor a possibilidade de monitorar e tomar as decisões necessárias de forma a
garantir
a
efetividade
dos
procedimentos
de
controle
interno
do
IFTM.
Contudo não existe sistema de monitoramento para avaliar o específico desempenho de cada setor.
Escala de valores da Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ.
(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ.
Fonte: Gabinete/Procuradoria

3.3 SISTEMA DE CORREIÇÃO
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
disciplinares o Dirigente máximo avoca o apuratório, baixando Portaria com designação de
Comissão Apuratória, para utilização dos instrumentos disponíveis ao Sistema de Correição do
Poder Executivo Federal para desempenho de atividades correcionais, os quais são sindicâncias e
Processos Administrativos Disciplinares (PAD).
3.4 CUMPRIMENTO PELA INSTÂNCIA DE CORREIÇÃO DA PORTARIA Nº 1.043/2007 DA
CGU
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.
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No ano de 2013 foram instaurados no âmbito deste Instituto Federal 03 (três) Processos
Disciplinares, sendo 01 (uma) Sindicância e 02 (dois) Processos Administrativos Disciplinas.
Como resultado de apuração de responsabilidades houve aplicação de advertência a um servidor
apenado.
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4 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
4.1 EXECUÇÃO DAS DESPESAS
4.1.1 Programação
Quadro 82 - Programação de Despesas
Unidade Orçamentária: 158099

Código UO: 26413

Origem dos Créditos Orçamentários
DOTAÇÃO INICIAL

CRÉDITOS

Suplementares
Especiais
Extraordinários

Grupos de Despesa Correntes
1 – Pessoal e Encargos Sociais

2 – Juros e Encargos da Dívida

3- Outras Despesas Correntes

60.283.247,00

28.330.730,00

28.761.716,00

7.417.818,00

Abertos

-

Reabertos

-

Abertos

600,00

Reabertos

-

Créditos Cancelados

UGO:

(600,00)

Outras Operações

-

Dotação final 2013 (A)

89.044.963,00

Dotação final 2012(B)

69.505.773,00

26.604.293,00

Variação (A/B-1)*100

28,11

34,37

-

35.748.548,00

Grupos de Despesa Capital
Origem dos Créditos Orçamentários

CRÉDITOS

Suplementares

Extraordinários

5 – Inversões Financeiras

6- Amortização da Dívida

14.110.422,00

DOTAÇÃO INICIAL

Especiais

4 – Investimentos

9 - Reserva de
Contingência

845.858,00

Abertos
Reabertos
Abertos

4.636.808,00

Reabertos
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Créditos Cancelados

(5.366.808,00)

Outras Operações
Dotação final 2013 (A)

14.226.280,00

Dotação final 2012(B)

15.078.969,00

Variação (A/B-1)*100

(5,65)

-

-

-

-

-

-

Fonte: SIAFI Gerencial
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4.1.1.1 Análise Crítica
O IFTM é uma Autarquia Federal, vinculada ao Ministério da Educação e, como tal, sua
sustentabilidade financeira é viabilizada, majoritariamente, com recursos repassados pelo Tesouro
Nacional, por meio da LOA. Assim, os recursos necessários para arcar com as despesas de custeio,
investimento, pessoal ativo, inativo e pensionista são consignados anualmente no orçamento desta
Instituição, o que permite visualizar de forma clara os limites da gestão financeira.
O orçamento de custeio e capital - OCC oriundo do Tesouro Nacional é distribuído entre
os Institutos, pela Subsecretaria de Planejamento e Orçamento (SPO) do MEC, com base numa
matriz parametrizada elaborada pelo Fórum de Planejamento e Gestão do Conselho de Reitores dos
Institutos Federais, tendo como parâmetro o limite orçamentário estabelecido pelo MEC.
A elaboração do orçamento do IFTM está fundamentada no pressuposto de garantir os
recursos necessários às despesas correntes, sendo o valor “excedente” alocado para atender as
despesas de capital.
Nesse sentido, foi reduzida a dotação de Capital em torno de 5,65%, em relação ao ano
anterior. Esses recursos visavam efetivar as metas de investimento, no que se refere à expansão e
reestruturação da infraestrutura desta Instituição.
O acréscimo aproximado de 28%, no orçamento destinado a Outras Despesas Correntes,
em relação ao ano de 2012, é proveniente, em grande parte, pelo crescimento do IFTM, evidenciado
pela expansão da sua infraestrutura; elevação na quantidade de alunos matriculados em torno de
5,7%, oriundo da oferta de 17 (dezessete) cursos novos; e, sobretudo, pela implantação da Unidade
EAD no final de 2012 e do Campus Patos de Minas em 2013. Nesse contexto, salientamos que a
elevação da dotação de Outras Despesas Correntes foi provocada, principalmente, pela demanda de
diversos gastos de manutenção até então inexistentes.
Em relação ao orçamento de Pessoal e Encargos Sociais, foram nomeados 84 (oitenta e
quatro) servidores, visando ampliar o quadro de pessoal dos câmpus e da Reitoria, justificando,
assim, o aumento da dotação em 34% neste exercício.
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4.1.2 Movimentação de Créditos Interna e Externa
Quadro 83 - Movimentação Orçamentária Externa por Grupo de Despesa
UG

Despesas Correntes

Origem da
Movimentação

Concedente

Recebedora

Concedidos

158099

153056

12128210945720031

152734

158099

154003
Recebidos

Classificação da ação

1 – Pessoal e
Encargos Sociais

2 – Juros e
Encargos da Dívida

3 – Outras Despesas
Correntes

-

-

119.767,40

12363203163800001

-

-

389.749,13

158099

12368203020RJ0001

-

-

200.095,13

153173

158099

12306203087440001

-

-

130.288,23

153173

158099

12363203120RW0001

-

-

1.913.629,10

153173

158099

12363203182520001

-

-

523.289,32

UG

Despesas de Capital

Origem da
Movimentação

Concedente

Recebedora

Concedidos

-

-

-

154003

158099

153173

158099

Recebidos

Classificação da ação

5 – Inversões
Financeiras
-

-

6 – Amortização da
Dívida
-

12364203220GK0001

163.919,00

-

-

12363203182520001

55.884,08

-

-

4 – Investimentos

Fonte: SIAFI Gerencial

4.1.3 Realização da Despesa
4.1.3.1 Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos Originários – Total
Quadro 84 - Despesas por Modalidade de Contratação - Créditos Originários - Total
Unidade Orçamentária: 158099
Modalidade de Contratação
1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)
a) Convite
b) Tomada de Preços
c) Concorrência

Código UO: 26413

UGO:

Despesa Liquidada
2013

Despesa paga
2012

10.910.166
38.805

2013

7.961.459
-

2012

9.707.136
38.805

7.751.175
-

69.386

98.877

69.386

98.877

503.130

223.611

477.823

223.611
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d) Pregão

10.298.845

7.638.971

9.121.122

e) Concurso

-

-

f) Consulta

-

-

g)

-

-

Regime Diferenciado de Contratações Públicas

2. Contratações Diretas (h+i)
h) Dispensa

2.504.472
1.913.061

1.990.399
1.575.010

2.311.901
1.750.763

1.919.376
1.523.746

591.410

415.389

561.138

395.630

11.524
11.524

14.240
14.240

11.524
11.524

14.240
14.240

92.001.781
91.350.960

71.068.526
70.507.142

92.000.576
91.349.755

71.068.526
70.507.142

650.821

561.385

650.821

561.385

4.079.342

2.429.415

3.889.614

2.377.306

109.507.285

83.464.039

107.920.750

83.130.622

i) Inexigibilidade
3. Regime de Execução Especial
j) Suprimento de Fundos
4. Pagamento de Pessoal (k+l)
k) Pagamento em Folha
l) Diárias
5. Outros
6. Total (1+2+3+4+5)

7.428.687

Fonte: SIAFI Gerencial

4.1.3.2 Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos Originários – Executados Diretamente pela UJ
Quadro 85 - Valores por Modalidade de Contratação - Créditos Originários - Valores Executados Diretamente pela UJ
Unidade Orçamentária: 158099
Modalidade de Contratação
1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)
a) Convite

Código UO: 26413

UGO:

Despesa Liquidada
2013

Despesa paga
2012

2013

2012

1.929.946
-

1.052.436
-

1.872.330
-

1.022.717
-

69.386

-

69.386

-

-

33.597

-

33.597

1.860.560

1.018.839

1.802.944

989.120

e) Concurso

-

-

-

-

f) Consulta

-

-

-

-

g)

-

-

-

-

863.496
564.333

381.367
323.377

857.210
564.333

380.671
323.377

b) Tomada de Preços
c) Concorrência
d) Pregão

Regime Diferenciado de Contratações Públicas

2. Contratações Diretas (h+i)
h) Dispensa
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i) Inexigibilidade
3. Regime de Execução Especial
j) Suprimento de Fundos

299.163

57.989

292.876

57.293

2.073
2.073

518
518

2.073
2.073

518
518

-

70.709.905
70.504.667

-

70.709.905
70.504.667

4. Pagamento de Pessoal (k+l)
k) Pagamento em Folha
l) Diárias

-

205.237

-

205.237

-

155.054

-

155.054

2.795.515

72.299.280

2.731.613

72.268.865

5. Outros
6. Total (1+2+3+4+5)
Fonte: SIAFI Gerencial

4.1.3.3 Despesas por Grupo e elemento de Despesa - Créditos Originários – Total
Quadro 86 - Despesas por Grupo e Elemento de Despesa - Créditos Originários - Total
Unidade Orçamentária: 158099

Código UO: 26413

UGO:

DESPESAS CORRENTES
Grupos de Despesa

Empenhada
2013

Liquidada
2012

2013

RP não processados
2012

2013

Valores Pagos

2012

2013

2012

1. Despesas de Pessoal

85.447.720

65.873.250

85.447.612

65.873.250

108

-

85.446.406

65.873.250

11 -VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL

57.762.142

44.756.103

57.762.142

44.756.103

-

-

57.762.142

44.756.103

13 OBRIGACOES PATRONAIS

11.276.630

8.828.017

11.276.630

8.828.017

-

-

11.276.630

8.828.017

01 APOSENTADORIAS, RESERVA
REMUNERADA E REFORMAS

10.051.258

7.739.410

10.051.258

7.739.410

-

-

10.050.053

7.739.410

Demais elementos do grupo

6.357.689

4.549.720

6.357.582

4.549.720

108

-

6.357.582

4.549.720

1º elemento de despesa

-

-

-

-

-

-

-

-

2º elemento de despesa

-

-

-

-

-

-

-

-

3º elemento de despesa

-

-

-

-

-

-

-

-

Demais elementos do grupo

-

-

-

-

-

-

-

-

27.435.225

21.205.509

22.911.246

16.687.689

4.523.979

4.517.820

21.386.208

16.366.311

7.384.833

4.812.225

6.552.181

4.205.010

832.653

607.215

5.654.164

4.146.759

2. Juros e Encargos da Dívida

3. Outras Despesas Correntes
37 LOCACAO DE MAO-DEOBRA
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39 OUTROS SERV. TERC.PESSOA JURIDICA

5.838.963

5.359.120

3.827.816

3.469.056

2.011.147

1.890.064

3.513.587

3.359.806

18 AUXÍLIO FINANCEIRO A
ESTUDANTES

3.390.938

2.125.501

3.047.072

2.042.038

343.866

83.463

2.897.250

1.993.218

10.820.490

8.908.663

9.484.177

6.971.584

1.336.313

1.937.079

9.321.207

6.866.528

Demais elementos do grupo

DESPESAS DE CAPITAL
Grupos de Despesa

Empenhada
2013

Liquidada
2012

2013

RP não Processados
2012

Valores Pagos

2013

2012

2013

2012

4. Investimentos

5.890.950

9.596.219

1.148.427

903.100

4.742.523

8.693.118

1.088.136

891.061

51 OBRAS E INSTALAÇÕES
52 EQUIP. E MAT.
PERMANENTE
92 DESP. EXERC. ANTERIORES

4.475.342

5.667.610

745.081

674.613

3.730.261

4.992.997

719.774

674.613

1.410.218

3.928.608

397.956

228.487

1.012.263

3.700.121

362.972

216.448

4.260

-

4.260

-

-

-

4.260

-

1.130

-

1.130

-

-

-

1.130

-

1º elemento de despesa

-

-

-

-

-

-

-

-

2º elemento de despesa

-

-

-

-

-

-

-

-

3º elemento de despesa

-

-

-

-

-

-

-

-

Demais elementos do grupo

-

-

-

-

-

-

-

-

1º elemento de despesa

-

-

-

-

-

-

-

-

2º elemento de despesa

-

-

-

-

-

-

-

-

3º elemento de despesa

-

-

-

-

-

-

-

-

Demais elementos do grupo

-

-

-

-

-

-

-

-

Demais elementos do grupo
5. Inversões Financeiras

6. Amortização da Dívida

Fonte: SIAFI Gerencial
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4.1.3.4 Despesas por Grupo e elemento de Despesa - Créditos Originários – Valores Executados Diretamente pela UJ
Quadro 87 - Despesas por Grupo e Elemento de Despesa - Créditos Originários - Valores Executados Diretamente pela UJ
Unidade Orçamentária: 158099

Código UO: 26413

UGO:

DESPESAS CORRENTES
Grupos de Despesa
1. Despesas de Pessoal
11 -VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
13 OBRIGACOES PATRONAIS

Empenhada
2013

Liquidada
2012

RP não processados

2013

2012

2013

Valores Pagos

2012

2013

2012

57.762.142

44.756.103

57.762.142

44.756.103

-

57.762.142

44.756.103

11.276.630

8.828.017

11.276.630

8.828.017

-

11.276.630

8.828.017

01 APOSENTADORIAS, RESERVA
REMUNERADA E REFORMAS

10.051.258

7.739.410

10.051.258

7.739.410

-

10.050.053

7.739.410

Demais elementos do grupo

-

4.549.720

-

4.549.720

-

-

4.549.720

1º elemento de despesa

-

-

-

-

-

-

-

-

2º elemento de despesa

-

-

-

-

-

-

-

-

3º elemento de despesa

-

-

-

-

-

-

-

-

Demais elementos do grupo

-

-

-

-

-

-

-

-

46 - Auxílio Alimentação

3.421.060

2.542.726

3.420.353

2.542.726

707

-

3.420.353

2.542.726

39 Outros serviços-pessoa jurídica

1.844.585

820.104

1.008.819

565.699

835.766

254.404

980.221

555.874

93 Indenizações e Restituições

1.667.950

1.431.612

1.658.054

1.287.047

9.897

144.565

1.657.613

1.287.047

3.436.993

1.974.299

2.949.252

1.609.367

487.742

364.932

2.948.052

1.588.777

2. Juros e Encargos da Dívida

3. Outras Despesas Correntes

Demais elementos do grupo

DESPESAS DE CAPITAL
Grupos de Despesa
4. Investimentos

Empenhada
2013

Liquidada
2012

2013

RP não Processados
2012

2013

Valores Pagos

2012

2013

2012

52 Equip. e mat. Permanente

582.275

852.028

390.519

35.468

247.588

816.560

356.240

35.468

51 Obras e instalações

502.647

1.164.240

255.058

385.722

191.756

778.517

255.058

385.722

3º elemento de despesa

-

-

-

-

-

-

-

-

Demais elementos do grupo

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Inversões Financeiras
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1º elemento de despesa

-

-

-

-

-

-

-

-

2º elemento de despesa

-

-

-

-

-

-

-

-

3º elemento de despesa

-

-

-

-

-

-

-

-

Demais elementos do grupo

-

-

-

-

-

-

-

-

1º elemento de despesa

-

-

-

-

-

-

-

-

2º elemento de despesa

-

-

-

-

-

-

-

-

3º elemento de despesa

-

-

-

-

-

-

-

-

Demais elementos do grupo

-

-

-

-

-

-

-

-

6. Amortização da Dívida

Fonte: SIAFI Gerencial

4.1.3.5 Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação
Quadro 88 - Despesas Totais por Modalidade de Contratação - Créditos de Movimentação
Unidade Orçamentária: 158099
Modalidade de Contratação
1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)
a) Convite
b) Tomada de Preços
c) Concorrência

Código UO: 26413

UGO:

Despesa Liquidada
2013

Despesa paga
2012

2013

2012

697.974
-

483.306
-

618.819
-

219.797
-

-

-

-

-

-

-

-

-

697.974

483.306

618.819

219.797

e) Concurso

-

-

-

-

f) Consulta

-

-

-

-

g)

-

-

-

-

16.648
16.648

6.199.925
6.199.925

10.091
10.091

6.192.905
6.192.905

-

-

-

-

-

-

-

-

68.720

48.427

68.720

48.427

d) Pregão

Regime Diferenciado de Contratações Públicas

2. Contratações Diretas (h+i)
h) Dispensa
i) Inexigibilidade
3. Regime de Execução Especial
j) Suprimento de Fundos
4. Pagamento de Pessoal (k+l)
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k)

Pagamento em Folha

l) Diárias

-

-

-

-

68.720

48.427

68.720

48.427

5. Outros

1.575.478

-

1.535.030

-

6. Total (1+2+3+4+5)

2.358.820

6.731.658

2.232.659

6.461.129

Fonte: SIAFI Gerencial

4.1.3.6 Despesas Totais por Grupo e Elemento de Despesa - Créditos de Movimentação
Quadro 89 - Despesas Totais por Grupo e Elemento de Despesa - Créditos de Movimentação
DESPESAS CORRENTES
Grupos de Despesa
1 – Despesas de Pessoal

Empenhada

Liquidada

RP não processados

Valores Pagos

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

-

-

-

-

-

-

-

-

2º elemento de despesa

-

-

-

-

-

-

-

-

3º elemento de despesa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1º elemento de despesa

-

-

-

-

-

-

-

-

2º elemento de despesa

-

-

-

-

-

-

-

-

3º elemento de despesa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.747.706,63

538.014,84

2.304.343,48

798.820,70

869.959,18

410.909,34

2.258.757,48

313.631,79

48 - Outros auxílios
financeiros a pessoa física

1.171.060

202.792

1.171.060

202.792

-

-

1.170.660

-

30 Material de consumo

543.456

128.108

404.560

12.585

539.470

115.523

404.560

9.310

39 Outros serviços-pessoa
jurídica

410.848

207.114

144.623

205.926

266.225

1.188

139.485

4.230

Nome 1º elemento de
despesa

Demais elementos do
grupo
2. Juros e Encargos da
Dívida

Demais elementos do
grupo
3. Outras Despesas Correntes
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Demais elementos do
grupo

622.343

-

584.101

377.517

64.265

294.199

544.053

300.092

DESPESAS DE CAPITAL
Grupos de Despesa

Empenhada

Liquidada

RP não Processados

Valores Pagos

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

4 – Investimentos

219.803

3.777.294

2.319

165.256

217.484

3.612.038

-

122.570

52 Equip. e mat. Permanente

219.803

2.155.011

2.319

165.256

217.484

1.989.754

-

122.570

-

1.622.283

-

-

-

1.622.283

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Demais elementos do
grupo

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Inversões Financeiras

-

6.191.248

-

6.191.248

-

-

-

6.191.248

61 -Aquisição de imóveis

-

6.191.248

-

6.191.248

-

-

-

6.191.248

2º elemento de despesa

-

-

-

-

-

-

-

-

3º elemento de despesa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1º elemento de despesa

-

-

-

-

-

-

-

-

2º elemento de despesa

-

-

-

-

-

-

-

-

3º elemento de despesa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51 Obras e instalações
3º elemento de despesa

Demais elementos do
grupo
6. Amortização da Dívida

Demais elementos do
grupo
Fonte: SIAFI Gerencial
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4.1.3.7 Análise Crítica da realização da despesa
O MEC contingenciou, no início do exercício, 7,4% do orçamento aprovado na LOA,
relativo a Outras Despesas Correntes, com exceção de benefícios.
Em relação a Outras Despesas Correntes empenhadas em 2013, observa-se que este IFTM
utilizou em torno de 76,7% dos créditos disponíveis na LOA. Ressaltamos que ao final do exercício
foi descontingenciado o percentual de 7,4%, citado acima, porém não ocorreu a liberação do limite
para empenho do superávit financeiro, crédito suplementar do exercício, que corresponde à 12% da
dotação em questão.
Dentre as Outras Despesas Correntes, a que apresentou maior crescimento em relação ao
ano de 2012 foi o Auxílio Financeiro a Estudantes (59%). Despesa esta que viabiliza o atendimento
ao Programa Nacional de Assistência Estudantil, tendo como finalidade ampliar as condições de
permanência dos jovens no ensino público. Em seguida, a Locação de Mão de Obra apresentou 53%
de elevação, justificada pela implantação do Campus de Patos de Minas; instalação da Reitoria em
prédio próprio; e expansão dos Câmpus Uberaba, Patrocínio, Uberlândia Centro e Ituiutaba e da
Unidade EAD, que necessitaram contratar serviços terceirizados para o desenvolvimento de
atividades complementares, imprescindíveis ao pleno funcionamento.
Quanto às despesas de investimento observa-se uma execução em torno de 41% da LOA.
Salientamos que, o percentual da despesa empenhada, aquém do desejado, decorreu de dificuldades
na realização de licitações compartilhadas para aquisição de equipamentos e outros materiais
permanentes para a Reitoria, Unidade EAD e os Câmpus e, sobretudo, pela morosidade do processo
de contratação de obras, que vai desde a licitação para elaboração dos projetos básicos e executivos
até a conclusão dos procedimentos licitatórios para a contratação da obra.
Em 2013 o IFTM realizou 08 licitações na modalidade de convite, 03 Tomada de Preços,
11 Concorrências e 185 Pregões Eletrônicos, incluindo os de Registro de Preços. Dessa forma, com
exceção da despesa de pessoal e benefícios, percebe-se que a modalidade de contratação se deu
prioritariamente por meio dos Pregões.
A despesa total liquidada em 2013 ficou em torno de 72% do valor empenhado. Cabe
ressaltar que, em relação ao exercício de 2012 houve redução do valor inscrito em Restos a Pagar
não Processados, motivada pelas ações adotadas por este IFTM, que tiveram como objetivo agilizar
e efetivar a entrega dos bens e/ou prestação dos serviços empenhados.
Visando atender as demandas intitucionais, o IFTM captou recursos junto a CAPES,
FNDE e SPO, todas subordinadas ao MEC, com intuito de subsidiar ações de expansão e melhoria
da educação profissional e tecnológica e para dar continuidade à implantação dos Câmpus. A maior
parte dos créditos orçamentários recebidos visava atender às políticas públicas voltadas para o
Ensino à Distância e PRONATEC.
Observa-se que a modalidade de contratação dos créditos citados acima, como dos créditos
originários, se deu, prioritariamente, por meio de Pregão. Cabe salientar que, os créditos recebidos
por meio de movimentação contribuíram, sobremaneira, para o cumprimento de diversas metas
propostas para 2013.
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4.2 MOVIMENTAÇÃO E SALDOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Quadro 90 - Restos a Pagas inscritos em Exercícios Anteriores
Restos a Pagar Processados
Ano de
Inscrição

Montante 01/01/2013

Pagamento

Cancelamento

Saldo a pagar 31/12/2013

2012

253.798

253.798

-

-

2011

-

-

-

-

2010

-

-

-

-

2009
Restos a Pagar não Processados
Ano de
Inscrição

Montante 01/01/2013

Pagamento

Cancelamento

Saldo a pagar 31/12/2013

2012

2.581.924

2.092.114

341.150

148.660

2011

890.698

466.015

181.794

242.889

2010

-

-

-

-

2009
Fonte: Coordenação Geral de Contabilidade, Orçamento e Finanças da Reitoria

4.2.1 Análise Crítica
Com o intuito de executar todos os valores inscritos em Restos a Pagar, esta Reitoria
procura envidar todos os esforços junto às empresas, visando a entrega dos bens e/ou prestação dos
serviços empenhados. Esse esforço apresentou resultado positivo no último ano, considerando que
foi executado em torno de 88% do total inscrito. No entanto, apesar das ações desencadeadas por
esta Reitoria, a execução dos restos a pagar, além daqueles que estão com prazo de execução
vigente, é comprometida pelos motivos expostos a seguir: fornecedor com restrições no SICAF;
fornecedor tecnicamente incapaz de atender, tempestivamente, às demandas do IFTM;
descontinuidade na produção de itens licitados; e fornecedor com pendências de documentos
exigidos para pagamento ou sob procedimento para aplicação de penalidades.
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4.3 TRANFERÊNCIAS DE RECURSOS
4.3.1 Relação dos Instrumentos de Transferência Vigentes no Exercício
Quadro 91 - Resumo dos Instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios
Unidade Concedente ou Contratante
Nome: INSTITUTO FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO
CNPJ: 10.695.891/0001-00

UG/GESTÃO: 158099/26413
Informações sobre as Transferências
Valores Pactuados

Modalidade

Nº do
instrumento

4

TC 01/2013
(675293 )

Beneficiário

153056/15227

Valores Repassados
Vigência

Global

504.021,16

LEGENDA
Modalidade:
1 - Convênio

Contrapartida

-

No Exercício

119.767,40

Acumulado
até o Exercício
119.767

Início

Fim

08/08/13

07/08/17

Sit.

1

Situação da Transferência:
1 - Adimplente

2 - Contrato de Repasse

2 - Inadimplente

3 - Termo de Cooperação

3 - Inadimplência Suspensa

4 - Termo de Compromisso

4 - Concluído
5 - Excluído
6 - Rescindido
7 - Arquivado

Fonte: Coordenação Geral de Contabilidade, Orçamento e Finanças da Reitoria e SIAFI
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4.3.2 Quantidade de Instrumentos de Transferências Celebrados e Valores Repassados nos
Três Últimos Exercícios
Quadro 92 - Resumo dos Instrumentos Celebrados pela UJ nos três últimos exercícios
Nome:

Unidade Concedente ou Contratante
INSTITUTO FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO

CNPJ:

10.695.891/0001-00

UG/GESTÃO:

158099/26413

Modalidade

Quantidade de Instrumentos
Celebrados em Cada
Exercício
2013

2012

Montantes Repassados em Cada Exercício,
Independentemente do ano de Celebração do
Instrumento (em R$ 1,00)

2011

2013

2012
-

2011

Convênio

0

0

0

-

-

Contrato de Repasse

0

0

0

-

-

-

Termo de Cooperação

1

3

3

119.767

2.375

18.123

Termo de Compromisso

0

0

0

-

-

-

Totais

1

3

3

119.767

2.375

18.123

Fonte: SIAFI 2013

4.3.3 Informações sobre a Prestação de Contas Relativas aos Convênios, Termos de
Cooperação e Contratos de Repasse
Quadro 93 - Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na
modalidade de Convênio, Termo de Cooperação e Contratos de Repasse
Unidade Concedente
Nome: INSTITUTO FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO
CNPJ: 10.695.891/0001-00

UG/GESTÃO: 158099/26413
Instrumentos

Exercício da
Prestação
das Contas

(Quantidade e Montante Repassado)

Quantitativos e Montante Repassados
Convênios
Contas
Prestadas

2013
Contas NÃO
Prestadas
Contas
Prestadas
2012
Contas NÃO
Prestadas
Contas
Prestadas
2011
Contas NÃO
Prestadas

Termo de
Cooperação

Contratos de
Repasse

Quantidade

0

0

0

Montante
Repassado

-

-

-

Quantidade

0

1

0

Montante
Repassado

-

119.767

-

Quantidade

0

3

0

Montante
Repassado

-

2.375

-

Quantidade

0

0

0

Montante
Repassado

-

-

-

Quantidade

0

3

0

Montante
Repassado

-

18.123

-

Quantidade

0

0

0

Montante
Repassado

-

-

-

Página 129 de 229

IFTM – Relatório de Gestão 2013

Anteriores a
2011

Contas NÃO
Prestadas

Quantidade

0

0

0

Montante
Repassado

-

-

-

Fonte: Coordenação Geral de Contabilidade, Orçamento e Finanças da Reitoria e SIAFI

4.3.4 Análise Crítica
As transferências realizadas pelo IFTM no período em análise encontram-se em situação
regular.
A transferência efetuada em 2013, por meio do Termo de Cooperação nº 001/2013 firmado
com a Universidade Federal Fluminense, tem como objetivo a realização do Curso de PósGraduação em Computação, stricto sensu (DINTER), visando a formação de 15 professores deste
IFTM, lotados nos câmpus Uberaba, Uberlândia, Uberlândia Centro e Paracatu.
4.4 SUPRIMENTO DE FUNDOS
4.4.1 Suprimentos de Fundos – Despesas realizadas por meio da Conta Tipo “B” e por meio
do Cartão de Crédito Corporativo
Quadro 94 - Despesas Realizadas por meio da Conta Tipo "B"e por meio do Cartão de
Crédito Corporativo (Série Histórica)
Suprimento de Fundos
CPGF

Conta Tipo “B”

Exercícios

Saque
Quantidade

(a) Valor

Quantidade

Fatura

(b) Valor

Quantidade

Total (R$)

(c) Valor

(a+b+c)

2013

8

1.196

22

10.500

11.695

2012

10

1.584

18

12.656

14.240

2011

10

2.275

14

11.770

14.045

Fonte: SIAFI, Reitoria e Campus Uberaba

4.4.2 Suprimentos de Fundos - Cartão de Crédito Corporativo (CPGF)
Quadro 95 - Despesa com Cartão de Crédito Corporativo por UG e por Portador
Portador
Código da UG 1
Júlio Cesar de Carvalho

CPF
158099
947.272.876-68

Valor do
Valor
Limite
Saque
Individual
Limite de Utilização da UG
8.000

Total Utilizado pela UG
Código da UG 2

158310

Total

Fatura

83

1.950

2.033

83

1.950

2.033

Limite de Utilização da UG

Fernando da Silva Almeida

075.317.836-22

8000

853

7.326

8.179

Bruno Balduíno Berber Freitas

077.276.926-54

8000

260

1.223

1.483

Total Utilizado pela UG

1.113

8.550

9.662

Total Utilizado pela UJ

1.196

10.500

11.695

Fonte: SIAFI, Reitoria e Campus Uberaba
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4.4.3 Prestações de Contas de Suprimento de Fundos
Quadro 96 - Prestação de Contas de Suprimento de Fundos
Suprimento de Fundos
Conta Tipo “B”
Situação

2013
Qtd.

Valor

CPGF

2012
Qtd.

Valor

2011
Qtd.

Valor

2013
Qtd.

2012

Valor

Qtd.

2011

Valor

Qtd.

Valor

PC não Apresentadas

0

0

0

PC Aguardando Análise

0

0

0

PC em Análise

0

0

0

PC não Aprovadas

0

0

0

PC Aprovadas

9

11.695

13

14.240

8

14.045

Fonte: SIAFI, Reitoria e Campus Uberaba

4.4.4 Análise Crítica
As despesas com Suprimento de Fundos foram realizadas no intuito de atender às situações excepcionais, visando assegurar o funcionamento
da instituição. Ressaltamos que foi cumprida a legislação aplicável à matéria e observado os limites impostos.
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5 GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E
CUSTOS RELACIONADOS
5.1 ESTRUTURA DE PESSOAL DA UNIDADE
5.1.1 Demonstração da Força de Trabalho à Disposição da Unidade Jurisdicionada
5.1.1.1 Lotação
Quadro 97 - Força de Trabalho da UJ – Situação apurada em 31/12
Lotação
Tipologias dos Cargos
1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)

Ingressos
Egressos no
no
Exercício
Exercício
103
45

Autorizada

Efetiva

0

750

0

750

103

45

744

100

44

5

3

1

90

71

37

840

174

82

1.1. Membros de poder e agentes políticos
1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)
1.2.1.
1.2.2.
descentralizado
1.2.3.
provisório
1.2.4.
esferas

Servidores de carreira vinculada ao órgão
Servidores de carreira em exercício
Servidores de carreira em exercício
Servidores requisitados de outros órgãos e

1

2. Servidores com Contratos Temporários
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública
4. Total de Servidores (1+2+3)

0

Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas

5.1.1.2 Situações que reduzem a força de trabalho da Unidade Jurisdicionada
Quadro 98 - Situações que reduzem a força de trabalho da UJ
Tipologias dos afastamentos

1. Cedidos (1.1+1.2+1.3)

Quantidade de
Pessoas na Situação
em 31 de Dezembro
14

1.1. Exercício de Cargo em Comissão

3

1.2. Exercício de Função de Confiança

1

1.3. Outras Situações Previstas em Leis Específicas (especificar as leis)

10

2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4)

42

2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo
2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior

4

2.3. Para Serviço em Organismo Internacional
2.4. Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu no País
3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)
3.1. De Oficio, no Interesse da Administração
3.2. A Pedido, a Critério da Administração
3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar
cônjuge/companheiro
3.4. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Motivo de saúde
3.5. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Processo Seletivo

38
53
17
36
0
0
0
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4. Licença Remunerada (4.1+4.2)

11

4.1. Doença em Pessoa da Família
4.2. Capacitação

11

5. Licença não Remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)

2

5.1. Afastamento do Cônjuge ou Companheiro

1

5.2. Serviço Militar
5.3. Atividade Política
5.4. Interesses Particulares

1

5.5. Mandato Classista
6. Outras Situações (Especificar o ato normativo)

1

7. Total de Servidores Afastados em 31 de Dezembro (1+2+3+4+5+6)

123

Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas

5.1.2 Qualificação da Força de Trabalho
5.1.2.1 Estrutura de Cargos e de Funções
Quadro 99 - Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ
(Situação em 31 de dezembro)
Lotação
Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas
1. Cargos em Comissão

Ingressos
Egressos no
no
Exercício
Exercício
17
16

Autorizada

Efetiva

0

53

0

53

17

16

52

17

16

1.1. Cargos Natureza Especial
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior
1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão
1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício
Descentralizado
1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas

1

1.2.4. Sem Vínculo
1.2.5. Aposentados
2. Funções Gratificadas
2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão

184

159

89

96

184

159

89

96

45

37

40

3

45

37

40

3

229

249

146

115

2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado
2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas
3. Funções Comissionadas de Coordenação de Curso
3.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão
3.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado
3.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas
4. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2+3)
Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas

5.1.2.2 Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Idade
Quadro 100 - Quantidade de servidores da UJ por faixa etária – Situação apurada em 31/12
Tipologias do Cargo
1.

Provimento de Cargo Efetivo

Quantidade de Servidores por Faixa Etária
Até 30 De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60 Acima de
anos
anos
anos
anos
60 anos
148

190

148

82

23
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1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos
1.2. Servidores de Carreira

108

164

129

79

21

1.3. Servidores com Contratos Temporários

40

26

19

3

2

51

111

64

21

2

3

18

23

9

0

41

71

33

12

2

7

22

8

0

0

199

301

212

103

25

2.

Provimento de Cargo em Comissão

2.1. Cargos de Natureza Especial
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior
2.3. Funções Gratificadas
2.4. Funções Comissionadas de Coordenação de
Curso
3.
Totais (1+2+3)
Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas

5.1.2.3 Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Escolaridade
Quadro 101 - Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade - Situação apurada
em 31/12
Tipologias do Cargo
1.

Provimento de Cargo Efetivo
1.1. Membros de Poder e Agentes
Políticos
1.2. Servidores de Carreira
1.3. Servidores com Contratos
Temporários
2. Provimento de Cargo em
Comissão
2.1. Cargos de Natureza Especial
2.2. Grupo Direção e
Assessoramento Superior
2.3. Funções Gratificadas
2.4. Funções Comissionadas de
Coordenação de Curso
3. Totais (1+2+3)

Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

0

5

9

74

87

169

166

81

5

9

74

59

148

135

71

28

21

31

10

20

24

107

55

41

1

3

19

10

20

19

20

80

30

8

1

8

15

13

111

276

221

122

0

0

1

1

0

0

6

1

1

10

94

LEGENDA
Nível de Escolaridade
1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico;
6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre
Docência; 10 - Não Classificada.
Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas
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5.1.3 Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada
Quadro 102 - Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada
Vencimentos
e Vantagens
Fixas
Retribuições Gratificações

Despesas Variáveis

Benefícios
Demais
Tipologias/ Exercícios
Adicionais
Assistenciais e
Despesas
Indenizações
Previdenciários Variáveis
Membros de Poder e Agentes Políticos
2013
Exercícios
2012
2011
Servidores de Carreira que não Ocupam Cargo de Provimento em Comissão
5.279.127,61 12.891.675,82 2.659.356,49
1.307.714,96
138.928,30
2013 28.180.153,67
1.056.650,83
476.689,65
Exercícios
2012 24.576.489,57 333.161,16 4.276.149,76 9.036.281,52 1.768.997,62
917.957,92
595.328,77
2011 22.617.852,18 333.311,52 2.598.910,09 7.380.099,71 2.147.618,33
Servidores com Contratos Temporários
2.722.579,64
315.349,80
141.947,88
374.952,80
2013
1.082.036,92
132.120,25
53.749,33
139.519,46
38.557,42
Exercícios
2012
369.351,83
27.702,12
42.766,54
48.455,49
707,00
16.904,47
2011
Servidores Cedidos com Ônus ou em Licença
1.784.237,96
32.722,22
360.397,85
1.169.185,36 159.796,89
106.298,60
209,06
2013
1.384.350,74
21.848,58
267.892,23
715.633,63
90.437,00
53.481,89
9.498,34
Exercícios
2012
1.080.354,36
146.338,42
502.620,10
59.513,68
51.999,33
9.010,72
2011
Servidores Ocupantes de Cargos de Natureza Especial
2013
Exercícios
2012
2011
Servidores Ocupantes de Cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior
2.902.866,38 2.212.611,76 985.586,42
2.595.904,64 1.272.404,65
164.118,08
41.119,29
2013
2.548.260,92 1.874.010,81 819.107,88
1.694.704,88 252.521,12
140.368,75
71.480,78
Exercícios
2012
2.295.704,42 2.726.110,01 466.849,97
443.082,15
333.132,52
145.826,19
60.667,06
2011
Servidores Ocupantes de Funções Gratificadas
6.592.155,11 1.019.453,18 1.613.625,24 3.385.362,65 973.988,00
349.062,54
100.778,58
2013
5.074.162,37
719.732,45 1.163.921,19 2.450.639,33 505.188,17
276.633,40
225.735,00
Exercícios
2012
3.805.281,75
596.764,49
583.195,64
1.729.795,36 581.967,97
220.893,00
185.389,88
2011

Despesas
de
Exercícios
Anteriores

Decisões
Judiciais

Total

-

-

-

112.853,08
203,14
170,56

1.166.246,75 51.736.056,68
1.061.653,61 42.586.276,86
1.147.123,60 37.738.372,68

-

-

3.554.830,12
1.445.983,38
505.887,45

12.041,44
-

31.209,15
122.056,67
93.854,64

3.656.098,53
2.665.199,08
1.943.691,25

-

-

-

38.825,00
962,06
-

106.774,38
201.680,91
220.343,59

10.320.210,60
7.603.098,11
6.691.715,91

34.921,54
1.796,36
-

26.245,26
47.616,02
45.990,05

14.095.592,10
10.465.424,29
7.749.278,14

Fonte: Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional / Diretoria de Gestão de Pessoas / DW SIAPE
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5.1.4 Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas
5.1.4.1 Classificação do Quadro de Servidores Inativos da Unidade Jurisdicionada Segundo o
Regime de Proventos e de Aposentadoria
Quadro 103 - Composição do Quadro de Servidores Inativos - Situação apurada em 31 de
dezembro
Quantidade
Regime de Proventos / Regime de Aposentadoria

1.

De Aposentadorias
De Servidores Aposentados
Iniciadas no Exercício de
até 31/12
Referência

Integral
1.1

2.

3.

Voluntária

99

9

88

9

1.2

Compulsória

1

1.3

Invalidez Permanente

10

1.4

Outras
35

Proporcional
2.1

Voluntária

27

2.2

Compulsória

3

2.3

Invalidez Permanente

5

2.4

Outras

1
1

134

Totais (1+2)

10

Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas

5.1.4.2 Demonstração das Origens das Pensões Pagas pela Unidade Jurisdicionada
Quadro 104 - Instituidores de Pensão - Situação apurada em 31/12
Quantidade de Beneficiários de Pensão
Regime de Proventos do Servidor Instituidor
Aposentado

14

Iniciada no Exercício
de Referência
2

1.1.

Integral

8

1

1.2.

Proporcional

6

1

Acumulada até 31/12
1.

2.

Em Atividade

16

3.

Total (1+2)

30

2

Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas

5.1.5 Cadastramento no Sisac
5.1.5.1 Atos Sujeitos à Comunicação ao Tribunal por intermédio do SISAC
Quadro 105 - Atos Sujeitos ao Registro do TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)
Quantidade de atos sujeitos ao
registro no TCU

Quantidade de atos
cadastrados no SISAC

Exercícios

Exercícios

Tipos de Atos
2013

2012

2013

2012

Admissão

155

128

165

125

Concessão de aposentadoria

10

12

13

11

Concessão de pensão civil

2

2

3

3

Concessão de pensão especial a ex-combatente
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Concessão de reforma
Concessão de pensão militar
Alteração do fundamento legal de ato concessório
Totais

4

7

4

2

171

149

185

141

Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas

5.1.5.2 Atos Sujeitos à comunicação ao TCU
Quadro 106 - Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)
Quantidade de atos sujeitos à
comunicação ao TCU

Quantidade de atos
cadastrados no SISAC

Exercícios

Exercícios

Tipos de Atos

Desligamento

2013

2012

2013

2012

57

30

56

32

57

30

56

32

Cancelamento de concessão
Cancelamento de desligamento
Totais
Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas

5.1.5.3 Regularidade do cadastro dos atos no SISAC
Quadro 107 - Regularidade do cadastro dos atos no SISAC
Quantidade de atos de acordo com o prazo decorrido entre o
fato caracterizador do ato e o cadastro no SISAC
Exercício de 2013

Tipos de Atos
Até 30 dias

De 31 a 60 dias De 61 a 90 dias Mais de 90 dias

Atos Sujeitos ao Registro pelo TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)
Admissão

42

89

9

25

Concessão de aposentadoria

1

1

4

7

2

1

Concessão de pensão civil
Concessão de pensão especial a ex-combatente
Concessão de reforma
Concessão de pensão militar

4

Alteração do fundamento legal de ato concessório
Total

43

90

15

37

11

11

10

24

11

11

10

24

Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)
Desligamento
Cancelamento de concessão
Cancelamento de desligamento
Total
Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas
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5.1.5.4 Atos Sujeitos à Remessa ao TCU em meio físico
Quadro 108 - Atos sujeitos à remessa física ao TCU (Art. 14 da IN TCU 55/2007)
Quantidade de atos sujeitos Quantidade de atos enviados
ao envio ao TCU
ao TCU
Tipos de Atos

Exercícios

Exercícios

2013

2012

2013

2012

Pensões graciosas ou indenizatórias

0

0

0

0

Outros atos fora do SISAC (especificar)

0

0

0

0

Totais

0

0

0

0

Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas

5.1.6 Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos
No ano de 2013 não houve constatação de acúmulo de cargos no IFTM.
5.1.7 Providências Adotadas nos Casos de Acumulação Indevida de Cargos, Funções e
Empregos Públicos
5.1.7.1 O quantitativo de notificações feitas aos servidores que se encontrem em situação
irregular
No ano de 2013 não houve constatação de acúmulo de cargos no IFTM. Em casos
anteriores as situações foram detectadas pelo Tribunal de Contas da União e nesses casos os
servidores foram convidados a fazer a opção por um vínculo. Ainda não tivemos a instauração de
Processo Administrativo Disciplinar para tais apurações devido à opção por um dos vínculos por
parte de servidores.
5.1.7.2 O resultado das notificações realizadas
Nas situações apuradas pelo Tribunal de Contas da União, ressalte-se que tais situações
não ocorreram ano de 2013, o servidor optou por um dos vínculos e devolveu ao erário o valor
relativo ao período de acumulação indevida.
5.1.7.3 A quantidade de processo administrativo disciplinar aberto para regularizar a
situação de acumulação irregular de cargo, função ou empregos públicos, bem como o
resultado verificado em tais processos
No ano de 2013 não foram abertos processos administrativos disciplinares para apurar
acumulação indevida de cargos e não há histórico de abertura de PAD para apuração de tal situação
em anos anteriores.
5.1.8 Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos
A UJ que seja responsável por área de recursos humanos, ou que tenha entre as UJ
consolidadas uma com essa responsabilidade, deve informar os indicadores dos quais se utiliza para
tal gerenciamento. As UJ que não tenham indicadores desenvolvidos para a área de pessoal devem
fazer constar essa informação no Relatório de Gestão e informar se há previsão de desenvolvê-los.
Os indicadores deverão ser informados de modo a explicitar os padrões utilizados, os
objetos mensurados, os objetivos e metas fixados e, por fim, as conclusões quantitativas e
qualitativas daí decorrentes sobre a gestão de recursos humanos.
Quadro 109 – Indicador – Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Indicador
Objetivo

Acidentes de Trabalho e doenças ocupacionais
Preservação da saúde ocupacional dos servidores
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Meta

Eliminar acidentes de trabalho e doenças ocupacionais
Taxa de Frequência:
TF =
(nº de acidentes) x 1.000.000
Horas/homem de exposição ao risco

Fórmula do indicador *

Taxa de Gravidade:
TG = (dias perdido + dia debitados) x 1.000.000
Horas/homem de exposição ao risco

Resultado 2011

Resultado 2012

Nenhum servidor afastado em decorrência de doença ocupacional.
02 registros de acidente de trabalho com 47 dias de afastamento.
01 registro de acidente de trabalho com 44 dias de afastamento.
Nenhum servidor afastado em decorrência de doença ocupacional.
03 registros de acidentes do trabalho típicos com 115 dias de afastamentos,
representando no IFTM os índices abaixo:

Resultado 2013

TF = (3) x 1.000.000/ (1.612.800) = 1,86; e
TG = (115) x 1.000.000/ (1.612.800) = 71
Nenhum servidor afastado em decorrência de doença ocupacional
* Visando a padronização dos indicadores de acidente do trabalho no IFTM em
2013, foram adotadas as Taxas de Freqüência e de Gravidade que são utilizadas
conforme modelo internacional.
1. Taxa de freqüência - TF: É o cálculo que permite estabelecer o número de
acidentes por milhão de horas/homem de exposição ao risco.
2. Taxa de gravidade - TG: A taxa de gravidade representa a perda de tempo (dias
perdidos mais dias debitados) resultante dos acidentes ocorridos, em relação ao total
de horas/homem de exposição ao risco:
Foram registrados 03 acidentes de trabalho no exercício de 2013, representando
0,36% em relação à Força de Trabalho, demonstrando um acréscimo de ocorrências
na ordem de 0,23% em relação a 2012.
Importante ressaltar que o aumento na taxa de gravidade em 2013 deve-se,
principalmente, por apenas um acidente (torção no tornozelo) ter tido como
conseqüência a necessidade do servidor fazer uma cirurgia e manter-se afastado por
90 dias.

Análise

Houve melhoria nas informações sobre os acidentes de trabalho fato que contribuiu
para a diminuição da sub-notificação de acidentes. Houve o aumento no número de
servidores ativos da instituição fato que contribuiu para o aumento dos registros.
Registramos ainda o ingresso de um engenheiro de segurança no Campus Uberaba
que, junto com a pequena e iniciante Equipe de Segurança do Trabalho
Multiprofissional (Engenheiro e Assistente Social) terá entre suas atribuições
desenvolver ações em prol da preservação da integridade física e mental dos
servidores, através da elaboração e implantação de programas de prevenção visando
à eliminação dos riscos ambientais.
No exercício tiveram continuidade as ações de orientações informais sobre
prevenção de acidentes e orientações formais sobre equipamentos de proteção
individual e sua utilização correta, além disso, foram priorizados o atendimento a
demanda emergencial, a realização dos exame periódicos e à análise e elaboração de
laudos ambientais para fins de adicionais.
Fonte: PRODIN/DGP

Quadro 110 - Indicador - Rotatividade
Indicador

Rotatividade

Objetivo

Minimizar impactos relacionados à produtividade

Meta

Manter a rotatividade abaixo de 15%
Página 139 de 229

IFTM – Relatório de Gestão 2013
Fórmula do indicador

(entradas + saídas /2 ) / total de servidores x 100 (com os substitutos/temporários)

Resultado 2010

((197 + 24) / 2) / 566 x 100 = 19,52 %

Resultado 2011

((124 + 42) / 2) / 664 x 100 = 12,50 %

Resultado 2012

((139 + 48) / 2) / 751 x 100 = 12,45 %

Resultado 2013

((178 + 72) / 2) / 840 x 100 = 14,88 %
A política governamental de expansão da Rede Federal de Ensino continua
impactando na constituição do quadro de servidores, posto que o crescimento do
quadro com conseqüente ampliação de oferta de vagas em toda a rede têm
propiciado um fluxo igualmente crescente de entradas e saídas junto às instituições,
ainda que o número de entradas tenha praticamente superado em duas vezes e meia
o número de saídas.
Em sua grande maioria, as ocorrências de saídas se deram pela aprovação dos então
servidores do IFTM em concurso de outras instituições somadas às vacâncias
decorrentes de aposentadorias e redistribuições, sendo que em relação aos dois
primeiros motivos não existe como a administração intervir. Por último o término de
contratos temporários e/ou rescisões ocorridos responderão por 37,5% das saídas
registradas.

Análise

Desta forma, com base nos indicadores de 2012, observamos um acréscimo no
índice na ordem de 2,43%, se mantendo, contudo, dentro do patamar fixado.
Em relação à movimentação interna de servidores entre os campi, ocorreram 53
remoções, situação que reduz momentaneamente a produtividade no campus de
saída, até que a força de trabalho reposta alcance o mesmo ritmo de resposta do
servidor removido. A prática adotada no âmbito do IFTM é a liberação do servidor
somente após a chegada e treinamento da nova força de trabalho.
Em contrapartida, o campus de entrada do servidor removido passa a ter condições
de melhorias no desempenho com o acréscimo de força de trabalho que em tese já se
encontrava num padrão normal de produtividade.
Sobre a rotatividade importante registrar os servidores cedidos, onde fechamos o ano
de 2013 com 14 servidores nessa situação, 01 a mais do que no ano anterior.

Fonte: PRODIN/DGP

Quadro 111 - Indicador - Educação Continuada
Indicador
Objetivo

Educação Continuada
Promover a capacitação do servidor como requisito de seu desenvolvimento integral
e de sua valorização.

Meta

Capacitar mais de 50% do quadro de servidores ativo-permanente

Fórmula do indicador

(Nº servidores capacitados / total servidores) x 100

Resultado 2011

(377 / 664) x 100 = 56,77%

Resultado 2012

(360 / 706) x 100 = 50,99%

Resultado 2013

(417/746) x 100 = 55,89 %
A mensuração foi realizada de forma a retratar com fidedignidade o percentual de
servidores efetivos capacitados, mesmo que alguns servidores tenham participado de
eventos de capacitação em mais de uma ocasião.

Análise

No acompanhamento do indicador observamos que a meta estabelecida de 50% de
servidores capacitados foi ultrapassada.
Dando continuidade ao trabalho de desenvolvimento do quadro de pessoal do IFTM,
a área de Gestão de Pessoas pretende cruzar os indicadores a cada dois anos para que
os servidores que não participaram de treinamento nesse período sejam incentivados
a se capacitarem no decorrer do próximo biênio.
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Por ser uma ação que depende muito do interesse e motivação do servidor em aderir
aos programas de capacitação ofertados, a administração ainda não tem condições de
intervir nos resultados, salvo mediante adequação dos instrumentos de avaliação
funcional que venham a de alguma forma incentivar a participação dos mesmos.
Fonte: PRODIN/DGP

Quadro 112 - Indicador - Disciplina
Indicador

Disciplina
No ano de 2013 foram instaurados no âmbito deste Instituto Federal 03 (três)
Processos Disciplinares, sendo 01 (uma) Sindicância e 02 (dois) Processos
Administrativos Disciplinares. Como resultado de apuração de responsabilidades
houve aplicação de advertência a um servidor apenado.

Análise
Fonte: PRODIN/DGP/CGGP

Quadro 113 - Indicador - Titulação do Corpo Docente e Técnicos Administrativos
Indicador

Titulação do Corpo Docente e Técnicos Administrativos

Carreira/Formação acadêmica

2010

2011

2012

Docentes
Docentes sem graduação
Docentes Graduados
Docentes Aperfeiçoados
Docentes Especialistas
Docentes Mestres
Docentes Doutores
Docentes Pós-Doutores
2.
Técnicos
Administrativos
em
Educação
Técnicos Administrativos sem Ensino
Médio
Técnicos Administrativos sem graduação
Técnicos Administrativos Graduados
Técnicos Administrativos Aperfeiçoados
Técnicos Administrativos Especialistas
Técnicos Administrativos Mestres

279
0
29
0
57
135
58
0

48,27%
0
5,02%
0
9,86%
23,36%
10,03%
0

309
0
37
01
59
139
72
01

46,54%
0
5,57%
0,15%
8,89%
20,93%
10,84%
0,15%

319
0
45
1
48
133
90
2

45,18%
0%
14,11%
0,31%
15,05%
41,69%
28,21%
0,63%

341
0
8
2
57
164
108
2

45,71%
0
2,35%
0,59%
16,72%
48,09%
31,67%
0,59%

299

51,73%

355

53,46% 387

54,82%

405

54,29%

0

0

19

2,86%

16

4,13%

16

3,95%

107
96
01
76
19

18,51%
16,61%
0,17%
13,15%
3,29%

93
93
01
130
19

14,01%
14,01%
0,15%
19,58%
2,86%

90
90
0
159
31

23,26%
23,26%
0%
41,09%
8,01%

71
76
0
207
33

17,53%
18,77%
0,00%
51,11%
8,15%

Técnicos Administrativos Doutores

0

0

0

0

1

0,26%

2

0,49%

TOTAL 1 + 2

578

Análise

Observa-se que mesmo com o aumento quantitativo do quadro de
servidores do IFTM, também houve uma evolução qualitativa no perfil dos
mesmos que por iniciativa própria ou incentivados pela política de
desenvolvimento da Instituição, melhoram sua formação educacional,
sendo ainda relevante na análise os reflexos financeiros possibilitados
pelos Planos de Carreiras a que se encontram submetidos os servidores do
quadro efetivo.

664

706

2013

746

Fonte: PRODIN/DGP/CGGP

5.1.8.1 Análise da Força de Trabalho
Quadro 114 - Dados Gerais
Dados Gerais
Tipo
Finalidade

Atividade
• Identificar, analisar e quantificar a força de trabalho necessária ao cumprimento das
metas institucionais, considerando a proporção entre quantitativos de quadros da
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carreira e usuários; inovações tecnológicas e modernização dos processos de trabalho;
• Estabelecer a matriz de alocação de cargos (fórmula matemática de distribuição);
• descrever as atividades dos setores em relação aos ambientes organizacionais, cargos
existentes, força de trabalho, sua composição etária e de saúde;
• analisar processos de trabalho, apontando as necessidade de melhoria;
• identificar a necessidade de redefinição da estrutura organizacional;
• estabelecer a real necessidade de força de trabalho por unidade;
• comparar quadro real com a necessidade para: promover ajustes de distribuição de
pessoal (remanejamento, readaptações, redistribuições e abertura de vagas para
provimento).

Descrição

Fonte: PRODIN/DGP

Quadro 115 - Força de Trabalho Existente e Demanda

Ituiutaba

Ide
al

Deman
da

14
15
08
0
01

19
17
08
02
00

05
02
0
02
-01

38

46

08

43

55

12

Re
al

Ide
al

Deman
da

12
19
07
0
0

17
24
09
0
0

05
05
02
0
0

38

50

12

36

47

11

Re
al

Ide
al

Deman
da

E
D
C
B
A
Total
TAE

06
10
01
0
0

11
14
04
0
0

05
04
03
0
0

17

29

12

PEBTT

23

39

16

505

152/10=
15,20

Classe

Re
al

Ide
al

Deman
da

Alun
os
2013

Alunos EAD/10

22
61
24
05
04

25
61
27
09
06

03
0
03
04
02

116 128

12

118 134
Re Ide
al
al

16
Deman
da

E
D
C
B
A
Total
TAE
PEBTT
Classe

Paracatu

E
D
C
B
A
Total
TAE
PEBTT
Classe

Patrocínio

Uberaba

Alun
os
2013

Re
al

Classe

E
D
C
B
A
Total
TAE
PEBTT
Classe

1500
Alun
os
2013

800
Alun
os
2013

1437
Alun
os

Alunos EAD/10

REBTT

Diferença
Ideal-Real

Defasagem %
da demanda

08

17,39

1701/10=170,10

38,83

-18,83

21,82

Alunos EAD/10

REBTT

Diferença
ideal/real

Defasagem %
da demanda

12

24,00

3801/10=380,10

32,78

-12,78

23,40

Alunos EAD/10

REBTT

Diferença
ideal/real

Defasagem %
da demanda

12

41,37

22,62

-2,62

41,02

REBTT

Diferença
ideal/real

Defasagem %
da demanda

12

9,37

7,35
Diferença
ideal/real

11,94
Defasagem %
da demanda

548/10= 54,80
Alunos EAD/10

12,64
REBTT
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2013

Uberlândia

E
D
C
B
A
Total
TAE
PEBTT
Classe

Uberlândia
Centro

E
D
C
B
A
Total
TAE
PEBTT
Classe

Reitoria

E
D
C
B
A
Total
TAE
PEBTT

EAD

02
01
0
0
0

89

92

03

69

78

09

Re
al

Ide
al

Deman
da

07
07
03
0
0

10
11
03
0
0

03
04
0
0
0

17

24

07

26

39

13

Re
al

Ide
al

Deman
da

42
48
12
01
0

52
55
12
01
0

10
07
0
0
0

103 120

17

23

0

23
Ide
al

Deman
da

04
02
0
0
0

09
05
03
0
0

05
03
03
0
0

06

17

11

03

23

20

Re
al

Ide
al

Deman
da

0
0
0
0
0

01
01
0
0
0

01
01
0
0
0

0

02

02

01

08

07

Classe

Re
al

Ide
al

Deman
da

E
D
C

01
05
0

01
05
0

0
0
0

E
D
C
B
A
Total
TAE
PEBTT
Classe

Campina
Verde

17
37
18
15
05

Re
al

Classe

Patos de Minas

15
36
18
15
05

E
D
C
B
A
Total
TAE
PEBTT

1122
Alun
os
2013

784
Alun
os
2013

Alun
os
2013

113
Alun
os
2013

0
Alun
os
2013

03

3,26

60/10=6

16,35

3,65

11,54

Alunos EAD/10

REBTT

Diferença
ideal/real

Defasagem %
da demanda

07

25,93

151/10= 15,10

30,73

-10,73

33,33

Alunos EAD/10

REBTT

Diferença
ideal/real

Defasagem %
da demanda

17

14,17

0

0,00

Diferença
ideal/real

Defasagem %
da demanda

11

64,70

Alunos EAD/10

REBTT

0

37,66

-17,66

86,95

Alunos EAD/10

REBTT

Diferença
ideal/real

Defasagem %
da demanda

02

100,00

0

-

-

87,50

Alunos EAD/10

REBTT

Diferença
ideal/real

Defasagem %
da demanda
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B
A
Total
TAE
PEBTT
GERAL TAE
GERAL PEBTT

0
0

0
0

0
0

06

06

0

03 03
430 514
44
345
9

0
84

0

6413

-

84

16,34

104

6261

6413/10=641,30

20,00

0,00

23,16

0

Fonte: SISTEC-PRODIN/DGP

As rotinas de atendimento e manutenção da Instituição impossibilitou o desenvolvimento e
implementação de ações inovadoras restringindo-se ao acompanhamento da força de trabalho e sua
alocação, ressalvada a execução de projeto piloto junto à Reitoria do IFTM que, em parceria com a
Universidade Federal do Triângulo Mineiro-UFTM e seus alunos do Curso de Psicologia
auxiliaram os trabalhos da comissão de dimensionamento realizando o mapeamento da distribuição
da força de trabalho e diagnóstico da composição e alocação do quadro REAL da Reitoria. Tal
trabalho possibilitou alguns remanejamentos de cargos subsidiando a distribuição de novas vagas de
acordo com o quadro IDEAL identificado.
Observa-se ainda que a maioria dos campus esta funcionando com um quadro de
professores aquém do estabelecido no Termo de Acordo de Metas (TAM) de 20 alunos por
professor, de maneira que a relação aluno/professor se mostra superior ao pactuado, contudo o
resultado inverso apresentado em dois dos campus do Instituto equilibra essa relação deixando a
Instituição, no resultado final, com índice de atendimento ao citado Termo de Acordo.
O estabelecimento da matriz de alocação de cargos continua sendo um objetivo perseguido
por entendermos que a mesma proporcionará condições para identificação dos serviços oferecidos,
processos e tecnologias usadas, subsidiando os gestores nas definições da estrutura e composição
das Unidades Administrativas do IFTM, bem como viabilizando no futuro o acompanhamento da
evolução setorial da força de trabalho, sua recomposição e adequação ao atendimento das metas
institucionais.
5.2 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
5.2.1 Informações sobre Terceirização de Cargos e Atividades do Plano de Cargos do Órgão
Quadro 116 - Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do plano de cargos da
unidade jurisdicionada
Descrição dos Cargos e Atividades do Plano de Cargos do Órgão
em que há Ocorrência de Servidores Terceirizados

Quantidade no Final do
Exercício
Ingressos Egressos
no
no
Exercício Exercício

2013

2012

2011

2

0

0

2

0

41

33

16

8

0

Auxiliar de Cozinha
Auxiliar de Infraestrutura e Manutenção de Área (Manutenção de
Edifícios)

15

16

9

13

9

15

3

0

9

8

Auxiliar de Limpeza

7

8

9

8

0

Carpinteiro

1

1

1

1

1

Copeiro

7

5

2

7

1

Cozinheiro

11

13

8

9

9

Eletricista

4

3

1

0

3

Encanador

1

0

0

0

1

Almoxarife
Auxiliar de Agropecuária (Agricultura ou Auxiliar de serviços geraisárea)
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Intérprete da Língua Brasileira de Sinais/Língua Portuguesa/Língua
Brasileira de Sinais

0

1

0

0

0

Jardineiro

13

14

10

8

3

Marceneiro

1

0

0

0

1

Motorista

8

6

3

3

3

Operador de Máquina Copiadora (Máquina Reprografia)

10

10

4

8

2

Pedreiro

1

2

3

8

10

Pintor

0

1

1

0

1

Porteiro

32

37

21

26

20

Recepcionista

11

6

4

9

0

Servente de Limpeza

67

49

34

76

54

Servente de Obras (Servente de Pedreiro)

0

2

2

0

2

Telefonista

1

1

0

1

0

Vigilante

43

29

22

40

4

Análise Crítica da Situação da Terceirização no Órgão
As contratações acima demonstradas são efetivadas com base no Art. 1º, parágrafo 2º doDecreto 2.271/1997 que
autoriza a execução indireta de cargo extinto, como é o caso dos cargos acima, com exceção do cargo de Tradutor e
Intérprete da Língua Brasileira de Sinais que foi contratado em virtude de uma requisição do Ministério Público
Federal, em razão da necessidade de um aluno surdo que precisava ser atendido imediatamente.
FONTE: PRODIN/DGP/CGGP
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5.2.2 Informações sobre a Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância Ostensiva pela Unidade Jurisdicionada
5.2.2.1 Reitoria
Quadro 117 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva - Reitoria
Unidade Contratante
Nome: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO - REITORIA
UG/Gestão: 158099

CNPJ: 10.695.891/0001-00
Informações sobre os Contratos

Ano do
Contrato

Área

Natureza

Identificação do
Contrato

Empresa Contratada
(CNPJ)

Período Contratual de
Execução das Atividades
Contratadas

Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados
F

M

Início

Fim

P

C

2012

V

O

07/2012

03108004/0001-86

24/02/12

24/02/14

4

4

2012

L

O

15/2012

02761843/0001-36

05/11/12

05/06/13

6

6

2013

V

E

03/2013

03108004/0001-86

18/03/13

17/09/13

4

4

2013

L

E

05/2013

08605317/0001-63

17/06/13

14/09/13

6

2013

L

O

15/2013

08342488/0001-47

13/08/13

12/08/14

2013

V

O

18/2013

10423276/0001-36

14/09/13

2013

V

O

24/2013

10423276/0001-36

2013

L

O

25/2013

08529535/0001-66

2013

L

O

30/2013

10551135/0001-07

P

Sit.

S
C

P

C
p

1

1

E

6

1

1

E

6

6

1

1

A

13/09/14

4

4

20/09/13

19/09/14

4

4

15/10/13

14/10/14

7

7

1

1

A

01/11/13

31/10/14

12

12

1

1

A

E

A
A

Observações: Em todos os Contratos de Limpeza e Higiene foram contratados 01 (um) posto de Encarregado, exigindo-se Ensino Médio Completo como nível de escolaridade. Estão
relacionados os contratos da Reitoria, da Unidade de Ensino à Distância-EAD e do Campus Patos de Minas.

LEGENDA
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Fonte: Coordenação de Licitações e Contratos – Reitoria
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5.2.2.2 Campus Ituiutaba
Quadro 118 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva - Campus Ituiutaba
Unidade Contratante
Nome: INSTITUTO FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO CAMPUS ITUIUTABA
UG/Gestão: 158311 / 26413

CNPJ: 10.695.891/0004-44
Informações sobre os Contratos

Ano do
Contrato

2012

Área

Natureza

Identificação do
Contrato

Empresa Contratada
(CNPJ)

Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores
Contratados

Período Contratual de
Execução das Atividades
Contratadas

F

M

Início

Fim

P

C

P

Sit.

S
C

P

C

L

O

42012

05.119.366/0001-06

30/04/12

29/07/13

12

12

E

2013

L

O

212013

05.119.366/0001-06

30/07/13

29/07/14

13

13

A

2011

V

O

102011

07.705.117/0001-10

14/10/11

13/10/14

8

8

P

Observações:

LEGENDA
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Fonte: Coordenação Geral de Administração e Planejamento do Campus Paracatu

5.2.2.3 Campus Paracatu
Quadro 119 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva - Campus Paracatu
Unidade Contratante
Nome: INSTITUTO FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO CAMPUS PARACATU
UG/Gestão: 158309/26413
Ano do
Contrato

Área

CNPJ: 10.695.891/0002-82

Natureza

Identificação do
Contrato

Informações sobre os Contratos
Empresa Contratada
Período Contratual de
(CNPJ)
Execução das Atividades

Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores
Contratados

Sit.
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Contratadas

F

Início

Fim

2010

V

O

04/2010

07.834.205/0001-11

04/08/10

03/08/14

2010

L

O

06/2010

05.119.366/0001-06

01/11/10

31/10/14

M

P

C

10

10

S

P

C

8

8

P

C

P
P

Observações:

LEGENDA
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Fonte: Coordenação Geral de Administração e Planejamento do Campus Paracatu

5.2.2.4 Campus Uberaba
Quadro 120 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva - Campus Uberaba
Unidade Contratante
Nome: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO - CAMPUS UBERABA
UG/Gestão: 158310

CNPJ: 10.695.891/003-63
Informações sobre os Contratos

Ano do
Contrato

Área

Natureza

Identificação do
Contrato

Empresa Contratada
(CNPJ)

Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores
Contratados
F
M
S

Período Contratual de
Execução das Atividades
Contratadas
Início

Fim

P

C

P

C

4

P

Sit.

C

2009

V

O

37/2009

03.108.004/0001-86

20/07/09

19/07/14

P

2009

L

O

40/2009

08.605.317/0001-63

11/08/09

06/04/14

4

2010

L

O

19/2010

07.544.068/0001-80

01/11/10

02/09/13

19

2012

V

O

40/2012

08.139.629/0001-29

08/11/12

07/11/14

19

P

2013

L

O

06/2013.

02.654.460/0001-69

16/01/13

15/01/14

22

E

2013

L

E

47/2013

08.605.317/0001-63

03/09/13

01/01/14

20

1

E

2013

L

O

62/2013

10.551.135/0001-07

02/01/14

01/01/15

25

1

A

P
1

E
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Observações: Estão relacionados os contratos do Campus Uberaba (Unidade I e Unidade II) e do Campus Patrocínio

LEGENDA
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Fonte: Diretoria de Administração e Planejamento do Campus Uberaba

5.2.2.5 Campus Uberlândia
Quadro 121 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva - Campus Uberlândia
Unidade Contratante
Nome: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO - CAMPUS UBERLÂNDIA
UG/Gestão: 158312

CNPJ: 10.695.891/0005-25
Informações sobre os Contratos

Ano do
Contrato

Área

Natureza

Identificação do
Contrato

Empresa Contratada
(CNPJ)

Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores
Contratados

Período Contratual de
Execução das Atividades
Contratadas

F

M

Sit.

S

Início

Fim

P

C

P

C

P

C

2011

L

O

4/2011

08.258.818/0001-10

11/03/11

30/06/13

3

3

1

1

0

0

E

2012

L

O

11/2012

07.544.068/0001-80

01/09/12

31/08/13

23

23

0

0

0

0

E

2013

L

O

12/2013

14.032.556/0001-74

01/07/13

30/06/14

7

7

1

1

0

0

A

2013

L

E

14/2013

14.032.556/0001-74

04/09/13

03/10/13

27

27

1

1

0

0

E

2013

L

O

15/2013

08.529.535/0001-66

05/09/13

31/12/14

27

27

1

1

0

0

A

2013
V
O
16/2013
11.018.334/0001-09
14/10/13
Observações: Estão relacionados os contratos do Campus Uberlândia e do Campus Uberlândia Centro

31/12/14

4

4

0

0

0

0

A

LEGENDA
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
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Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Fonte: Diretoria de Administração e Planejamento do Campus Uberlândia

5.2.3 Informações sobre Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo Plano de Cargos do Órgão
5.2.3.1 Reitoria
Quadro 122 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra - Reitoria
Unidade Contratante
Nome: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO - REITORIA
UG/Gestão: 158099

CNPJ: 10.695.891/0001-00
Informações sobre os Contratos
Período Contratual de
Execução das Atividades
Contratadas

Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados

Natureza

Identificação do
Contrato

Empresa
Contratada
(CNPJ)

Início

Fim

P

C

4, 9 e 12.1

O

15/2012

02.761.843/0001-36

05/11/12

05/06/13

6

6

E

2013

4, 9 e 12.1

E

05/2013

08.605.317/0001-63

17/06/13

14/09/13

6

6

E

2013

4, 5, 6, 9 e 12.2

O

16/2013

09617025/0001-03

16/08/13

15/08/14

3

3

2013

4, 9, 12.1 e 12.2

O

25/2013

08529535/0001-66

15/10/13

14/10/14

7

7

A

2013

2

O

28/2013

08605317/0001-63

09/12/13

08/12/14

2

2

A

2013

4, 5, 6, 9 e 12.2

O

29/2013

09617025/0001-03

09/12/13

08/12/14

3

3

2013

2

O

39/2013

09617025/0001-03

16/12/13

15/12/13

1

1

Ano do
Contrato

Área

2012

F

M
P

2

2

Sit.

S
C

P

C

2

A

2

A
A

Observações: 12.1 Referente à mão de obra de portaria e 12.2 Refrente à mão de obra de Jardinagem. Estão relacionados os contratos da Reitoria, da Unidade de Ensino à Distância-EAD e
do Campus Patos de Minas.

LEGENDA

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.

Área:
1. Segurança;

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.

2.
3.

Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.

Transportes;
Informática;

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Copeiragem;
Recepção;
Reprografia;
Telecomunicações;
Manutenção de bens móvies
Manutenção de bens imóveis
Brigadistas
Apoio Administrativo – Menores Aprendizes
Outras: 12.1 Portaria e 12.2 Jardinagem

Fonte: Coordenação de Licitações e Contratos da Reitoria

5.2.3.2 Campus Ituiutaba
Quadro 123 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra - Campus Ituiutaba
Unidade Contratante
Nome: INSTITUTO FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO – CAMPUS ITUIUTABA
UG/Gestão: 158311 / 26413

CNPJ: 10.695.891/0004-44
Informações sobre os Contratos
Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores
Contratados
F
M
S

Período Contratual de
Execução das Atividades
Contratadas

Ano do
Contrato

Área

Natureza

Identificação do
Contrato

Empresa Contratada
(CNPJ)

Início

Fim

P

C

P

C

P

C

2012

12

O

42012

05.119.366/0001-06

30/04/12

29/04/13

0

0

3

0

0

0

2012

2

O

42012

05.119.366/0001-06

30/04/12

29/04/13

1

1

2012

4

O

42012

05.119.366/0001-06

30/04/12

29/04/13

2012

5

O

42012

05.119.366/0001-06

30/04/12

29/04/13

2012

9

O

42012

05.119.366/0001-06

30/04/12

29/04/13

2013

2

O

232013

14.345.806/0001-26

05/08/13

04/08/14

2013

4

O

212013

05.119.366/0001-06

30/07/13

29/07/14

2013

5

O

212013

05.119.366/0001-06

30/07/13

29/07/14

9

O

222013

06.372.798/0001-89

01/08/13

31/07/14

2013
Observações:

LEGENDA
Área:

1

E
3

E

3

E

2
1

A

1

A

1
1

E
E

1
2

1

Sit.

1

1

A

2

1

A

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.

Segurança;
Transportes;
Informática;
Copeiragem;
Recepção;
Reprografia;
Telecomunicações;
Manutenção de bens móvies
Manutenção de bens imóveis
Brigadistas
Apoio Administrativo – Menores Aprendizes
Outras

Fonte: Coordenação Geral de Administração e Planejamento do Campus Ituiutaba

5.2.3.3 Campus Paracatu
Quadro 124 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra - Campus Paracatu
Unidade Contratante
Nome: INSTITUTO FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO CAMPUS PARACATU
UG/Gestão: 158309/26413

CNPJ: 10.695.891/0002-82
Informações sobre os Contratos

Ano do
Contrato

Área

2011

5

Natureza

O

Identificação do
Contrato

02/2011

Empresa Contratada
(CNPJ)

05.119.366/0001-06

Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores
Contratados

Período Contratual de
Execução das Atividades
Contratadas

F

M

Início

Fim

P

C

05/05/11

04/05/14

1

1

P

Sit.

S
C

P

C
P

Observações:

LEGENDA
Área:
1. Segurança;
2. Transportes;
3. Informática;
4. Copeiragem;
5. Recepção;

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Reprografia;
Telecomunicações;
Manutenção de bens móvies
Manutenção de bens imóveis
Brigadistas
Apoio Administrativo – Menores Aprendizes
Outras

Fonte: Coordenação Geral de Administração e Planejamento do Campus Paracatu

5.2.3.4 Campus Uberaba
Quadro 125 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra - Campus Uberaba
Unidade Contratante
Nome: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO – CAMPUS UBERABA
UG/Gestão: 158310

CNPJ: 10.695.891/003-63
Informações sobre os Contratos
Período Contratual de
Execução das Atividades
Contratadas

Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados

Ano do
Contrato

Área

Natureza

Identificação do
Contrato

Empresa
Contratada
(CNPJ)

Início

Fim

2009

1

O

37/2009

03.108.004/0001-86

20/07/09

19/07/14

2009

4, 5, 6, 12

O

40/2009

08.605.317/0001-63

11/08/09

06/04/14

2010

12

O

19/2010

07.544.068/0001-80

01/11/10

02/09/13

19

2011

12

O

19/2011

08.139.629/0001-29

01/08/11

31/07/14

21

P

2012

12

O

39/2012

08.139.629/0001-29

08/11/12

07/11/14

11

P

2012

1, 5, 6, 7, 12

O

40/2012

08.139.629/0001-29

08/11/12

07/11/14

19

P

2013

8, 9

O

05/2013.

02.908.313/0001-78

16/01/13

15/01/14

10

E

2013

1, 5, 9, 12

O

06/2013.

02.654.460/0001-69

16/01/13

15/01/14

22

2013

5, 12

O

35/2013

05.118.764/0001-08

05/08/13

04/08/14

2013

12

E

47/2013

08.605.317/0001-63

03/09/13

01/01/14

2013
12
O
62/2013
10.551.135/0001-07
02/01/14
01/01/15
Observações: Estão relacionados os contratos do Campus Uberaba (Unidade I e Unidade II) e do Campus Patrocínio

F
P

M
C

P

S
C

4

P

Sit.
C
P

4

P

1

E

E
2

A

20

1

E

25

1

A
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LEGENDA
Área:
1. Segurança;
2. Transportes;
3. Informática;
4. Copeiragem;
5. Recepção;
6. Reprografia;
7. Telecomunicações;
8. Manutenção de bens móvies
9. Manutenção de bens imóveis
10. Brigadistas
11. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes
12. Outras

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.

Fonte: Diretoria de Administração e Planejamento do Campus Uberaba

5.2.3.5 Campus Uberlândia
Quadro 126 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra - Campus Uberlândia
Unidade Contratante
Nome: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO - CAMPUS UBERLÂNDIA
UG/Gestão: 158312

CNPJ: 10.695.891/0005-25
Informações sobre os Contratos
Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados
Período Contratual de
Execução das Atividades
Contratadas

Ano do
Contrato

Área

Natureza

Identificação do
Contrato

Empresa Contratada
(CNPJ)

Início

Fim

P

C

P

C

P

C

2008

12

O

06/2008

07.544.068/0001-80

14/04/08

31/03/13

13

13

0

0

0

0

E

2009

12

O

07/2009

05.296.914/0001-65

07/06/09

07/01/13

4

4

0

0

0

0

E

2011

12

O

4/2011

08.258.818/0001-10

11/03/11

30/06/13

1

1

0

0

0

0

E

2012

12

O

01/2012

08.491.163/0001-26

05/01/12

31/12/13

18

18

0

0

0

0

P

F

M

S

Sit.
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2013

12

O

01/2013

14.032.556/0001-74

04/01/13

31/12/13

4

4

0

0

0

0

P

2013

12

2013

12

O

9/2013

06.372.798/0001-89

O

10/2013

09.617.025/0001-03

14/04/13

13/11/13

13

13

0

0

0

0

P

1/5/2013

31/12/2013

4

4

0

0

0

0

P

2013

4

O

12/2013

14.032.556/0001-74

1/7/2013

30/6/2014

1

1

0

0

0

0

A

2013

5

O

12/2013

14.032.556/0001-74

1/7/2013

30/6/2014

1

1

0

0

0

0

A

2013

9

2013

12

O

12/2013

14.032.556/0001-74

1/7/2013

30/6/2014

1

1

0

0

0

0

A

O

12/2013

14.032.556/0001-74

1/7/2013

30/6/2014

0

0

2

2

0

0

A

2013

4

O

22/2013

06.372.798/0001-89

9/12/2013

8/12/2014

1

1

0

0

0

0

A

2013

5

O

22/2013

06.372.798/0001-89

9/12/2013

8/12/2014

0

0

1

1

0

0

A

2013
9
O
22/2013
06.372.798/0001-89
9/12/2013
Observações: Estão relacionados os contratos do Campus Uberlândia e do Campus Uberlândia Centro

8/12/2014

2

2

0

0

0

0

A

LEGENDA
Área:
1. Segurança;
2. Transportes;
3. Informática;
4. Copeiragem;
5. Recepção;
6. Reprografia;
7. Telecomunicações;
8. Manutenção de bens móvies
9. Manutenção de bens imóveis
10. Brigadistas
11. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes
12. Outras

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.

Fonte: Diretoria de Administração e Planejamento do Campus Uberlândia
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5.2.4 Análise Crítica dos itens 5.2.3 e 5.2.4
5.2.4.1 Reitoria
A Coordenação de Acompanhamento de Contratos informa que foi apresentada dificuldade
na continuidade dos serviços de terceirização com dedicação de mão de obra exclusiva de limpeza e
apoio administrativos para o IFTM - Reitoria, Campus EAD e Campus Patos de Minas, referente
aos pagamentos atrasados, incompletos e/ou não realizados com algumas das Empresas Contratas
(CNPJs.: 02761843/0001-36, 08342488/0001-47 e 09617025/0001-03); dos salários e demais
direitos para os empregados, conforme determina a Lei, ocasionando interrupções dos serviços,
insatisfação dos colaboradores e resolução nas esferas sindical e judicial. Informamos ainda
dificuldade de todas as Empresas Contratadas em apresentar a relação de documentos trabalhitas,
fiscais e previdenciários exigidos em Contrato por meio de determinação da Lei n° 8.666/93 e,
principalmente da IN n° 02 de 2008 MPOG/SLTI em atenção à Súmula n° 331 do TST,
ocasionando acúmulo de trabalho dos servidores responsáveis pela fiscalização, gestão de contratos
e contabilidade durante análise dos Contratos referidos.
5.2.4.2 Campus Ituiutaba
Todas as Ocorrências geradas são anexadas aos processos de contratação conforme Norma
Operacional nº 01/2011 do Órgão, sendo que as contratadas atenderam as solicitações de ajustes
encaminhadas pelos fiscais de contrato.
5.2.4.3 Campus Paracatu
Em relação ao Contrato nº 04/2010, relativo à Vigilância, informamos que a empresa
contratada infringiu a lei com atrasos na atualização da documentação do SICAF, além de atrasos
nos pagamentos dos seus funcionários. O IFTM - Campus Paracatu, após notificações, abriu no
final do exercício processo licitatório para contratação de nova empresa, cujo contrato será firmado
a partir de 2014.
5.3.4.4 Campus Uberaba
Com relação ao Contrato nº 19/2010, da prestadora de serviços de limpeza e carpintaria,
Adminas Administração e Terceirização de Mão de Obra Ltda, Cnpj 07.544.068/0001-80, cuja
vigência seria até 30/10/2013, a contratada, alegando que sua atual situação econômico-financeira
não era capaz de suportar a manutenção do contrato, enviou um pedido de proposição da rescisão
amigável do contrato, constantes dos autos. Foi sugerido pela Projur, através de seu procurador, que
se realizasse rescisão unilateral, a partir de 02/09/2013, e aplicação de demais penalidades,
conforme previsão contrautal. Diante disso, houve a necessidade de uma contratação emergencial,
o Contrato nº 47/2013, com a prestadora GWR Gerenciamento de Serviços, Cnpj 08.605.317/000163, o qual permaneceu vigente apenas pelo prazo de realização de um novo processo licitatório,
inciando em 03/09/2013 e sua rescisão bilateral em 31/12/2013.
5.2.4.5 Campus Uberlândia
Os Contratos 07/2009, 12/2011 e 11/2012 foram rescindidos unilateralmentes, uma vez
que as empresas não cumpriram com os pagamentos das verbas salariais de seus funcionários e
atualmente encontram-se em demanda judicial trabalhista.
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5.2.5 Composição do Quadro de Estagiários
Quadro 127 - Composição do Quadro de Estagiários - Consolidado
Nível de escolaridade
1.

2.

3.

Nível superior

Quantitativo de contratos de estágio vigentes
1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Despesa no exercício

4º Trimestre

(em R$ 1,00)

34

32

40

32

222.572,40

1.1

Área Fim

22

19

20

16

123.354,40

1.2

Área Meio

12

13

20

16

99.218,00

1

2

5

3

9.348,33

Nível Médio
2.1

Área Fim

1

2

5

3

9.348,33

2.2

Área Meio

0

0

0

0

0,00

35

34

45

35

231.920,73

Total (1+2)

Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas

6 GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO
6.1 GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DE TERCEIROS
6.1.1 Reitoria
Quadro 128 - Quadro Veículos - Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Unidade
Jurisdicionada - Reitoria
Identificação do Campus
INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO - REITORIA
Nome
a)
Legislação que regula a
Lei nº 9.327 de 09/12/1996; Decreto nº 6.403 de 17/03/2008 e
constituição e a forma de utilização da
IN/SLTI/MPOG 03 de 15/05/2008;
frota de veículos;
Com a expansão do Instituto, com a abertura de novos campi e o aumento
significativo de servidores na Reitoria, tornou-se extremamente importante
b)
Importância e impacto da frota de
para a Instituição manter e aumentar a frota de veículos de modo a atender
veículos sobre as atividades da UJ;
as necessidades administrativas, acadêmica da Administração de forma
eficiente.
Veículos de Transporte Institucional: 03 (GMF 4760, GMF 5768 e GMF
c)
Quantidade de veículos em uso ou
7621)
na responsabilidade da UJ, discriminados
por grupos, segundo a classificação que
Veículos de Serviços Comuns: 09 ( GMF 5807; GMF 6393; GMF 6394;
lhes seja dada pela UJ (por exemplo,
GMF 6596; GMF 6581, GMF 7263, GMF 7267, JJL 1797, GMF 7287)
veículos de representação, veículos de
transporte institucional etc.), bem como
Total de Veículos: 12
sua totalização por grupo e geral;

d) Média anual de quilômetros
rodados, por grupo de veículos, segundo
a classificação contida na letra “c” supra;

e)
Idade média da frota, por grupo de
veículos;

Veículos de Transporte Institucional: 46.245 km/ano
Média: 3853,75 km/veículo
Veículos de Serviços Comuns: 218.964 km/ano
Média: 18.247 km/veículo

Veículos de Transporte Institucional: 4,3 Anos (idade média)
Veículos de Serviços Comuns: 2,3 anos (idade média)
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f)
Custos associados à manutenção da
frota (Por exemplo, gastos com
combustíveis e lubrificantes, revisões
periódicas, seguros obrigatórios, pessoal
responsável pela administração da frota,
entre outros);

PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - (DPVAT) Total: R$
1.467,61
MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS/LUBRIFICANTES/MÃO-DEOBRA/DENTRE OUTROS) Total: R$ 31.502,71
PAGAMENTO DE SEGURO FROTA : R$ 25.590,00
CUSTO COORD. TRANSPORTE: R$ 6.274,80
COMBUSTÍVEIS: R$ 82.315,53
MANUTENÇÃO LAVAGEM DE VEÍCULOS: R$ 2.840,00
MANUTENÇÃO REVISÕES PERIÓDICAS (GARANTIA): R$ 7.692,80
DESPESA DE ESTACIONAMENTO: R$ 4.140,00
TOTAL GERAL.................................................. R$ 161.823,45

g)

Plano de substituição da frota;

A aquisição de um novo veículo institucional se deu para atender a
demanda de transporte do Instituto Federal de Educação Ciência e
Tecnologia do Triângulo Mineiro - Reitoria, em viagens a serviços, tendo
em vista , o aumento das atividades institucionais e demais deslocamentos,
ocasionando a necessidade de aquisição de mais veículos.

h)
Razões de escolha da aquisição em
detrimento da locação;

A Reitoria do IFTM, hoje possuí em sua frota veículos com idade média de
05 anos de uso, e o fato de adquirir mais 02 veículos sendo um de
transporte institucional e um de transportes comuns tornou-se mais viável
devido o fato de termos 02 motoristas contratados, 01 motorista no quadro
de servidor federal e conforme autoriza a Lei 9327 de 09/12/1996, alguns
servidores tem permissão para dirigir os veículos oficiais.

i)
Estrutura de controles de que a UJ
dispõe para assegurar uma prestação
eficiente e econômica do serviço de
transporte

A Reitoria conta com a Coordenação de Transporte, que controla o fluxo
de seus veículos através de relatórios de viagens, solicitações de transporte,
relatórios de manutenção e consumo de combustíveis.

Fonte: Coordenação de Transportes da Reitoria, incluindo a Reitoria, Campus Patos de Minas e Unidade EAD.

6.1.2 Campus Ituiutaba
Quadro 129 - Quadro Veículos - Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Unidade
Jurisdicionada - Campus Ituiutaba
Identificação do Campus
Nome

INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO - CAMPUS ITUIUTABA

a)
Legislação
que
regula
a
constituição e a forma de utilização da
frota de veículos;

Lei nº 9.327 de 09/12/1996; Decreto nº 6.403 de 17/03/2008 e
IN/SLTI/MPOG 03 de 15/05/2008;

b)
Importância e impacto da frota de
veículos sobre as atividades da UJ;

Deixa as atividades relacionadas a gestão do Instituto mais agéis e
dinâmicas.

c)
Quantidade de veículos em uso ou
na responsabilidade da UJ, discriminados
por grupos, segundo a classificação que
lhes seja dada pela UJ (por exemplo,
veículos de representação, veículos de
transporte institucional etc.), bem como
sua totalização por grupo e geral;

Veículos de Serviços Comuns: 05

Total de Veículos: 05

d)
Média anual de quilômetros
rodados, por grupo de veículos, segundo
a classificação contida na letra “c” supra;

Veículos
de
Serviços
Média: .14.833,4.... km/veículo

e)
Idade média da frota, por grupo de
veículos;

Veículos de Serviços Comuns: .....3,8...... anos (idade média)

Comuns:

...74167......

km/ano
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PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT: Total: R$
999,07
f)
Custos associados à manutenção da
frota (Por exemplo, gastos com
combustíveis e lubrificantes, revisões
periódicas, seguros obrigatórios, pessoal
responsável pela administração da frota,
entre outros);

MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS/LUBRIFICANTES/MÃO-DEOBRA/DENTRE OUTROS): Total: R$ 20.873,43
PAGAMENTO DE SEGURO FROTA: Total: R$ 2.582,00
COMBUSTÍVEIS: Total: R$ 26.167,47
TOTAL GERAL.................................................. R$ 50.621,97

g)
Plano de substituição da frota;
h)
Razões de escolha da aquisição em
detrimento da locação;
i)
Estrutura de controles de que a UJ
dispõe para assegurar uma prestação
eficiente e econômica do serviço de
transporte

Todas as saídas de veículos são precedidas de requisição de transporte,
além do controle de saida de veículos, onde contém informações do trajeto,
km rodada, passageiros, motivo da viagem, etc.

Fonte: Coordenação Geral de Administração e Planejamento do Campus Ituiutaba

Quadro 130 - Quadro Veículos - Frota de Veículos Automotores a Serviço da UJ, mas
contratada de terceiros - Campus Ituiutaba
Identificação do Campus
Nome

INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO - CAMPUS ITUIUTABA

a)
Estudos técnicos realizados para a opção
pela terceirização da frota e dos serviços de
transporte;

Para atender a demanda quando das necessidades de deslocamento
dos alunos e servidores, já que o Campus não dispõe de veículos
na quantidade necessária para tal, gerando um custo menor que a
aquisição de mais veículos.

b)
Nome e CNPJ da empresa contratada para a
prestação do serviço de

Gaucho Turismo Ltda - ME CNPJ 71.294.664/0001-59

c)
Tipo de licitação efetuada, nº do contrato
assinado, vigência do contrato, valor contratado e
valores pagos desde a contratação até o exercício
de referência do Relatório de Gestão;

Pregão Eletrônico 21/2013 Contrato 30/2013 com vigencia até
09.10.2014 no valor de R$ 290.700,00 e até 31.12.2013 foi pago o
valor de R$ 30.694,47

d)
Legislação que regula a constituição e a
forma de utilização da frota de veículos;
e)
Importância e impacto da frota de veículos
sobre as atividades da UJ;

f)
Quantidade de veículos existentes,
discriminados por grupos, segundo a classificação
que lhes seja dada pela UJ (por exemplo, veículos
de representação, veículos de transporte
institucional etc.), bem como sua totalização por
grupo e geral;
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g)
Média anual de quilômetros rodados, por
grupo de veículos, segundo a classificação referida
no atendimento da letra “f” supra;
h)
Idade média anual, por grupo de veículos;
i)
Custos associados à manutenção da frota
(Por exemplo, gastos com combustíveis e
lubrificantes, revisões periódicas, seguros
obrigatórios,
pessoal
responsável
pela
administração da frota, entre outros), caso tais
custos não estejam incluídos no contrato firmado;

O Contrato prevê a prestação de serviço de tranporte de
passageiros e carga com todos os custos inclusos.

Estrutura de controle existente na UJ para
assegurar a prestação do serviço de transporte de
forma eficiente e de acordo com a legislação
vigente

A cada viagem é emitido uma ordem de serviço e designado um
fiscal da viagem com a finalidade de assegurar a prestação do
serviço e as condições do veículo.

Fonte: Coordenação Geral de Administração e Planejamento do Campus Ituiutaba

6.1.3 Campus Paracatu
Quadro 131 - Quadro Veículos - Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Unidade
Jurisdicionada - Campus Paracatu
Identificação do Campus
Nome

INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO - CAMPUS PARACATU

a)
Legislação
que
regula
a
constituição e a forma de utilização da
frota de veículos;

Lei nº 9.327 de 09/12/1996; Decreto nº 6.403 de 17/03/2008 e
IN/SLTI/MPOG 03 de 15/05/2008;

b)
Importância e impacto da frota de
veículos sobre as atividades da UJ;

Os veículos atendem às necessidades de funcionamento visto que a unidade
pedagógica localiza-se no limite da Zona Rural e a unidade administrativa
localiza-se no centro da cidade de Paracatu. Some-se a isto o fato de
termos que atender às necessidades didático pedagógicas dos alunos em
visitas técnicas, torneios, apresentações artísticas e aos polos de EAD (22
municípios).

c)
Quantidade de veículos em uso ou
na responsabilidade da UJ, discriminados
por grupos, segundo a classificação que
lhes seja dada pela UJ (por exemplo,
veículos de representação, veículos de
transporte institucional etc.), bem como
sua totalização por grupo e geral;

d)
Média anual de quilômetros
rodados, por grupo de veículos, segundo
a classificação contida na letra “c” supra;

e)
Idade média da frota, por grupo de
veículos;

Veiculos de serviço comuns. Grupo IV : Duas motos, uma Van, uma
pickup S10, um automóvel Corolla, um automóvel Fiat Idea, um caminhão
pequeno
F
4000
e
uma
Kombi,
Total de Veículos: 08 veículos

Veículos
de
Serviços
Média: 8.582,1 km/veículo

Comuns:

68.656,6

km/ano

3 anos
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PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT:
1.363,95
f)
Custos associados à manutenção da
frota (Por exemplo, gastos com
combustíveis e lubrificantes, revisões
periódicas, seguros obrigatórios, pessoal
responsável pela administração da frota,
entre outros);

Total: R$

MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS/LUBRIFICANTES/MÃO-DEOBRA/DENTRE
OUTROS):
Total:
R$12929,62
PAGAMENTO

DE

SEGURO

COMBUSTÍVEIS:

FROTA:
Total:

MANUTENÇÃO LAVAGEM DE VEÍCULOS:

Total:
R$

R$3.693,53
20.616,28

Total: R$ 450,00

TOTAL GERAL.................................................. R$ 39.053,38
Plano de substituição da frota;

Como a frota é nova não existe ainda um plano estabelecido.
Os veículos mais antigos são de 2007 e 2008 estando ainda em
bom estado de conservação.

h)
Razões de escolha da aquisição em
detrimento da locação;

Como são poucos veículos e de diversas categorias, como o
campus é novo, ainda não tinhamos um perfil de utilização
estabelecido. Já temos a locação de onibus para transporte de
alunos, licitação realizada no ano de 2012

i)
Estrutura de controles de que a UJ
dispõe para assegurar uma prestação
eficiente e econômica do serviço de
transporte

Todos os veículos possuem uma planilha de controle de
utilização. È obrigatório a anotação da quilometragem dos
carros oficiais ao passar pela guarita do campus. Como a frota
em geral é nova,3 anos em média, os gastos com
manutenção ainda são pequenos, o que deve mudar ao longo
do tempo. As trocas de oleo de alguns veículos são realizadas
no próprio campus

g)

Fonte: Coordenação Geral de Administração e Planejamento do Campus Paracatu

Quadro 132 - Quadro Veículos - Frota de Veículos Automotores a Serviço da UJ, mas
contratada de terceiros - Campus Paracatu
Identificação do Campus
Nome

INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO - CAMPUS PARACATU

a)
Estudos técnicos realizados para a opção
pela terceirização da frota e dos serviços de
transporte;
b)
Nome e CNPJ da empresa contratada para a
prestação do serviço de

Optamos pela contratação de empresa especializada em
transporte coletivo e viagem, pela necessidade de motorista
com carteira de habilitação tipo D, pelo custo do seguro, e pelo
custo de manutenção e limpeza de um ônibus.

GAUCHO TURISMO LTDA ME CNPJ 71.294.664/0001-59

c)
Tipo de licitação efetuada, nº do contrato
assinado, vigência do contrato, valor contratado e
valores pagos desde a contratação até o exercício
de referência do Relatório de Gestão;

Pregão eletrônico SRP 02-2013 - Ata de Registro de Preço
vigente até 29/07/2013 - Valor contratado R$ 3,50/Km
(onibus);
R$
2,78/Km
vigente até 19/06/2014 - Pregão eletrônico SRP 02-2013 - Ata de
Registro
de
Preço
vigente
até
19/06/2014
Valor
R$
4,13/Km
(onibus); R$ 3,20/Km (microonibus)
Valor Global da Ata
R$219.900,00 Valor pago em 2013 R$56.338,60

d)
Legislação que regula a constituição e a
forma de utilização da frota de veículos;

Dec 6.403 17/03/2008 dispõe sobre a utilização de veículos
oficiais pela administração pública federal direta, autarquica e
fundacional. IN 3 de 15/05/2008, dispõe sobre a classificação,
especificação, aquisição e alienação de veículos oficiais.
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e)
Importância e impacto da frota de veículos
sobre as atividades da UJ;

Através da locação de ônibus e micro-onibus, podemos
complementar as atividades escolares como visitas técnicas,
participação em torneios esportivos e apresentações culturais para
os alunos. O custo de manutenção de ônibus pode ser evitado e da
mesma forma o seguro. Além disso não necessitamos contratar um
motorista CNH tipo "D", com treinamento para condução de
passageiros.

f)
Quantidade de veículos existentes,
discriminados por grupos, segundo a classificação
que lhes seja dada pela UJ (por exemplo, veículos
de representação, veículos de transporte
institucional etc.), bem como sua totalização por
grupo e geral;

Os veículos são solicitados à empresa quando de viagens de
alunos. No ano de 2013
foram (14.701,5) Km
no valor total de R$ 56.338,6

g)
Média anual de quilômetros rodados, por
grupo de veículos, segundo a classificação referida
no atendimento da letra “f” supra;

14.701,5 Km no total

h)

Ônibus de até 5 anos de utilização

Idade média anual, por grupo de veículos;

i)
Custos associados à manutenção da frota
(Por exemplo, gastos com combustíveis e
lubrificantes, revisões periódicas, seguros
obrigatórios,
pessoal
responsável
pela
administração da frota, entre outros), caso tais
custos não estejam incluídos no contrato firmado;

Não há

Estrutura de controle existente na UJ para
assegurar a prestação do serviço de transporte de
forma eficiente e de acordo com a legislação
vigente

Relatório de solicitação e acompanhamento de viagem. A cada
viagem um relatório específico onde o professor responsável
efetua o papel de fiscal.

Fonte: Coordenação Geral de Administração e Planejamento do Campus Paracatu

6.1.4 Campus Uberaba
Quadro 133 - Quadro Veículos - Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Unidade
Jurisdicionada - Campus Uberaba
Identificação do Campus
Nome

INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO - CAMPUS UBERABA

a)
Legislação
que
regula
a
constituição e a forma de utilização da
frota de veículos;

Lei nº 9.327 de 09/12/1996; Decreto nº 6.403 de 17/03/2008 e
IN/SLTI/MPOG 03 de 15/05/2008;

b)
Importância e impacto da frota de
veículos sobre as atividades da UJ;

Grande parte das atividades desenvolvidas no IFTM necessitam de
transporte, seja de pessoal, de carga ou agrícola.
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c)
Quantidade de veículos em uso ou
na responsabilidade da UJ, discriminados
por grupos, segundo a classificação que
lhes seja dada pela UJ (por exemplo,
veículos de representação, veículos de
transporte institucional etc.), bem como
sua totalização por grupo e geral;

Veículos

de

Serviços

Comuns:

34

238.272

km/ano

Total de Veículos: 34

d)
Média anual de quilômetros
rodados, por grupo de veículos, segundo
a classificação contida na letra “c” supra;

Veículos
de
Serviços
Média: 7.008 km/veículo

e)
Idade média da frota, por grupo de
veículos;

Veículos de Serviços Comuns: 12 anos (idade média)

Comuns:

PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT:
R$4.391,44
f)
Custos associados à manutenção da
frota (Por exemplo, gastos com
combustíveis e lubrificantes, revisões
periódicas, seguros obrigatórios, pessoal
responsável pela administração da frota,
entre outros);

MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS/LUBRIFICANTES/MÃO-DEOBRA/DENTRE
OUTROS):
Total:
R$76.411,83
PAGAMENTO

Plano de substituição da frota;

h)
Razões de escolha da aquisição em
detrimento da locação;

i)
Estrutura de controles de que a UJ
dispõe para assegurar uma prestação
eficiente e econômica do serviço de
transporte

DE

SEGURO

COMBUSTÍVEIS:
MÃO-DE-OBRA

g)

Total:

FROTA:

Total:

Total:
TERCEIRIZADA:

R$12.627,00
R$157.687,14

Total:

R$84.936,96

TOTAL GERAL.................................................. R$ 336.054,37
A substituição da frota mostra-se inviável, considerando o custo de
manutenção a serem suportados nos próximos exercícios, com
licenciamento, abastecimentos, troca de pneus e demais itens de
manutenção.
A intenção é optar pela locação, sempre que os custos apresentados para
realização do transporte utilizando a frota oficial se mostrar
consideravelmente
superior
ao
da
locação.
Embora a locação tenha demonstrado ganho significativo na alocação de
recuros públicos, temos a necessidade de manter a frota atual em função da
distância existente entre a sede o centro urbano, além da necessidade de
veículos inerentes as atividades de escola agrícola. Existe a necessidade
diária de movimentação de documentos e objetos entre a Unidade
localizada na Cidade e outra localizada a 18km, bem como a
movimentação bancária. Caso a administração optasse por terceirizar todo
o serviço/diário, geraria um custo muito elevado.
Planilhas de acompanhamento de abastecimentos em razão da
quilometragem rodada; substituições de peças, pneus e demais
manutenções em razão também da quilometragem rodada.

Fonte: Diretoria de Administração e Planejamento do Campus Uberaba, incluindo os Campus Uberaba e Patrocínio

Quadro 134 - Quadro Veículos - Frota de Veículos Automotores a Serviço da UJ, mas
contratada de terceiros - Campus Uberaba
Identificação do Campus
Nome

INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO - CAMPUS UBERABA

a)
Estudos técnicos realizados para a opção
pela terceirização da frota e dos serviços de
transporte;

Constatação do número insuficiente da frota oficial em razão da
demanda de transporte simultâneos de visitas técnicas e também em
função do crescimento do número de alunos e cursos oferecidos.

b)
Nome e CNPJ da empresa contratada para
a prestação do serviço de

Palmas Comércio e Transportes LTDA - CNPJ: 64.481.856/0001-09
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c)
Tipo de licitação efetuada, nº do contrato
assinado, vigência do contrato, valor contratado
e valores pagos desde a contratação até o
exercício de referência do Relatório de Gestão;

Licitação: SRP nº 38/2012; Vigência: 16/01/2013 a 16/01/2014,
Valor total contrato: R$767.800,00; Valor pago: R$108.288,10

d) Legislação que regula a constituição e a
forma de utilização da frota de veículos;

....

e)
Importância e impacto da frota de veículos
sobre as atividades da UJ;

A contratação de empresa especializada na prestação de serviço de
transporte rodoviário intermunicipal e interestadual de passeiros se
justifica devido ao fato de o IFTM Campus Uberaba não possuir
frota de veículos suficiênte para atender a demanda.

f)
Quantidade de veículos existentes,
discriminados por grupos, segundo a
classificação que lhes seja dada pela UJ (por
exemplo, veículos de representação, veículos de
transporte institucional etc.), bem como sua
totalização por grupo e geral;

Locação de veículos: ônibus (mínimo de 45 poltronas): 50.000 km;
Micro ônibus (mínimo 27 poltronas): 50.000 km; Van (mínimo 14
poltronas) 50.000 km e Veículo Passageiro (05 passageiros) 80.000
km

g)
Média anual de quilômetros rodados, por
grupo de veículos, segundo a classificação
referida no atendimento da letra “f” supra;

....

h)

....

Idade média anual, por grupo de veículos;

i)
Custos associados à manutenção da frota
(Por exemplo, gastos com combustíveis e
lubrificantes, revisões periódicas, seguros
obrigatórios,
pessoal
responsável
pela
administração da frota, entre outros), caso tais
custos não estejam incluídos no contrato
firmado;
Estrutura de controle existente na UJ para
assegurar a prestação do serviço de transporte de
forma eficiente e de acordo com a legislação
vigente

Todas as despesas ocorrem por conta da contratada.

O controle é realizado através de requisições de transporte, controle
da quilometragem e fiscalização realizada por servidor designado
como fiscal.

Fonte: Diretoria de Administração e Planejamento do Campus Uberaba, incluindo os Campus Uberaba e Patrocínio

6.1.5 Campus Uberlândia
Quadro 135 - Quadro Veículos - Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Unidade
Jurisdicionada - Campus Uberlândia
Identificação do Campus
Nome

IFTM - CAMPUS UBERLÂNDIA
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Análise Crítica
a)
Legislação que regula a
constituição e a forma de utilização da
frota de veículos;

• Decreto nº 6.403, de 17 de março de 2008
• Instrução Normativa nº 9, de 26 de agosto de 1994

b)
Importância e impacto da frota de
veículos sobre as atividades da UJ;

Cabe esclarecer neste item que a Unidade (IFTM - Campus Uberlândia)
situa-se na Zona Rural de Uberlândia, a cerca de 25 km do centro da
cidade. Por conta disso todas as atividades a serem desenvolvidas na cidade
dependem da nossa estrutura de transporte. Ressaltamos, portanto, que esse
serviço é de suma importância para o bom desenvolvimento da nossa
atividade e desempenho da nossa missão.
Nesse contexto, destacamos como serviços essenciais que dependem do
uso da frota, as atividades administrativas tais como serviços bancários e a
relação com o comércio local e prestadoras de serviços, apoio aos setores
de produção, serviço de vigilância nortuna interna do Instituto, assim como
as atividades pedagógicas como por exemplo, visitas técnicas (viagens
municipais e intermunicipais e até interestaduais), atendimentos
emergenciais aos alunos internos. Vale destacar também o transporte de
servidores em viagens a serviço, inclusive viagens para Uberaba para o
cumprimento de suas agendas em reuniões e demais atividades junto a
nossa Reitoria.

c)
Quantidade de veículos em uso ou
na responsabilidade da UJ, discriminados
por grupos, segundo a classificação que
lhes seja dada pela UJ (por exemplo,
veículos de representação, veículos de
transporte institucional etc.), bem como
sua totalização por grupo e geral;

Veículos de Serviços Comuns: 23
Total de Veículos: 23
Observação: 6 veículos encontram-se em processo para desfazimento,
sendo: 01 veiculo do grupo IV/D, (transporte coletivo ), 05 veículos do
grupo IV/B-1 (transporte de carga leve)

d) Média anual de quilômetros
rodados, por grupo de veículos, segundo
a classificação contida na letra “c” supra;

Véiculos de Serviços Comuns:
• Grupo de veículos IV/D - (transporte coletivo ) – 36.188,00 km;
• Grupo de veículos IV/B-1- (transporte de carga leve) -123438 Km;
• Grupo de veículo IV/E-1 (serviço individual) - 6280 km;
• Grupo de veiculo IV/B-2 - (transporte de carga pesada) – 3400,00 Km;

e)
Idade média da frota, por grupo de
veículos;

Véiculos de Serviços Comuns:
• Grupo de veículos IV/D – 10 anos
• Grupo de veículos IV/B-1- (transporte de carga leve) - 14 anos
• Grupo de veículo IV/E-1 – (serviço individual) – 6 anos
• Grupo de veiculo IV/B-2 – (transporte de carga pesada) – 35 anos

f)
Custos associados à manutenção da
frota (Por exemplo, gastos com
combustíveis e lubrificantes, revisões
periódicas, seguros obrigatórios, pessoal
responsável pela administração da frota,
entre outros);

Véiculos de Serviços Comuns:
• Grupo de veículos IV/D - (transporte coletivo ) – R$ 43.765,39
• Grupo de veículos IV/B-1 - (transporte de carga leve) - R$ 36.975,49
• Grupo de veículo IV/E-1 - (serviço individual) – R$ 350,00
• Grupo de veiculo IV/B-2 -(transporte de carga pesada) – R$7.454,54
Total: ............................................................................................ R$
88.545,42

g)
Plano de substituição da frota;
h)
Razões de escolha da aquisição em
detrimento da locação;

Aquisição de um caminhão de 4.500 Kg, e um veiculo de 5 lugares.
O Instituto possui motorista efetivados para a execução do serviço.
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i)
Estrutura de controles de que a UJ
dispõe para assegurar uma prestação
eficiente e econômica do serviço de
transporte

• Manter fichas de registros de veículos contendo informações sobre marca,
cor, ano de fabricação, tipo, número da nota fiscal, modelo, número do
motor e do chassi, data de aquisição, placa e número de registro no Detran,
local onde se encontra e responsável por sua guarda e conservação;
• Manter arquivo de, autorizações para abastecimento de veículos e
equipamentos devidamente identificadas com dados do veículo assinadas
pelo chefe do setor e pelo motorista;
• Manter mapas de controle de quilometragem e abastecimento;(Sistema de
abastecimento via cartão de credito)
• Manter mapas de controle do desempenho dos veículos para a promoção
de revisões e/ou manutenções;
• Manter controle sobre reposições de peças em veículos, incluindo-se
pneus.

Fonte: Diretoria de Administração e Planejamento do Campus Uberlândia, incluindo os dados dos Câmpus Uberlândia e Uberlândia Centro

6.2 GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO
6.2.1 Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial
Quadro 136 - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da
União

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

BRASIL

QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE
PROPRIEDADE DA UNIÃO DE
RESPONSABILIDADE DA UJ

MINAS GERAIS
PATOS DE MINAS

EXERCÍCIO
2013
35
1

EXERCÍCIO
2012
36
1

PATROCÍNIO

1

1

UBERLÂNDIA
ITUIUTABA

27
3

27
3

PARACATU

1

2

UBERABA

2

2

Subtotal Brasil

35

36

Subtotal Exterior

0

0

Total (Brasil + Exterior)

35

36

EXTERIOR

Fonte: SPIUnet - Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União
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6.2.2 Discriminação dos Bens Imóveis Sob a Responsabilidade da UJ, Exceto Imóvel funcional
Quadro 137 - Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ, exceto Imóvel Funcional
UG

RIP

Regime

158099
158099
158099
158311
158311
158311
158309
158310
158310
158312

4959.00026.500-3
4961.00014.500-0
5403.00425.500-0
4683 00018.500-3
4683 00020.500-4
4683.00022.500-5
4939.00031.500-6
5401.00013.500-4
5401.00006.500-6
5403 00004.500-1

21
21
21
21
21
21

Estado de
Conservação

21
21
21

2
3
4
1
1
1
1
4
3

21

4

Valor do Imóvel
Valor
Histórico
6.191.247,71
740.000,00
2.520.750,00
665.000,00
165.000,00
570.000,00
1.259.250,00
1.709.823,99
263.527,19
5.839.076,70

Data da
Avaliação
30/11/12
13/09/12
28/08/13
20/12/13
20/12/13
20/12/13
30/12/13
19/12/13
19/12/13
23/12/13

Despesa no Exercício
Valor
Reavaliado
6.376.919,50
2.151.653,31
7.719.040,67
21.199.302,18
3.181.030,60
11.469.538,00
2.034.996,00
16.571.292,57
5.842.459,94
27.427.868,44

Total

185.671,79
1.308.735,76

Com
Manutenção
44.119,10
108.154,12
5.850,00
101.773,96
19.000,00
60.642,76
24.391,00

1.494.407,55

363.930,94

Com Reformas

Fonte: SPIUnet e SIAFI

6.2.2.1 Análise Crítica
O IFTM é cessionário de dois terrenos e um prédio no município de Uberaba, conforme dados a seguir:
a) Terreno situado no Parque Tecnológico da cidade de Uberaba/MG, com área de 14.080 m² para instalação da sede da Reitoria;
b) Terreno situado no Parque Tecnológico da cidade de Uberaba/MG, com área de 12.136,79 m² para instalação da Unidade II do Campus
Uberaba;
c) Prédio situado no Parque Tecnológico da cidade de Uberaba/MG, com terreno totalizando 35.883,86 m², onde funciona a Unidade de
Ensino à Distância- EAD deste IFTM;
Ressaltamos que os imóveis listados acima não estão registrados no SPIUnet, uma vez que não há opção neste sistema para cadastrar imóvel
cedido por terceiros à União.
Informamos que o terreno abaixo especificado foi cedido pelo Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais para instalação do
Centro de Treinamento em Aquicultura e Pesca na cidade de Frutal, porém por razão de ocorrências de fatos imprevistos não foi possível concretizar a
construção do referido Centro. Assim, a referida área foi devolvida ao órgão cedente, por meio do Termo de Rescisão Bilateral do Termo de Cessão de
Uso de Imóvel, publicado no Diário do Executivo/MG de 06/08/2013..
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a) Terreno situado na Fazenda Frutal e Chácara Sabiá na cidade de Frutal/MG, com área de 10.000 m² para instalação do Centro de
Treinamento em Aqüicultura e Pesca.
Informamos, ainda, que o imóvel localizado no município de Paracatu, RIP 4939.00033-500-7, doado pela União, foi revertido ao patrimônio
imobiliário da União em 17/04/2013, conforme Contrato de Reversão, uma vez que o referido município doou outro imóvel onde atualmente funciona
o Campus Paracatu.
6.2.3 Discriminação de Imóveis Funcionais da União sob Responsabilidade da UJ
Quadro 138 - Discriminação de Imóveis Funcionais da União sob responsabilidade da UJ
OCUPAÇÃO/UG

RIP

Estado de
Conservação

Valor do Imóvel
Valor Histórico

Despesa no Exercício

Data da
Avaliação

Valor
Reavaliado

Com
Reformas

Com
Manutenção

Ocupados
158312

5403 00353.500-0

4

44.317,47

23/12/13

140.710,37

-

-

158312

5403 00354.500-5

4

76.970,58

23/12/13

227.469,38

-

-

158312

5403 00357.500-1

4

63.476,11

23/12/13

199.576,70

-

-

158312

5403 00358.500-7

4

57.895,24

23/12/13

178.474,56

-

-

158312

5403 00359.500-2

4

57.895,24

23/12/13

149.680,37

-

-

158312

5403 00360.500-8

4

45.117,27

23/12/13

121.055,47

-

-

158312

5403 00361.500-3

4

30.344,58

23/12/13

134.144,01

-

158312

5403 00362.500-9

4

29.946,07

23/12/13

130.337,49

-

-

158312

5403 00363.500-4

4

30.743,99

23/12/13

126.906,85

-

-

158312

5403 00364.500-0

4

33.937,83

23/12/13

116.553,21

-

-

158312

5403 00366.500-0

4

43.921,51

09/12/13

171.352,29

-

-

158312

5403 00367.500-6

4

32.740,16

09/12/13

114.239,42

-

-

158312

5403 00368.500-1

4

57.096,35

09/12/13

218.214,47

-

-

158312

5403 00369.500-7

4

40.725,97

09/12/13

142.305,74

-

-

158312

5403 00370.500-2

4

47.912,92

09/12/13

124.872,16

-

-

158312

5403 00372.500-3

4

36.733,89

09/12/13

138.722,92

-

-

158312

5403 00376.500-5

4

36.538,07

06/12/13

219.592,53

-
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158312

5403 00377.500-0

4

49.859,68

09/12/13

339.080,29

-

-

158312

5403 00378.500-6

4

33.938,54

05/12/13

104.281,97

-

-

158312

5403 00380.500-7

4

32.739,99

09/12/13

143.805,70

-

-

Vazios
158312

5403 00355.500-0

4

54.292,67

23/12/13

178.008,52

-

-

158312

5403 00356.500-6

4

54.300,35

23/12/13

140.710,94

-

-

158312

5403 00365.500-5

4

29.146,57

09/12/13

112.774,78

-

-

158312

5403 00371.500-8

4

52.705,37

09/12/13

181.657,83

-

-

158312

5403 00379.500-1

4

39.755,02

23/12/13

163.163,34

-

-

-

-

Total
Fonte: SPIUnet Campus Uberlândia

6.2.3.1 Análise Crítica
Não existem problemas na gestão de imóveis funcionais do Campus Uberlândia. Os imóveis funcionais estão ocupados por servidores ativos
de forma regular, sem ocorrência de transtornos para a União.
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6.3 IMÓVEIS LOCADOS DE TERCEIROS

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

MINAS GERAIS
UBERABA

QUANTIDADE DE IMÓVEIS
LOCADOS DE TERCEIROS
PELA UJ
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
2013
2012
2
2
1
1

1

Subtotal Brasil

2

2

Subtotal Exterior

0

0

Total (Brasil + Exterior)

2

2

PARACATU

1

BRASIL

EXTERIOR

Fonte: SPIUnet

6.3.1 Análise Crítica
O imóvel no município de Paracatu foi locado para atender situação excepcional de
instalação dos setores administrativos do Campus Paracatu, motivado pela interdição de parte do
prédio do referido campus, o qual se encontra avariado e sob intervenção judicial.
O imóvel no município de Uberaba encontra-se locado para instalação da Reitoria do
IFTM, enquanto aguarda a conclusão do prédio próprio.

7 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO
CONHECIMENTO
7.1 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)
Quadro 139 - Gestão Da Tecnologia Da Informação Da Unidade Jurisdicionada
Quesitos a serem avaliados
1. Em relação à estrutura de governança corporativa e de TI, a Alta Administração da Instituição:
X Aprovou e publicou plano estratégico institucional, que está em vigor.
X
monitora os indicadores e metas presentes no plano estratégico institucional.
X Responsabiliza-se pela avaliação e pelo estabelecimento das políticas de governança, gestão e uso corporativos de
TI.
aprovou e publicou a definição e distribuição de papéis e responsabilidades nas decisões mais relevantes
quanto à gestão e ao uso corporativos de TI.
aprovou e publicou as diretrizes para a formulação sistemática de planos para gestão e uso corporativos de
TI, com foco na obtenção de resultados de negócio institucional.
aprovou e publicou as diretrizes para gestão dos riscos aos quais o negócio está exposto.
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X

aprovou e publicou as diretrizes para gestão da segurança da informação corporativa.
aprovou e publicou as diretrizes de avaliação do desempenho dos serviços de TI junto às unidades usuárias
em termos de resultado de negócio institucional.
aprovou e publicou as diretrizes para avaliação da conformidade da gestão e do uso de TI aos requisitos
legais, regulatórios, contratuais, e às diretrizes e políticas externas à instituição.
X Designou formalmente um comitê de TI para auxiliá-la nas decisões relativas à gestão e ao uso corporativos de
TI.
X Designou representantes de todas as áreas relevantes para o negócio institucional para compor o Comitê de TI.
X Monitora regularmente o funcionamento do Comitê de TI.
2. Em relação ao desempenho institucional da gestão e de uso corporativos de TI, a Alta Administração da
instituição:
X Estabeleceu objetivos de gestão e de uso corporativos de TI.
Estabeleceu indicadores de desempenho para cada objetivo de gestão e de uso corporativos de TI.
Estabeleceu metas de desempenho da gestão e do uso corporativos de TI, para 2012.
Estabeleceu os mecanismos de controle do cumprimento das metas de gestão e de uso corporativos de TI.
Estabeleceu os mecanismos de gestão dos riscos relacionados aos objetivos de gestão e de uso corporativos de TI.
Aprovou, para 2012, plano de auditoria(s) interna(s) para avaliar os riscos considerados críticos para o negócio e
a eficácia dos respectivos controles.
Os indicadores e metas de TI são monitorados.
X Acompanha os indicadores de resultado estratégicos dos principais sistemas de informação e toma decisões a
respeito quando as metas de resultado não são atingidas.
Nenhuma das opções anteriores descreve a situação desta instituição.
3. Entre os temas relacionados a seguir, assinale aquele(s) em que foi realizada auditoria formal em 2012, por
iniciativa da própria instituição:
Auditoria de governança de TI.
Auditoria de sistemas de informação.
Auditoria de segurança da informação.
Auditoria de contratos de TI.
Auditoria de dados.
Outra(s). Qual(is)?
_____________________________________________________________________________
X Não foi realizada auditoria de TI de iniciativa da própria instituição em 2012.
4. Em relação ao PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação) ou instrumento congênere:
A instituição não aprovou e nem publicou PDTI interna ou externamente.
X A instituição aprovou e publicou PDTI interna ou externamente.
X A elaboração do PDTI conta com a participação das áreas de negócio.
X A elaboração do PDTI inclui a avaliação dos resultados de PDTIs anteriores.
X O PDTI é elaborado com apoio do Comitê de TI.
X O PDTI desdobra diretrizes estabelecida(s) em plano(s) estratégico(s) (p.ex. PEI, PETI etc.).
X O PDTI é formalizado e publicado pelo dirigente máximo da instituição.
O PDTI vincula as ações (atividades e projetos) de TI a indicadores e metas de negócio.
O PDTI vincula as ações de TI a indicadores e metas de serviços ao cidadão.
X O PDTI relaciona as ações de TI priorizadas e as vincula ao orçamento de TI.
O PDTI é publicado na internet para livre acesso dos cidadãos. Se sim, informe a URL completa do PDTI:
_______________________________________________________________________________
5. Em relação à gestão de informação e conhecimento para o negócio:
X Os principais processos de negócio da instituição foram identificados e mapeados.
X Há sistemas de informação que dão suporte aos principais processos de negócio da instituição.
X Há pelo menos um gestor, nas principais áreas de negócio, formalmente designado para cada sistema de
informação que dá suporte ao respectivo processo de negócio.
6. Em relação à gestão da segurança da informação, a instituição implementou formalmente (aprovou e
publicou) os seguintes processos corporativos:
X Inventário dos ativos de informação (dados, hardware, software e instalações).
Classificação da informação para o negócio, nos termos da Lei 12.527/2011 (p.ex. divulgação ostensiva ou
classificação sigilosa).
Análise dos riscos aos quais a informação crítica para o negócio está submetida, considerando os objetivos de
disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade.
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Gestão dos incidentes de segurança da informação.
7. Em relação às contratações de serviços de TI: utilize a seguinte escala: (1) nunca (2) às vezes (3) usualmente (4)
sempre
(3) são feitos estudos técnicos preliminares para avaliar a viabilidade da contratação.
(4) nos autos são explicitadas as necessidades de negócio que se pretende atender com a contratação.
(3) são adotadas métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato.
(3) os pagamentos são feitos em função da mensuração objetiva dos resultados entregues e aceitos.
(4) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, os artefatos recebidos são avaliados conforme padrões
estabelecidos em contrato.
(4) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, há processo de software definido que dê suporte aos termos
contratuais (protocolo e artefatos).
8. Em relação à Carta de Serviços ao Cidadão (Decreto 6.932/2009): (assinale apenas uma das opções abaixo)
X O Decreto não é aplicável a esta instituição e a Carta de Serviços ao Cidadão não será publicada.
Embora o Decreto não seja aplicável a esta instituição, a Carta de Serviços ao Cidadão será publicada.
A instituição a publicará em 2013, sem incluir serviços mediados por TI (e-Gov).
A instituição a publicará em 2013 e incluirá serviços mediados por TI (e-Gov).
A instituição já a publicou, mas não incluiu serviços mediados por TI (e-Gov).
A instituição já a publicou e incluiu serviços mediados por TI (e-Gov).
9. Dos serviços que a UJ disponibiliza ao cidadão, qual o percentual provido também por e-Gov?
X Entre 1 e 40%.
Entre 41 e 60%.
Acima de 60%.
Não oferece serviços de governo eletrônico (e-Gov).
Comentários
Registre abaixo seus comentários acerca da presente pesquisa, incluindo críticas às questões, alerta para situações
especiais não contempladas etc. Tais comentários permitirão análise mais adequada dos dados encaminhados e
melhorias para o próximo questionário.
Fonte: Diretoria de Tecnologia da informação

7.1.1 Análise Crítica
Durante o ano de 2013 as iniciativas da Direção de Tecnologia da Informação e
Comunicação (DTIC) no intuito de atender a Legislação pertinente à área foram:


A participação da DTIC em fóruns de discussão sobre a governança de TI;



A elaboração da Política de Segurança da Informação e Comunicação (POSIC) pela DTIC
em conjunto com o Comitê Gestor de Segurança da Informação (CGSI) e sua aprovação
pelo Conselho Superior;



O avanço dos trabalhos de desenvolvimento do sistema integrado de gestão ERP-IFTM nas
áreas administrativas do negócio, focando o planejamento e a execução;



A criação de métricas associadas à Metodologia de Desenvolvimento de Softwares (MDS)
empregada no desenvolvimento dos aplicativos de Gestão e Acadêmicos da Instituição;



O início dos trabalhos de elaboração do PDTI 2014-2015 com vistas à análise dos resultados
obtidos com o PDTI 2012-2013 a fim de alicerçar os trabalhos;



A implantação de projetos de segurança da informação através da capacitação de servidores
da área de Ti no uso adequado das ferramentas de firewall adotadas em todos os Campus e
reitoria;



A ativa participação do comitê de Tecnologia da Informação em todas as iniciativas
anteriormente destacadas.
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8 GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
8.1 GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS
Quadro 140 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis
Aspectos sobre a gestão ambiental
Licitações Sustentáveis
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas
licitações que levem em consideração os processos de extração ou fabricação,
utilização e descarte dos produtos e matérias primas.
·
Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de
sustentabilidade ambiental foram aplicados?

2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos
atualmente adquiridos pela unidade são produzidos com menor consumo de
matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável.
3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles
fabricados por fonte não poluidora bem como por materiais que não
prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis).
4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido
considerada a existência de certificação ambiental por parte das empresas
participantes e produtoras (ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo
condição na aquisição de produtos e serviços.
·
Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação
ambiental tem sido considerada nesses procedimentos?
5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram
para o menor consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas,
lâmpadas econômicas).
·
Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da
aquisição desses produtos sobre o consumo de água e energia?
6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex:
papel reciclado).

Avaliação
1

2

3

4

5

X
Para aquisição de alguns mobiliários foi exigido apresentar, conforme disposto na IN 01/2010 do
Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, laudo ou certificado que comprove que a
EMPRESA LICITANTE, ou que o FABRICANTE DO PRODUTO, por ela ofertado, observa os
requisitos ambientais para a certificação do INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor
impacto ambiental em relação aos seus similares.
X

X

X

X

-

X
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·
Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos
adquiridos?

7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais
eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.
·
Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico
utilizado foi incluído no procedimento licitatório?
8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de
reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).
·
Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência
tem sido manifestada nos procedimentos licitatórios?

PASTA ARQUIVO TIPO CATÁLOGO 250 MM X 345 MM COR PRETA PASTA ARQUIVO, MATERIAL
PAPELÃO RECICLADO;
PAPEL SULFITE A3 RECICLADO;
ENVELOPE, MATERIAL PAPEL OFF-SET RECICLADO;
CANETA HIDROGRÁFICA CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO;
PAPEL OFÍCIO 216 MM X 355 MM 75 G/M2 COR BRANCA PAPEL OFÍCIO, RECICLADO;
ENVELOPE KRAFT 229 X 324MM 80 G/M2 ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT RECICLADO;
RÉGUA COMUM PLÁSTICO CRISTAL RECICLADO;
CANETA HIDROGRÁFICA 4.0MM CANETA HIDROGRÁFICA, PONTA DE POLIÉSTER 4.0MM,
ESCRITA GROSSA, TINTA À BASE DE ÁGUA, MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO;
PASTA ARQUIVO PLÁSTICO COM ABAS E ELÁSTICO 245 MM X 340 MM PASTA ARQUIVO,
MATERIAL POLIPROPILENO RECICLADO;
CANETA HIDROGRÁFICA ESTOJO COM 12 CORES CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL
PLÁSTICO RECICLADO;
CANETA HIDROGRÁFICA ESCRITA FINA MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO;
PASTA ARQUIVO PAPELÃO COM ABAS E ELÁSTICO 230 MM X 360 MM PASTA ARQUIVO,
MATERIAL
PAPELÃO
RECICLADO;
ENVELOPE KRAFT 270 X 370MM 80 G/M2 ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT RECICLADO;
BLOCO RECADO COR AMARELA BLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL RECICLADO;
ENVELOPE KRAFT 240 X 340MM 110 G/M2 ENVELOPE, PAPEL KRAFT RECICLADO;
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO;
ENVELOPE OFF-SET 140 X 229MM 75 G/M2 ENVELOPE, MATERIAL PAPEL OFF-SET RECICLADO;
PASTA ARQUIVO PLÁSTICO 250 MM X 335 MM PASTA ARQUIVO, MATERIAL POLIPROPILENO
RECICLADO;
PASTA ARQUIVO DE PAPELÃO 230 MM X 340 MM PASTA ARQUIVO, MATERIAL PAPELÃO
RECICLADO;
PORTA LÁPIS CLIPS LEMBRETE 22,5 X 6,5 CM PORTA-LÁPIS/ CLIPS /LEMBRETE: CONJUNTO
CONTENDO PORTA LÁPIS, PORTA CLIPS E PORTA LEMBRETE. MATERIAL POLIESTIRENO
RECICLADO;
PASTA ARQUIVO PLÁSTIVO COM ABAS E ELASTICO 245 MM X 330 MM PASTA ARQUIVO,
MATERIAL POLIPROPILENO RECICLADO;
RÉGUA ESCRITÓRIO POLIESTIRENO RECICLADO 30 CM;
PAPEL FLIP CHART RECICLADO COR NATURAL;
ENVELOPE OFF-SET 160 X 230MM 90 G/M2 ENVELOPE, MATERIAL PAPEL OFF-SET RECICLADO.

X
Sim ( X )

Não ( )
X

A unidade para fornecimento de alguns itens é "refil", como por exemplo: especificação do item:
sabonete liquido, unidade de fornecimento: refil. Em alguns itens é exigido na própria especificação
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que ele seja "recarregável", ex: Pincel atômico, recarregável.
9. Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de
durabilidade e qualidade de tais bens e produtos.
10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de
engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e
operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à
utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.
11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem
como sua destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006.
12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores
visando a diminuir o consumo de água e energia elétrica.
·
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa
campanha (palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?
13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da
necessidade de proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais
voltadas para os seus servidores.
·
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa
campanha (palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?

X

X

X
X
Por intermédio de palestras, cartazes, folders, placas, propaganda "boca a boca" e emails.
X
Por intermédio de palestras, cartazes, folders, placas, propaganda "boca a boca" e emails.

Considerações Gerais: Os quesitos foram respondidos considerando as avaliações da Coordenação de Licitações e Contratos, da Coordenação de Atividades Administrativas e da
Coordenação de Serviços de Engenharia da Reitoria.
LEGENDA
Níveis de Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ.
Fonte: Pró-Reitoria de Administração
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8.2 CONSUMO DE PAPEL, ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA
8.2.1 Política de Consumo de Papel, Água e Energia
Segue abaixo documento do IFTM que trata sobre o assunto:
Figura 7 - Justificativa Geral sobre consumo de Papel, Energia e Água
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8.2.2 Reitoria
Quadro 141 - Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água - Reitoria
Adesão a Programas de Sustentabilidade
Ano de
Nome do Programa
Resultados
Adesão
• Melhor controle de dados de consumo;
PES - Projeto de Esplanada Sustentável
2013
• Redução do consumo de energia e água;
• Maior aquisição e consumo de papel reciclado.

Quantidade

Valor

Recurso Consumido

Exercícios

Papel

2013
765

2012
1025

2011
1172

2013
6.533,50

2012
8.097,50

2011
9.977,73

Água

4225

2280

1167

12.391,62

7.354,59

3.227,28

283786

132390

69527

122.332,27

58.149,13

28.708,60

Energia Elétrica

141.257,39
73.601,22
41.913,61
Total
* Observações: O papel está sendo mensurado em resmas, a água em metro cúbico e a energia elétrica em
kilowatts/hora
Fonte: Processos administrativos e controle em planilhas para despesas com água e energia elétrica, e controle de almoxarifado para papel, incluindo a
Reitoria, Campus Patos de Minas e Unidade de Ensino à Distância-EAD

ÁGUA
REITORIA
REITORIA (nova sede)
Unidade EAD

QUANTIDADE
1053
1981
1191

VALOR
R$ 3.474,88
R$ 5.904,62
R$ 3.012,12

UASG
158099
158099
158099

TOTAL

4225

R$ 12.391,62

#

ENERGIA
REITORIA
Unidade EAD
Campus PATOS DE MINAS

QUANTIDADE
98499
143239
42048

VALOR
R$ 42.604,38
R$ 62.543,95
R$ 17.183,94

UASG
158099
158099
158099

TOTAL

283786

R$ 122.332,27

#

PAPEL
RECICLADO
SULFITE

ENTRADAS
500
0

SAÍDAS
467
265

TOTAL

500

732

V. UNITÁRIO
R$ 8,88
R$ 7,90

TOTAL
R$ 4.440,00
R$ 2.093,50

R$ 16,78

R$ 6.533,50

* Levando-se em consideração a Reitoria, Unidade EAD e Campus Patos de Minas.

8.2.3 Campus Ituiutaba
Quadro 142 - Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água - Campus Ituiutaba
Adesão a Programas de Sustentabilidade
Ano de
Nome do Programa
Resultados
Adesão
• Melhor controle de dados de consumo;
PES - Projeto de Esplanada Sustentável
2013
• Redução do consumo de energia e água;
• Maior aquisição e consumo de papel reciclado.

Recurso Consumido

Quantidade

Valor
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Exercícios
2013

2012

717

2011

2013

2012

2011

615

79

6.205,72

5.104,50

655,70

4161

3412

2615

29.043,36

19.685,95

8.803,05

262425

189505

Papel
Água

177776
99.681,62
107.751,37
104.085,08
Total
134.930,70
132.541,82
113.543,83
* Observações: O papel está sendo mensurado em resmas, a água em metro cúbico e a energia elétrica em
kilowatts/hora

Energia Elétrica

Fonte: Almoxarifado (SPA) - Coordenação de Administração do Campus Ituiutaba

8.2.4 Campus Paracatu
Quadro 143 - Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água – Campus Paracatu
Adesão a Programas de Sustentabilidade
Ano de
Nome do Programa
Resultados
Adesão
• Melhor controle de dados de consumo;
PES - Projeto de Esplanada Sustentável
2013
• Redução do consumo de energia e água;
• Maior aquisição e consumo de papel reciclado.

Quantidade

Valor

Recurso
Consumido

Exercícios
2013

2012

2011

2013

2012

2011

Papel

755

272

118

5.964,50

2.148,80

932,20

Água

6480

6480

6480

40.408,77

37.359,01

31.082,78

196073

179374

159758
82.872,65
87.928,11
77.305,67
Total
129.245,92
127.435,92
109.320,65
* Observações: O papel está sendo mensurado em resmas, a água em metro cúbico e a energia elétrica em
kilowatts/hora

Energia Elétrica

Fonte: Coordenação Geral de Administração e Planejamento do Campus Paracatu

8.2.5 Campus Uberaba
Quadro 144 - Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água - Campus Uberaba
Adesão a Programas de Sustentabilidade
Ano de
Nome do Programa
Resultados
Adesão
• Melhor controle de dados de consumo;
PES - Projeto de Esplanada Sustentável
2013
• Redução do consumo de energia e água;
• Maior aquisição e consumo de papel reciclado.

Quantidade

Valor

Recurso
Consumido

Exercícios
2013

2012

2011

2013

2012

2011

Papel

2.537

1.023

3.116

24.941,00

8.587,01

26.544,80

Água

2.474

1.661

2.462

12.904,43

6.859,02

8.407,92

743.029

712.189

854.481
267.123,82
257.662,47
307.335,10
Total
304.969,25
273.108,50
342.287,82
* Observações: O papel está sendo mensurado em resmas, a água em metro cúbico e a energia elétrica em
kilowatts/hora

Energia Elétrica

Fonte: Diretoria de Administração e Planejamento do Campus Uberaba, incluindo o Campus Uberaba (Unidade I e II) e Campus Patrocínio
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8.2.6 Campus Uberlândia
Quadro 145 - Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água - Campus Uberlândia
Adesão a Programas de Sustentabilidade
Ano de
Nome do Programa
Resultados
Adesão
• Melhor controle de dados de consumo;
• Redução do consumo de energia e água;
PES - Projeto de Esplanada Sustentável
2013
• Maior aquisição e consumo de papel
reciclado.

Quantidade

Valor

Recurso Consumido
*

Exercícios

Papel

2013
2206

2012
1171

Água

1862
593322

Energia Elétrica

2011
1126

2013
19.716,54

2012
10.541,58

2011
8.983,81

2823

2042

8.062,97

6.136,73

4.050,22

617555

587375
Total

192.021,90
219.801,41

227.985,88
244.664,19

215.542,81
228.576,84

O consumo efetivo de papel no exercício de 2013 segue abaixo:
Quantidade
Valor
1295
11.221,52
* Observações: O papel está sendo mensurado em resmas, a água em metro cúbico e a energia elétrica em
kilowatts/hora
Papel

Fonte: Almoxarifado - Sistema SPA e faturas, incluindo o Campus Uberlândia e Uberlândia Centro

9 CONFORMIDADES E TRATAMENTOS DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E
NORMATIVAS
9.1 TRATAMENTO DE DILBERAÇÕES EXARADAS EM ACÓRDÃOS DO TCU
9.1.1 Deliberações do TCU Atendidas no Exercício
Quadro 146 - Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro
Deliberações do TCU

100903

Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem
01

Processo
041.331/2012-5

Acórdão
212/2013-TCU-Plenário

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
Reitoria
Descrição da Deliberação

Item
9.2

Tipo
DE

Comunicação
Expedida
Ofício 0225/2013TCU/SECEX-MG
Código SIORG
101910

9.2 com base no art. 71, IX, da Constituição Federal, c/c o art. 45 da Lei nº 8.443/92, determinar ao IFTM que adote, no
prazo de 5 (cinco) dias a contar da ciência, as providências necessárias à anulação da Concorrência nº 1/2012,
encaminhando ao Tribunal, no mesmo prazo, documentação que comprove o cumprimento deta determinação.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
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X-X

Síntese da Providência Adotada
Publicação da anulação da concorrência 1/2012 no DOU nº 38 de 26/02/2013, Seção 3, Página 53
Síntese dos Resultados Obtidos
Anulação da concorrência 1/2012 para atendimento da determinação do acórdão TCU 212/2013
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Não houve fatores negativos/positivos ou que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Fonte: Chefia de Gabinete

9.2 TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO OCI 9.2.1 RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO
DE CONTROLE INTERNO ATENDIDAS NO EXERCÍCIO
9.2.1 Recomendações do Órgão de Controle Interno Atendidas no Exercício
Quadro 147 - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro

100903

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

01

158099

II

Comunicação Expedida
Ofício nº
2049/2013/CGUMG/CGU-PR

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Reitoria

101910

Descrição da Recomendação
Adotar providências para o cumprimento do disposto no art. 8º da Instrução Normativa CGU nº 7, de 29/12/2006.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Coordenação Geral de Controle Interno e Coordenações de Controle Interno dos
câmpus

Código SIORG

Síntese da Providência Adotada
Os relatórios de auditoria emitidos pelas respectivas unidades estão sendo enviados dentro dos prazos fixados, dando
cumprimento ao disposto no art. 8º da IN CGU nº 7/2006.
Síntese dos Resultados Obtidos
Dar ciência à CGU/MG sobre os resultados dos trabalhos da equipe de auditoria do IFTM
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Analisamos a referida recomendação como fato positivo para a Instituição e não houve dificuldades para a adoção de
providências pelos Diretores Gerais e Reitor do IFTM.
Fonte: Chefia de Gabinete

9.3 INFORMAÇÕES SOBRE A ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA
Informações de como está estruturada a área de auditoria interna e de como é feito o
acompanhamento dos resultados de seus trabalhos, demonstrando, pelo menos:
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9.3.1 Estrutura e posicionamento da unidade de auditoria no organograma da UJ:
9.3.1.1 Reitoria
A estrutura da Unidade de Auditoria Interna - Reitoria tem em seu quadro 01 (uma)
servidora, que atuou até o mês de dezembro de 2013, como Chefe de Auditoria Interna - Reitoria,
sendo celebrada, por ato administrativo (apostilamento) a alteração da denominação da função para
Coordenadora Geral de Controle Interno. A mesma, também, exerce as atividades de executar ações
e atividades de auditoria no âmbito da Reitoria.
O estatuto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro,
foi aprovado pela Resolução n° 1, de 17.08.2009, publicado pelo Diário Oficial da União n° 160,
Seção 1, de 21.08.2009, do Conselho Superior, em que a Unidade de Auditoria Interna, está prevista
no “Capítulo II - Da Reitoria, Seção IV - Da Auditoria Interna, Art.21”, onde é considerada como o
"órgão de controle 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.
O Regimento Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo
Mineiro foi aprovado pela Resolução do Conselho Superior/IFTM/nº 41, de 29.11.2010, onde a
unidade encontra-se inserida na Seção I - Da Auditoria Interna - AUDIN.
Extraímos o organograma abaixo, do sítio do IFTM, conforme endereço eletrônico:
http://www.iftm.edu.br, dirigido para Reitoria/Institucional/Estrutura Organizacional.
Esta unidade posiciona-se no organograma desta Unidade Gestora, conforme abaixo:
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Figura 8 - Organograma Auditoria

Página 185 de 229

IFTM – Relatório de Gestão 2013

9.3.1.2 Câmpus Uberaba
“A Coordenação de Controle Interno do Câmpus Uberaba está subordinada diretamente à
Direção Geral do câmpus. A estrutura composta pela coordenação é de 01 servidor lotado em uma
sala, com 01 mesa, 01 cadeira, 01 impressora, 01 ventilador e 01 armário.
A unidade de auditoria interna consta de um organograma denominado “Estrutura
Organizacional” no portal do IFTM, dentro do link denominado “Institucional”, o mesmo descreve
a estrutura organizacional da Coordenação Geral de Controle Interno, antiga Auditoria Interna,
ligada diretamente ao Reitor. Em relação à Coordenação de Controle Interno do câmpus Uberaba,
formalmente existe a portaria de designação n° 950, de 08 de novembro de 2012, e portaria n°
1.290, de 21 de novembro de 2013, ambas publicadas no Diário Oficial da União, esta última
referente à estrutura organizacional de todo o IFTM”.
9.3.1.3 Câmpus Uberlândia
“A unidade de auditoria está estruturada pela Coordenação de Controle Interno CCI/Câmpus Uberlândia, composta por apenas um (01) servidor, lotado como coordenador e
executor das ações de controle que possui abrangência sobre os Câmpus Uberlândia e Câmpus
Uberlândia Centro. A CCI/Câmpus Uberlândia está posicionada no organograma como unidade
vinculada à Direção Geral do Câmpus Uberlândia e subordinada tecnicamente à Coordenação Geral
de Controle Interno - Reitoria”.
9.3.1.4 Câmpus Ituiutaba
“A unidade de auditoria do Câmpus Ituiutaba, denominada Coordenação de Controle
Interno, compõe a estrutura da Direção Geral da unidade e subordina-se hierarquicamente ao
Diretor Geral. Tecnicamente, vincula-se à orientação da Coordenação-Geral de Controle Interno da
Reitoria.
Sua estrutura é composta por 02 servidores, sendo 01 coordenador e 01 agente de controle
trabalhando em regime de tempo integral. A CCI dispõe dos recursos materiais necessários para a
realização de seus trabalhos.
Vide organograma”:
Figura 9 - Organograma Auditoria - Câmpus Ituiutaba

9.3.1.5 Câmpus Paracatu
“Os artigos 55 a 58 do Regimento Geral do IFTM (Resolução/IFTM n° 40/2010) citam a
estrutura da Auditoria Interna, que após o apostilamento ocorrido por meio da Portaria/IFTM nº
1.327, de 02 de dezembro de 2013, teve sua denominação alterada para Coordenação Geral de
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Controle Interno, neste interim, é observado que somente as competências do responsável pela
Coordenação Geral de Controle Interno são descritos na referida norma.
Quanto à estrutura da Coordenação de Controle Interno do Câmpus Paracatu, até o
momento ainda não houve normatização interna, assim, existe a carência de regulamentação quanto
à composição, vinculação, funcionamento, atribuições, etc. Entretanto, podemos relatar que
informalmente a referida coordenação está inserida na Direção Geral do câmpus e subordina-se
hierarquicamente ao Diretor Geral. Sua estrutura física é composta por um servidor que coordena e
executa as atividades. Já em relação à estrutura material, compõem-se de uma mesa, duas cadeiras,
um computador, um armário, uma impressora e um umidificador de ar.
Em
relação ao organograma, informamos que, apesar de constar organograma
denominado “Estrutura Organizacional” no portal do IFTM, dentro do link denominado
“Institucional”, este organograma descreve a estrutura organizacional apenas da Coordenação Geral
de Controle Interno, antiga Auditoria Interna, posicionando-a com ligação direta ao Reitor, já em
relação à Coordenação de Controle Interno do Câmpus, devido à ausência de regulamentação
interna, informalmente podemos relatar que se encontra ligada diretamente à Direção Geral do
Câmpus Paracatu”.
9.3.2 Trabalhos mais relevantes realizados no exercício e principais constatações
9.3.2.1 Reitoria
Cabe registrarmos que quando a equipe de auditoria do IFTM planejou suas ações e
atividades de auditoria, por ocasião da elaboração do Plano Anual de Atividades de Auditoria
Interna - PAINT, e posteriormente em consonância
com o ofício-circular nº
325/2012/CGUMG/CGU-PR, de 28.11.2012), da Controladoria Regional da União MG, que
permitiu ajustar o referido plano, com a recomendação de se incluir outros 04 (quatro) temas de
auditoria, ficou demonstrado, claramente, que todos escopos de trabalho selecionados foram
considerados relevantes e oportunos para os trabalhos da auditoria, no decurso de 2013.
Nesse contexto, reafirmamos que todos os exames realizados foram importantes para o
diagnóstico da Coordenação Geral de Controle Interno, no sentido de verificar o desempenho da
Reitoria visando comprovar a legalidade e legitimidade dos atos e examinar os resultados sob
quanto à economicidade, à eficácia, eficiência da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, de
pessoal (parcialmente) e de mais sistemas administrativos operacionais.
Mas, observe-se que nem todas as áreas ou atividades requerem o mesmo tipo de
motivação, ou seja, uma determinada unidade gestora do IFTM poderá ampliar seus exames no
decorrer de determinado exercício, de acordo com a opinião técnica e impoluta de cada auditor.
Em 2013, tivemos as seguintes constatações:
Quadro 148 - Contestações Reitoria
N° do Relatório de Auditoria
2013RA158.095.05.004,
30.09.2013

de

Descrição da Ação

Principais Constatações

Gestão de Pessoal - Atendimento às

a. Em alguns processos - a ausência

recomendações pendentes, exercício

de

2012,

contendo

referente

certificados

e/ou

diplomas,

concessão

de

Incentivo

à

declaração de conclusão dos cursos e

Qualificação à servidores lotados na

aprovação de dissertação, em nível de

Reitoria.

mestrado;

gratificação

de

a

apenas

certidão

e/ou

b. Na maioria dos processos - a
inexistência do ato de ciência e
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concordância da chefia imediata da
Coordenadora de Desenvolvimento de
Pessoas;

c. Nos processos analisados - a
inexistência dos deferimentos das
concessões por parte do Dirigente
Máximo da Instituição, por meio de
despachos;

d. Em alguns processos analisados não

localizamos

as

portarias

de

lotação dos servidores, instrumento
fundamental para a análise precisa por
parte desta Unidade de Auditoria
Interna;

e. Em alguns processos analisados - a
ausência das portarias de concessões
dos referidos incentivos;

f. Ausência total ou parcial de
numeração seqüencial dos processos,
com a respectiva rubrica do servidor,
para o atendimento ao que dita a Lei
nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, em
seu art. 22, § 4º, que regula o processo
administrativo

no

âmbito

da

Administração Pública Federal;

g. Em alguns processos - a ausência
de indicação da área de conhecimento
com relação direta ou indireta em
consonância

com

o

ambiente

organizacional de atuação do servidor,
e ainda, indicando o percentual a ser
pago, conforme orientado na alteração
dada

ao

Anexo

IV,

da

Lei

11.091/2005;

h. Em
declarações,

alguns

processos

certificados

e/ou

diplomas não receberam o registro de
“confere com o original”;

i. No que se refere ao processo nº
23199.000117/2011-80 (fls. 01 a 10)
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referente ao servidor Jorge Luís dos
Reis, constatamos a concessão do
incentivo

à

qualificação

no

dia

15.03.2011, porém entendemos que
somente após a colação de grau,
ocorrida em
27.05.2011 é que o servidor passaria a
ter o direito ao diploma de Tecnólogo
em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas, o que atenderia a exigência
prevista no Art. 1º, § 2º, do Decreto nº
5.824/2006:
Art. 1o - “O Incentivo à
Qualificação será concedido aos
servidores ativos, aos aposentados e
aos instituidores de pensão com base
no que determina a Lei no 11.091, de
12 de janeiro de 2005, e no
estabelecido neste Decreto”.
§ 2º - “Após a implantação, o
servidor que atender ao critério (...),
ao qual deverá ser anexado, o
certificado ou diploma de educação
formal em nível superior ao exigido
para ingresso no cargo de que é
titular”.

j.

Quanto

ao

processo

da

servidora Sandra Sales de Jesus, sob o
nº 23199.000284/2010-40, às fls. 004,
constatamos a presença de cópia da
Portaria/IFTM/
14.07.2010,

Nº

330,

de

a

sua

indicando

localização, a partir de 01.06.2010, no
cargo

de

Assistente

em

Administração, ao invés de constar a
Portaria nº 604, de 13.09.2010, que
lotou e deu exercício à servidora no
cargo de Administrador, a partir de
19.08.2010.

Foi

concedido,

o

Incentivo à Qualificação, em 27%, em
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23.08.2010.
N° da Nota de Auditoria
2013NA158099.01.001,
23.09.2013

de

Descrição da Ação
Gestão de Suprimento de Bens e

Constatação
O período de vigência do Termo

Serviços

Aditivo N° 3, ao Contrato N° 001, de
05.07.2010

(às

páginas

393

do

processo - volume II), foi publicado
com data divergente, ou seja, de
14.11.2012 a 04.07.2013, ao invés de
05.01.2013 a 04.07.2013. Processo nº
23199.000230/2010-84.
Fonte: Auditoria Interna - Reitoria

9.3.2.2 Câmpus Uberaba
“Os trabalhos realizados pela Coordenação de Controle Interno do Câmpus Uberaba foram
de suma importância para avaliação da gestão da instituição. Foi possível verificar a materialidade,
relevância e criticidade das áreas determinadas no PAINT.
A importância da execução da ação referente à Gestão Patrimonial - Bens Permanentes
foram benéficas, pois foram mapeadas as principais dificuldades nos controles internos, tanto nas
movimentações de bens patrimoniais junto aos termos de responsabilidades, como as averbações
das obras finalizadas”.
Quadro 149 - Contestações - Campus Uberaba
N° do Relatório de Auditoria
2013RA158310.03.001

Descrição da Ação

Principais Constatações

Gestão Patrimonial - Bens Permanentes

1.

Falta de averbações de algumas

obras integralmente concluídas.
2.

Ausência

de

inclusão

de

informações junto ao SPIUnet das
obras finalizadas.
3.

Falta de baixa da conta contábil

14.211.91.00 (obras em andamento),
conforme finalização de obras.
Fonte: Auditoria Interna / Câmpus Uberaba

9.3.2.3.Câmpus Uberlândia
Quadro 150 - Contestações - Campus Uberlândia
Descrição das
Ações mais
Relevantes

Ordem de Serviço

Principais Constatações

Relatório de Auditoria

01. Não foram localizados os
bens: Um (01) Aparador de

Ação 03: Gestão
Patrimonial - Bens
Móveis.

2013OS158099.011

Cerca Viva, m/Echo, patrimônio
nº. 505622 e uma (01) Roçadeira
Manual,

2013RA158312.03.005

m/Kawashima,

patrimônio nº 510519.
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01. Produtos com saldo na ficha
de prateleira e no sistema, mas
que não se encontravam no
depósito, bem como fichas com

Ação 02: Gestão
Patrimonial -

2013OS158099.017

Almoxarifado.

saldo em reais e na quantidade de
produtos

que

estoque,
anexadas

já

saíram

conforme

fichas

SA

02.019,

à

-

2013RA158312.02.006

do

constantes dos autos às fls. 189 a
191.
01.

Ação 06: Gestão
Orçamentária,
Financeira e

Não

processos
2013OS158099.018

formalização
de

arrecadação

de
da

receita advinda de multas da

2013RA158312.06.007

Biblioteca.

Contábil.
Fonte: Auditoria Interna / Campus Uberlândia

9.3.2.4 Câmpus Ituiutaba
Quadro 151 - Contestações - Campus Ituiutaba
Nº do Relatório de Auditoria

Descrição da Ação

Principais Achados
01. Bens sem o devido número
sequencial de registro aposto ao
material, em descumprimento à IN
SEDAP nº 205/1988.

02.

No

setor

de

tecnologia

da

informação, além dos bens arrolados
nos termos de responsabilidade do
ambiente, foram encontrados itens
pertencentes a outros setores ou
2013RA158311.03.003

Gestão Patrimonial - Bens
Permanentes Móveis e Imóveis

consignatários,

sem

quaisquer

registros de movimentação.
03.

Existência

de

materiais

permanentes em posse de servidores
legalmente afastados para fins de
estudo de pós-graduação no país.
04. Inexistência de rotinas, manuais,
fluxogramas e demais ferramentas
necessárias para a boa gestão dos
imóveis do Câmpus.
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2013RA158311.06.004

Gestão Orçamentária, Financeira e

Não houve constatações.

Contábil
01.

Fragilidade

no

que

diz

respeito à determinação do grupo
familiar

do

financeira,

candidato

sendo

à

ajuda

possível

incluir

parentes mais distantes como tios e
tias, afilhados e até cunhadas como
2013.RA.158311.04.002

Gestão da Assistência ao Educando

sendo do mesmo grupo familiar,
alterando assim a renda bruta per
capita do candidato.
02.

Falta

obrigatória

de

de

documentação

alguns

candidatos

constantes da amostra selecionada
para auditagem.
01. Não utilização preferencial do
sistema de cotação eletrônica para as
2013RA158311.01.005

Suprimento de Bens e Serviços

dispensas de licitação quando da
aquisição de bens fundamentada na
Lei 8.666/93, art. 24, inciso II.
01.

Aquisição de produto de

reposição (cartucho de impressão)
incompatível com as impressoras do
2013RA158311.02.006

Gestão Patrimonial: Almoxarifado

parque computacional da unidade.

Fonte: Auditoria Interna / Campus Ituiutaba

9.3.2.5 Câmpus Paracatu
“Todos os trabalhos realizados no exercício em questão foram relevantes, posto que
estavam inseridos no plano de atividades de auditoria, o qual seleciona as ações com fundamento na
materialidade, relevância e criticidade de cada área. Podemos apenas destacar aqueles que se
sobressaíram devido a detalhes singulares, como segue:
A relevância da execução da ação na Gestão Patrimonial - Bens Permanentes concentra-se
no fato de que o trabalho desenvolvido resultou na transferência de bens, com valores
significativos, de uma área de risco para uma área segura.
A relevância da execução da ação na Gestão de Assistência ao Educando ocorreu porque
pudemos observar que o controle relativo à seleção dos candidatos foi aprimorado
satisfatoriamente, pois, devemos considerar que após a última auditoria realizada nesta área, no
exercício de 2011, houve a necessidade de desclassificação e reclassificação de candidatos, sendo
que desta vez, apesar de ter havido constatação, verificamos que os controles estavam em
funcionamento.
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A relevância da execução da ação na Gestão de Suprimentos de Bens e Serviços refere-se à
forma do desenvolvimento do trabalho, que ocorreu através da utilização de listas de verificação
elaboradas com base em normas internas da instituição, as quais foram criadas para atividades
específicas e, até então, esta forma de trabalho de auditoria não havia sido realizado.
Quanto às principais constatações, destacamos somente a oriunda da ação na Gestão
Patrimonial - Bens Permanentes, em que detectamos a existência de bens permanentes armazenados
em área de risco. As demais constatações ocorreram devido à impropriedade nos controles internos
administrativos, fato que consideramos normal, visto que se trata de uma instituição cujas normas
internas administrativas ainda estão em criação”.
9.3.3 Relação entre a quantidade de recomendações feitas e a quantidade de recomendações
implementadas pela alta gerência:
9.3.3.1 Reitoria
Os resultados dos trabalhos praticados pela Coordenação de Controle Interno - Reitoria,
decorrentes das ações e atividades consoante à programação anual (PAINT 2013), foram
apresentamos ao Reitor e, em consequência às unidades auditadas, no caso em questão as áreas de
pessoal, e de suprimento de bens e serviços, num total de 02 (duas) recomendações, com emissão
do Relatório e Nota de Auditoria 2013RA158.095.05.004 e 2013NA158099.01.00,
respectivamente. Vejamos o quadro:
Quadro 152 - Recomendações feitas versus implementadas pela Administração - Reitoria
Quantidade de Recomendações exaradas pela
Auditoria Interna
02

Quantidade de Recomendações aprovadas e
implementadas
02

Fonte: Auditoria Interna / Reitoria

OBS: 01 (uma) recomendação, relativa à Gestão de Pessoas, não foi atendida. Contudo,
pelas justificativas apresentadas pela Gestão de Pessoal, opinamos pelo não acatamento, observando
o princípio da razoabilidade.
9.3.3.2 Câmpus Uberaba
“A Coordenação de Controle Interno do Câmpus Uberaba atua nos trabalhos desde
novembro de 2012, e desta forma, as implementações das recomendações, conforme tabela abaixo:
Quadro 153 - Recomendações feitas versus implementadas pela Administração - Campus
Uberaba
Recomendações
Planejar e realizar a averbação das obras integralmente concluídas.
Retificar a Portaria nº 051, de 04 de Maio de 2012, que cita a composição
da Comissão Permanente de Baixa e Inventário de Bens Móveis incluindo
o Inventário de Bens Imóveis para correta segregação de funções.
Verificar a oportunidade e conveniência de desfazimento do veículo (item
1) do termo de responsabilidade n° 97.
Planejar a construção de cobertura para guarda dos veículos da instituição.
Incluir no SPIUnet as informações das obras finalizadas no câmpus
conforme determina a macrofunção SIAFI 021107.
Realizar os ajustes necessários para baixa no SIAFI das obras finalizadas
junto à conta contábil 14.211.91.00 (Obras em Andamento).

Resultado
Em andamento
Implementada
Em andamento
Em andamento
Implementada
Em andamento

Fonte: Auditoria Interna / Câmpus Uberaba

Conforme quadro acima, informamos que das 06 (seis) recomendações emitidas em 2013,
até a presente data 02 (duas) foram implementadas”.
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9.3.3.3 Câmpus Uberlândia
“Nas Ações de 2013 foram apresentadas onze (11) recomendações, para as quais a
Administração acatou todas e já elaborou Plano Interno de Providência - PIP, planos estes que já
foram, ou estão sendo cumpridos para sete (07) delas, de acordo com cronograma estipulado nos
seus respectivos PIP. Segue quadro com a relação percentual das recomendações implementadas até
o momento”:
Quadro 154 - Recomendações feitas versus implementadas pela Administração - Campus
Uberlândia
Quantidade de Recomendações
Apresentadas

Quantidades de Recomendações Acatadas e
Implementadas

Onze (11)

Sete (07)

Percentual de
Cumprimento do PIP
(%)
63,63 %

Fonte: Auditoria Interna / Campus uberlândia

9.3.3.4 Câmpus Ituiutaba
“Todas as recomendações feitas no exercício foram prontamente acatadas e as
implementações providenciadas pela equipe dirigente”.
9.3.3.5 Campus Paracatu
“Conforme a relação abaixo, foram feitas 16 (dezesseis) recomendações, sendo que 15
(quinze) foram implementadas e 01 (uma) ainda está sendo implementada”:
Quadro 155 - Recomendações feitas versus implementadas pela Administração - Campus
Paracatu
Recomendações feitas
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Elaborar mecanismo de controle para o registro do recebimento da declaração de
folha de pagamento, quando o contrato estipular, em complementação às
informações contidas no Anexo VI da Norma Operacional IFTM 01/2011;
Aprimorar o controle relativo ao registro do recebimento de exame médico, citado
no Artigo 6º, inciso X, alínea f e no Anexo VI da Norma Operacional IFTM
01/2011, através da inclusão da identificação do nome do empregado e do tipo de
exame (admissional, demissionário ou periódico) que fora recebido pela
contratante;
Aprimorar o controle relativo ao registro do recebimento da Carteira de Trabalho e
Previdência Social - CTPS dos empregados de empresas contratadas, identificando
o nome do empregado a que se refere o documento quando de seu recebimento e
observando se a data de admissão registrada na CTPS está de acordo com a data em
que o empregado iniciou suas atividades nas dependências do câmpus, em
complementação às informações contidas no Artigo 6º, inciso VI da Norma
Operacional IFTM 01/2011;
Orientar os fiscais de contrato a se atentarem para o recebimento, em tempo hábil,
de toda documentação obrigatória estipulada nos respectivos contratos, instruindoos à adoção, sempre que necessário, dos procedimentos estipulados na Norma
Operacional IFTM 01/2011 no que se refere ao Registro de Ocorrência e
Comunicação de Ocorrência, sob pena de responsabilização;
Apurar possível ocorrência de dano ao erário, no Contrato nº 02/2011 – Processo
23203.000008/2011-56, devido à falta de manifestação da empresa contratada
quanto à comprovação da retificação do registro do contrato de trabalho na CTPS
do ex-empregado, relativo aos dias trabalhados no período 05/03/2012 a
01/04/2012, e também, quanto à comprovação de recolhimento dos encargos
trabalhistas e sociais devidos em relação ao citado período.
Adotar procedimentos que visem a segurança física dos bens móveis permanentes
armazenados na área do prédio que se encontra interditada e proceder ao controle
patrimonial dos mesmos.
Nos futuros processos de seleção, no momento do recebimento da documentação,

Resultado
Implementada

Implementada

Implementada

Implementada

Em implementação

Implementada
Implementada
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8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

adotar a utilização de lista de verificação dos documentos exigidos nos editais de
seleção, além de anexar, junto à documentação do candidato, comprovante que
descreva os documentos entregues por ele no momento da inscrição, com
identificação da data de recebimento dos documentos pela coordenação e respectivo
responsável.
Recomendamos que seja incluído na rotina de trabalho dos Solicitantes, ao
elaborarem os termos de referência, o exame às orientações emitidas nas Normas
Operacionais/IFTM nº 04/2012 e 09/2012.
Recomendamos que a Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira crie
procedimento capaz de comprovar, nos autos dos processos, o envio das notas de
empenho ao Responsável pelos Serviços Gerais.
Recomendamos que o Responsável pelos Serviços Gerais crie procedimento capaz
de comprovar, nos autos dos processos, o envio da nota de empenho ao fornecedor.
Recomendamos que seja incluída nas rotinas de trabalho da Coordenação de
Licitação, Contratos e Compras, da Coordenação de Execução Orçamentária e
Financeira, da Diretoria de Administração e Planejamento (Coordenação Geral de
Administração e Planejamento) e da Direção Geral a execução do fluxo e
procedimentos estabelecidos pelas Normas Operacionais/IFTM nº 04/2012 e
09/2012 nas contratações através de licitação dispensável, inexigível e pregão
eletrônico.
Recomendamos que seja incluída nas rotinas administrativas a elaboração de
projeto básico nas contratações realizadas por meio de licitação dispensável e
inexigível.
Recomendamos que seja incluída nas rotinas administrativas a comprovação da
consulta sobre a regularidade da situação dos fornecedores nas contratações
realizadas por meio de licitação dispensável.
Recomendamos que seja incluída nas rotinas administrativas a descrição da
necessidade da contratação da contratação do objeto e das razões de escolha do
fornecedor nas contratações realizadas por meio de licitação inexigível.
Recomendamos que seja incluída nas rotinas administrativas a aprovação motivada
do termo de referência pela autoridade competente nas contratações realizadas por
meio de pregão eletrônico.
Recomendamos que seja incluída nas rotinas de contratação a revisão dos contratos,
de forma a garantir que as cláusulas necessárias, estipuladas pelo artigo 55 da Lei nº
8.666/1993, sejam expressas com clareza no instrumento de pactuação.

Implementada

Implementada
Implementada

Implementada

Implementada

Implementado

Implementada

Implementada

Implementado

Fonte: Auditoria Interna / Campus Paracatu

9.3.4 Descrição das rotinas de acompanhamento das ações gerenciais de implementação das
recomendações exaradas pela auditoria interna.
9.3.4.1 Reitoria
Para acompanhar o atendimento à implementação de cada recomendação, ao final do
semestre, é emitido o Relatório de Acompanhamento das Recomendações - RAC que está
estruturado com os seguintes itens: nome da unidade gestora, nº do relatório de auditoria, item do
relatório, recomendação, prazo limite de implementação do Plano Interno de Providências - PIP,
implementação (sim e/ou não), justificativa pelo não cumprimento da recomendação (PIP) no prazo
fixado e, novo prazo para cumprimento da recomendação (PIP).
Os procedimentos que acontecem são: após dar conhecimento e solicitar à aprovação do
relatório pelo Reitor/IFTM, a auditoria interna efetua o acompanhamento do estágio de
implementação de cada uma das recomendações apresentadas, ou seja posiciona a alta direção
(Reitoria) sobre a evolução observada, identificando, quando possível, as principais dificuldades
detectadas no processo de implementação dessas recomendações. O trabalho somente é concluído
após o atendimento às recomendações exaradas pela auditoria, ultrapassando em alguns casos, o
exercício avaliado.
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9.3.4.2 Câmpus Uberaba
“O acompanhamento das implementações é feita de forma constante, são realizadas
reuniões com os setores envolvidos para melhorias nos controles internos conforme
desenvolvimento das ações do PAINT a serem executadas.
A cada elaboração de plano de providência são verificados os prazos de vencimentos das
implementações”.
9.3.4.3 Câmpus Uberlândia
“A implementação das recomendações exaradas pela CCI/Câmpus Uberlândia se dá a
partir do PIP aprovado pelo Diretor Geral. Esta Coordenação, de acordo com o prazo estipulado
para o cumprimento de cada ação, envia expediente para o setor responsável pela implementação
para saber de seu cumprimento, bem como dos resultados obtidos e/ou motivação/justificativa para
o não atendimento.
No âmbito do Instituto, estas ações são informadas semestralmente (02 vezes por ano) para
a Coordenação Geral de Controle Interno - IFTM".
9.3.4.4 Campus Ituiutaba
“A Direção Geral local promove anualmente a abertura de processo denominado PIP Plano Interno de Providências, em que se registra todas as recomendações oriundas dos relatórios
de auditoria e as implementações pretendidas pelos gestores.
Para cada recomendação, estabelece-se um prazo de atendimento quando não se verifica a
possibilidade de implementação imediata do pretendido. Os agentes da Coordenação de Controle
Interno monitoram tais prazos e, semestralmente, informam à Reitoria, por meio de relatório de
acompanhamento o status de seu cumprimento”.
9.3.4.5 Câmpus Paracatu
“As implementações das recomendações são acompanhadas de formas distintas quando da
ocorrência dos seguintes fatos: a) quando há elaboração de plano de providências; b) quando a
implementação não carece de plano de providências e sua execução pode ocorrer imediatamente; c)
quando a implementação não carece de plano de providências, mas sua execução ocorrerá no
decorrer do exercício.
Quando há elaboração de plano de providências por parte da Administração, para aquelas
recomendações cuja execução denotam complexidade ou tempo, assim que termina o prazo
estipulado para a realização das providências a Coordenação de Controle Interno faz a verificação
das implementações. Caso a implementação ainda esteja pendente, comunicamos o fato à
Administração e cobramos o cumprimento das providências, oportunidade em que, não havendo
prejuízos para a Administração, é acordado novo prazo para implementação. Porém, ressalta-se que,
havendo reincidências quanto ao descumprimento do prazo, considerando que não nos é permitido
interferir na gestão, o não cumprimento é comunicado à Coordenação Geral de Controle Interno
quando da verificação semestral das recomendações pendentes de atendimento.
Já no caso das recomendações cujas providências são tomadas imediatamente, as
implementações são verificadas quando do recebimento da comunicação informando sobre o
cumprimento. No caso de implementação cuja execução ocorrerá no decorrer do exercício, à
medida que se desenvolve o trabalho administrativo, a verificação ocorre somente quando da
realização da auditoria no exercício seguinte”.
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9.3.5 Informação da existência ou não de sistemática e de sistema para monitoramento dos
resultados decorrentes dos trabalhos da auditoria interna:
9.3.5.1 Reitoria
Não elaboramos sistemática e/ou sistema para monitoramento dos resultados decorrentes
dos trabalhos efetivos da auditoria interna. O que podemos afirmar é que os resultados dos exames
foram levados ao conhecimento do Reitor e respectivas unidades responsáveis e/ou habilitadas a
receber tais informações quanto às atividades executadas. As ações corretivas solicitadas pela
auditoria interna são praticadas e/ou justificadas.
9.3.5.2 Câmpus Uberaba
“Informamos que até o momento não há sistema de monitoramento de resultados dos
trabalhos realizados pela Auditoria Interna”.
9.3.5.3 Câmpus Uberlândia
“O monitoramento dos resultados é feito pela Direção Geral, no âmbito do Câmpus, e da
Coordenação Geral de Controle Interno, no âmbito do Instituto/Reitoria.
Não há sistema que auxilie esta sistemática”.
9.3.5.4 Câmpus Ituiutaba
“Não contamos ainda com sistema para monitoramento dos resultados. Quanto à
sistemática, adotamos o descrito no item “d” deste documento relativo ao Câmpus Ituiutaba”.

Recomendação
feita no relatório de
auditoria

Diretor Geral
determina a
implementação e
estabelece o prazo
para cumprimento

CCI certifica se houve a
implementação após o
término do prazo dado

Resultado é informado
semestralmente à
Reitoria
9.3.5.5 Câmpus Paracatu
“Não há sistema para monitoramento dos resultados decorrentes dos trabalhos da auditoria
interna.
Em relação ao monitoramento do resultado, e desde que este resultado signifique a
constatação do aprimoramento ou não dos controles internos administrativos que receberam
recomendações, informamos que o resultado positivo ou negativo de tais implementações não é
monitorado, assim, apesar de podermos constatar que houve implementações, ainda não possuímos
mecanismos para julgar o resultado obtido após o cumprimento da recomendação.
Quanto ao monitoramento do cumprimento da recomendação informamos que, após os
trâmites descritos na letra “d” deste documento, enviamos relatório semestral para a Coordenação
Geral de Controle Interno a fim de comunicarmos sobre as implementações”.
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9.3.6 Como se dá a certificação de que a alta gerência tomou conhecimento das
recomendações feitas pela auditoria interna e a aceitação dos riscos pela não implementação
de tais recomendações:
9.3.6.1 Reitoria
Inicialmente, ressaltamos que pelo Plano Anual de Atividades - PAINT, a auditoria
planeja previamente os trabalhos, inclusive fixando a provisão de horas para cada gestão a ser
trabalhada durante o exercício. Realizamos análise mais profunda da situação objeto dos exames,
etapa essa que não formalizamos, por escassez de pessoal.
Quanto à pergunta em questão, certificamos à alta gerência, no caso o Reitor, sobre as
recomendações feitas pela auditoria interna, quando apresentamos os relatórios de auditoria para
aprovação, e posteriormente solicitando-lhe cópias do documento de tramitação junto às unidades
auditadas e ofício de remessa dos mesmos à Controladoria Regional da União - MG, observando os
prazos fixados pelo art. 8° da IN/CGU/nº 7/2006.
São nesses relatórios que evidenciamos os trabalhos realizados, demonstrando nossos
pontos de vista e recomendações, e uma vez implementados constituem-se no momento de
continuar a apoiar, melhorar e solidificar esses trabalhos.
Com referência à aceitação dos riscos pela não implementação de tais recomendações, não
foram realizados pela Instituição nenhum procedimento acerca deste assunto. Contudo, salutar
informar que a Coordenação Geral de Controle Interno - Reitoria tem livre arbítrio para selecionar
“o que e onde realizar seus exames”, praticando os enfoques e aplicando os procedimentos de
auditoria que julga indispensável para dar completeza aos exames e formação de opinião.
9.3.6.2 Câmpus Uberaba
“Com a emissão do relatório de auditoria pela Coordenação de Controle Interno do
câmpus, o mesmo é encaminhado ao Diretor Geral para que haja ciência do exame realizado e de
seu resultado, assim, o mesmo poderá concordar totalmente, parcialmente ou discordar das
recomendações. Logo após este trâmite o relatório é encaminhado para a Coordenação Geral de
Controle Interno lotada na Reitoria, que emite parecer a respeito do relatório e os encaminha ao
Reitor que, por sua vez, emite despacho dando ciência e o encaminha ao câmpus para o
cumprimento das providências.
A aceitação da alta gerência dos riscos pela não implementação das recomendações ocorre
no despacho emitido do Reitor para o Diretor Geral, pois, quando o Reitor solicita que as
providências sejam cumpridas significa que ele não aceita seu descumprimento, caso contrário ele
relataria sua discordância quanto às recomendações no próprio relatório e não solicitaria o seu
cumprimento”.
9.3.6.3 Câmpus Uberlândia
“Esta certificação se dá por meio do relatório de auditoria (RA) que são apresentados ao
final de cada trabalho de auditagem, contendo as respectivas recomendações - conforme o caso. O
RA tramita no Câmpus, para conhecimento e avaliação da Direção Geral e é posteriormente
enviado para a Reitoria para conhecimento e avaliação do Reitor. Neste caso, seu encaminhamento
é feito por intermédio da Coordenação Geral de Controle Interno a quem cabe análise e parecer
sobre as recomendações.
Não há registro de que a alta gerência (Câmpus/Reitoria) tenham aceitado e assumido o
risco pela não implementação de alguma recomendação”.
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9.3.6.4 Câmpus Ituiutaba
“A confirmação se dá pelo registro da recomendação no PIP, com determinação do Diretor
Geral para implementação da melhoria, conforme descrito no item “d” acima”.
9.3.6.5 Câmpus Paracatu
“Após a emissão do relatório de auditoria a Coordenação de Controle Interno do câmpus o
encaminha ao respectivo Diretor Geral para que o mesmo fique ciente do exame realizado e de seu
resultado, momento em que lhe é dada a oportunidade de concordar totalmente, parcialmente ou
discordar das recomendações exaradas. Após este trâmite o relatório é encaminhado para a
Coordenação Geral de Controle Interno que emite parecer a respeito do relatório e os encaminha ao
Reitor que, por sua vez, emite despacho dando ciência e o encaminha ao câmpus para o
cumprimento das providências.
A aceitação da alta gerência dos riscos pela não implementação das recomendações ocorre
no despacho emitido do Reitor para o Diretor Geral, pois, quando o Reitor solicita que as
providências sejam cumpridas significa que ele não aceita seu descumprimento, caso contrário ele
relataria sua discordância quanto às recomendações no próprio relatório e não solicitaria o seu
cumprimento”.
9.3.7 Descrição da sistemática de comunicação à alta gerência, ao conselho de administração e
ao comitê de auditoria sobre riscos considerados elevados, mas assumidos pela alta gerência
ao decidir não implementar as recomendações da auditoria interna:
9.3.7.1 Reitoria
A sistemática de comunicação com a alta gerência, no caso o Reitor/IFTM, é realizada,
casualmente, através de reuniões e apresentação dos resultados por meio dos relatórios de auditoria.
Não possuímos Conselho de Administração e/ou Comitê de Auditoria para descrever os
riscos considerados elevados e assumidos pelo Reitor, ao decidir não implementar as
recomendações expedidas pela auditoria interna.
Não existem procedimentos sistêmicos para apuração dos riscos, em qualquer nível de
medição, assumidos e/ou não pela alta gerência (Reitor e Pró-Reitores).
Pelo nosso entendimento, a base para elaboração das matrizes de riscos potenciais da
Instituição devem, primariamente, formar-se por órgãos superiores internos, somente a partir da
formalização dos macroprocessos, que deverão convergir aos processos já existentes no IFTM, não
desconsiderando a importância especial dessa atividade para o planejamento e execução dos
trabalhos do auditor, no âmbito institucional.
9.3.7.2 Câmpus Uberaba
“A comunicação sobre os riscos considerados elevados é feita quando a Coordenação de
Controle Interno do câmpus envia o relatório de auditoria, o qual consta as constatações e
recomendações exaradas, à Coordenação Geral de Controle Interno que, por sua vez, emite parecer
a respeito do feito e o encaminha ao Reitor. Desta forma, o Reitor emite despacho ao Diretor Geral
do câmpus informando sobre a ciência do relatório e solicitando o cumprimento das
recomendações”.
9.3.7.3 Câmpus Uberlândia
“Não há registro neste Câmpus que configure esse tipo de situação”.
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9.3.7.4 Câmpus Ituiutaba
“O IFTM tem como instância máxima executiva a Reitoria, sendo seu órgão máximo
deliberativo o Conselho Superior, representativo da comunidade acadêmica e de membros da
sociedade brasileira.
Os resultados dos trabalhos, após aprovação pela Coordenadora-Geral de Controle Interno,
são informados ao Reitor, que também preside o Conselho, como parte da tramitação dos relatórios
de auditoria”.
9.3.7.5 Câmpus Paracatu
“A comunicação sobre os riscos considerados elevados é feita quando a Coordenação de
Controle Interno do câmpus envia o relatório de auditoria, o qual consta as constatações e
recomendações exaradas, à Coordenação Geral de Controle Interno que, por sua vez, emite parecer
a respeito do feito e o encaminha ao Reitor. Desta forma, o Reitor emite despacho ao Diretor Geral
do câmpus informando sobre a ciência do relatório e solicitando o cumprimento das
recomendações.
Assim, entendemos que o momento de assumir o risco pelo não implemento das
recomendações, é quando da emissão do parecer feito pela Coordenação Geral de Controle Interno
e emissão do despacho pelo Reitor, pois, nesta oportunidade os responsáveis poderiam discordar da
recomendação e não solicitar o seu cumprimento”.
9.4 DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS ESTABELECIDA NA LEI N° 8.730/939.4.1
SITUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS PELA LEI 8.730/93
9.4.1 Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei 8.730/93
Quadro 156 - Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da
obrigação de entregar a DBR
Momento da Ocorrência da Obrigação de
Entregar a DBR
Detentores de Cargos e
Situação em Relação às
Posse ou Início
Final do
Funções Obrigados a Entregar
Exigências da Lei nº 8.730/93 do Exercício de Exercício de
a DBR
Cargo, Emprego Cargo, Emprego
ou Função
ou Função
Obrigados a entregar a DBR
Autoridades
(Incisos I a VI do art. 1º da Lei Entregaram a DBR
nº 8.730/93)
Não cumpriram a obrigação

Final do
Exercício
Financeiro

175

47

849

146

102

147

Obrigados a entregar a DBR
Cargos Eletivos

Entregaram a DBR
Não cumpriram a obrigação

Funções Comissionadas
(Cargo, Emprego, Função de
Confiança ou em comissão)

Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR
Não cumpriram a obrigação

Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas

9.4.2 Situação do Cumprimento das Obrigações
O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro adotou como
procedimento, solicitar a todos os servidores o preenchimento da autorização de acesso aos dados
das Declarações de Bens e Renda, após a publicação da Instrução Normativa 65, de 20 de abril de
2011.
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Mediante a solicitação, todos os atuais servidores entregaram o formulário de autorização
de acesso.
Outro procedimento que se tornou prática na posse de novos servidores é o recolhimento
das autorizações de acesso de todos os admitidos.
A Diretoria de Gestão de Pessoas não realiza consulta a fim de identificar eventuais
incompatibilidades de patrimônio com a remuneração recebida.
9.5 MEDIDAS ADOTADAS EM CASO DE DANO AO ERÁRIO
Quadro 157 - Medidas Adotadas em caso de Dano ao Erário
Tomadas de Contas Especiais
Não instauradas
Casos de dano
objeto de
medidas
administrativa
s internas

5

Instauradas
Não remetidas ao
TCU
Arquivamento

Dispensadas
Praz
Débit
o
o < R$
> 10
75.000
anos

Outro
s
Casos
*

Recebiment
o Débito

Não Comprovação

Não
enviadas >
Débit 180 dias do
o<
exercício
R$
instauração
75.000
*

Remetida
s ao TCU

5

Fonte: Pró-Reitoria de Administração

9.6 ALIMENTAÇÃO SIASG E SICONV
9.6.1 Reitoria
Quadro 158 - Modelo de declaração de inserção e atualização de dados no SIASG e SICONV Reitoria
DECLARAÇÃO
Eu, (WALTER MOREIRA BARCELOS), CPF n° 08006704694, (COORDENADOR DE
ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS), exercido na (IFTM - REITORIA) declaro junto aos órgãos de
controle interno e externo que todas as informações referentes a contratos e instrumentos congêneres firmados até o
exercício de 2012 por esta Unidade estão disponíveis e atualizadas, respectivamente, no Sistema Integrado de
Administração de Serviços Gerais – SIASG , conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011 e
suas correspondentes em exercícios anteriores.

Uberaba, 20 de janeiro de 2013.
WALTER MOREIRA BARCELOS
CPF 08006704694
IFTM - REITORIA
Fonte: Pró-Reitoria de Administração

9.6.2 Campus Ituiutaba
Quadro 159 - Modelo de declaração de inserção e atualização de dados no SIASG e SICONV Campus Ituiutaba
DECLARAÇÃO
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Eu, TIAGO MOREIRA BORGES, CPF n° 007.202.011-36, COORDENADOR DE LICITAÇÃO,
CONTRATOS E COMPRAS, exercido no INSTITUTO FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - CAMPUS
ITUIUTABA declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todas as informações referentes a contratos,
convênios e instrumentos congêneres firmados até o exercício de 2013 por esta Unidade estão disponíveis e atualizadas,
respectivamente, no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de
Convênios e Contratos de Repasse – SICONV, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011
e suas correspondentes em exercícios anteriores.

Brasília,23 de janeiro de 2014.
TIAGO MOREIRA BORGES
007.202.011-36
COORDENADOR DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E COMPRAS / IFTM - CAMPUS ITUIUTABA
Fonte: Pró-Reitoria de Administração / Campus Ituiutaba

9.6.3 Campus Paracatu
Quadro 160 - Modelo de declaração de inserção e atualização de dados no SIASG e SICONV Campus Paracatu
DECLARAÇÃO
Eu,Celso Fernandes da Cruz, CPF n° 043.826.406-10, Coordenador de Licitação, Contratos e Compras,
exercido no Instituto Federal do Triângulo Mineiro - Câmpus Paracatu declaro junto aos órgãos de controle interno e
externo que todas as informações referentes a contratos, convênios e instrumentos congêneres firmados até o exercício
de 2012 por esta Unidade estão disponíveis e atualizadas, respectivamente, no Sistema Integrado de Administração de
Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV, conforme
estabelece o art. 19 da Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011 e suas correspondentes em exercícios anteriores.

Paracatu, 28 de janeiro de 2014.
Celso Fernandes da Cruz
043.826.406-10
Coordenador de Licitação, Contratos e Compras/IFTM - Câmpus Paracatu
Fonte: Pró-Reitoria de Administração / Campus Paracatu

9.6.4 Campus Uberaba
Quadro 161 - Modelo de declaração de inserção e atualização de dados no SIASG e SICONV Campus Uberaba
DECLARAÇÃO
Eu,Celso Fernandes da Cruz, CPF n° 043.826.406-10, Coordenador de Licitação, Contratos e Compras,
exercido no Instituto Federal do Triângulo Mineiro - Câmpus Paracatu declaro junto aos órgãos de controle interno e
externo que todas as informações referentes a contratos, convênios e instrumentos congêneres firmados até o exercício
de 2012 por esta Unidade estão disponíveis e atualizadas, respectivamente, no Sistema Integrado de Administração de
Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV, conforme
estabelece o art. 19 da Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011 e suas correspondentes em exercícios anteriores.

Paracatu, 28 de janeiro de 2014.
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Celso Fernandes da Cruz
043.826.406-10
Coordenador de Licitação, Contratos e Compras/IFTM - Câmpus Paracatu
Fonte: Pró-Reitoria de Administração / Campus Uberaba

9.6.5 Campus Uberlândia
Quadro 162 - Modelo de declaração de inserção e atualização de dados no SIASG e SICONV Campus Uberlândia
DECLARAÇÃO
Eu, Larry Silva Pereira, CPF n° 041.119.066-05, Assistente em Administração, exercido no Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Uberlândia declaro junto aos órgãos de
controle interno e externo que todas as informações referentes a contratos, convênios e instrumentos congêneres
firmados até o exercício de 2013 por esta Unidade estão disponíveis e atualizadas, respectivamente, no Sistema
Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse
– SICONV, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011 e suas correspondentes em
exercícios anteriores.

Uberlândia, 17 de janeiro de 2013
Larry Silva Pereira
041.119.066-05
Assistente em Administração/IFTM
Fonte: Pró-Reitoria de Administração / Campus Uberlândia

10 RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
10.1 DESCRIÇÃO DOS CANAIS DE ACESSO DO CIDADÃO AO ÓRGÃO OU ENTIDADE
PARA FINS DE SOLICITAÇÕES, RECLAMAÇÕES, DENÚNCIAS, SUGESTÕES, ETC.,
CONTEMPLANDO INFORMAÇÕES GERENCIAIS E ESTATÍSTICAS SOBRE O
ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS.
O IFTM possui como canais de acesso do cidadão, a Ouvidoria e o SIC – Serviço de
Informação ao Cidadão, instituído pela Lei 12.527 de 18 de novembro de 2011.
O objetivo dos mesmos é o estabelecimento de canal permanente de comunicação entre o
IFTM e a sociedade para o recebimento de reivindicações, sugestões, elogios, informações e/ou
denúncias, solicitando a constituição de comissões de trabalho quando necessário e também prestar
informações e esclarecimentos quando solicitados no e-Sic ou por outros meios, considerando as
atribuições legais do Ouvidor do IFTM como representante do SIC – Serviço de Informação ao
Cidadão a partir da Lei 12.527 de 18 de novembro de 2011.
A finalidade de tais canais é a defesa dos direitos individuais e coletivos da comunidade do
IFTM e busca constante de aperfeiçoamento a partir de situações apresentadas. Deve-se considerar
também o cumprimento do estabelecido na LAI – Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011).
No ano de 2013 a Ouvidoria foi exercida desde o início até 13 de maio pela servidora Tânia
Mara Souza Guimarães e a partir daí pelo servidor Heraldo Marcus Rosi Cruvinel que passou a
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responder também pelo Serviço de Informação ao Cidadão – SIC. Este serviço era também exercido
pela antiga Ouvidora. No mês de junho, foi incluído no sitio da Internet um link da Ouvidoria, o que
ocasionou um grande aumento de demandas para o setor.
A Ouvidoria atendeu no exercício 2013 a 147 (cento e quarenta e sete) situações distintas.
Até o mês de junho somente, ou seja, no primeiro semestre, 9 (nove) demandas. No segundo
semestre a demanda subiu para 138. Os meses de julho e agosto, novembro e dezembro foram os
meses onde as demandas foram maiores e coincidem com os períodos de processo seletivo e
concursos. Foram 109(cento e nove) solicitações, 37(trinta e sete) reclamações e 1(um) elogio.
Como responsável pelo SIC, a Ouvidoria recebeu e respondeu, no prazo estabelecido na lei,
a 31 (trinta e ema) situações apresentadas por cidadãos, devidamente registradas no Sistema e-Sic.
Relatório detalhado das ações desta Ouvidoria em 2013 foi devidamente apresentado à
Auditoria do IFTM em 28 de janeiro de 2013.
10.2 MECANISMOS PARA MEDIR A SATISFAÇÃO DOS CIDADÃOS-USUÁRIOS OU
CLIENTES DOS PRODUTOS E SERVIÇOS RESULTANTES DA ATUAÇÃO DA UNIDADE
O IFTM possui como canais de acesso do cidadão, a Ouvidoria e o SIC – Serviço de
Informação ao Cidadão, instituído pela Lei 12.527 de 18 de novembro de 2011.
O objetivo dos mesmos é o estabelecimento de canal permanente de comunicação entre o
IFTM e a sociedade para o recebimento de reivindicações, sugestões, elogios, informações e/ou
denúncias, solicitando a constituição de comissões de trabalho quando necessário e também prestar
informações e esclarecimentos quando solicitados no e-Sic ou por outros meios, considerando as
atribuições legais do Ouvidor do IFTM como representante do SIC – Serviço de Informação ao
Cidadão a partir da Lei 12.527 de 18 de novembro de 2011.
A finalidade de tais canais é a defesa dos direitos individuais e coletivos da comunidade do
IFTM e busca constante de aperfeiçoamento a partir de situações apresentadas. Deve-se considerar
também o cumprimento do estabelecido na LAI – Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011).
No ano de 2013 a Ouvidoria foi exercida desde o início até 13 de maio pela servidora
Tânia Mara Souza Guimarães e a partir daí pelo servidor Heraldo Marcus Rosi Cruvinel que passou
a responder também pelo Serviço de Informação ao Cidadão – SIC. Este serviço era também
exercido pela antiga Ouvidora. No mês de junho, foi incluído no sitio da Internet um link da
Ouvidoria, o que ocasionou um grande aumento de demandas para o setor.
A Ouvidoria atendeu no exercício 2013 a 147 (cento e quarenta e sete) situações distintas.
Até o mês de junho somente, ou seja, no primeiro semestre, 9 (nove) demandas. No segundo
semestre a demanda subiu para 138. Os meses de julho e agosto, novembro e dezembro foram os
meses onde as demandas foram maiores e coincidem com os períodos de processo seletivo e
concursos. Foram 109(cento e nove) solicitações, 37(trinta e sete) reclamações e 1(um) elogio.
Como responsável pelo SIC, a Ouvidoria recebeu e respondeu, no prazo estabelecido na
lei, a 31 (trinta e ema) situações apresentadas por cidadãos, devidamente registradas no Sistema eSic.
Relatório detalhado das ações desta Ouvidoria em 2013 foi devidamente apresentado à
Auditoria do IFTM em 28 de janeiro de 2013.
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11 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
11.1 MEDIDAS ADOTADAS PARA ADOÇÃO DE CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS
ESTABELECIDOS PELAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO
SETOR PÚBLICO
Quadro 163 - Medidas Adotadas para Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos
pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público
Identificação
Unidade Orçamentária

26.413 - INSTITUTO FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO

a)
Se a UJ está ou não está aplicando os dispositivos
contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10;

A UJ está aplicando os dispositivos contidos nas NBC T16.9
e NBC T 16.10

b)
Justificativas em caso de resposta negativa à
alínea “a” acima;

-

c)
Metodologia adotada para estimar a vida útil
econômica do ativo;
d)
A metodologia de cálculo da depreciação,
amortização e exaustão;

e)

As taxas utilizadas para os cálculos;

A Metodologia adotada segue a tabela de vida útil,
estabelecida no item 27 da Macrofunção 020330 do Manual
SIAFI, obedecendo assim o item 9 da NBC T 16.9.
Método das quotas constantes, em consonância com a NBC
T 16.9, também detalhados nos itens 47 a 50 da Macrofunção
SIAFI 02.03.30.
As taxas utilizadas são as determinadas pela vida útil do bem,
de acordo com a tabela do item 27 da macrofunção 020330
do Manual SIAFI.. 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.

f)
A metodologia adotada para realizar a avaliação e
mensuração das disponibilidades, dos créditos e
dívidas, dos estoques, dos investimentos, do
imobilizado, do intangível e do diferido;

A Metodologia adotada obedece a NBC T 16.10 conforme
critérios 4 a 35 e Manual SIAFI, macrofunção 020330.
Assim são utilizados os seguintes critérios de mensuração ou
avaliação:
1As disponibilidades: pelo valor original;
2Os direitos, os títulos de créditos, as obrigações: pelo
valor
original;
3Os estoques: com base no valor de aquisição ou no
valor
de
produção
ou
de
construção;
4As saídas dos estoques: pelo custo médio ponderado;
5O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou
complementares: com base no valor de aquisição, produção
ou
construção;
6Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos
destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos
com essa finalidade: com base no valor de aquisição ou de
produção.
Não temos saldo nas contas de Investimento e de Diferido

g)
O impacto da utilização dos critérios contidos nas
NBC T 16.9 e NBC T 16.10 sobre o resultado apurado
pela UJ no exercício.

Com a aplicação dos critérios contidos nas NBC T 16.9 e
NBC T 16.10, em cumprimento ao cronograma estabelecido
pela STN, está sendo possível demonstrar a real situação
patrimonial da UJ, proporcionando uma apuração de
resultado de acordo com a realidade dos fatos contábeis,
orçamentários e patrimoniais.

Fonte: Coordenação de Contabilidade da Reitoria

Página 205 de 229

IFTM – Relatório de Gestão 2013

11.2 DECLARAÇÃO DO CONTADOR
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ATESTANDO

A

CONFORMIDADE

DAS

11.2.1 Declaração Plena
11.2.1.1 Reitoria
Quadro 164 - Declaração de que as demonstrações contábeis do exercício refletem
corretamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada Reitoria
DECLARAÇÃO DO CONTADOR
Denominação completa (UJ)
Instituto Federal do Triângulo Mineiro

Código da UG
158099

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e
Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais), regidos pela Lei n.º 4.320/1964 e pela Norma Brasileira
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, relativos ao
exercício de 2013, refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade
jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão. Ressaltando que os demonstrativos do Fluxo de Caixa e do Resultado
Econômico não estão disponibilizados no SIAFI.
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.
Local

Uberaba/MG

Data

14/02/14

Contador Responsável

Kátia Cristina Gianvechio Cobo

CRC nº

62158

Fonte: Pró-Reitoria de Administração

11.2.1.2 Campus Ituiutaba
Quadro 165 - Declaração de que as demonstrações contábeis do exercício refletem
corretamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada –
Campus Ituiutaba
DECLARAÇÃO DO CONTADOR
Denominação completa (UJ)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Ituiutaba

Código da UG
158311

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e
Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais), regidos pela Lei n.º 4.320/1964 e pela Norma Brasileira
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, relativos ao
exercício de 2013, refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade
jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão. Ressaltando que os demonstrativos do Fluxo de Caixa e do Resultado
Econômico não estão disponibilizados no SIAFI.
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.
Local

Ituiutaba, MG

Data

28/01/14

Contador Responsável

Ana Carla Barcelos Machado Franco

CRC nº

78357

Fonte: Pró-Reitoria de Administração / Campus Ituiutaba

11.2.1.3 Campus Paracatu
Quadro 166 - Declaração de que as demonstrações contábeis do exercício refletem
corretamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada –
Campus Paracatu
DECLARAÇÃO DO CONTADOR
Denominação completa (UJ)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Paracatu

Código da UG
158309
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Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e
Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais), regidos pela Lei n.º 4.320/1964 e pela Norma Brasileira
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, relativos ao
exercício de 2013, refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade
jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão. Ressaltando que os demonstrativos do Fluxo de Caixa e do Resultado
Econômico não estão disponibilizados no SIAFI.
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.
Local

Paracatu/MG

Data

31/01/14

Contador Responsável

Marileia da Cunha Soares

CRC nº

MG-074427/O-0

Fonte: Pró-Reitoria de Administração / Campus Paracatu

11.2.1.4 Campus Uberaba
Quadro 167 - Declaração de que as demonstrações contábeis do exercício refletem
corretamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada –
Campus Uberaba
DECLARAÇÃO DO CONTADOR
Denominação completa (UJ)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Uberaba

Código da UG
158310

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e
Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais), regidos pela Lei n.º 4.320/1964 e pela Norma Brasileira
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, relativos ao
exercício de 2013, refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade
jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão. Ressaltando que os demonstrativos do Fluxo de Caixa e do Resultado
Econômico não estão disponibilizados no SIAFI.
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.
Local

Uberaba-MG

Data

31/12/13

Contador Responsável

Maria de Lourdes Rodrigues

CRC nº

066055/O-9

Fonte: Pró-Reitoria de Administração / Campus Uberaba

11.2.1.5 Campus Uberlândia
Quadro 168 - Declaração de que as demonstrações contábeis do exercício refletem
corretamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada –
Campus Uberlândia
DECLARAÇÃO DO CONTADOR
Denominação completa (UJ)
Código da UG
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Triangulo Mineiro - Campus Uberlândia
158312
Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e
Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais), regidos pela Lei n.º 4.320/1964 e pela Norma Brasileira
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, relativos ao
exercício de 2013, refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade
jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão. Ressaltando que os demonstrativos do Fluxo de Caixa e do Resultado
Econômico não estão disponibilizados no SIAFI.
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.
Local

Uberlândia - Minas Gerais

Data

30/01/14

Contador Responsável

Rafael Borges Ribeiro

CRC nº

087202/O

Fonte: Pró-Reitoria de Administração / Campus Uberlândia
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12 DESEMPENHO DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA – IFET, COM BASE EM UM
CONJUNTO DE INDICADORES ACADÊMICOS, ADMINISTRATIVOS, SOCIOECONÔMICO E DE GESTÃO DE
PESSOAS
12.1 INDICADORES DE GESTÃO DAS IFET NOS TERMOS DO ACÓRDÃO TCU N° 2.267/2005
Quadro 169 – Indicadores dos Resultados – Acórdão TCU n.º 2.267/2005
Indicadores

Acadêmicos

Administrativos

Sócioeconômico
Gestão de
Pessoas

Fórmula de Cálculo

2013

2012

Exercícios
2011

2010

2009

Relação Candidato /
Vaga

Número de Candidatos / Número de Vagas

2,85

4,14

3,98

4,63

2,95

Relação Ingressos /
Aluno

Número de Ingressantes / Número Total Matriculados

27,70%

40,00%

60,90%

62,00%

32,20%

10,63%

7,60%

6,70%

12,20%

23,12%

30,97%

31,90%

44,20%

27,00%

46,30%

Número Total de Retidos / Número Total Matriculados

40,54%

17,80%

6,70%

6,00%

3,30%

Total de Matriculados / ((Docentes 20h *0,5) + Docentes 40 h +
Docentes DE)

38,00

25,50

21,00

19,60

5,08

Gastos Correntes / Total de Matriculados

7.404,19

5.935,30

8.090,24

11.920,40

7.666,91

(Gastos com Pessoal * 100)/ Gastos Totais

68,23%

63,14%

67,58%

64,45%

65,63%

(Gastos com Outros Custeios * 100) / Gastos Totais

16,93%

15,36%

16,84%

16,17%

19,72%

((Gastos com Investimentos + Gastos com Inversões Financeiras) * 100)
/ Gastos Totais

10,11%

17,27%

15,56%

19,37%

17,14%

---------

1397

100%

330,2%

183,9%

78,9%

4,07

3,84

3,43

3,44

-

Relação Concluintes /
Aluno
Índice de Eficiência
Acadêmica - Concluintes
Índice de Retenção do
Fluxo Escolar
Relação de Alunos /
Docente em Tempo
Integral
Gastos Correntes por
Aluno
Percentual de Gastos
com Pessoal
Percentual de Gastos
com outros Custeios
Percentual de Gastos
com Investimentos
Número de Alunos
Matriculados por Renda
per Capita Familiar
Índice de Titulação do
Corpo Docente

Número de Concluídos e Integralizados Fase Escolar /
Número Total Matriculados
Número de Concluídos e Integralizados Fase Escolar /
Número de Matriculados Finalizados

Índice =

Gx1 + Ax2 + Ex3 + Mx4 + Dx5
G + A + E+ M + D

Fonte: SIMEC
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Os indicadores refletem e expressam a fase pela qual passa a instituição decorrente de sua expansão em vários aspectos, particularmente
aqueles relacionados aos novos câmpus: a ampliação do quadro de recursos humanos e de alunos, a oferta de novos cursos em diferente níveis e
modalidades e a adoção em 2013 de 100% de adesão ao SiSU (Sistema de Seleção Unificada) enquanto forma de ingresso nos seus cursos de
graduação, implicando na reacomodação dos indicadores institucionais.
A elevação do indicador nº concluídos e integralizados fase escolar / nº total matriculados pressupõe uma consequente melhora nos índices de
eficácia institucional.
O elevado nº total de retidos / nº total matriculados é uma situação preocupante, uma vez que, conforme a literatura pertinente, os alunos
retidos têm maior propensão a evadir. Visando minimizar e reverter esta situação, a instituição estará elaborando, propondo e implementando, em todos
os seus câmpus, o projeto “Acompanhamento da retenção no IFTM”.
12.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS INDICADORES DE GESTÃO DAS IFET
Esta seção apresenta uma análise dos resultados dos indicadores de gestão por cada um dos câmpus que compõe o IFTM.
12.2.1 Indicadores Acadêmicos, Indicador Socioeconômico e Indicador Gestão de Pessoas
12.2.1.1 Campus Ituiutaba
A seguir encontram-se as informações do Câmpus Ituiutaba, com as devidas análises.
Quadro 170 - Indicadores dos Resultados - Campus Ituiutaba
Indicadores
Relação Candidato/Vaga

Fórmula de Cálculo
Número de Candidatos / Número de Vagas

Relação Ingressos/Aluno
Número de Ingressantes / Número Total Matriculados
Relação
Número de Concluídos e Integralizados Fase Escolar /
Concluintes/Aluno
Número Total Matriculados
Índice
de
Eficiência
Número de Concluídos e Integralizados Fase Escolar /
Acadêmica - Concluintes
Número de Matriculados Finalizados
Acadêmicos
Índice de Retenção do
Número Total de Retidos / Número Total Matriculados
Fluxo Escolar
Relação
de
Alunos/Docente
em Total de Matriculados / ((Docentes 20h *0,5) + Docentes 40 h + Docentes
Tempo Integral (sem
DE)
EaD)
Administrativos Gastos Correntes por
Gastos Correntes / Total de Matriculados

Exercícios
2013

2012

2011

2010

2009

2,02

4,14

3,98

4,63

2,95

71,83%

40%

60,9%

53%

32,2%

3,31%

7,6%

6,7%

12,2%

23,12%

9,34%

31,9%

44,2%

27%

46,3%

14,91%

17,8%

6,7%

6%

3,3%

22,83

37,38

23,77

8,03

5,08

-

-

-

-

-
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Aluno
Percentual de Gastos com
Pessoal
Percentual de Gastos com
outros Custeios
Percentual de Gastos com
Investimentos
Número
de
Alunos
Sócioeconômico Matriculados por Renda
per Capita Familiar
Gestão de
Índice de Titulação do
Pessoas
Corpo Docente

(Gastos com Pessoal * 100)/ Gastos Totais

-

-

-

-

-

(Gastos com Outros Custeios * 100) / Gastos Totais

-

-

-

-

-

((Gastos com Investimentos + Gastos com Inversões Financeiras) * 100)
/ Gastos Totais

-

-

-

-

-

--------

20

-

-

-

-

3,6

3,84

3,43

0

0

Índice =

Gx1 + Ax2 + Ex3 + Mx4 + Dx5
G + A + E+ M + D

Fonte: Campus Ituiutaba

O índice alcançado pelo Câmpus Ituiutaba no ano de 2013 demonstra um aumento em relação ao apresentado no ano de 2012, em face da
melhoria da estrutura física e acadêmica e do aumento do número de vagas ofertadas. A intensificação do acompanhamento dos discentes pelos setores
envolvidos com o ensino, a pesquisa e a extensão contribuiu para a superação das dificuldades de aprendizagem, por meio dos programas de monitoria,
bolsas de ensino, pesquisa e extensão, assistência estudantil, auxiliando a melhoria do índice de eficiência do Campus. O trabalho desenvolvido pela
coordenação de estágio e acompanhamento de egressos possibilitou o acompanhamento e o encaminhamento dos estudantes às empresas da região de
forma mais efetiva. Visando a continuidade do crescimento do índice, os coordenadores de curso, o núcleo pedagógico e a equipe de apoio ao
estudante, juntamente com a coordenação geral de ensino, pesquisa e extensão estão realizando um trabalho de informação e conscientização dos
estudantes sobre a organização didático-pedagógica do IFTM, estágio curricular, o perfil profissional dos cursos e mercado de trabalho.
12.2.1.2 Campus Paracatu
A seguir encontram-se as informações do Campus Paracatu, com as devidas análises de cada indicador.
Quadro 171 - Resultados dos Indicadores – Campus Paracatu
Indicadores
Relação Candidato/Vaga
Acadêmicos

Relação Ingressos/Aluno
Relação
Concluintes/Aluno
Índice
de
Eficiência
Acadêmica - Concluintes

Fórmula de Cálculo

Exercícios
2013

2012

2011

2010

2009

Número de Candidatos / Número de Vagas

2,37

2,62

1,90

1,16

-

Número de Ingressantes / Número Total Matriculados
Número de Concluídos e Integralizados Fase Escolar /
Número Total Matriculados
Número de Concluídos e Integralizados Fase Escolar /
Número de Matriculados Finalizados

11,51%

35,05%

70,03%

78,42%

-

70,99%

2,10%

2,03%

7,73%

-

87,37%

8,70%

-

-

-
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Índice de Retenção do
Número Total de Retidos / Número Total Matriculados
Fluxo Escolar
Relação
de
Alunos/Docente
em Total de Matriculados / ((Docentes 20h *0,5) + Docentes 40 h + Docentes
Tempo Integral (sem
DE)
EaD)
Gastos Correntes por
Gastos Correntes / Total de Matriculados
Aluno
Percentual de Gastos com
(Gastos com Pessoal * 100)/ Gastos Totais
Pessoal
Administrativos
Percentual de Gastos com
(Gastos com Outros Custeios * 100) / Gastos Totais
outros Custeios
Percentual de Gastos com ((Gastos com Investimentos + Gastos com Inversões Financeiras) * 100)
Investimentos
/ Gastos Totais
Número
de
Alunos
Sócioeconômico Matriculados por Renda
-------per Capita Familiar
Índice =
Gx1 + Ax2 + Ex3 + Mx4 + Dx5
Gestão de
Índice de Titulação do
Pessoas
Corpo Docente
G + A + E+ M + D

49,37%

3,63%

1,15%

7,18%

-

25,11%

20,46%

21,00%

19,56%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52

-

-

-

-

3,28

3,33

3,43

3,44

-

Fonte: Campus Paracatu

12.2.1.2.1 Relação Candidato/Vaga
Objetivo: Identificar a relação candidato por vaga ofertada
Indicador =

Inscrições

.

Vagas ofertadas
O índice geral da relação candidato/vaga tem aumentado ano a ano, fruto da consolidação do IFTM Câmpus Paracatu na região em que atua,
passando de 1,16 no ano de 2010 para 2,37 no ano de 2013. A pequena redução acontecida de 2012 para 2013 se deve ao fato de que não houve
entradas para os cursos EaD nesse ano.
Os cursos técnicos integrados ao ensino médio apresentam elevada relação candidato/vaga em comparação com os cursos técnicos
concomitantes, destacando-se o técnico integrado em informática com relação de 4,57 candidatos por vaga. Isso mostra que as ações implementadas
até o momento, ofertando cursos de extensão junto à comunidade, em parceria com outras instituições da cidade, de forma a despertar nesta o interesse
em buscar novos conhecimentos dos cursos ofertados pela instituição, e uma divulgação do processo seletivo nas instituições de ensino públicas,
municipais e estaduais, como forma de divulgação dos cursos ofertados, tem surtido efeito. Um trabalho mais direcionado será necessário para divulgar
e expandir a procura pelos cursos concomitantes, que são realizados no período noturno.
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Mas entende-se que a principal forma de divulgação dos cursos ofertados pelo IFTM – Câmpus Paracatu parte de seus próprios alunos, que
são trabalhados durante todo o período letivo para entender a missão e a visão de futuro do IFTM, como disseminadora do conhecimento, e que através
de seus cursos técnicos propicia uma formação diferenciada, preparando os estudantes para uma aptidão específica no mercado de trabalho, formandoo numa visão crítica, enquanto cidadão vivente na sociedade a qual pertence.
12.2.1.2.2 Relação Ingressos/Alunos
Objetivo: Quantificar a taxa de ingressos em relação ao total de alunos
Indicador = Números de Ingressos

x 100

Alunos matriculados
A taxa geral de ingressos em relação ao total de alunos foi, em 2013, de 11,51%, indicando que a reposição de alunos está atingindo a
estabilização após a abertura dos cursos com a instalação do Câmpus em 2010. Com a limitação de espaço, não há como o número de ingressantes
aumentar na modalidade presencial. A abertura de novos cursos/turmas dependerá da construção de mais salas de aula para atender à demanda
existente na região de Paracatu, pertencente ao território da cidadania, bem como a restauração do prédio que está interditado
12.2.1.2.3 Relação Concluintes/Alunos
Objetivo: Quantificar a taxa de concluintes em relação ao total de alunos
Indicador =

Concluintes

x 100

Alunos matriculados
O índice geral da relação de concluintes por matriculados ficou em 70,99% (considerando os alunos que concluíram seu estágio e os que
integralizaram a fase escolar) no ano de 2013. Observa-se uma grande quantidade de alunos na modalidade EaD que integralizaram sua fase escolar.
Após os anos inicias de instalação do câmpus em Paracatu, esse indicador tenderá a mostrar a realidade local.
Apesar disso, observando o elevado índice de evasão dos cursos noturnos, o NAP (Núcleo de Apoio Psicopedagógico) realizou um
mapeamento dessas evasões para colocar em prática o projeto de combate a evasão dentro do IFTM Câmpus Paracatu. Somado a isso, a Coordenação
de Estágios e Acompanhamento de Egressos está realizando um trabalho mais intenso de encaminhamento dos alunos para estágio e busca de
oportunidades junto às empresas na região, para que o sucesso escolar seja maior.
12.2.1.2.4 Índice de Eficiência Acadêmica – Concluintes
Objetivo: Quantificar a eficiência das Instituições
Esse indicador de eficiência acadêmica de concluintes teve sua metodologia de cálculo alterada pela SETEC no ano de 2012, no sentido de
padronizar a produção e análise de indicadores. O novo cálculo segue o seguinte:
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Índice =

Nº. de Concluintes

x 100

Nº. de todas as situações finais
O índice geral apresentado pelo Campus Paracatu em 2013 (87,37%) é satisfatório apesar da baixa eficiência em alguns cursos que já tiveram
concluintes, notadamente os cursos técnicos concomitantes do período noturno. No ano de 2013 tivemos um grande número de concluintes dos cursos
na modalidade EaD, contribuindo para a elevação do indicador.
Diversas ações para evitar a evasão e transferências, como o programa de assistência estudantil, acompanhamento dos alunos pelo NAP
(Núcleo de Apoio Psicopedagógico) e um trabalho mais intenso de encaminhamento dos alunos para estágio e busca de oportunidades junto às
empresas na região, estão em curso para elevar o índice de eficiência acadêmica de concluintes.
12.2.1.2.5 Índice de Retenção do Fluxo Escolar
Objetivo: Quantificar a taxa de retenção do fluxo escolar em relação ao total de alunos.
Índice = Alunos retidos (reprovação + trancamento) x 100
Alunos matriculados
O índice geral de retenção do fluxo escolar ficou em 49,37% no de 2013, principalmente pela influência da grande quantidade de alunos na
modalidade EaD em parceria com o IFPR, que teve suas atividades suspensas por determinado período, bem como alunos das primeiras turmas dos
cursos presenciais do Câmpus Paracatu que não haviam concluído o estágio obrigatório dentro de seu ciclo de matrícula. Foram utilizados os
indicadores de alunos retidos em curso e retidos finalizados. Para efeito de cálculo do índice no SISTEC, a retenção escolar ocorre quando uma
matrícula permanece ativa (situação “em curso”) mesmo após a data prevista para o término do curso (data final do ciclo de matrícula), ou que a sua
conclusão no curso (situação final da matrícula, nos casos de conclusão, integralização de fase escolar ou demais situações finais), ocorram em período
(mês de ocorrência) superior a data final prevista para o curso (ciclo de matrícula).
12.2.1.2.6 Relação Alunos/Docente em Tempo Integral
Objetivo: Quantificar o número de alunos por docente em tempo integral
Indicador =

alunos matriculados (sem EaD)
Docentes em tempo integral

Houve um aumento do corpo docente, dentro do planejamento do IFTM Câmpus Paracatu de chegar a 1200 alunos presenciais, que passou de
39 professores em 2012 para 43 professores em 2013 (incluindo os professores temporários/substitutos), mas acompanhada de um aumento de alunos
presenciais matriculados. Com isso, o indicador subiu de 20,46 em 2012 para 25,11 em 2013. Dentro de um bom planejamento deve-se buscar a meta
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(20 alunos por docente) constantemente e esse aumento momentâneo ajuda a planejar melhor o crescimento com a contratação de novos docentes e a
implantação de novos cursos técnicos e superiores, assim que a estrutura do Câmpus que está interditada for resolvida e o novo bloco de sala de aulas
for construído, possibilitando o ingresso de mais alunos.
12.2.1.2.7 Índice de Titulação do Corpo Docente
Objetivo: Quantificar o índice de titulação do corpo docente – efetivos e substitutos
Índice =

Gx1 + Ax2 + Ex3 + Mx4 + Dx5
G + A + E+ M + D

Onde, G = graduado, A = aperfeiçoado, E = especializado, M = mestre, D = doutor
O trabalho didático-pedagógico de nossos professores pauta-se na articulação permanente entre trabalho, ciência e cultura a fim de
desmitificar as barreiras entre ensino técnico e científico com vistas à emancipação humana, trabalhando a perspectiva do ensino, pesquisa e extensão.
A redução do indicador para 3,28 no ano de 2013 se deve ao ingresso de novos professores com titulação mais baixa. O IFTM - Câmpus
Paracatu, preocupa-se em oferecer uma educação de qualidade e incentiva a qualificação constante de seu corpo docente. Nesse sentido, vários
professores estão realizando suas pós-graduações, o que contribuirá para o aumento desse indicador.
12.2.1.2.8 Conclusão
O IFTM – Câmpus Paracatu, apesar de recente, já demonstra uma importância relevante na região em que atua, e apresenta também o
reconhecimento da sociedade local enquanto instituição federal, formadora de profissionais aptos a exercerem sua posição no mercado de trabalho,
bem como inseridos na sua posição de cidadão ativo e participativo na sociedade em que vive. Frente a este fator percebe-se a necessidade constante de
desenvolvimento, em termos estruturais, de condições físicas e pessoais, a fim de crescimento de sua equipe técnica e docente, para atender a demanda
crescente de alunos e da sociedade neste Câmpus.
Faz-se necessária a constante análise dos dados, visando minimizar os problemas naturais que surgem no processo, mas que devem ser
sanados à medida que esta instituição se fortalece na comunidade do município de Paracatu e região.
Ações constantes, em especial no que se refere à Assistência Estudantil, é também fator relevante de permanência e continuidade dos alunos
no Instituto, bem como o crescimento da demanda dos mesmos, evidenciado no aumento de alunos aptos a realização do processo seletivo. As ações
conjugadas de ensino, pesquisa e extensão diferenciam nossos alunos no mercado e na comunidade, bem como ajudam o IFTM - Câmpus Paracatu a
cumprir com seus objetivos e metas.
Todas estas ações tornam-se essenciais para uma avaliação crítica dos indicadores apresentados e que especificam a necessidade individual de
nosso Câmpus, inserido no IFTM como um todo.
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12.2.1.3 Campus Patos de Minas
A seguir encontram-se as informações do Câmpus Patos de Minas, com as devidas análises de cada indicador.
Quadro 172 - Indicadores dos Resultados - Campus Patos de Minas
Indicadores
Relação Candidato/Vaga

Fórmula de Cálculo
Número de Candidatos / Número de Vagas

Relação Ingressos/Aluno
Número de Ingressantes / Número Total Matriculados
Relação
Número de Concluídos e Integralizados Fase Escolar /
Concluintes/Aluno
Número Total Matriculados
Índice
de
Eficiência
Número de Concluídos e Integralizados Fase Escolar /
Acadêmica - Concluintes
Número de Matriculados Finalizados
Acadêmicos
Índice de Retenção do
Número Total de Retidos / Número Total Matriculados
Fluxo Escolar
Relação
de
Alunos/Docente
em Total de Matriculados / ((Docentes 20h *0,5) + Docentes 40 h + Docentes
Tempo Integral (sem
DE)
EaD)
Gastos Correntes por
Gastos Correntes / Total de Matriculados
Aluno
Percentual de Gastos com
(Gastos com Pessoal * 100)/ Gastos Totais
Pessoal
Administrativos
Percentual de Gastos com
(Gastos com Outros Custeios * 100) / Gastos Totais
outros Custeios
Percentual de Gastos com ((Gastos com Investimentos + Gastos com Inversões Financeiras) * 100)
Investimentos
/ Gastos Totais
Número
de
Alunos
Sócioeconômico Matriculados por Renda
-------per Capita Familiar
Índice =
Gx1 + Ax2 + Ex3 + Mx4 + Dx5
Gestão de
Índice de Titulação do
Pessoas
Corpo Docente
G + A + E+ M + D

Exercícios
2013

2012

2011

2010

2009

4,03

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

0,00%

-

-

-

-

0,00%

-

-

-

-

0,00%

-

-

-

-

16,14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

133
3,33

Fonte: Campus Patos de Minas

Com inicio das atividades docentes em 2 de setembro de 2013 com os Cursos Técnicos de Nível Médio na Forma Concomitante em
Eletrotécnica e em Logística, os indicadores acadêmicos “Relação Concluintes/Aluno”, “Índice de Eficiência Acadêmica – Concluintes”, e “Índice de
Retenção do Fluxo Escolar” apresentaram valores iguais a 0%.
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Os indicadores “Relação Candidato/Vaga”(4,03 para o câmpus Patos de Minas e 2,86 a média de todo o IFTM) e “Relação Ingressos/Aluno”
(100% para o câmpus Patos de Minas e 24,57% a média de todo o IFTM) traduzem em números a necessidade de se instalar estes cursos na cidade de
Patos de Minas e a expectativa da população patense por estes cursos.
Número de Alunos Matriculados por Renda per Capita Familiar comprova os dados verificados no senso IBGE de 2010
(http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=314800&search=||infogr%E1ficos:-informa%E7%F5es-completas). A maioria dos
patenses possuem renda per capita entre 1 e 2,5 salários mínimos.
A realização de concursos no inicio de 2014 melhorará o indicador “Relação de Alunos/Docente em Tempo Integral”, e, por conseguinte melhora no
processo ensino aprendizagem. Neste ano de 2013 o câmpus Patos de Minas contou com um total de 7 professores, sendo que apenas um deles não
ministrou aulas uma vez que ocupa o cargo de Direção Geral. Não obstante, este fato o quadro docente de Patos de Minas contou em 2013 com 4
mestres e 2 especialistas, o que proporcionou 3,333 no indicador “Índice de Titulação do Corpo Docente”. A chegada dos novos professores aprovados no
concurso supra citado, trás a expectativa de melhora não somente neste índice, mas em todo o processo ensino aprendizagem.
12.2.1.4 Campus Patrocínio
A seguir encontram-se as informações do Câmpus Patrocínio, com as devidas análises de cada indicador.
Quadro 173 - Indicadores dos Resultados - Campus Patrocínio
Indicadores
Relação Candidato/Vaga

Fórmula de Cálculo
Número de Candidatos / Número de Vagas

Relação Ingressos/Aluno
Número de Ingressantes / Número Total Matriculados
Relação
Número de Concluídos e Integralizados Fase Escolar /
Concluintes/Aluno
Número Total Matriculados
Índice
de
Eficiência
Número de Concluídos e Integralizados Fase Escolar /
Acadêmica - Concluintes
Número de Matriculados Finalizados
Acadêmicos
Índice de Retenção do
Número Total de Retidos / Número Total Matriculados
Fluxo Escolar
Relação
de
Alunos/Docente
em Total de Matriculados / ((Docentes 20h *0,5) + Docentes 40 h + Docentes
Tempo Integral (sem
DE)
EaD)
Gastos Correntes por
Gastos Correntes / Total de Matriculados
Aluno
Administrativos
Percentual de Gastos com
(Gastos com Pessoal * 100)/ Gastos Totais
Pessoal

Exercícios
2013

2012

2011

2010

2009

4,03

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

0,00%

-

-

-

-

0,00%

-

-

-

-

0,00%

-

-

-

-

16,14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Percentual de Gastos com
outros Custeios
Percentual de Gastos com
Investimentos
Número
de
Alunos
Sócioeconômico Matriculados por Renda
per Capita Familiar
Gestão de
Índice de Titulação do
Pessoas
Corpo Docente

(Gastos com Outros Custeios * 100) / Gastos Totais

-

-

-

-

-

((Gastos com Investimentos + Gastos com Inversões Financeiras) * 100)
/ Gastos Totais

-

-

-

-

-

--------

133
-

-

-

-

Índice =

Gx1 + Ax2 + Ex3 + Mx4 + Dx5
G + A + E+ M + D

3,33

Fonte: Câmpus Patrocínio

12.2.1.4.1 Relação Candidato/Vaga
Apesar da divulgação em massa pelo IFTM e continuidade da parceria com Prefeitura Municipal de Patrocínio visando ampliação da
divulgação dos cursos em Patrocínio e cidades vizinhas, tivemos uma queda no índice devido à dificuldade em conseguir alunos para o período
vespertino. Isto se deve ao perfil do aluno da região. Mediante a queda durante o segundo ano consecutivo, planejou-se para o ano de 2014 uma
modificação da estrutura dos cursos do IFTM - campus Patrocínio. Os cursos Técnicos concomitantes com relação candidato vaga menor que 1 foram
paralisaram para a abertura dos cursos integrados ao ensino médio nas áreas de Eletrônica, Manutenção e Suporte em Informática e Administração.
Através de estudo realizados no ano de 2012, verificou-se na cidade a necessidade de cursos de tecnologia na área de Gestão e cursos técnicos
integrados ao ensino médio. Preparou-se uma ampliação de cursos na categoria FIC para melhor atendimento aos alunos. Estas áreas foram escolhidas
de acordo com o perfil profissional do mercado de trabalho de Patrocínio e região e Infra-estrutura física e pessoal do Campus.
12.2.1.4.2 Relação Ingresso/Aluno
Tivemos uma diminuição do índice, devido a paralisação dos cursos concomitantes com relação candidato/vaga menor que 1. Também foram
paralisadas as turmas presenciais do Pólo de Tapira, optando-se de acordo com o perfil dos alunos desta cidade a abertura de cursos na modalidade
EAD.
12.2.1.4.3 Relação Concluinte/Aluno
Alguns alunos dos cursos técnicos concomitantes ainda não concluirão finalizar o estágio supervisionado, visto que, nosso projeto pedagógico
proporciona ao aluno a realização do estágio após a conclusão das unidades curriculares. As turmas que encerraram do Pólo de Tapira e vespertino do
Campus Patrocínio ainda estão em fase de estágio. Nossos alunos, por possuírem renda per capita baixa, necessitam trabalhar durante o dia. A maioria
deles, em empresas que não oferecem serviços na área de formação dos cursos oferecidos pelo IFTM – Campus Patrocínio. Sua carga horária diária de
trabalho e de estudos dificultam o ajuste de horários para estagiarem em outras empresas. Outro fator relevante é que a maioria dos alunos de EAD está
em fase de Integralização escolar. Em dezembro de 2013 foram finalizadas as unidades curriculares porém a maioria dos alunos optou pela realização
do estágio supervisionado em Janeiro e fevereiro de 2014. A conclusão dos alunos deve acontecer em março de 2014.
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12.2.1.4.4 Índice de Eficiência Acadêmica – Concluintes
Este índice foi obtido devido aos alunos do Análise e desenvolvimento estarem em fase de integralização escola segundo nosso Projeto
Pedagógico, para conclusão do curso, é obrigatório ao aluno, além da conclusão de todas as unidades curriculares a realização do TCC e/ou estágio
supervisionado, que pode ser posterior a conclusão das disciplinas. 2º - Em relação aos cursos técnicos, o estágio e/ou TCC também é elemento
obrigatório para a conclusão do curso. Os alunos apresentam problemas para realização do estágio e/ou TCC devido as seguintes dificuldades: não
conscientização, por parte do aluno, (apesar do trabalho constante da coordenação de estágio/TCC) da importância do estágio e/ou TCC para conclusão
do curso, dificuldade de liberação das empresas para realização do estágio, alguns alunos ficaram retidos em disciplinas e preferem terminá-las para
posteriormente realizar o estágio supervisionado o que aumentando o prazo de conclusão do curso. Com a mudança estrutural do campus acredita-se
que nosso índice de eficiência aumentará uma vez que o perfil do profissional formado pelo campus aproxima-se das características da População de
Patrocínio e Região.
12.2.1.4.5 Índice de Retenção do Fluxo Escolar
Observa-se que devido as características dos cursos oferecidos pelo IFTM - campus Patrocínio sendo a maioria dos cursos voltados as áreas
das ciências exatas, o indice de retenção escolar apresenta-se alto. Devido a realização de trabalhos do setor pedagógico e acadêmico como monitorias,
estudos autonomos, horários de atendimentos diferenciados do professor entre outros verifica-se a diminuição do índice em relação ao ano anterior.
12.2.1.4.6 Relação de Aluno/Docente em Tempo Integral
Devido a modificação estrutural do campus paralisando alguns cursos concomitantes e preparando-se para a abertura de novos cursos em
2014 (novos cursos superiores, técnicos integrados ao ensino médio, cursos FIC), percebe-se que o índice da relação entre aluno x docente, comparado
ao ano de 2012 aumentou, porém com as modificações estruturais esse índice diminuirá. Assim com a previsão para os próximos anos com abertura de
novos cursos, alcançaremos o índice constante do termo de acordo e metas firmado entre o instituto e o MEC para a relação aluno/docente em tempo
Integral.
12.2.1.4.7 Número de Alunos Matriculados por Renda per Capita Familiar
Verifica-se que 52 alunos entraram no IFTM através do programa de cotas, de acordo com a renda per capta. Através do programa de
assistência estudantil conseguimos contemplar alunos carentes que necessitam de auxílio para manter-se na escola. Através do programa verificamos
que mais de 50% dos nossos alunos possuem renda per capita menor que 1,5 salários mínimos, necessitando do programa para sua permanência na
Instituição.
12.2.1.4.8 Índice de Titulação do Corpo Docente
Verifica-se que o indice de Titulação dos professores do IFTM campus Patrocínio tem aumentado, visto que os professores efetivos estão
buscando qualificação, através de programas de mestrado e doutorado. É característica do IFTM incentivar o crescimento profissional do professores
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da instituição através da flexibilização horários para estudos acadêmicos, afastamentos parciais e totais para programas de mestrado e doutorado sendo
que mais de 60% do corpo docente está em programas de mestrado e doutorado.
12.2.1.5 Campus Uberaba
A seguir encontram-se as informações do Câmpus Uberaba, com as devidas análises de cada indicador.
Preliminarmente há de se considerar que as análises desenvolvidas a seguir tomam como referência apenas os dados fechados pela SETEC e
que abrangem todos os cursos deste câmpus, não sendo possível uma análise detalhada por curso.
Quadro 174 - Indicadores dos Resultados - Campus Uberaba
Indicadores
Relação Candidato/Vaga

Fórmula de Cálculo
Número de Candidatos / Número de Vagas

Relação Ingressos/Aluno
Número de Ingressantes / Número Total Matriculados
Relação
Número de Concluídos e Integralizados Fase Escolar /
Concluintes/Aluno
Número Total Matriculados
Índice
de
Eficiência
Número de Concluídos e Integralizados Fase Escolar /
Acadêmica - Concluintes
Número de Matriculados Finalizados
Acadêmicos
Índice de Retenção do
Número Total de Retidos / Número Total Matriculados
Fluxo Escolar
Relação
de
Alunos/Docente
em Total de Matriculados / ((Docentes 20h *0,5) + Docentes 40 h + Docentes
Tempo Integral (sem
DE)
EaD)
Gastos Correntes por
Gastos Correntes / Total de Matriculados
Aluno
Percentual de Gastos com
(Gastos com Pessoal * 100)/ Gastos Totais
Pessoal
Administrativos
Percentual de Gastos com
(Gastos com Outros Custeios * 100) / Gastos Totais
outros Custeios
Percentual de Gastos com ((Gastos com Investimentos + Gastos com Inversões Financeiras) * 100)
Investimentos
/ Gastos Totais
Número
de
Alunos
Sócioeconômico Matriculados por Renda
-------per Capita Familiar
Índice =
Gx1 + Ax2 + Ex3 + Mx4 + Dx5
Gestão de
Índice de Titulação do

Exercícios
2013

2012

2011

2010

2009

2,53

6,76

6,36

11,12

2,88

29,55%

31,99%

46,30%

42,60%

30,20%

8,08%

14,00%

4,86%

12,00%

5,00%

20,00%

47,21%

42,80%

26,00%

38,87%

33,48%

29,14%

20,5%

4,02%

2,77%

25,28

28,9

15,54%

17,81

33,54

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

522

-

-

-

-

4,2

4,02

4,11

3,99

3,71
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Pessoas

Corpo Docente

G + A + E+ M + D

Fonte: Campus Uberaba

12.2.1.5.1 Relação Candidato/Vaga
Houve uma queda no índice provocada especialmente pela menor procura em alguns cursos. Está sendo feita uma adequação de oferta de
cursos desde 2012 para definirmos quais cursos e as modalidades/formas de oferta.
12.2.1.5.2 Relação Ingressos/Alunos
A relação manteve-se no patamar de 2012. A expectativa é pelo aumento a partir de 2014 pela oferta de mais cursos.
Outro trabalho que foi intensificado no início de 2014 é o acompanhamento das matrículas dos alunos novatos, buscando identificar
desistentes com o objetivo de convocar outros classificados pelo processo seletivo/SISU.
12.2.1.5.3 Relação Concluintes/Alunos
O índice reduziu em relação a 2012 e não é satisfatório. É preciso dar sequência e intensificar ações que favoreçam o sucesso escolar dos alunos e sua
permanência na instituição, quais sejam: monitorias; reforço escolar; projetos de pesquisa e extensão; estimular os alunos para realização dos estágios e
trabalhos de conclusão de curso; trabalho do NAP com docentes e coordenadores de cursos.
12.2.1.5.4 Índice de Eficiência Acadêmica – Concluintes
A partir do segundo semestre de 2011 e durante 2012 foi realizado um trabalho intensivo de resgatar diversos alunos que haviam se afastado
de alguns cursos, o quê levou a um aumento significativo da eficiência naqueles anos.
Superada tal situação reprimida é imperioso que sejam intensificadas ações conforme descrito no item anterior. É notório que os ingressantes
tem se mostrado com uma formação básica deficiente a cada ano, o quê dificulta a progressão nos estudos, seja no ensino superior como no ensino
técnico/médio.
Ressalta-se que este índice ainda está sendo influenciado negativamente pelo índice de retenção, que aumentou em 2013.
12.2.4.5.5 Índice de Retenção do Fluxo Escolar
Este é um índice bastante preocupante no câmpus. Parte deste problema se deve aos alunos transferidos de outras instituições que dispendem
de um tempo grande até adequarem-se ao IFTM e também organizar suas vidas acadêmicas no que se refere a cursarem disciplinas dos primeiros
períodos não cursadas na instituição de origem.
Outro fator que devem ser considerado é a falta de interesse por parte de alguns alunos, que não priorizam sua formação acadêmica. Por outro
lado, alguns alunos por diversos motivos alheios à instituição, necessitam abandonar disciplinas e até mesmo o curso.
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Entretanto, a instituição está ciente de suas responsabilidades e os servidores tem se desdobrado em criar, planejar e executar ações visando a
diminuição dessa retenção, conforme nos itens anteriores.
12.2.4.5.6 Relação de Alunos/Docentes em tempo Integral
Esta relação se mantém alta demonstrando eficiência do corpo docente. Ao mesmo tempo indica a necessidade de recomposição do quadro
para atender novas demandas que surgem constantemente.
12.2.4.5.7 Índice de Titulação do Corpo Docente
Este índice aumenta a cada ano devido a maior parte dos docentes que ingressaram nos últimos anos possuírem, no mínimo, mestrado.
Deve-se ressaltar a política de capacitação da instituição que oportuniza o docente cursar mestrado e doutorado.
Finalmente a instituição ganha com melhor qualidade no ensino, pesquisa e extensão, incluindo o surgimento de novas parcerias e de maiores
possibilidades de acesso a recursos extra-orçamentários via instituições de fomento.
12.2.1.6 Campus Uberlândia
A seguir encontram-se as informações do Câmpus Uberlândia, com as devidas análises de cada indicador.
Quadro 175 - Indicadores dos Resultados - Campus Uberlândia
Indicadores
Relação Candidato/Vaga

Fórmula de Cálculo
Número de Candidatos / Número de Vagas

Relação Ingressos/Aluno
Número de Ingressantes / Número Total Matriculados
Relação
Número de Concluídos e Integralizados Fase Escolar /
Concluintes/Aluno
Número Total Matriculados
Índice
de
Eficiência
Número de Concluídos e Integralizados Fase Escolar /
Acadêmica - Concluintes
Número de Matriculados Finalizados
Acadêmicos
Índice de Retenção do
Número Total de Retidos / Número Total Matriculados
Fluxo Escolar
Relação
de
Alunos/Docente
em Total de Matriculados / ((Docentes 20h *0,5) + Docentes 40 h + Docentes
Tempo Integral (sem
DE)
EaD)
Gastos Correntes por
Gastos Correntes / Total de Matriculados
Administrativos Aluno
Percentual de Gastos com
(Gastos com Pessoal * 100)/ Gastos Totais

Exercícios
2013

2012

2011

2010

2009

7,19

7,34

10,47

4,57

3,21

31,97%

31,5%

49,06%

60,97%

41,89%

23,93%

3,41%

27,56%

17,31%

23.12%

69,48%

-

-

-

55,83%

21,28%

35,5%

1,5%

8,6%

5,75%

16,27

15,83

15,03

12

22,41

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Pessoal
Percentual de Gastos com
outros Custeios
Percentual de Gastos com
Investimentos
Número
de
Alunos
Sócioeconômico Matriculados por Renda
per Capita Familiar
Gestão de
Índice de Titulação do
Pessoas
Corpo Docente

(Gastos com Outros Custeios * 100) / Gastos Totais

-

-

-

-

-

((Gastos com Investimentos + Gastos com Inversões Financeiras) * 100)
/ Gastos Totais-

-

-

-

-

-

--------

570

-

-

-

-

3,96

4,08

4,14

4,05

4,02

Índice =

Gx1 + Ax2 + Ex3 + Mx4 + Dx5
G + A + E+ M + D

Fonte: Campus Uberlândia

12.2.1.6.1 Relação Candidato/Vaga
O aumento da relação candidato vaga pode ser atribuído a intensificação da divulgação do Processo para ingresso na instituição e abertura de
novos cursos com elevada demanda regional.
12.2.1.6.2 Relação Ingresso/Aluno
A diminuição no índice se deve a implantação de novos cursos que ainda não tiveram alunos concluintes, bem como o aumento do número de
alunos retidos* (vide análise crítica desse indicador).
12.2.1.6.3 Relação Concluintes/Aluno
Há uma manutenção do índice de concluintes ao longo dos anos, com exceção do ano de 2012 (ano de greve) havendo coleta de dados
anteriormente ao período de conclusão do calendário acadêmico.
12.2.1.6.4 Índice de Eficiência Acadêmica – Concluintes
Houve um crescimento desse índice graças à implantação de ações que levaram a redução da evasão e retenção como criação de bolsas
(monitoria, pesquisa, extensão e assistência estudantil) flexibilização das datas de estágio, diversificação das metodologias de ensino e de avaliação,
possibilidade de cursar as unidades curriculares em regime dependência na modalidade semipresencial.
12.2.1.6.5 Índice de Retenção do Fluxo Escolar
Há uma manutenção do índice de retenção ao longo dos anos, com exceção do ano de 2012, onde houve greve, havendo coleta dados
anteriormente ao período de conclusão do calendário acadêmico.
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12.2.1.6.6 Relação de Alunos/Docente em tempo Integral
Houve um aumento do quadro de docentes para atendimento dos novos cursos, porém ainda não há a oferta de todos os períodos/unidades
curriculares para esses cursos, o que acontecerá progressivamente.
12.2.1.6.7 Índice de Titulação do Corpo Docente
Tem sido mantido ao longo dos anos o índice de qualificação dos docentes com tendência a elevação. O corpo docente é constituído em sua
maioria de mestres havendo elevado percentual de doutores e muitos desses mestres estão em processo de conclusão de doutorado.
12.2.1.6.8 Renda Familiar Per Capita em Salários Mínimos
A renda per capita da maioria dos estudantes está entre 0,5 e 1,5 salários mínimos abrangendo 70% dos alunos da amostra. O número
apresentado se refere ao total de alunos com renda per capita de até 1,5 salários mínimos.
12.2.1.7 Campus Uberlândia Centro
A seguir encontram-se as informações do Câmpus Uberlândia Centro, com as devidas análises dos indicadores.
Quadro 176 - Indicadores dos Resultados - Campus Uberlândia Centro
Indicadores
Relação Candidato/Vaga

Fórmula de Cálculo
Número de Candidatos / Número de Vagas

Relação Ingressos/Aluno
Número de Ingressantes / Número Total Matriculados
Relação
Número de Concluídos e Integralizados Fase Escolar /
Concluintes/Aluno
Número Total Matriculados
Índice
de
Eficiência
Número de Concluídos e Integralizados Fase Escolar /
Acadêmica - Concluintes
Número de Matriculados Finalizados
Acadêmicos
Índice de Retenção do
Número Total de Retidos / Número Total Matriculados
Fluxo Escolar
Relação
de
Alunos/Docente
em Total de Matriculados / ((Docentes 20h *0,5) + Docentes 40 h + Docentes
Tempo Integral (sem
DE)
EaD)
Gastos Correntes por
Gastos Correntes / Total de Matriculados
Aluno
Administrativos
Percentual de Gastos com
(Gastos com Pessoal * 100)/ Gastos Totais
Pessoal

Exercícios
2013

2012

2011

2010

2009

2,97

10,92

-

-

-

40,73%

49,17%

-

-

-

1,33%

0,33%

-

-

-

3,48%

0%

-

-

-

4%

2,67%

-

-

-

21,71

26,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Percentual de Gastos com
outros Custeios
Percentual de Gastos com
Investimentos
Número
de
Alunos
Sócioeconômico Matriculados por Renda
per Capita Familiar
Gestão de
Índice de Titulação do
Pessoas
Corpo Docente

(Gastos com Outros Custeios * 100) / Gastos Totais

-

-

-

-

-

((Gastos com Investimentos + Gastos com Inversões Financeiras) * 100)
/ Gastos Totais-

-

-

-

-

-

--------

48

42,67

-

-

-

3,44

4,09

-

-

-

Índice =

Gx1 + Ax2 + Ex3 + Mx4 + Dx5
G + A + E+ M + D

Fonte: Campus Uberlândia Centro

12.2.1.7.1 Relação Candidato/Vaga
A partir do 2º semestre de 2013 o campus formulou comissão própria e vem trabalhando exaustivamente para aumentar a quantidade de
candidatos para os cursos ofertados.
12.2.1.7.2 Relação Ingressos/Aluno
A taxa de ingresso em relação ao total de alunos em 2013 decresceu em relação à 2012 visto que a reposição de alunos vem atingindo a
estabilização e o campus está operando com sua capacidade máxima nos turnos da manhã e da noite, já que todos os períodos dos cursos ofertados
estão completos. Com a limitação de espaço nos turnos da manhã e noite não é possível o aumento de ingressantes na modalidade presencial. O
campus vem preparando sua estrutura para aumentar o quantitativo de ingressantes através da modalidade integrada ao ensino médio, permitindo assim
a ocupação do seu espaço no turno da tarde.
12.2.1.7.3 Relação Concluintes/Aluno
O índice teve um aumento em relação a 2012, visto que os estudantes dos cursos Licenciatura em Computação e Tecnologia em Logística
cumpriram todos os período e concluíram o curso. O baixo índice do indicativo se deve ao fato de muitos estudantes ainda não terem concluído estágio
e/ou Trabalho de Conclusão de Curso, fato decorrente do perfil do aluno que é composto por trabalhadores que encontram dificuldades em realizar tais
atividades, em razão da indisponibilidade de tempo devido à sua carga diária de trabalho.
Outro fator que contribui para o baixo índice deste indicativo é a evasão. As principais causas da evasão apuradas em estudo realizado pelo
campus são a dificuldade encontrada pelos estudantes em conciliar as atividades do curso com o trabalho; reprovação em mais de uma disciplina,
dificuldade de aprendizagem decorrente de séries anteriores e carga excessiva de aulas. Neste sentido o Projeto Pedagógico dos cursos estão em
processo de reformulação, visando flexibilizar a carga horária dos cursos para atender os alunos trabalhadores que são a maioria dos estudantes do
campus.
A Coordenação de Ensino em conjunto com coordenadores de curso e equipe pedagógica realizaram diagnóstico de evasão no campus
referente ao ano de 2013. Sendo assim o Núcleo de Apoio Pedagógico vem realizando acompanhamento preventivo dos estudantes. A coordenação de
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ensino em conjunto com docentes vem intensificando a oferta de monitoria, nivelamento, minicursos e proporcionando atividades extraclasses nas
quais os estudantes possam sanar eventuais carências de aprendizagem.
12.2.1.7.4 Índice de Eficiência Acadêmica – Concluintes
O índice de 3,48 de eficiência acadêmica de concluintes e deve-se ao fato de:
1º O campus Uberlândia Centro possuía no final do ano de 2013 três cursos de graduação, um curso técnico presencial e três cursos técnicos
na modalidade a distância. Os estudantes do curso de Licenciatura em Computação cumpriram no segundo semestre de 2013 o último período do
curso, estando aptos a colar grau. A colação de grau acontecerá em abril de 2013 e a atualização dos dados no SISTEC foi realizada somente no mês de
março de 2014, devido à manutenção do sistema. Sendo assim o registro dos concluintes ocorreu após a data de emissão da planilha SISTEC na qual os
dados utilizados para confecção dos indicadores deste relatório foram extraídos. O curso de Tecnologia em Sistemas para Internet possuía no final de
2013 três turmas aptas a concluir o curso. O baixo índice de alunos concluintes no referido curso se deve basicamente, segundo dados colhidos pela
coordenação de ensino e equipe pedagógica do campus, à dificuldade dos estudantes em integralizar as disciplinas devido à complexidade destas e à
dificuldade dos discentes de conciliar trabalho e atividades acadêmicas. Sendo assim, conscientes do baixo índice de alunos concluintes a direção geral
em conjunto com coordenação de ensino e coordenação de curso iniciaram processo de reformulação do Projeto Pedagógico do Curso, flexibilizando a
carga horária (inserção de carga horária semi-presencial) e diminuindo o tempo de duração do mesmo. A primeira turma apta a colar grau no curso de
Tecnologia em Logística cumpriu o ultimo período do curso em julho de 2013. Assim como ocorreu no curso de Licenciatura em Computação o
registro de concluintes ocorreu apenas em março de 2014, devido á manutenção do SISTEC, sendo assim estes dados não foram incorporados à
planilha SISTEC, na qual os dados deste indicador se baseiam.
A direção de campus, coordenação de ensino, coordenadores de curso e equipe pedagógica vem desenvolvendo várias ações para aumentar o
índice de concluintes dos cursos. O campus passou por ampla reforma durante o ano de 2013 melhorando consideravelmente sua infraestrutura de salas
de aula; laboratórios de informática e acesso a rede sem fio. Visando possibilitar outros espaços de aquisição de conhecimento por parte dos discentes
o campus intensificou a oferta de minicursos, nivelamentos e monitorias, além de ter criado o Espaço do Conhecimento, que consiste em um espaço
alternativo para que docentes e estudantes possam estender o processo de aprendizagem para além da sala de aula. A instituição oferta também bolsas
aos alunos contemplados pelo Programa de Assistência Estudantil.
12.2.1.7.5 Índice de Retenção do Fluxo Escolar
O curso de Tecnologia em Sistemas para Internet que se encontra na sua terceira turma concluinte apresentando índice elevado de retenção
devido principalmente à dificuldade encontrada pelos estudantes em integralizar as disciplinas e compatibilizar as atividades do curso e as atividades
acadêmicas. Neste sentido o Projeto Pedagógico está sendo reformulado para flexibilizar a carga horária. A instituição vem apresentando alternativas
de aprendizagem como minicursos, nivelamento e monitoria.
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12.2.1.7.6 Relação de Alunos/Docente em Tempo Integral
O campus possui em 2013 trinta docentes em regime de dedicação exclusiva e oito em regime de 40 horas. O corpo docente aumentou em
2013 e está em processo de expansão mediante a realização de concurso público para a contratação de novos docentes em 201
12.2.2 Indicadores Administrativos
12.2.2.1 Gastos Correntes por Aluno
Quadro 177 - Gastos Correntes
2013

2012

2011

2010

2009

7.404,19

5.935,30

8.090,24

11.920,40

7.666,91

Fonte: Pró-Reitoria de Administração

Quadro 178 - Matrículas
2013

2012

2011

2010

2009

13.616

12.878

8.201

4.568

4.574

Fonte: Pró-Reitoria de Administração

Comparando o valor obtido em Gastos Correntes por Aluno em relação ao ano de 2009, observa-se uma redução em torno de 3,5% do custo
aluno, ainda que este valor apresente variação ao longo do período avaliado, enquanto o número de alunos matriculados cresceu em 197% no mesmo
período. Este cenário demonstra que a instituição vem aprimorando seus gastos, bem como, otimizando a utilização de sua infraestrutura,
especialmente, por meio da abertura de novos cursos, compreendendo, neste exercício, 09 cursos à distância e 08 presenciais.
É imprescindível destacar que o IFTM ofertou, em 2013, 64 cursos presenciais para a região do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste
de Minas, que vão desde o nível de ensino FIC até a Pós-Graduação Stricto Sensu, além de 31 cursos à distância, que tem 28 municípios como polos.
Para atender essa diversidade de cursos esta instituição mantém 07 câmpus, uma Unidade de EAD e a reitoria, cujas despesas compreendem a
manutenção da infraestrutura; pagamento de pessoal; capacitação de professores e técnicos; concessão de assistência estudantil; desenvolvimento de
projetos de pesquisas e atividades de extensão; dentre outras ações de fortalecimento do ensino, pesquisa e extensão.
Ressaltamos que este Instituto prima pelos princípios da economicidade, moralidade, legalidade, eficiência e eficácia na aplicação dos
recursos públicos, visando atingir os objetivos institucionais.
12.2.2.2 Percentual de Gastos com Pessoal
Quadro 179 - Percentual de Gastos com Pessoal
Período

Gastos com Pessoal

Gastos Totais

Índice (%)

2009

32.710.445

49.841.187

65,63
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2010

49.499.915

76.801.892

64,45

2011

60.219.388

89.103.913

67,58

2012

65.873.250

104.323.964

63,14

2013

85.447.612

125.239.670

68,23%

Fonte: Pró-Reitoria de Administração

A despesa com pessoal apresenta uma elevação de 161%, no período de 2009 a 2013, em virtude do crescimento do quadro de pessoal,
visando suprir as necessidades dos câmpus em implantação desde 2010 (Ituiutaba, Paracatu, Patrocínio, Uberlândia Centro e Patos de Minas), bem
como da reitoria e Unidade EAD, além de reduzir a defasagem de pessoal dos Câmpus Uberaba e Uberlândia.
O índice dos Gastos com Pessoal em relação aos Gastos Totais se manteve próximo ao longo do período analisado, ocorrência justificada pela
elevação equivalente destes gastos, onde o primeiro apresentou um acréscimo de 161% e o último em torno de 151%.
Salientamos que, os gastos com pessoal atendem as exigências legais e as ocorrências independem da intervenção desta Instituição.
12.2.2.3 Percentual de Gastos com Outros Custeios
Quadro 180 - Percentual de Gastos com Outros Custeios
Período

Outros Custeios

Gastos Totais

Índice (%)

2009

9.827.027

49.841.187

19,72

2010

12.415.883

76.801.892

16,17

2011

15.008.256

89.103.913

16,84

2012

16.021.837

104.323.964,28

15,36

2013

21.199.559

125.239.670

16,93%

Fonte: Pró-Reitoria de Administração

A redução do índice de gastos com Outros Custeios em relação a 2009, demonstra que este IFTM vem otimizando a execução dos recursos
para atender as necessidades de manutenção e obrigações desta Instituição, embora observada a elevação da despesa com outros custeios, em torno de
115%, ao longo do período analisado.
Vale ressaltar que, o IFTM encontra-se em intensa expansão no período ora analisado. Em 2009 contava com apenas 02 câmpus (Uberaba e
Uberlândia) e a reitoria, já em 2010 ocorreu a inauguração de mais 04 câmpus (Paracatu, Ituiutaba, Patrocínio e Uberlândia Centro). Em 2012 a
Unidade EAD iniciou as suas atividades e em 2013 foi implantado o Campus Patos de Minas, bem como, a instalação da Reitoria em novo prédio.
Nesse contexto, justifica-se a elevação de outros custeios, decorrentes da demanda de diversos gastos de manutenção até então inexistentes.
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12.2.2.4 Percentual de Gastos com Investimentos
Quadro 181 - Percentual de Gastos com Outros Investimentos
Período

Investimentos

Gastos Totais

Índice (%)

2009

7.064.283

49.841.187

14,17

2010

14.874.240

76.801.892

19,37

2011

13.865.990

89.103.913

15,56

2012

18.018.800

104.323.964,28

17,27

2013

12.664.870

125.239.670

10,11

Fonte: Pró-Reitoria de Administração

A despesa com Investimento apresentou uma elevação em torno de 79%, no período de 2009 a 2013, enquanto o valor dos Gastos Totais teve
um crescimento de 179%, provocando uma redução do índice e evidenciando que dentre todos os gastos este foi o que menos cresceu.
Salientamos que, a redução do montante gasto com investimento neste exercício, decorreu da dificuldade para a realização de licitações
compartilhadas para aquisição de equipamentos e outros materiais permanentes para a Reitoria, Unidade EAD e os Câmpus, e, sobretudo, pela
morosidade do processo de contratação de obras, que vai desde a licitação para elaboração dos projetos básicos e executivos até a conclusão dos
procedimentos licitatórios para a contratação da obra.
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Consolidação:
Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional

Colaboração:
Campus Ituiutaba
Campus Paracatu
Campus Patos de Minas
Campus Patrocínio
Campus Uberaba
Campus Uberlândia
Campus Uberlândia Centro
Pró-Reitoria de Administração
Pró-Reitoria de Ensino
Pró-Reitoria de Extensão
Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação
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