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RESOLUÇÃO Nº 21/2015, DE 23 DE ABRIL DE 2015
Aprova a Prest
Prestação de Contas Anual do exercício de 2014
201 do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo
Mineiro – IFTM.
Processo nº 23199.000330/2015-15
O CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
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Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data.
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INTRODUÇÃO
O Presente relatório tem por objetivo apresentar aos órgãos de controle e à sociedade em
geral, os principais resultados da atuação do Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM) no
exercício de 2014.
O documento foi elaborado de acordo com a Portaria CGU nº 650 de 28/03/2014, Decisão
Normativa TCU nº 134, de 04/12/2013 e Decisão Normativa do Tribunal de Contas da União – DN
TCU nº 90, de 160/04/2014, mediante consolidação das informações específicas de cada unidade
estratégica contemplando, sobretudo, as áreas de execução orçamentária, financeira, administrativa
e acadêmica do IFTM.
As informações relativas aos itens relacionados abaixo, constantes da Portaria/TCU nº
90/2014, 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) Renúncias sob a gestão da UJ (item 6.7);
b) Benefícios Financeiros e Creditícios (item 6.7.1);
c) Benefícios Financeiros e Creditícios – Quantificação (item 6.7.1.1 );
d) Benefícios Financeiros e Creditícios – Análise Crítica (item 6.7.1.2);
e) Renúncias Tributárias (item 6.7.2);
f) Renúncias Tributárias sob Gestão ou Estimadas e Quantificadas pela UJ – Identificação
(item 6.7.2.1);
g) Valores Renunciados e Contrapartida (item 6.7.2.2 );
h) Valores Renunciados por Tributo e Gasto Tributário (item 6.7.2.3 );
i) Contribuintes Beneficiados pela Renúncia (item

6.7.2.4 );

j) Beneficiários da Contrapartida da Renúncia Tributária (item 6.7.2.5);
k) Programas Orçamentários Financiados com Contrapartida de Renúncia de Receita Tributária
(item 6.7.2.6);
l) Prestações de Contas de Renúncia de Receitas (item 6.7.2.7);
m) Comunicações à RFB (item 6.7.2.8);
n) Indicadores de Gestão da Renúncia de Receitas (item 6.7.2.9);
o) Declaração de Situação de Beneficiários de Renúncia Fiscal (item 6.7.2.10);
p) Fiscalizações Realizadas pela RFB (Exclusivo para a UJ RFB) (item 6.7.2.11);
q) Renúncia Tributária – Análise Crítica (item 6.7.2.12);
r) Deliberações do TCU Atendidas no Exercício(item 11.1.1);
s) Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício(item 11.1.2);
t) Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício(item 11.2.2);
u) Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário Exercício (item 11.4);
v) Relatório de Auditoria Independente (item 12.8);
w) Outras Informações Consideradas Relevantes pela UJ (item 13.1);
x) Relação de Projetos Desenvolvidos pelas Fundações de Apoio(Quadro B.65.2).

Página 17 de 252

1 IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA UNIDADE JURISDICIONADA
1.1 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA
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, sob o amparo da Lei nº. 11.892, de 29 de dezembro de 2008 que institui a
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. É uma Autarquia Federal
detentora de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar,
equiparando-se às universidades federais.
Atualmente, O IFTM é composto pela Reitoria, localizada no município de Uberaba/MG,
pelos Campi Ituiutaba, Paracatu, Patos de Minas, Patrocínio, Uberaba, Uberlândia, Uberlândia
Centro e também pelos Campus Avançados Uberaba Parque Tecnológico e Campina Verde. Estes,
por sua vez, estão inscritos como Unidades Gestoras distintas, porém com Gestão única para o
IFTM, conforme quadro a seguir.
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) 3326-1108

(034) 3326-1102 (034) 3326-1103

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 em 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 - UNED de 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
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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
Uberlândia e 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
Resolução/Conselho Superior nº 16, de 27 de março de 2014 - Altera o regimento Geral do IFTM
Resolução/Conselho Superior nº 18, de junho de 2014 - Altera o regimento Geral do IFTM
Resolução/Conselho Superior nº 52, de 26 de agosto de 2014 - Altera o regimento Geral do IFTM
Resolução “Ad Referendum” nº 59, de outubro de 2014 - Altera o regimento Geral do IFTM
Resolução “Ad Referendum” nº 61, de 09 de outubro de 2014- Altera o regimento Geral do IFTM
Manuais e publicações relacionadas às atividades das Unidades Jurisdicionadas
Manual de Normas e Procedimentos
Unidades Gestoras e Gestões Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas
Unidades Gestoras Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas
Código SIAFI

Nome

159001
159002
159003
158309
158310
158311
158312

IFTM – Campus Patrocínio
IFTM – Campus Uberlândia Centro
IFTM – Campus Patos de Minas
IFTM – Campus Paracatu
IFTM – Campus Uberaba
IFTM - Campus Ituiutaba
IFTM – Campus Uberlândia
Gestões relacionadas às Unidades Jurisdicionadas

Código SIAFI

Nome

26413

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro –
IFTM
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões

Código SIAFI da Unidade Gestora

Código SIAFI da Gestão
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158099
158309
158310
158311
158312
159001
159002
159003

26413
26413
26413
26413
26413
26413
26413
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 tem por
finalidade formar e qualificar profissionais no âmbito da educação tecnológica, nos diferentes níveis
e modalidades de ensino, para os diversos setores da economia, bem como realizar pesquisa
aplicada e promover o desenvolvimento tecnológico de novos processos, produtos e serviços, em
estreita articulação com os setores produtivos e a sociedade, especialmente de abrangência local e
regional, oferecendo mecanismos para a educação continuada. 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.
O IFTM, assim como os demais Institutos Federais de Educação Tecnológica, disponibiliza
a educação nos diversos níveis de ensino e modalidade de cursos, permitindo o ingresso do
estudante desde o Ensino Médio à pós-graduação. Na educação superior, são ofertados cursos de
tecnologia, bacharelado e licenciatura. Na educação profissional técnica de nível médio, atua na
forma integrada, atendendo também ao público de jovens e adultos por meio do PROEJA.
Atualmente são ofertados ainda cursos de mestrado profissional e especialização lato sensu, além
dos cursos de extensão, de formação profissional de trabalhadores e da comunidade (Pronatec) e os
cursos de educação à distância.
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;
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;
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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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Procurador Federal
Coord. Geral Controle
Interno
Diretor Com. Social e
Eventos

Mauro Borges França

Marco Antônio Maciel
Pereira
Luciana Couto Lemes
Wainer Lopes Ribeiro

À Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - PRODIN compete
planejar, superintender, coordenar, fomentar e acompanhar as
atividades e políticas pertinentes às áreas de planejamento e
desenvolvimento institucional, gestão de pessoas, e de tecnologia da
informação e comunicação.

À Pró-Reitoria de Administração - PROAD compete planejar,
superintender, coordenar, fomentar, acompanhar e avaliar as
atividades e políticas de gestão orçamentária, financeira e patrimonial
do IFTM.

Ao Gabinete do reitor e suas unidades compete planejar, coordenar,
supervisionar, orientar e executar as atividades relacionadas ao
funcionamento da Reitoria do IFTM, comunicação social e eventos,
consultoria e assessoramento jurídicos e o fortalecimento e
assessoramento da gestão por meio da auditoria interna.

Pró-Reitoria de
Extensão

Pró-Reitoria de
Desenvolvimento
Institucional

Pró-Reitoria de
Administração

Gabinete

Fonte:PRODIN/Gabinete

Chefe de Gabinete

Eurípedes Ronaldo
Ananias Ferreira

À Pró-Reitoria de Extensão - PROEXT compete planejar,
superintender, coordenar, fomentar e acompanhar as atividades e
políticas de extensão e relações com a sociedade, articuladas ao
ensino e à pesquisa, junto aos diversos segmentos sociais.

Pró-Reitoria de
Pesquisa

Tarcísio Batista Leite

Ana Elisa V. G. Cordeiro

Pró-Reitor de
Administração

Carlos Antônio Alvarenga
Gonçalves

ÀPró-Reitoria de Pesquisa e Inovação – PROPI compete planejar,
superintender, coordenar, fomentar e acompanhar as atividades e
políticas de pesquisa, inovação e pós-graduação, integradas ao ensino
e a extensão bem como promover ações de intercâmbio com
Instituições e Empresas na área de fomento à pesquisa, ciência,
tecnologia e inovação tecnológica.

Pró-Reitoria de Ensino

Pró-Reitor de
Desenvolvimento
Institucional

Pró-Reitor de Extensão

Pró-Reitor de Pesquisa

Pró-Reitor de Ensino

Luiz Alberto Rezende

À Pró-Reitoria de Ensino - PROEN compete planejar, superintender,
coordenar, fomentar e acompanhar as atividades e políticas de ensino,
articuladas à pesquisa e extensão em consonância com as diretrizes
emanadas do Ministério da Educação.

Cargo

Titular

Competências

Quadro 2 - Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas

Áreas/ Subunidades
Estratégicas

1.3 ORGANOGRAMA FUNCIONAL
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01/01/2014 a 31/12/2014

01/01/2014 a 31/12/2014

01/01/2014 a 31/12/2014

01/01/2014 a 31/12/2014

05/05/2014 a 31/12/2014

01/01/2014 a 31/12/2014

01/01/2014 a 31/12/2014

01/01/2014 a 31/12/2014

01/01/2014 a 31/12/2014

Período de atuação

1.3.1 Organograma Geral
Figura 1- Organograma Geral
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1.3.2 Pró-Reitoria de Administração
Figura 2- Organograma Pró-Reitoria de Administração
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Figura 3- Organograma Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

1.3.3 Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
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1.3.4 Pró-Reitoria de Ensino
Figura 4- Organograma Pró-Reitoria de Ensino
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1.3.5 Pró-Reitoria de Extensão
Figura 5- Organograma Pró-Reitoria de Extensão
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Figura 6- Organograma Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação

1.3.6 Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação
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Macroprocesso Finalístico
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Formar técnicos de nível médio, tecnólogos, licenciados e bacharéis para a inserção no
mundo do trabalho e para o exercício da cidadania na realidade brasileira e mundial.

Planejar, superintender, coordenar, fomentar, apoiar, articular, implementar,
acompanhar, avaliar e, quando necessário, redimensionar as atividades de ensino
desenvolvidas no âmbito do Instituto, articuladas à pesquisa e à extensão.

Como o Macroprocesso foi conduzido no exercício 2014

Finalidade

Campus

Campus

Subunidades Responsáveis

Objetivo

Gestão da Educação Profissional e Tecnológica de nível médio e de graduação.

Fonte: Pró-Reitoria de Ensino

Sociedade / Estudantes

Sociedade / Estudantes

Principais Clientes

Quadro 4 - Macroprocesso Finalístico - Gestão da Educação Profissional e Tecnológica de nível médio e de graduação

Ensino

Cursos Superiores de Tecnologia, Licenciatura e
Bacharelado

2. Oferta de Cursos de Graduação

Ensino

Cursos Integrados e Cursos Concomitantes

1. Oferta de Cursos Técnicos de
Nível Médio

Produtos e Serviços

Descrição

Macroprocessos

Quadro 3 - Macroprocessos Finalísticos - Pró-Reitoria de Ensino

Tais macroprocessos se encontram nos quadros abaixo:

1. Oferta de Cursos Técnicos de Nível Médio;
2. Oferta de Cursos de Graduação;

Os macroprocessos finalísticos desenvolvidos pela Pró-Reitoria de Ensino são:

1.4.1 Pró-Reitoria de Ensino

1.4 MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS

1. Programa de apoio à iniciação a pesquisa científica e tecnológica;
2. Programa de incentivo à inovação;
3. Programa de apoio à pós-graduação;

Os macroprocessos finalísticos desenvolvidos pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação são:

1.4.2 Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação

Fonte: Pró-Reitoria de Ensino
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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 da Pró-Reitoria, particularmente daquelas desenvolvidas pelos campus, buscando assegurar o cumprimento da política educacional vigente, as deliberações dos
órgãos superiores institucionais, o atendimento ao Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI e ao Termo de Acordo de Metas e Compromissos firmados entre o IFTM/SETEC e
ao Plano de Gestão Institucional. Em sua totalidade, as ações foram desenvolvidas de forma partilhada e em corresponsabilidade com os campus, em consonância com o modelo de
gestão democrático-participativa proposto pela atual gestão institucional e em articulação com a equipe gestora do IFTM, particularmente, com a participação direta da equipe
gestora do ensino e respectivos servidores. Dentre as ações destacam-se: (1) Planejamento e fomento das políticas institucionais em atendimento às políticas educacionais definidas
pelo Ministério da Educação (MEC) e articulação e apoio a sua implementação pelos campus, bem como sua avaliação e, se necessário, redimensionamento; (2) Orientação e apoio
aos campus e a articulação e a integração destes quanto às ações e atividades relacionadas ao ensino, assegurando a consonância das mesmas à política institucional; (3) Visitas in
loco aos campus para articulação, apoio e assessoramento das atividades de ensino desenvolvidas e levantamento de sugestões por parte da comunidade acadêmica; (4) Articulação,
apoio e acompanhamento das atividades relativas à permanência e sucesso dos estudantes nos campus, incluindo as ações voltadas para a inclusão e o atendimento à diversidade; (5)
Realização de encontros com as diretorias, coordenações ou responsáveis pelos setores institucionais sob a responsabilidade da Pró-Reitoria de Ensino, nos campus e na reitoria; (6)
Elaboração e revisão/atualização de regulamentos e submissão ao Conselho Superior para aprovação; (6) Elaboração e revisão/atualização de manuais, normas e orientações
normativas; (7) Apoio e acompanhamento do Programa de Educação Tutorial (PET); (8) Apoio, articulação e acompanhamento do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência (PIBID); (9) Apoio, incentivo, acompanhamento e fortalecimento das Monitorias; (6) Registro de diplomas e certificados; (10) Orientação, análise e emissão de parecer
quanto aos projetos pedagógicos de cursos (PPC) técnicos de nível médio e de graduação (licenciatura, bacharelados e tecnologia) e submissão ao Conselho Superior para aprovação;
(11) Participação em comissões de trabalho sob a presidência e/ou participação de membros da PROEN; (12) Orientação, análise, emissão de parecer e acompanhamento quanto aos
calendários acadêmicos dos campus/polos e submissão ao Colégio de Dirigentes para aprovação; (13) Acompanhamento das ações empreendidas e administração do auxílio
financeiro PET por meio do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação (CLAA); (14) Assessoramento, acompanhamento e corresponsabilidade, junto à Diretoria de Tecnologia
da Informação e Comunicação (DTIC), no aprimoramento do sistema acadêmico institucional; (15) Orientação e acompanhamento quanto aos processos de reconhecimentos de
cursos de graduação; (16) Acompanhamento das atividades desenvolvidas pelas coordenações de atendimento aos estudantes nos campus; (17) Acompanhamento e fornecimento de
dados aos sistemas em vigor, definidos pelo MEC; (18) Continuidade 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; (19) Elaboração
de projetos na área de ensino e submissão aos órgãos de fomento; (20) Elaboração de respostas e pareceres à diligências do Ministério da Educação / Secretaria de Regulação e
Supervisão da Educação Superior – SERES / Diretoria de Regulação da Educação Superior – DIREG / Secretaria da Educação Profissional e Tecnológica - SETEC.

Descrição

de

apoio

à

incentivo

O programa tem por finalidade
planejar e coordenar as
políticas de pesquisa e pósgraduação acompanhando e
pósavaliando a elaboração e
implementação de projetos de
cursos
de
pós-graduação
âmbito interno e externo do
IFTM.

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação

Programa de
graduação

Programa
inovação;

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

O programa tem por finalidade
despertar o interesse e
incentivar vocações para as
Programa de apoio à iniciação a
atividades
de
pesquisa
pesquisa científica e tecnológica
científica e tecnológica entre
os acadêmicos regularmente
matriculados no IFTM.

Macroprocessos

Qualificação de pessoas
em cursos Lato sensu e
Stricto sensu

Projetos de pesquisa e
inovação

Implementação de
novos cursos

Geração de produtos
e/ou processos
inovadores

Bolsas de inovação

Projetos de inovação

Produção científica e
tecnológica

Bolsas de pesquisa e
inovação

Projetos de pesquisa e
inovação

Produtos e Serviços

Comunidade externa

Discentes

Técnicos Administrativos

Docentes

Comunidade externa

Discentes

Técnicos Administrativos

Docentes

Comunidade externa

Discentes

Técnicos Administrativos

Docentes

Principais Clientes

Quadro 5 - Macroprocessos Finalísticos - Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação

Tais macroprocessos se encontram nos quadros abaixo:

Campus

Campus

Campus
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Subunidades Responsáveis
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Lançamento de7 editais de bolsas de iniciação científica e tecnológica;
Lançamento de 2 editais de apoio financeiro ao pesquisador
Lançamento de 1 edital de apoio a eventos científicos;
Lançamento de 2 editais de apoio a tradução de artigos;
Lançamento de 1 edital do Programa Voluntário de Iniciação Científica e Tecnológica (com possibilidade de cinco chamadas)
Apoio financeiro com premiação destaques SIN 2014;
Descentralização de recursos aos Campus para aquisição de material permanente (atividade conjunta PROPI/PROAD);
Organização do IV seminário de iniciação científica e inovação tecnológica do IFTM;
Aumento do número de projetos implementados de 173 em 2013 para 361 em 2014 (dos quais 188 referentes a projetos vinculado ao PIVIC);
Análise da Orientação Normativa PROPI 01/2013 que instituiu o PIVIC e publicação da Orientação Normativa PROPI 02/2014 que modifica normas do PIVIC;
Reuniões nos campus com os pesquisadores e coordenadores de pesquisa e inovação - Realização de três reuniões com os coordenadores de pesquisa e inovação na PROPI;
Revisão das resoluções 31/2011 e 35/2011 e regimento geral e construção no regimento dos campus do IFTM (pesquisa e inovação);
Articulação da implementação do cartão pesquisador;
Apoio aos pesquisadores junto aos Comitês de Ética (animal e seres humanos);
Avaliação, acompanhamento e certificação dos grupos de pesquisa junto ao CNPq;
Implementação da Revista Inova Ciência e Tecnologia e criação da Coordenação de Periódicos;
Atualização dos indicadores estatísticos da pesquisa no IFTM.

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação

-

O programa tem por finalidade despertar o interesse e incentivar vocações para as
atividades de pesquisa científica e tecnológica entre os acadêmicos regularmente
matriculados no IFTM.

O programa de apoio à iniciação a pesquisa científica e tecnológica tem como objetivos:
(1) possibilitar a geração e a transformação do conhecimento; (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 pós-graduação; e (7) promover a geração de produtos e/ou processos
inovadores que resultem em propriedade intelectual.
Como o Macroprocesso foi conduzido no exercício 2014:

Finalidade

Objetivo

Programa de apoio à iniciação a pesquisa científica e tecnológica

Macroprocesso Finalístico

Quadro 6- Macroprocesso Finalístico - Programa de apoio à iniciação a pesquisa científica e tecnológica

Apoio financeiro com premiação destaques na feira de novos produtos e processos do IFTM;
Aprovação projeto na chamada 17/2014 CNPq: Apoio a Projetos Cooperativos de Pesquisa Aplicada e de Extensão Tecnológica;
Aprovação de projeto no Edital 09/2014 Fapemig: Apoio à Criação e/ou Manutenção de Núcleo de Inovação Tecnológica;
Participação na chamada Pública Para Credenciamento no Sistema Embrapii, como Pólo de Inovação;
Organização da Feira de Produtos, Processos e Serviços do IFTM;
Atualização dos indicadores estatísticos da inovação no IFTM.

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação

-

-
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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.

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 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 2014:

Finalidade

Objetivo

Programa de incentivo a inovação;

Macroprocesso Finalístico

Quadro 7 -Macroprocesso Finalístico - Programa de incentivo a inovação
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Aprovação do mestrado profissional em Educação Tecnológica;
Aprovação projeto FAPEMIG de taxa de bancada mestrado profissional na área de Educação Tecnológica;
Lançamento de edital de fomento à pós-graduação (mestrado profissional);
Continuidade das Atividades do Doutorado “Dinter em Computação”, aprovado pela CAPES entre o IFTM e a UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE;
Implementação de 2 cotas de bolsas programa Prodoutoral/CAPES
Organização e realização do I Simpósio de Pós-Graduação do IFTM;
Aprovação na CAPES do programa Dinter entre a UFU e o IFTM na área de engenharia elétrica/computação;
Proposta de parceria com a UFG campus Catalão para oferecimento de vagas de mestrado na área de Administração/Gestão para servidores do IFTM;
Efetivação de acordo entre o IPP (Instituto Politécnico do Porto) (Portugal) e o IFTM, para oferecimento de cursos de mestrado na área de educação (50 vagas) e Administração
(50 vagas) para servidores do IFTM a partir de 2015;
Atualização dos indicadores estatísticos da pesquisa no IFTM.

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação

-

-

O programa tem por finalidade planejar e coordenar as políticas de pesquisa e pósgraduação acompanhando e avaliando a elaboração e implementação de projetos de
cursos de pós-graduação âmbito interno e externo do IFTM.

O programa de apoio à pós-graduação tem como objetivos: (1) formar e capacitar
profissionais qualificados para exercer a prática profissional avançada e transformadora
de procedimentos, visando atender demandas sociais, 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 2014:

Finalidade

Objetivo

Programa de apoio à pós-graduação

Macroprocesso Finalístico

Quadro 8- Macroprocesso Finalístico - Programa de apoio à pós-graduação

Programa de Apoio a Projetos de Extensão;
Programa de Assistência Estudantil;
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec; e
Centro de Qualificação

Fonte: Pró-Reitoria de Extensão

Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego –
Pronatec

Programa de Assistência Estudantil

Programa de Apoio a Projetos de
Extensão

Macroprocessos

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego (Pronatec), tem a
finalidade de ampliar a oferta de educação
profissional e tecnológica, por meio de
programas, projetos e ações de assistência
técnica e financeira.

O programa de assistência estudantil concede
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.

O programa de apoio a projetos de extensão
do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Triângulo Mineiro – IFTM
concede apoio financeiro institucional para a
execução de projetos de extensão, no ano de
2015, no âmbito do IFTM e seus campus.

Descrição

Cursos FIC (Formação
Inicial e Continuada) para
capacitação profissional

Auxílios Estudantis

Projetos de Extensão,
Bolsas Acadêmicas e
Atividades de extensão

Produtos e Serviços

Quadro 9 - Macroprocessos Finalísticos - Pró-Reitoria de Extensão

Tais macroprocessos se encontram nos quadros abaixo.

1.
2.
3.
4.

Os macroprocessos finalísticos desenvolvidos pela Pró-Reitoria de Extensão são os seguintes:

1.4.3 Pró-Reitoria de Extensão

Discentes e população em
geral

Discentes

Docentes, Discentes e
população em geral

Principais Clientes
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Campus

Campus

Campus

Subunidades Responsáveis

Finalidade

O programa de apoio a projetos de extensão tem como finalidade conceder apoio
financeiro institucional para a execução de projetos de extensão no âmbito do IFTM e
seus campus.

Objetivo

Finalidade
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O programa de assistência estudantil tem como finalidade conceder os 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.

Macroprocesso Finalístico

Quadro 11 - Macroprocesso Finalístico - Programa de Assistência Estudantil

O programa de assistência estudantil tem como objetivos: (1) democratizar as condições
de permanência dos jovens na escola; (2) consolidar o apoio à formação acadêmica
integral; (3) promover o acesso e permanência de estudantes em condições de
vulnerabilidade social e econômica; (4) contribuir para a promoção da inclusão social pela
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

Programa de Assistência Estudantil

Fonte: Pró-Reitoria de Extensão

No ano de 2014, foi realizado 01 (um) edital de seleção de projetos de extensão, contemplando 23 (vinte e três) projetos e sendo investidos R$ 314.490,90 (trezentos e quatorze mil
quinhentos quatrocentos e noventa reais e noventa centavos) em material de consumo, equipamentos e material permanente e auxílio financeiro a estudantes – bolsas de extensão. Foi
apoiada também a realização do Festival Latino Americano de Instalação de Software Livre, no valor de R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais).

Como o Macroprocesso foi conduzido no exercício 2014:

O programa de apoio a projetos de extensão tem como objetivos: (1) fomentar o
desenvolvimento de atividades de extensão no IFTM; (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.

Objetivo

Programa de Apoio a Projetos de Extensão

Macroprocesso Finalístico

Quadro 10 - Macroprocesso Finalístico - Programa de Apoio a Projetos de Extensão

Finalidade

O programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego - Pronatec tem como
finalidade de ampliar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica,
expandindo, interiorizando e democratizando a oferta de cursos de educação
profissional e tecnológica – EPT.

Fonte: Pró-Reitoria de Extensão
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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 58 (cinquenta 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 linguista, letras e artes, com cargas horárias entre 160 (cento e sessenta) e 200 (duzentas) horas, beneficiando 1.156 (um
mil cento e cinquenta e seis) estudantes.

Como o Macroprocesso foi conduzido no exercício 2014:

O programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego – Pronatec tem como
objetivos: (1) expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação
profissional técnica de nível médio e de cursos de formação inicial e continuada ou
qualificação 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.

Objetivo

Macroprocesso Finalístico

Quadro 12 - Macroprocesso Finalístico - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - Pronatec

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego-Pronatec

Fonte: Pró-Reitoria de Extensão

Em 2014, foram realizados editais de seleção, pelos respectivos campus 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 campus do IFTM no referido ano. Ao todo, foram investidos cerca de R$ 3.694.136,29 (três milhões, seiscentos e noventa e quatro mil,
centro e trinta e seis reais e vinte e nove centavos), beneficiando aproximadamente 4.054 (quatro mil e cinquenta e quatro)estudantes.

Como o Macroprocesso foi conduzido no exercício 2014:

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.

O Centro de Qualificação visa 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. O Centro de Idiomas 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.

Em 2013 foi instituído o Centro de Qualificação do IFTM, que tem por objetivos: (1)
apoiar e contribuir para a melhoria da qualidade de ensino no país; (2) fornecer
informações sobre métodos e formas de comunicação no ambiente de trabalho e em salas
de aula; (3) treinar para utilização correta dos equipamentos de segurança e conservação;
(4) ampliar as oportunidades educacionais aos servidores para o exercício de sua profissão
por meio do incremento da formação profissional; (5) estimular o ensino integrado à
educação profissional, enfatizando a educação científica e humanística; (6) considerar a
realidade concreta no contexto dos arranjos produtivos e das vocações, da cultura e da
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.

Fonte: Pró-Reitoria de Extensão

Página 38 de 252

Em 2014, foram ofertados cursos, com carga horária de 60 (sessenta), sendo 196 (cento e noventa e seis) vagas para língua espanhola; 16 (dezesseis) vagas para língua francesa e 571
(quinhentas e setenta e uma) vagas para língua inglesa.

Como o Macroprocesso foi conduzido no exercício 2014:

Finalidade

Objetivo

Centro de Qualificação

Macroprocesso Finalístico

Quadro 13 - Macroprocesso Finalístico - Centro de Qualificação

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

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

Regimento
Geral –
Resolução
41/2010
Regimento
Geral –
Resolução
41/2010

Órgão superior
de
Administração

Órgão superior
de
Administração

Diretorias Gerais
dos Campus

Conselho
Superior

Colégio
Dirigentes

de

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

Regimento
Geral –
Resolução
41/2010

Órgão
Executivo e de
Administração
Geral
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Através da emissão de proposições que são formalizadas
em: recomendações e indicações.

Através da emissão de deliberações que são formalizadas
em: resoluções, pareceres, recomendações e indicações.

Os Campus são administrados por Diretores nomeados
pelo Reitor, conforme legislação específica, competindolhes a gestão das atividades de ensino, pesquisa, extensão
e administrativas, dentro dos limites estatutários,
regimentais e delegações do Reitor.

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

Regimento
Geral –
Resolução
41/2010

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.

Órgão
Executivo e de
Administração
Geral

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

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 polos, por meio de atos normativos, resoluções
e deliberações

Procuradoria
Federal

Forma de Atuação

Atribuições

Reitoria

Base
Normativa
Regimento
Geral –
Resolução
41/2010

Instância

Quadro 14 - Estrutura de Governança

Órgão
Executivo e de
Administração
Geral

Denominação

2.1 ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

2 INFORMAÇÕES SOBRE A GOVERNANÇA

Órgão
de
Assessoramento

Órgão
de
Assessoramento

Conselho
de
Ensino, Pesquisa
e Extensão –
CEPE

Comitê
Tecnologia
Informação
CTIC

Comissão
Permanente
de
Pessoal Docente
– CPPD

Órgão
de
Assessoramento

de

Órgão
Controle

Ouvidoria

de
da
–

de

Órgão
Controle

Instância

Auditoria Interna

Denominação

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.

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.

Regimento
Geral –
Resolução
41/2010

Regimento
Geral –
Resolução
41/2010

Regimento
Geral –
Resolução
41/2010
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Através da emissão de proposições que são formalizadas
em relatórios, pareceres e recomendações.

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.

Regimento
Geral –
Resolução
41/2010

Regimento
Geral –
Resolução
41/2010

Forma de Atuação

Atribuições

Base
Normativa

Órgão
de
Assessoramento

Órgão
de
Assessoramento

Comissão Própria
de Avaliação –
CPA

Comissão
Ética

Fonte: Gabinete

Órgão
de
Assessoramento

Comissão Interna
de Supervisão do
Plano de Carreira
dos
Cargos
Técnico
Administrativos
em Educação –
CIS

de

Instância

Denominação

Através da emissão de proposições formalizadas por meio
de relatórios.

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.

Regimento
Geral –
Resolução
41/2010
Regimento
Geral –
Resolução
41/2010
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Através da emissão de proposições que são formalizadas
em pareceres e recomendações.

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

Forma de Atuação

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.

Atribuições

Regimento
Geral –
Resolução
41/2010

Base
Normativa

2.2 ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA
a) Estratégia de atuação em relação à unidade central e às unidades ou
subunidades descentralizadas, quando houver:
A unidade central (Coordenação Geral de Controle Interno - Reitoria) atua em relação às
unidades gestoras (Coordenações de Controle Interno - CCI) de forma ainda deficitária, tendo em
vista que no exercício de 2014 a coordenação acumulou suas atribuições com as atividades de
realizar exames (Reitoria) consoante ao PAINT/2014, conforme relatórios apresentados que
perfazem o montante de R$4.782.540,42 (Quatro Milhões, Setecentos e Oitenta e Dois Mil,
Quinhentos e Quarenta Reais e Quarenta e Dois Centavos).
Além disso, a coordenação, em cumprimento ao referido plano, elabora ordens de serviços
às unidades de auditoria dos Campus Uberaba, Uberlândia, Ituiutaba e Paracatu, detalhando os
procedimentos a serem realizados pela equipe de auditoria.
As unidades de auditoria (Campus) elaboram os relatórios que são aprovados e/ou não pela
Direção Geral, e em casos necessários, são emitidos Planos Internos de Providência - PIP’s, para
fins de saneamentos das recomendações. Logo após, os relatórios são encaminhados à Coordenação
Geral de Controle Interno - CGCI/Reitoria para conhecimento e providências usuais e ainda, com
remessa dos mesmos ao Reitor, para ratificação e envio a Controladoria Regional da União/MG.
A CGCI orienta e acompanha as auditorias dos Campus, quando necessário.
Outrossim, tudo que diz respeito às demandas internas apresentadas à Reitoria relativas à
auditoria, e demandas dos órgãos de controle interno e externo, passam pelo crivo da CGCI Reitoria.
b) Informações quantitativas e qualitativas (área de negócio, unidade regional,
objeto etc.) das auditorias e/ou fiscalizações realizadas no exercício de referência do
relatório de gestão:
Quanto à qualidade das auditorias realizadas no exercício que se refere o relatório de gestão,
a nosso ver elas foram selecionadas em observâncias aos critérios de materialidade, relevância e
criticidade, com apresentação relatórios com os resultados dos trabalhos de auditorias. Tais
resultados, a nosso ver, produziram efeitos positivos a partir da avaliação do desempenho da gestão
do IFTM, visando a comprovar a legalidade e legitimidade dos atos, e examinar os resultados
quanto à eficácia e eficiência das áreas objeto das auditorias e demais sistemas administrativos
operacionais.
Não podemos deixar de registrar os resultados dos trabalhos de assessoramento realizados
ao Reitor e Diretores Gerais realizados pela equipe de auditoria no intuito de fortalecer a gestão,
bem como o apoio, dentro dos devidos limites, aos órgãos de controle interno e externo do Poder
Executivo Federal.
Quadro 15 - Informações Quantitativas das Auditorias - Ações PAINT/2014

Unidade

Reitoria

Ação PAINT 2014

Gestão

Recursos Auditados

2

Transportes

R$ 1.130.445,70

8

Recursos Humanos: Diárias

R$ 51.514,07

9

Recursos Humanos

R$ 3.600.580,65
R$ 4.782.540,42

Uberaba

1

Biblioteca
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2

Transportes

R$ 563.004,50

5

Auxílio Financeiro e Assistência Estudantil

R$ 147.720,00

6

Bolsas Acadêmicas: Ensino, Pesquisa e R$ 94.414,20
Extensão.
R$ 805.138,70

Uberlândia

1

Biblioteca

R$ 7.128,21

2

Transportes

R$ 601.789,00

6

Bolsas Acadêmicas: Ensino, Pesquisa e R$ 21.840,00
Extensão

8

Concessão de Diárias

R$ 6.143,32
R$ 636.900,53

Ituiutaba

1

Biblioteca

R$ 24.871,05

2

Transportes

R$ 623.459,99

5

Auxílio Financeiro e Assistência Estudantil

R$ 81.910,00

6

Bolsas Acadêmicas: Ensino, Pesquisa e R$ 5.200,00
Extensão.

7

Suprimento de Bens e Serviços/Contratos

R$ 792.454,75

8

Concessão de Diárias

R$ 9.625,39
R$ 1.537.521,18

Paracatu

1

Biblioteca

R$ 20.594,02

2

Transportes

R$ 173.406,32

3

Patrimonial de Bens Móveis

4

Almoxarifado - Processamento de Dados e R$ 193.720,81
Outros Materiais de Consumo

5

Assistência Estudantil

R$ 28.800,00

5

Auxílio Estudantil

R$ 4.200,00

6

Bolsa Acadêmica: Extensão

R$ 18.800,00

7

Suprimento de Bens e Serviços/Contratos

R$ 528.229,74

8

Concessão de Diárias

R$ 11.177,40

-

R$ 978.928,29
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Unidade

Ação PAINT 2014

IFTM

Gestão

Recursos Auditados

1

Biblioteca

R$ 52.593,28

2

Transportes

R$ 3.092.105,51

3

Patrimonial de Bens Móveis

R$ 0,00

4

Almoxarifado - Processamento de Dados e R$ 193.720,81
Outros Materiais de Consumo

5

Assistência Estudantil e Auxílio Estudantil

R$ 262.630,00

6

Bolsa Acadêmica: Extensão

R$ 140.254,20

7

Suprimento de Bens e Serviços/Contratos

R$ 1.320.684,49

8

Concessão de Diárias

R$ 78.460,18

9

Recursos Humanos

R$ 3.600.580,65

TOTAL DE RECURSOS AUDITADOS:

R$ 8.741.029,12

Fonte: Gabinete

c) Demonstração da execução do plano anual de auditoria, contemplando
avaliação comparativa entre as atividades planejadas e realizadas, destacando os
trabalhos mais relevantes, as principais constatações e as providências adotadas pela
gestão da unidade jurisdicionada:
Abaixo, apresentamos o “Quadro 16” que demonstra o percentual de cumprimento do
PAINT/2014, o “Quadro 17”, que trata da execução do referido plano, e “Quadro 18”, que traz a
relação de constatações e recomendações e seu acompanhamento pela auditoria:
Quadro 16 - Percentual de cumprimento das ações de auditoria - PAINT/2014 do IFTM

Unidade

IFTM

Nº Ação PAINT 2014

Gestão

Quantidade de
Homens/Horas

Percentual de
Cumprimento/ Ação

01

Biblioteca.

04 de 05/560

80%

02

Transportes.

06 de 06/672

100%

03

Patrimonial de Bens Móveis.

01 de 06/912

16,66%

04

Almoxarifado - Processamento
de Dados e Outros Materiais de
Consumo.

01 de 06/672

16,66%

05

Assistência Estudantil e Auxílio
Estudantil.

04 de 05/880

80%

06

Bolsa Acadêmica: Extensão.

05 de 05/800

100%

07

Suprimento de Bens e
Serviços/Contratos.

02 de 06/1200

33,33%

08

Concessão de Diárias.

05 de 06/720

100%
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09

Recursos Humanos.

01 de 01/288

100%

Fonte: Gabinete
Quadro 17 - Execução do Cronograma - Ações PAINT/2014

Unidade

Reitoria

Nº Ação PAINT 2014

Cumprimento
da Ação

Gestão

Justificativa Pelo Não
Cumprimento

01

Biblioteca.

Não se Aplica.

-

02

Transportes.

SIM

-

03

Patrimonial
Móveis.

Bens

NÃO

Em razão da escassez de recursos
humanos para atuação no âmbito da
Reitoria, dando ênfase que a CGCI
coordenou os trabalhos de auditoria
do IFTM concomitantemente com
as auditagens no âmbito da Reitoria
do IFTM.

Almoxarifado
Processamento de Dados
e Outros Materiais de
Consumo.

NÃO

Idem.

Assistência Estudantil e
Auxílio Estudantil.

Não se Aplica.

06

Bolsa
Extensão.

Não se Aplica.

-

07

Suprimento de Bens e
Serviços/Contratos.

NÃO

Idem.

08

Concessão de Diárias.

SIM

-

09

Recursos Humanos1.

SIM

-

04

05

de

Acadêmica:

-

1.

Ação 9 (Provimentos de cargos públicos na forma de nomeações; desligamentos de cargos públicos; contratações de
professores Substitutos e Temporários; Folha de pagamento (Vencimento básico e retribuição por titulação-RT),
processos e laudos técnicos (avaliação sobre a concessão de adicional de insalubridade e periculosidade); cessão de
servidores (âmbito federal, estadual e municipal); aposentadorias voluntárias e ou por invalidez; e resultados dos
processos de sindicâncias e administrativos disciplinares), no âmbito do IFTM.

Uberaba

01

Biblioteca.

NÃO

Em trâmite no Campus para término dos
exames e consequente emissão de relatório
conclusivo.

02

Transportes.

SIM

-

03

Patrimonial
Móveis.

de

Bens

NÃO

1. No exercício de 2014 foi solicitado apoio
do Coordenador de Controle Interno do
Campus Uberaba (que embora auditor,
ocupa o cargo de contador) junto ao setor de
contabilidade do Campus, haja vista a nova
contadora que entrou em exercício.
2.Além disso, houve atraso nas respostas
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Unidade

Nº Ação PAINT 2014

Cumprimento
da Ação

Gestão

Justificativa Pelo Não
Cumprimento

das unidades auditadas.
Almoxarifado
Processamento de Dados
e Outros Materiais de
Consumo.

NÃO

Idem.

Assistência Estudantil e
Auxílio Estudantil.

SIM

-

06

Bolsa
Extensão.

SIM

-

07

Suprimento de Bens e
Serviços/Contratos.

NÃO

Idem.

08

Concessão de Diárias

SIM

-

01

Biblioteca.

SIM

-

02

Transportes.

SIM

-

04

05

Acadêmica:

NÃO

1.Demora do auditado em responder às
demandas
de
auditoria
informações/respostas e apresentação de
processos;
2.Elevado número de volume/objeto
universo das ações de auditoria que
demandam grandes amostras a serem
analisadas.

03

Patrimonial
Móveis.

de

3.Necessidades de muitas diligências/SA
durante os trabalhos de auditoria, devido à
necessidade de dirimir dúvidas e melhor
organização dos materiais apresentados
e/ou a serem apresentados.

Bens

Uberlândia

4. Acrescenta-se o fato de contarmos com
apenas um (01) servidor nesta Coordenação,
que é seu próprio titular.

04

05
06

Almoxarifado
Processamento de Dados
e Outros Materiais de
Consumo.

NÃO

Idem.

Assistência Estudantil e
Auxílio Estudantil.

NÃO

Idem.

Bolsa
Extensão.

SIM

-

Acadêmica:
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Unidade

Nº Ação PAINT 2014

Justificativa Pelo Não
Cumprimento

07

Suprimento de Bens e
Serviços/Contratos.

SIM

-

08

Concessão de Diárias.

SIM

-

01

Biblioteca.

SIM

-

02

Transportes.

SIM

-

03

Patrimonial
Móveis.

Bens

NÃO

Aguardando a resposta
Solicitação de Auditoria.

de

1

(Uma)

Almoxarifado
Processamento de Dados
e Outros Materiais de
Consumo.

NÃO

Aguardando a resposta
Solicitação de Auditoria.

de

1

(Uma)

05

Assistência Estudantil e
Auxílio Estudantil.

SIM

-

06

Bolsa
Extensão.

Acadêmica:

SIM

-

07

Suprimento de Bens e
Serviços/Contratos.

SIM

-

08

Concessão de Diárias.

SIM

-

01

Biblioteca.

SIM

-

02

Transportes.

SIM

-

03

Patrimonial
Móveis.

Bens

SIM

-

Almoxarifado
Processamento de Dados
e Outros Materiais de
Consumo.

SIM

-

Assistência Estudantil e
Auxílio Estudantil.

SIM

-

06

Bolsa
Extensão.

Acadêmica:

SIM

-

07

Suprimento de Bens e
Serviços/Contratos.

SIM

-

08

Concessão de Diárias.

SIM

-

04
Ituiutaba

Paracatu

Cumprimento
da Ação

Gestão

04

05

de

de

Fonte: Gabinete
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UBERLÂNDIA

Gestão de Biblioteca

2014RA158312.01.001

REITORIA

Gestão de Diárias

2014RA158099.08.003

Nº do Relatório

-

-

Instrumento

R$ 7.128,21

R$ 51.514,07

Valor - R$

Escopo

11.3. Conscientizar os servidores para que realizem
solicitações de diárias com antecedência mínima de
5 (cinco) dias úteis, a contar do início do evento.

Necessidade de implementação
procedimento pelo Gabinete/Reitor
conscientizar todos os servidores
realizem solicitação de diárias
antecedência mínima de 5 (Cinco)
úteis, ressalvando as viagens
incluem passagens aéreas.

- A multa foi cobrada ao custo de um real
por dia de atraso e para cada material
emprestado – contrariando os art. 14 e
15, da Resolução/IFTM/CS nº 45/2012
c/c art. 3º, da Resolução/IFTM/CS nº
130/2011;

- Não foi emitida por parte da biblioteca
GRU ao usuário pela não devolução de
material emprestado - contrariando
assim, o art. 54, da Resolução/IFTM/CS
nº 45/2012;

Recomendamos a adequação e implementação dos
procedimentos internos da Biblioteca relativos à
emissão de GRU pela não devolução de material
emprestado; emissão GRU por atraso na devolução,
em seus aspectos quanto ao valor e contagem dos
dias de atraso, prazo de vencimento e recebimento
de GRU vencida e emissão de nova GRU pelo não
pagamento de guia vencida, de forma a atenderem
às regras das Resoluções do IFTM nºs. 130/2011 e
45/2012.

11.2. Abster-se de assinar as propostas e concessões
de diárias (proponente / ordenador) em data
posterior à do início do deslocamento, tendo em
vista a preservação das garantias do servidor
(Acórdão nº 1151/2007 – Plenário / TCU).

Propostas e concessões de diárias
(Proponente/Ordenador de Despesas) em
data posterior à do início do
deslocamento.
de
para
que
com
dias
que

11.1. Evitar pagamento de diárias em data posterior
à realização da viagem, consoante ao disposto no
art. 5º do Decreto nº 5.992/2006, justificando
adequadamente no processo, entre as situações
previstas no normativo, caso o pagamento seja feito
no decorrer ou após a viagem (Acórdão nº
1151/2007 – Plenário / TCU).

Recomendação

No Sistema de Concessão de Diárias e
Passagens
–
SCDP,
verificamos
pagamentos de diárias em data posterior
à realização de viagem, em dissonância
ao disposto no art. 5º do Decreto nº
5.992/2006.

Constatação

Quadro 18 - Constatações e Recomendações/PAINT/2014/IFTM
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PARCIALMENTE
IMPLEMENTADA.

NÃO
IMPLEMENTADA.

Providência /
Implementação

UBERLÂNDIA

Gestão de Diárias

2014RA158312.08.004

UBERLÂNDIA

Gestão de Transporte

2014RA158312.02.002

Nº do Relatório

-

-

Instrumento

R$ 6.143,32

R$ 601.789,00

Valor - R$

Escopo

-Pagamentos de diárias efetuados após a
realização da viagem, contrariando o art.
5º, caput, do decreto 5992/2006.

- Foram realizadas no sistema prestações
de contas fora do prazo legal, que é de
até 05 dias após o retorno da viagem,
contrariando o art. 4º, Portaria MPOG nº
505/09;

Portarias desatualizadas que contêm a
autorização para condução de veículo
oficial, contemplando servidores que não
fazem mais parte do quadro de pessoal
da instituição ou que não dirigem mais
veículo oficial, nos termos de suas
referidas portarias.

- Pelos exames realizados não
verificamos pela biblioteca a emissão de
nova GRU pelo não pagamento (até seu
vencimento) de guias já emitidas por
atraso ou não devolução de material
emprestado - contrariando assim, os arts.
14
e
52
c/c
art.
54,
da
Resolução/IFTM/CS nº 45/2012.

- A biblioteca não tomou providências
para o recebimento de multas com GRU
já emitida e tendo seu prazo vencido –
contrariando o disposto no art. 54, da
Resolução/IFTM/CS nº 45/2012;

- O prazo de vencimento da GRU é de 15
(quinze) dias, contrariando o art. 4º, da
Resolução/IFTM/CS nº 130/2011;

Constatação

3.2 Promover ações de instrução/treinamento junto
a todos os agentes envolvidos nos processos de
diárias, com o objetivo de melhorar os controles
sobre os pedidos/autorizações e efetivo pagamento

3.1 Promover ações de instrução/treinamento junto
a todos os agentes envolvidos no processo de
diárias com o objetivo de melhorar os controles
sobre o registro/lançamento da prestação de contas
no SCDP.

1 - Atualização das Portarias IFTM/Campus Udi nº
057, de 23/04/2010 (fl. 125); Portaria
IFTM/Campus Udi nº 144, de 18/11/2010 (fl. 127);
Portaria IFTM/Campus UDI nº 145, de 18/11/2010
(fl.129); Portaria IFTM/Campus Udi nº 055,
09/05/2011 (fl. 133) e Portaria IFTM nº 143, de
18/12/2012 – B.S. nº 12 de 31/12/2012 (fl.141).

Recomendação
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NÃO
IMPLEMANTADA.

IMPLEMENTADA.

Providência /
Implementação

UBERLÂNDIA

Gestão de Bolsas
Acadêmicas

2014RA158312.06.005

Nº do Relatório

-

Instrumento

R$ 21.840,00

Valor - R$

Escopo

4. Que não foram entregues as
Declarações de não ser beneficiário de

3. Que a comprovação de matricula de
que trata o item 4.5, alínea “d”, do Ed.
01/2014, se deu mediante verificação na
Declaração de nada consta da
Coordenação de Registro Escolar;

2. Que a documentação do aluno CPF:
***.099.376-**
foi
localizada
e
apresentado cópias aos autos somente no
decorrer desta ação;

1. O processo nº. 23201.000149/2014-31
– até esta ação de auditoria não reunia
nos mesmos autos os documentos de
inscrição, seleção e pagamento referente
às Bolsas de Extensão e que isso
promoveu o extravio de documentos;

- Fase de seleção da amostra:

2. A coordenação das bolsas de
monitoria deixou de verificar, durante a
fase de inscrição/seleção os requisitos
quanto à condição de “Matrícula
Regular”, “Aprovação” e “Adimplência”
dos alunos selecionados na AMOSTRA;

1. O processo nº. 23201.000369/2014-65
– até esta ação de auditoria, não reunia,
nos mesmos autos, os documentos de
inscrição, seleção e pagamento referente
às Bolsas de Monitoria;

-Fase de seleção da amostra:

Constatação

01 - Promover ações efetivas que proporcionem
maior adesão às normas do Programa de Bolsas
Acadêmicas gerido pelo Campus durante a
execução dos procedimentos de inscrição, seleção e
pagamento com vistas à obtenção de maior controle
sobre esses processos.

das diárias antes da realização das viagens.

Recomendação
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NÃO
IMPLEMENTADA.

Providência /
Implementação

PARACATU

Gestão de Biblioteca

2014RA158309.01.001

ITUIUTABA

Gestão de Biblioteca

2014RA158311.01.001

Nº do Relatório

-

-

Instrumento

R$ 20.594,02

R$ 24.871,05

Valor - R$

Escopo

- Realização de empréstimo de
exemplares a professores e servidores
técnico administrativos com prazos
superiores ao estabelecido na norma que
ampara a biblioteca. Constatamos
ausência de informação quanto à data de
renovação do empréstimo nesses casos e,

-Divergência - O Sistema GNUTECA
apresentou registro de quantidade de
exemplares superior (acréscimo de livros
doados) à quantidade registrada no termo
de responsabilidade nº 00106;

Foi encontrada divergência de valores no
registro dos livros recebidos por doação
da Prefeitura Municipal de Ituiutaba,
como parte do acordo para implantação
do Campus.

5. Que os protocolos de inscrição de três
(03) alunos do programa, bem como, o
histórico escolar de um quarto aluno não
constam dos autos do processo. No caso
deste histórico sua apresentação foi
confirmada pela cópia do seu protocolo
de inscrição, tendo sido este aluno
selecionado para o programa.

nenhuma forma de apoio financeiro
interno e de entidade de fomento externa
– requerida no Art. 35, “f”, da Resolução
nº. 27/2012;

Constatação

8.4. Aprimorar o controle interno administrativo
acerca dos procedimentos de recebimento e registro

8.3. Adotar medidas corretivas para regularizar a
situação das multas emitidas com valores
incorretos.

8.2. Adotar medidas corretivas para regularizar os
empréstimos realizados em prazo superior ao
estabelecido pela norma.

8.1. Adotar medidas corretivas para regularizar os
registros institucionais do acervo bibliográfico
doado ao campus, que se encontra na Biblioteca.

3.1.2.4. Proceder à retificação do registro de todos
os itens recebidos do Poder Executivo Municipal,
dando-lhes o valor constante da nota fiscal de
doação, a bem da conformidade dos atos e fatos de
gestão. Ademais, seja instituída rotina para
recebimento de doações ao acervo, que permita
inclusive a atribuição de valor para as obras
desacompanhadas de documento fiscal, como
aquelas doadas por particulares.

Recomendação
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IMPLEMENTADA.

IMPLEMENTADA.

Providência /
Implementação

PARACATU

Gestão de Assistência
Estudantil

2014RA158309.05.003

Nº do Relatório

-

Instrumento

R$ 28.800,00

Valor - R$

Escopo

- Processo nº 23203.000075/2014-13 -

- Divergência entre a renda bruta familiar
per capta apurada pelos responsáveis
pelo processo de seleção e a renda bruta
familiar apurada pela Coordenação,
conforme cálculos;

- Impropriedades na entrega e
preenchimento da documentação exigida
no Edital 01/2014;

- Registro de controle de emissão de
multas – constatamos não ser possível
determinar esses registros, por meio dos
dados registrados na planilha de controle,
a quantidade de dias de atraso na
devolução de material quando há
ocorrência
de
suspensão
do
funcionamento
da
biblioteca.
Constatamos também, que a forma de
lançamento dos dados na planilha que
controla a emissão de multas pode gerar
o registro de informações incorretas;

também constatamos que a informação
da planilha referente à data da efetiva
devolução do exemplar pode ser
confundida com a data limite para a
devolução do mesmo;

Constatação

10.2. O cumprimento dos entendimentos e
determinações emanados no PARECER Nº
297/2013AGU-PGF-IFTM e na NOTA TÉCNICA
Nº
044/2014-AGU-PGF-IFTM
quando
da
realização do cálculo da renda bruta familiar per

10.1.
O
aprimoramento
do
documento
“comprovante de entrega de documentos”, a fim de
que possa retratar toda a documentação que o
aluno, obrigatoriamente, deve apresentar no
processo de seleção.

8.9. Emitir documento oficial, por meio de
autoridade competente, formalizando datas e
períodos sempre que houver suspensão do
funcionamento da Biblioteca.

8.8. Realizar empréstimo de material do acervo
bibliográfico a professores, alunos e servidores
técnico-administrativos somente de acordo com o
prazo estipulado na Norma para Biblioteca.

8.7. Aprimorar a forma de lançamento dos dados
nas planilhas utilizadas para controle de
empréstimo do acervo bibliográfico e controle de
emissão de multas.

8.6. Aprimorar o controle relativo à informação
sobre os dias de suspensão do funcionamento da
Biblioteca quando do empréstimo do acervo
bibliográfico.

8.5. Aprimorar o controle relativo às informações
sobre a data limite para devolução do exemplar, a
data de renovação do exemplar e a data de entrega
do exemplar quando do empréstimo do acervo
bibliográfico.

do acerbo bibliográfico doado ao campus.

Recomendação
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IMPLEMENTADA.

Providência /
Implementação

Nº do Relatório
Instrumento

Valor - R$

Escopo

- Constatamos que dentre os 31 (trinta e
um) candidatos classificados, apenas 29
(vinte e nove) estavam descritos na
relação de beneficiários dos meses de
abril, maio e junho de 2014.

- Constatamos que o nome do aluno
***.378.576-** que se encontrava na
lista de espera da seleção do edital
01/2014, constava na relação de alunos
dos cursos técnicos beneficiários da
assistência estudantil dos meses de abril,
maio e junho.

Constatamos que não continha a cópia da
relação de frequência emitida pelo setor
responsável;

Constatação

10.7. A realização de pagamento mensal do
benefício em favor da quantidade de candidatos
correspondentes ao total de vagas ofertadas nos
respectivos editais, sempre que houver suficiência

10.6. A criação de rotina administrativa que permita
transferência imediata dos candidatos da lista de
espera para a lista de classificados, e
consequentemente para a Relação de Beneficiários,
logo após a apresentação do Termo de
Compromisso e
entrega
dos respectivos
documentos, sempre que for constatada vacância.

10.5. A criação de rotina administrativa que permita
a revisão da Relação de Beneficiários aptos a
receberem o pagamento do benefício, a ser
realizada em momento anterior ao envio do
documento à Coordenação de Execução
Orçamentária e Financeira - CEOF.

10.4. A criação de documento, para composição
mensal do processo de pagamento, que ateste a
verificação da frequência e aptidão dos alunos para
o recebimento do benefício de assistência
estudantil.

10.3. A realização de estudos para o aprimoramento
dos critérios/parâmetros para o cálculo da renda
bruta familiar per capita quando da realização de
processo de seleção para concessão de assistência
estudantil, de acordo com o artigo 7º, h, da
Resolução IFTM nº 28/2012.

10.3. O aprimoramento do procedimento de
apuração da renda bruta familiar per capita, a fim
de possibilitar transparência aos cálculos realizados
para obtenção do resultado do processo de seleção.

capita dos candidatos.

Recomendação
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Providência /
Implementação

PARACATU

Gestão de Auxílio
Estudantil

2014RA158309.05.004

Nº do Relatório

-

Instrumento

R$ 4.200,00

Valor - R$

Escopo

no
para

Processo nº 23203.000064/2014-33

Não há documentação que
comprove a efetiva participação
do aluno no evento/atividade,
conforme determina o artigo 13
da Resolução IFTM n° 28/2012.

Não há programação do evento
anexada ao processo, conforme
determina o artigo 11 da
Resolução IFTM n° 28/2012;

O formulário de requerimento
para
visita
técnica
foi
encaminhado com 06 (seis) dias
letivos de antecedência à
realização da viagem/atividade,
desrespeitando o prazo de 15
(quinze) dias letivos estipulado
pela
norma,
conforme
determina o artigo 9º, §3º da
Resolução IFTM n° 28/2012;

A demanda do benefício de
Auxílio Estudantil não foi
apresentada ao Coordenador de
Apoio ao Estudante, conforme
determina o artigo 9º, §3º da
Resolução IFTM n° 28/2012;

Processo nº 23203.000093/2014-03

Impropriedade
detectada
cumprimento dos requisitos
concessão do auxílio estudantil:

Constatação
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IMPLEMENTADA.

IMPLEMENTADA.

10.5. Recomendamos a criação de procedimentos
que inibam a concessão de Auxílio Estudantil a
estudantes que tenham prestação de contas
pendente, em conformidade com o artigo 14, caput
da Resolução IFTM nº 28/2012;
10.6. Recomendamos a criação de procedimentos
que inibam a aprovação de Requerimento para
Visita Técnica a professor responsável/orientador
cujos processos anteriores se encontrem com

NÃO
IMPLEMENTADA.

IMPLEMENTADA.

IMPLEMENTADA.

IMPLEMENTADA

Providência /
Implementação

10.4. Recomendamos que os relatórios de viagem
dos alunos que participaram da Visita Técnica à
Feira do Empreendedor 2014 sejam anexados ao
processo 23203.000064/2014-33;

10.3. Recomendamos que a programação dos
eventos/atividades seja apresentada junto com os
formulários de Requisição para Visita Técnica,
antes do encaminhamento do processo para
avaliação e homologação da viagem pela Direção
Geral;

10.2. Recomendamos a criação de procedimentos
que inibam a apresentação de Requerimentos para
Visita Técnica sem a antecedência mínima de 15
(quinze) dias letivos, em conformidade com o
artigo 9º, § 3º, da Resolução IFTM nº 28/2012;

10.1. Recomendamos que a Coordenação de Apoio
ao Estudante participe efetiva e formalmente dos
procedimentos que norteiam a concessão do
Auxílio Estudantil, em conformidade com o artigo
4º da Resolução IFTM nº 28/2012;

de candidatos classificados e/ou na lista de espera.

Recomendação

PARACATU

Gestão de Diárias

2014RA158309.08.005

Nº do Relatório

-

Instrumento

R$ 11.177,40

Valor - R$

Escopo

- Prestação de contas apresentadas após o
prazo legal - Constatamos a apresentação
intempestiva de relatórios de viagem e,
consequentemente, de cartões de
desembarque, já que são apresentados

-Constatação de realização de pagamento
de diárias fora do prazo legal, com
inobservância das normas estabelecidas
no artigo 5º, caput, do Decreto
5.992/2006, no artigo 22 do Decreto nº
825/1993 e no artigo 2º, I da
Portaria/MPOG nº 98/2003;

Os relatórios de viagem dos
alunos não estão anexados ao
processo, conforme determina o
artigo 13 da Resolução IFTM n°
28/2012.

Não há programação do evento
anexada ao processo, conforme
determina o artigo 11 da
Resolução IFTM n° 28/2012;

Não
há
aprovação
do
coordenador de curso no
formulário de requerimento para
visita técnica, conforme artigo
9º, §3º da Resolução IFTM n°
28/2012;

A demanda do benefício de
Auxílio Estudantil não foi
apresentada ao Coordenador de
Apoio ao Estudante, conforme
determina o artigo 9º, §3º da
Resolução IFTM n° 28/2012;

Constatação

11.2. Recomendamos que os usuários responsáveis
pelo registro da prestação de contas no SCDP
procedam ao recebimento dos relatórios de viagem
somente quando estes encontrarem-se devidamente
preenchidos;

11.1. Recomendamos a expansão do prazo exigido
para a programação/solicitação da viagem a fim de
que a CEOF tenha condições de realizar o
pagamento das diárias dentro do prazo legal;

pendências decorrentes de sua responsabilidade, em
conformidade com o artigo 14, parágrafo único da
Resolução IFTM nº 28/2012.

Recomendação

Página 55 de 252

IMPLEMENTADA.

Providência /
Implementação

PARACATU

Gestão de Bolsas
Acadêmicas

2014RA158309.06.007

Nº do Relatório

-

Instrumento

R$ 18.800,00

Valor - R$

Escopo

- Constatação de impropriedades
detectadas
no
cumprimento
dos
requisitos exigidos nos processos de
seleção para concessão de bolsas.

- Falha na comprovação da data de
recebimento dos documentos físicos na
unidade que os registra no SCDP, assim,
por este motivo, houve dificuldades para
averiguarmos se os prazos estipulados
pelas normas estão sendo cumpridos
pelos propostos, já que a data de
apresentação dos documentos pode
divergir da data de inclusão destes no
SCDP.

- Constatação de ausência de pagamento
do adicional de deslocamento quando da
realização de viagem por meio de
transporte rodoviário, inobservando as
normas contidas no artigo 8º do Decreto
5.992/2006.

simultaneamente;

Constatação

11.2. Recomendamos que a Coordenação de
Extensão determine se o documento obrigatório a
ser entregue pelo aluno para concorrer a bolsas na
modalidade Bolsa de Extensão refere-se ao
Histórico Escolar ou ao Boletim Escolar, a fim de
que se proceda à alteração nos respectivos editais
descrevendo o termo Boletim Escolar no lugar do
termo Histórico Escolar, ou que se faça cumprir a

11.1. Recomendamos que, como forma de preservar
a ampla defesa, o contraditório e a transparência, o
Requerimento de Inscrição, o Protocolo de
Inscrição e os demais documentos de alunos que
participarem de processos de seleção de bolsas na
modalidade Bolsa de Extensão sejam anexados em
processo específico, devendo a documentação ser
apresentados para cada um dos projetos pelo qual o
aluno está concorrendo.

11.4. Recomendamos que as unidades que recebem
e incluem no SCDP os documentos físicos
relacionados à concessão de diárias e passagens
insiram informações de data de recebimento e
responsável pelo recebimento nos respectivos
documentos.

11.3. Recomendamos que procedam ao pagamento
de adicional de deslocamento aos propostos sempre
que tratar-se de viagens dentro do território
nacional, realizadas através de transporte
rodoviário;

Recomendação
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IMPLEMENTADA.

Providência /
Implementação

Fonte: Gabinete Reitoria

PARACATU

Gestão de Almoxarifado

2014RA158309.04.008

PARACATU

Gestão de Bens
Patrimoniais

2014RA158309.03.009

Nº do Relatório

-

-

Instrumento

R$ 193.720,81

-

Valor - R$

Escopo

Constatação de impropriedade detectada
na ausência de ciência e assinatura no
processo de inventário do Diretor Geral
em conjunto com o Reitor, inobservando
a alínea “p” do inciso I, da
Portaria/IFTM nº 02/2010.

Constatação
de
impropriedade
detectada na formalização do processo de
inventário, a causa consiste em erro
escusável, passível de ocorrer durante a
formalização de processos de inventário
devido à demanda de documentos
utilizados para a composição do feito.

Constatação
de
impropriedade
detectada na ausência de ciência e
assinatura no processo de inventário do
Diretor Geral em conjunto com o Reitor,
inobservando a alínea “p” do inciso I, da
Portaria/IFTM nº 02/2010.

Constatação

10.1. Recomendamos a assinatura do Reitor, junto à
assinatura do Diretor Geral, no processo nº
23203.000305/2013-63, relativo ao Inventário Bens
em Estoque do Almoxarifado 2013.

11.2.
Recomendamosa
implantação
de
plano/estratégia
de
recuperação de
bens
patrimoniais, conforme estabelece os itens 9 e 9.1
da Instrução Normativa/SAP nº 205/1988.

11.1. Recomendamos a assinatura do Reitor, junto à
assinatura do Diretor Geral no processo nº
23203.000306/2013-16, relativo ao Inventário de
Bens Móveis, Imóveis e Intangíveis de 2013.

entrega do documento Histórico Escolar por todos
os inscritos no processo de seleção.

Recomendação
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IMPLEMENTADA.

NÃO
IMPLEMENTADA.

IMPLEMENTADA.

Providência /
Implementação

d) eventuais redesenhos feitos recentemente na estrutura organizacional da unidade de
auditoria, inclusive reposicionamento na estrutura da unidade jurisdicionada,
demonstrando os ganhos operacionais deles decorrentes;
O último redesenho aprovado pelo IFTM, com impacto na auditoria interna dos Campus
Uberaba, Uberlândia, Ituiutaba e Paracatu, ocorreu tendo em vista o Regimento Geral e o disposto
na lei nº 11.892/2008, através da Portaria/IFTM nº 1290, de 21/11/2013, e seu anexo I; e ainda,
fixou os Cargos de Direção (CD), Funções Gratificadas (FG) e Funções Comissionadas de
Coordenação de Curso (FG), na estrutura da instituição. Na oportunidade, foram criadas as Funções
Gratificadas, denominadas por Coordenação de Controle Interno – CCI.
Além disso, na forma da Portaria/IFTM nº 1327, de 02/12/2013, houve o apostilamento
(alteração) da nomeação da titular da Chefia da Auditoria Interna, para Coordenação Geral de
Controle Interno.
No mês de maio de 2014, em resposta à solicitação de análise da minuta da consolidação do
Regimento Geral, a CGCI encaminhou a alteração das competências constantes dos arts. 57 e 58 da
referida norma. Por intermédio da resolução nº 13/2012, incluiu-se a Seção 1-A, e os arts. 58-A e
58-B, referente à criação da função de Secretária da Auditoria Interna, cujo cargo encontra-se
temporariamente vago, mas já com proposta de alteração de denominação para “Coordenação de
Apoio à Auditoria Interna”.
e) opinião do auditor interno sobre a qualidade dos controles internos relacionados à
apuração dos resultados dos indicadores utilizados para monitorar e avaliar a
governança e o desempenho operacional unidade jurisdicionada.
No que se refere à estrutura de governança, ressalta-se que o IFTM não possui indicadores
de desempenho. Entretanto, quanto à Governança de TI, foram estabelecidos objetivos de gestão e
de uso corporativo de Tecnologia da Informação.
A avaliação da governança vem sendo realizada através de relatórios de levantamentos de
informações, realizados pelo Tribunal de Contas da União.
Ressaltamos que a instituição possui indicadores de desempenho operacional tanto na gestão
acadêmica e administrativa, classificados para aferir a economicidade, eficácia e eficiência dos
resultados. Ademais, a instituição realiza a análise comparativa dos índices previstos e observados
relativamente ao exercício de referência do relatório de gestão, e também verifica o histórico dos
últimos três exercícios.
Concluímos que, por não realizarmos o acompanhamento desses indicadores ao longo do
exercício, dentro de uma realidade de insuficiência de pessoal no âmbito da auditoria, torna-se
impossível avaliarmos sobre a qualidade dos controles internos relacionados à apuração dos
resultados dos mesmos.
2.3 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).
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,
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utilizando o Sistema CGU/PAD, cadastrando sistematicamente os processos disciplinares
instaurados.
No ano de 2014 foi instaurado no âmbito deste Instituto Federal 01 (um) Processo de
Sindicância, e foram a julgamento (02) processos disciplinares, sendo 01 (um) Sindicância e 01
(um) Processo Administrativo Disciplinar. Como resultado de apuração de responsabilidades
houve aplicação de suspensão a um servidor apenado e demissão do cargo a outro servidor apenado.
2.4 AVALIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS CONTROLES INTERNOS
Quadro 19 - Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos da UJ

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM
AVALIADOS
Ambiente de Controle

VALORES
1

2

3

4

1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos
objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.

X

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os
servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.

X

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.

X

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.

5

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

1

2

3

4

5

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.
Procedimentos de Controle

X
1

2

3

4

5
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ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM
AVALIADOS
Ambiente de Controle

VALORES
1

2

3

4

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os
riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.

X

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

23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada,
armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.

X

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.
Monitoramento

5

X
1

2

3

4

28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua
validade e qualidade ao longo do tempo.

X

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.
Análise crítica e comentários relevantes:

5

5

X

A metodologia utilizada pelo IFTM para analisar os quesitos e as áreas envolvidas no processo de avaliação do sistema
de controles internos da UJ 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 2014, 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 o
Programa de Mestrado em Produção Vegetal, Flexibilização da Jornada Trabalho dos TAE, Centro de Idiomas, cursos
de Pós-Graduação do IFTM, Estágio Probatório de docentes, cartão BB Pesquisa, Reconhecimento de Saberes e
Competências, Organização didático-pedagógica, Centro de Qualificação e Assistência Estudantil.
• 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 2014 foram implantados sistemas para controle
no planejamento orçamentário (MPLAN-OF) e de forma integrada foi implantado o módulo de sistema computacional
MAD-LC que é um sistema gera controla as licitações após o plano de gastos de cada centro de custo por meio do
módulo de planejamento (MPLAN-OF). Outro módulo em destaque é o MAD-RH, que após as primeiras
funcionalidades em operação, permite controlar as admissões de ativos permanentes de forma integrada ao sistema de
concurso público.
• Informação e comunicação – A informação relevante para a UJ é identificada, documentada, armazenada e
comunicada aos Pró-Reitores e Diretores Gerais dos campus 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
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ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM
AVALIADOS

VALORES

Ambiente de Controle
1
2
3
4
5
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 campus.
Ressalvamos que existe a necessidade de implementação de novos procedimentos para que a informação e a
comunicação sejam disseminadas 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.
Fonte: Gabinete da Reitoria
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3 RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
3.1 CANAIS DE ACESSO DO CIDADÃO
3.1.1 Ouvidoria
A Ouvidoria do IFTM atua na valorização de seus públicos de interesse, incentivando a
participação de todos aqueles que compõem a rede de relacionamentos do IFTM. Está ligada
diretamente ao Reitor.
O trabalho da Ouvidoria traduz o compromisso do IFTM com a transparência. A busca
contínua por respostas e soluções, revela a importante atuação estratégica estabelecida a partir do
acesso de todos a um canal de comunicação direto com a Instituição.
A Ouvidoria é um importante meio para que os públicos de interesse possam solicitar
informações e manifestar suas opiniões, sugestões, reclamações e denúncias referentes à atuação do
IFTM e que mereçam algum tipo de ação por parte dos gestores.
Endereço de Acesso: http://www.iftm.edu.br/ouvidoria/index.php
Fale Conosco: http://www.iftm.edu.br/contato/index.php
3.2 CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO
A Carta de Serviços ao Cidadão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Triângulo Mineiro – IFTM visa disponibilizar para a sociedade o acesso às informações relativas
aos serviços prestados por nossa Instituição, destacando as atividades desenvolvidas atreladas aos
compromissos institucionais, respeitando o Decreto Nº. 6.932, de 11 de agosto de 2009. Deste
modo, além de informar como o Instituto desenvolve suas atividades, esta Carta vai esclarecer ao
Cidadão como participar dessas atividades, reforçando, assim, a credibilidade do IFTM.
Endereço para acesso: http://www.iftm.edu.br/acessoainformacao/sic.php
3.3 MECANISMOS PARA MEDIR A SATISFAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS
3.3.1 Comissão Permanente de Avaliação - CPA
A atual Comissão Própria de Avaliação do Instituto Federal do Triângulo Mineiro - IFTM e
suas subcomissões foram constituídas pela Portaria IFTM - Reitoria n° 1.258 de 08/11/2013,
seguindo as diretrizes estabelecidas pela lei no 10.861, de abril de 2004, que preconiza a seguinte
formação de comissão:
Art. 11, inciso I - Constituição por ato do dirigente máximo da instituição de ensino
superior, ou por previsão no seu próprio regimento ou estatuto, assegurada a participação de todos
os membros da comunidade universitária e da sociedade civil organizada, e vedada a composição
que privilegie a maioria absoluta de um dos segmentos.
Endereço acesso: http://www.iftm.edu.br/uberaba/instituto/cpa_index.php
Ressaltamos que cada campus tem sua página da CPA.
3.4 ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DA UNIDADE JURISDICIONADA
O site do IFTM possui o acesso à informação em seção que reúne e divulga, de forma
espontânea, dados do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro
que são de interesse coletivo ou geral com o objetivo de facilitar o acesso à informação pública,
conforme determina a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527, de 18/11/2011).
Endereço de Acesso: http://www.iftm.edu.br/acessoainformacao/
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3.5 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA UNIDADE JURISDICIONADA
3.5.1Comissão Permanente de Avalição - CPA
A atual Comissão Própria de Avaliação do Instituto Federal do Triângulo Mineiro - IFTM e
suas subcomissões foram constituídas pela Portaria IFTM - Reitoria n° 1.258 de 08/11/2013,
seguindo as diretrizes estabelecidas pela lei no 10.861, de abril de 2004, que preconiza a seguinte
formação de comissão:
Art. 11, inciso I - Constituição por ato do dirigente máximo da instituição de ensino
superior, ou por previsão no seu próprio regimento ou estatuto, assegurada a participação de todos
os membros da comunidade universitária e da sociedade civil organizada, e vedada a composição
que privilegie a maioria absoluta de um dos segmentos.
Endereço acesso aos relatórios: http://www.iftm.edu.br/uberaba/instituto/cpa_relatorios.php
3.6 MEDIDAS RELATIVAS À ACESSIBILIDADE
Segue medidas adotadas por este IFTM em acordo com a Norma NBR 9050 e Lei
10.098/2000.
Instalações sanitárias para PNE;
Vagas de estacionamento;
Rampas, corrimão e guarda-corpo;
Bebedouros adaptados;
Plataforma elevatória;
Corredores e portas com dimensões acessíveis para PNE;
Sinalização;
Piso tátil;
Rotas de fuga;
Assentos em anfiteatros e auditórios acessíveis
Estações de trabalho com regulagem de altura;
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4 AMBIENTE DE ATUAÇÃO
4.1 INFORMAÇÕES DO AMBIENTE DE ATUAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA
Como parte da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, o Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM) foi criado pela Lei n.º
11.892, de 29 de dezembro de 2008. Atualmente, o IFTM é composto por 7 (sete) campi –
Ituiutaba; Paracatu; Patos de Minas; Patrocínio; Uberaba; Uberlândia; Uberlândia Centro – e por 2
(dois) campi avançados – Campina Verde; Uberaba Parque Tecnológico. Além do mais, o IFTM
está presente em diversos municípios do interior mineiro e goiano, por meio de seus polos da
Educação a Distância (E-TEC / UAB).
Assim como os demais institutos federais (IFs), enquanto instituição voltada para a
Educação Profissional e Tecnológica, o IFTM foi criado para atender ao crescente mercado de
trabalho brasileiro, em consonância com as tendências dos processos de mundialização e de
globalização da economia. Esse movimento de diversificação e de competitividade tem exigido dos
diversos países e do Brasil, em específico, iniciativas no sentido de adequação de elementos como a
infraestrutura, a mão de obra, subsídios financeiros, estímulos fiscais, etc.
Neste sentido, o IFTM atua de forma contundente na formação de estudantes, considerando
destacadamente demandas de educação superior, básica e profissional, sendo uma instituição em
que prevalece a verticalização do ensino, compreendendo os níveis de Educação Básica e Educação
Superior, desde o ensino técnico de nível médio até a pós-graduação stricto sensu.
Sendo assim, o mercado de atuação voltado para o ensino, a pesquisa e a extensão
demonstra-se complexo e competitivo, exigindo das instituições, em geral, e do IFTM, em
particular, medidas que atualizem e desenvolvam gradativa e permanentemente seu perfil
institucional, explicitadas em seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).
O mercado de atuação do IFTM, em sua área de abrangência geográfica (regiões do
Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro), é compartilhado por outras instituições de
ensino, de naturezas jurídicas diversificadas (públicas ou privadas), tendo como exemplos
instituições como: universidades federais (UFU e UFTM); universidades estaduais (UNIMONTES;
UEMG); universidades privadas (UNIUBE; UNIPAC); centros universitários (UNIPAM;
UNICERP; UNITRI); faculdades privadas (PITÁGORAS; FACTHUS; FAZU; ATENAS; FINOM;
FPM; FCC; FCJP; IESP); faculdades confessionais (Católica de Uberlândia); Sistema “S” (SENAI;
SESC; SESI); etc.
Integrando a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, o IFTM atua
nas modalidades presencial e a distância, nos níveis de Educação Básica (cursos técnicos de nível
médio; Educação de Jovens e Adultos) e na Educação Superior (cursos de graduação – bacharelado,
licenciatura, tecnologia e cursos de pós-graduação – lato sensu e stricto sensu), embasado na
concepção de que os institutos federais são “instituições de educação superior, básica e
profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação profissional e
tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos
técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas”, exercendo “o papel de instituições
acreditadoras e certificadoras de competências profissionais” (cf. caput do Art. 2.º e respectivo §
2.º da Lei n.º 11.892, de 29 de dezembro de 2008).
Além disso, o IFTM é considerado dotado de “[...] autonomia para criar e extinguir cursos,
nos limites de sua área de atuação territorial, bem como para registrar diplomas dos cursos por eles
oferecidos, mediante autorização do seu Conselho Superior, aplicando-se, no caso da oferta de
cursos a distância, a legislação específica” (cf. Art. 2.º, § 3.º da Lei n.º 11.892, de 29 de dezembro
de 2008), de modo a atender aos arranjos sociais e econômicos de abrangência local, regional,
estadual e nacional em consonância com a formação de mão de obra específica para os setores
produtivos da sociedade.
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Neste sentido, o ambiente de atuação do IFTM pode ser caracterizado, em termos de
oportunidades, no sentido de atendimento à crescente demanda de formação de profissionais,
tipificada como inicial e continuada, voltada para os setores e arranjos produtivos (agricultura,
pecuária, mineração, indústria; comércio e serviços em geral; etc), tendo como pilares as
concepções interligadas de ciência, trabalho, cultura e tecnologia.
Como ameaças ao ambiente de atuação, podem ser enumeradas as dificuldades em absorver
e em estimular a permanência de candidatos em todas as vagas ofertadas. Explicita-se que os
problemas da evasão e da retenção escolar têm atingido todas as instituições escolares,
independentemente de sua natureza jurídica. Parte dos problemas da evasão e da retenção pode ser
explicada pelas dificuldades apresentadas pelos estudantes ingressantes, em geral oriundos da
Educação Básica, os quais manifestam deficiências em aspectos (habilidades, competências)
considerados essenciais para o sucesso escolar, assim como por problemas de outras naturezas, em
geral decorrentes da desigualdade social, presente na realidade brasileira.
Tendo em vista a tentativa de combater as principais fragilidades (evasão; retenção)
apresentadas no processo de ensino e de aprendizagem e os riscos de mercado, o IFTM tem
empreendido uma série de medidas no sentido de promover a permanência e o sucesso de seus
estudantes, disponibilizando serviços e benefícios como: concessão de bolsas acadêmicas (ensino,
pesquisa e extensão); assistência e auxílio estudantil; iniciativas de nivelamento e de monitoria, na
tentativa de redução das deficiências de aprendizagem, programas institucionais de caráter
governamental, voltados para a permanência dos estudantes; atualização de projetos pedagógicos
dos cursos – PPCs, de modo a contemplar as diversas características e o perfil do egresso inserido
na sociedade, em termos de cidadania e de profissionalização; realização de eventos para a
formação acadêmica em geral, voltada para os estudantes, os docentes, os técnicos administrativos e
a comunidade em geral; acompanhamento pedagógico; projetos institucionais específicos para o
estudo e o entendimento das causas e possíveis medidas de solução para os problemas da evasão e
da retenção escolar; projetos institucionais e iniciativas de estudo e de conhecimento da realidade
local, regional, estadual e nacional, no sentido de compreensão das principais características do
mercado, das demandas e dos arranjos produtivos; etc.
Logo, percebe-se que a realidade do mercado educacional acompanha dinamicamente as
mudanças contextuais em geral, exigindo do IFTM e dos demais IFs ações que mantém a instituição
coerente com as demandas e as necessidades da sociedade onde estejam inseridos, manifestadas por
finalidades e características, em específico (cf. Art. 6.º da Lei n.º 11.892, de 29 de dezembro de
2008):
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 infraestrutura 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
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potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do
Instituto Federal;
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;
IX - promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais,
notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente.
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5 PLANEJAMENTO DA UNIDADE E RESULTADOS ALCANÇADOS
5.1 PLANEJAMENTO DA UNIDADE
O planejamento estratégico do IFTM tem como documento norteador o Plano de
Desenvolvimento Institucional (2014-2018), previsto no Artigo 16 do Decreto nº 5.773, de 09 de
maio de 2006.
Esta instituição federal de ensino definiu 29 objetivos estratégicos, desmembrados em metas
específicas (da reitoria) e desdobráveis (compartidas por campus), para o quinquênio 2014/2018,
organizadas em quatro perspectivas: aluno; pessoas, infraestrutura e inovação; processos internos e,
por fim, perspectiva orçamentária e financeira.
O mencionado Plano de Desenvolvimento Institucional foi elaborado com a utilização de
ferramentas da administração voltadas para o planejamento estratégico, sendo que o monitoramento
e a quantificação dos resultados tomam como modelo o denominado Balanced Scorecard.
No sistema de gestão integrada do IFTM há um módulo, em implementação, denominado de
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), pelo qual se pretende que o plano seja difundido por
todos os níveis da organização, de forma que todos os servidores possam participar efetivamente de
sua execução cotidiana. Esses objetivos e metas devem repercutir nas ações, atividades e tarefas de
todas as áreas organizacionais.
O IFTM fez o seu planejamento financeiro para 2014 em 2013, de maneira que a proposta
orçamentária a ser apresentada à SOF, conforme cronograma gerencial e operacional do Sistema de
Planejamento e Orçamento Federal pudesse contar, ainda que parcialmente, com um modelo de
planejamento participativo que oportuniza o envolvimento de todos os servidores nesse processo,
observando a missão, a visão, os valores, objetivos e metas consignados no PDI-2014/2018,
concomitantemente à avaliação da execução orçamentária no exercício anterior.
Desde 2013, a estrutura organizacional do IFTM está mapeada em centros de custos, os
quais têm a efetiva prerrogativa de planejar, sendo que todos os servidores da instituição podem
dirigir suas próprias demandas aos centros de custos do campus ou reitoria a que estão vinculados,
utilizando-se de um sistema próprio de planejamento chamado MPLAN.
Em conformidade com as políticas de compras desta instituição federal de ensino, extraindose dados do planejamento feito pelos centros de custos, foram feitas as consolidações por naturezas
de despesas (ou similares), de modo que, para bens e serviços de natureza comum, as licitações
fossem realizadas em maior número conjuntamente, de modo que uma única licitação pudesse ser
promovida, beneficiando a todas as Unidades de Administração e Serviços Gerais (UASGs)
subordinadas à gestão do IFTM. Isso tem, gradativamente, garantido maior economicidade nas
contratações públicas, padronização da maioria dos itens adquiridos e celeridade nos processos de
compras.
5.2 PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E RESULTADOS ALCANÇADOS
5.2.1 Programa Temático
Não se aplica
5.2.1.1 Análise Situacional
Não se aplica
5.2.2 Objetivo
Não se aplica
5.2.2.1 Análise Situacional
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Não se aplica
5.2.3 Ações
5.2.3.1 Ações – OFSS
Não se aplica
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Inicial
1.175.000,00

Dotação

(

Ação Prioritária

.0031

Nº do subtítulo/
Localizador

Nº do subtítulo/
Localizador
.0031

Caso positivo: ( )PAC

Unidade

Servidor Capacitado
Execução Orçamentária e Financeira
Valor em
Valor Liquidado Valor Cancelado
01/01/2014
3.300,00
83.034,04
88.264,04

Servidor Capacitado

Descrição da Meta

(

Montante
Reprogramado (*)
450

Unidade

Unidade de medida
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8

Realizada

Realizado
551

Restos a Pagar inscritos 2014
Processados
Não Processados
6.050,00
71.264,49

) Brasil sem Miséria

Execução Física - Metas

Previsto
450

Paga
811.935,02

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores

Unidade de medida

Execução Orçamentária e Financeira
Despesa
Empenhada
Liquidada
889.249,51
817.985,02
Execução Física da Ação - Metas

Lei Orçamentária Anual - 2014

( X )Não

Descrição da meta

Final
1.175.000,00

) Sim

26413

Nº do subtítulo/
Localizador
.0031

Tipo: Atividade

Realização de ações diversas voltadas ao treinamento de servidores, tais como custeio dos eventos, pagamento de passagens e
diárias aos servidores, quando em viagem para capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e outras despesas
relacionadas à capacitação de pessoal. Promover a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas à melhoria continuada dos
processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional.
Programa de Gestão e Manutenção do
Código:2109
Tipo: Atividade
Ministério da Educação

4572

Identificação da Ação

Quadro 20 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação

Unidade Orçamentária

Programa

Descrição

Código

5.2.3.2 Ações/Subtítulos - OFSS

Objetivo

) Brasil sem Miséria
Lei Orçamentária Anual – 2014

)PAC (

Ação Prioritária

Caso positivo: (

(

Unidade Orçamentária

( X )Não

26413 - Instituto Federal do Triangulo Mineiro
) Sim

Educação Profissional e Tecnológica

Programa

( ) Outras
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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

Iniciativa

Tipo: Atividade

Fomento à expansão e ao desenvolvimento das redes de educação profissional e tecnológica, ao desenvolvimento de tecnologias
educacionais, à modernização do processo didático-pedagógico, à elaboração e desenvolvimento de material didático, incluindo
capacitação de docentes e técnicos administrativos, concessão de bolsas e cooperação internacional, além de apoio a pesquisa,
inovação e extensão.
Código: 02A2

Descrição

Código: 2031

Suporte para implementação da expansão/reestruturação por meio da modernização tecnológica de laboratórios, modernização do
processo didático pedagógico, aquisição de material permanente, bem como suporte à manutenção das unidades da Rede Federal
de Educação Profissional e Tecnológica, visando a manutenção/melhoria da qualidade da oferta de educação profissional,
científica e tecnológica; Apoio a programas e projetos da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica nas
áreas de educação profissional e tecnológica, extensão tecnológica, pesquisa aplicada e inovação, inclusive de educação do campo
e de elevação de escolaridade de Jovens e adultos, por meio de oferta de bolsas de trabalho para monitores, melhoria de
infraestrutura, aquisição de equipamentos e outros; Capacitação de docentes e técnicos-administrativos da Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica;

Tipo: Atividade

2031.6380

Código

Identificação da Ação

Quadro 21 - Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica

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

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 551 servidores em 2014,
apontando um crescimento de 32,13% em relação ao ano de 2013. O reconhecimento da importância de capacitar os servidores do IFTM em 2014, é demonstrado pelo crescimento
de 22,44 % dos servidores capacitados em relação à meta prevista. Tal situação vem corroborar com um dos objetivos do IFTM que é qualificar o seu quadro de servidores para
melhor servir à população. Além disso, demonstra que o IFTM tem buscado, exaustivamente, ofertar cursos de capacitação profissional que se enquadrem aos variados perfis de seus
servidores.

34.245,62

Valor Liquidado
34.245,62

Unidade

Unidade de
medida
1

Previsto

14.220,90

Paga

0

Valor Cancelado

Descrição da Meta

Unidade de
medida

Execução Física - Metas

1

Reprogramado (*)

Montante

89.519,62

Processados

Realizada

1

Realizado

23.047,61

Não Processados

Restos a Pagar inscritos 2014

Fonte: Pró-Reitoria de Extensão
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O valor de 199.979,00 foi destinado à execução dos projetos de extensão “Estratégias de apoio à aquicultura familiar para o Município de Uberlândia-MG” e “Estudo sobre geração
de renda para piscicultores familiares ribeirinho da represa Capim Branco I, município de Uberlândia – MG”, todos do campus Uberlândia do IFTM, aprovados no Edital PROEXTMEC 2014. Com relação à utilização dos valores, a maior dificuldade enfrentada foi a não especificação da destinação do recurso, pois não são apenas os projetos selecionados do
Edital PROEXT/MEC que são financiados com recursos dessa ação (6380 - Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica). Portanto, quando o recurso foi
encaminhado ficamos em dúvida sobre sua destinação.
Como principais resultados, obtivemos o financiamento dessas importantes ações de extensão que contribuíram para a formação dos estudantes e beneficiaram a comunidade do
município em questão, destacando a relevância, efetividade e qualidade do ensino oferecido pela instituição.

Análise Situacional:

0

0031 - No Estado de Minas
Gerais

Valor em 01/01/2014

37.268,51

Liquidada

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

Instituição Apoiada

Nº do subtítulo/ Localizador

126.788,13

Empenhada

Despesa

Execução Física da Ação - Metas

0031 - No Estado de Minas
Gerais

199.979,00

Final

Descrição da meta

199.979,00

Inicial

Dotação

Nº do subtítulo/ Localizador

0031 - No Estado de Minas
Gerais

Nº do subtítulo/ Localizador

Execução Orçamentária e Financeira

Nº do
subtítulo/
Localizador

Nº do
subtítulo/
Localizador
31

0031

Nº do
subtítulo/
Localizador

Valor em
1/1/2014

Inicial
25.009.105,00

Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

Objetivo

Iniciativa

Descrição

Código

(

(

X )Não

Caso positivo: (

Empenhada
21.458.179,06

Unidade de
medida

Liquidada
16.120.641,59
Execução Física

Despesa

Lei Orçamentária 2014
Execução Orçamentária e Financeira

) Sim

Código

)PAC (

20RL

Valor Liquidado

Valor Cancelado

Previsto
13.178

Paga
15.067.623,75

Atividade

0582

Processados
1.053.017,84

Reprogramado (*)
13.178
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Realizada

Realizado
11.401

Não Processados
5.337.537,47

Restos a Pagar inscritos 2014

) Outras

Montante

) Brasil sem Miséria (

Tipo

Execução Física - Metas
Unidade de
Descrição da Meta
medida

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

Descrição da meta

Final
36.190.611,00

Dotação

26413

12363203120RL0031

Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica, considerando os Código
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.

02A0 - Expansão , reestruturação e funcionamento da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica para ampliação do acesso,
interiorização e diversificação da oferta, promovendo a inclusão, equidade, acessibilidade e permanência do estudante.

Identificação da Ação
Atividade
Tipo
20RL - Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica
Gestão administrativa, financeira e técnica, e desenvolvimento de ações visando ao funcionamento dos cursos de Instituições Federais de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica e das escolas técnicas vinculadas às universidades federais; manutenção de serviços
terceirizados; pagamento de serviços públicos; pagamento de contribuições e anuidades a organismos nacionais e internacionais; manutenção de
infraestrutura física por meio de obras de pequeno vulto que envolvam ampliação, reforma ou adaptação e aquisição ou reposição de materiais,
inclusive aquelas inerentes às pequenas obras, observados os limites da legislação vigente; aquisição e ou reposição de acervo bibliográfico e
veículos; capacitação de recursos humanos; prestação de serviços à comunidade; promoção de subsídios para estudos, análises, diagnósticos,
pesquisas e publicações científicas; bem como demais contratações necessárias ao desenvolvimento de suas atividades

Quadro 22 - Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica

7.952.365,71

5.322.851,27

(995.231,76)

Estudante matriculado

unidade

11.401

Nº do subtítulo/
Localizador

Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

Inicial

Dotação
Final

12363203129940031
26413
(

( X )Não

Caso positivo: (
Lei Orçamentária 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Despesa
Empenhada
Liquidada

) Sim

Código

Paga

)PAC (

2994
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Restos a Pagar inscritos 2014
Processados
Não Processados

) Outras

Atividade
) Brasil sem Miséria (

Tipo

Objetivo

0582

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
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.

Iniciativa

Atividade

02A5 - Ampliação do acesso em cursos de educação profissional técnica de nível médio e cursos de formação inicial e continuada, em
instituições públicas e privadas de educação profissional e tecnológica, prioritariamente para estudantes da rede pública, trabalhadores,
beneficiários dos programas federais de transferência de renda, pessoas com deficiência, populações do campo, indígenas, quilombolas e
afrodescendentes, e promoção de condições de permanência aos estudantes.

Tipo

Fornecimento de alimentação, atendimento médico-odontológico, alojamento e transporte, dentre outras iniciativas típicas de assistência
estudantil, cuja concessão seja pertinente sob o aspecto legal e contribua para o acesso, permanência e bom desempenho do estudante.

Identificação da Ação
2994 - Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica

Quadro 23 - Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica

Descrição

Código

Fonte: Pró-Reitoria de Administração

A meta física da ação Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica atingiu aproximadamente 86,5% do previsto, efetivando 11.401 estudantes
matriculados. A principal justificativa para esta ocorrência fundamenta-se na interrupção da abertura de novas turmas e novos cursos de ensino a distância - EaD via satélite,
ofertadas por meio da parceria com o Instituto Federal do Paraná. Esclarecemos que essa suspensão da parceria para novos cursos e turmas foi ocasionada pela intervenção da
polícia federal instaurada no IFPR – operação SINAPSE. Não obstante, o quantitativo de alunos matriculados não ter atingido a meta proposta pelo motivo exposto acima, o IFTM
ofertou
11
novos
cursos
presenciais
e
12
a
distância,
esse
último
em
parceria
com
a
Rede
e-TEC
(FNDE/MEC).
A diferença do valor empenhado em relação à dotação foi significativa devido ao contingenciamento pelo MEC, por meio da restrição de "limite para empenho", em torno de 15%
dos créditos de Outras Despesas Correntes e de 94% de Capital, dentre o orçamento aprovado na LOA e do Superávit liberado, apesar das constantes solicitações deste IFTM.
Ressaltamos que algumas obras de expansão dos campus que estavam previstas para acontecer em 2014, apenas vão se iniciar este ano, comprometendo a abertura de novos cursos
presenciais. No entanto, frisamos que as despesas executadas foram para garantir o funcionamento e desenvolvimentos das atividades institucionais.

Análise Situacional:

0031

4.731.424,00

Descrição da meta

4.731.424,00
Unidade de
medida

4.124.900,54 3.730.225,04
Execução Física
Previsto

3.647.019,37
Montante
Reprogramado
(*)
18.590

83.205,67

unidade
18.590
Benefício concedido
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Unidade de
Valor em 1/1/2014
Valor Liquidado
Valor Cancelado
Descrição da Meta
medida
342.717,55
119.515,70
(222.311,35)
Benefício concedido
unidade

791

Realizada

22.751

Realizado

394.675,50

Não se aplica

5.2.3.3 Ações não Previstas na LOA 2014 – Restos a pagar não Processados - OFSS

Fonte: Pró-Reitoria de Administração
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Em relação à execução do orçamento, a despesa não foi totalmente empenhada em função do cronograma do MEC de liberação do "limite para empenho", mesmo com as
solicitações desta instituição, e que, consequentemente, foi comprometido pela falta de tempo hábil para seleção e pagamento dos benefícios.

Visando atingir os objetivos do programa foram oferecidos os seguintes benefícios: alojamento; bolsas de Assistência Estudantil; seguro contra acidentes; como também Auxílio
Estudantil, proporcionando este último a participação em atividades/eventos de caráter técnico-científico, didático-pedagógico, esportivo e cultural. O IFTM, por meio dos campus
que possuem refeitório, 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.

Esta ação tem como finalidade suprir as necessidades básicas do educando, proporcionando condições para sua permanência e melhor desempenho na escola. A meta física realizada
ultrapassou a estimada em 4.161 benefícios concedidos. Destacamos que este resultado foi obtido em razão da execução do "Programa de Assistência Estudantil", nos termos da
Resolução/CONSUP/IFTM nº 28/2012, adequada pela 84/2014, que definiram os 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.

Análise Situacional:

0031

Nº do subtítulo/
Localizador

31

Nº do subtítulo/
Localizador

0031

)PAC (

) Brasil sem Miséria (

Tipo

Execução Física - Metas
Unidade de medida
Previsto
unidade
39

Caso positivo: (

20RG

Execução Financeira e Física

( X )Não

Descrição da Meta
Projeto viabilizado

) Sim

Código

Reprogramado
39

) Outras

Atividade

Código

Realizado
31

0582

As análises situacionais foram feitas de forma individualizada compondo o quadro de cada ação.

5.2.3.5 Análise Situacional

Fonte: Pró-Reitoria de Administração
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Foram viabilizados 31 projetos, atingindo o percentual de 80% da meta prevista. A execução aquém do desejado decorreu do contingenciamento dos créditos pelo MEC, por meio da
restrição de "limite para empenho", apesar das constantes solicitações deste IFTM e dos processos, especialmente os de execução de obras, encontrarem-se prontos para empenho.
Salientamos que esta ação promoveu a modernização tecnológica, a expansão e a reestruturação do IFTM, propiciando o atendimento de algumas metas institucionais, tais como a
execução de obras para o campus Ituiutaba (Urbanização e Paisagismo, Construção de Bloco de Salas de Aula e de Bloco de Laboratório de Eletrotécnica) e a aquisição de
mobiliários, equipamentos de TI, equipamentos para laboratórios, equipamentos agrícolas, dentre outros equipamentos e materiais permanentes para os campus, Reitoria e Unidade
de Ensino a Distância - EaD.

Análise Situacional:

(

12.363.2031.20RG.0031

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.

Identificação da Ação
20RG
Atividade
Tipo
Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica
02A0 - Expansão , reestruturação e funcionamento da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica para ampliação do acesso,
interiorização e diversificação da oferta, promovendo a inclusão, equidade, acessibilidade e permanência do estudante

Execução Orçamentária e Financeira
Dotação Inicial
Dotação Final Valor Realizado
12.785.607,00
16.742.619,00
9.223.660,01

Ação Prioritária

Programa
Unidade Orçamentária

Objetivo

Iniciativa

Código
Título

Quadro 24 - Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica

5.2.3.4 Ações - Orçamento de Investimento - OI

Nº de vagas

400
400

Especialização em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas Aplicados à Gestão Empresarial

Especialização em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas Aplicados à Gestão Empresarial

25

25

Pós-graduação Lato Sensu

13

Mestrado Profissional em Educação Tecnológica

Pós-graduação Stricto Sensu

Carga Horária

12

Tipo de
Oferta

Mestrado Profissional em Ciência e Tecnologia
de Alimentos

Nome do Curso

Quadro 25 - Ensino - Cursos Presenciais

Turno

Uberlândia Centro

Uberlândia Centro

Uberaba

Uberaba

Campus
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Uberlândia Centro

Uberlândia Centro

Uberaba

Uberaba

Local/Polo

O (Quadro 25 - Ensino - Cursos Presenciais) a seguir apresenta os cursos ministrados em 2014, o quantitativo de novas vagas ofertadas,
duração do curso, local de funcionamento e turno de realização. Observa-se que os cursos do IFTM perpassa os níveis de educação básica (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.

O IFTM é composto pelos Campus Ituiutaba, Paracatu, Patos de Minas, Patrocínio, Uberaba, Uberlândia, Uberlândia Centro, Avançado
Campina Verde e Avançado Uberaba Parque Tecnológico. São ofertados pelo IFTM os cursos nos níveis de educação básica e superior (graduação e
pós-graduação).

5.3.1 Ensino

As informações sobre os resultados do ano de 2014 foram divididas tendo como critério a abrangência do Ensino, da Pesquisa e da Extensão,
considerados os três eixos de atividades estratégicas e finalísticas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro
(IFTM). Por outro lado, os resultados também estão discriminados separadamente por campus, de modo a facilitar o entendimento, a exatidão e a
clareza das informações.

5.3 INFORMAÇÕES SOBRE OUTROS RESULTADOS DA GESTÃO

408

Especialização
Alimentar

2949
4544
4312
4.240
3992

Bacharelado em Ciências Sociais

Bacharelado em Engenharia Agronômica

Bacharelado em Engenharia Agronômica

Bacharelado em Engenharia de Computação

Bacharelado em Zootecnia

30

30

30

40

35

3292

30

Superior - Licenciatura

4010

Bacharelado em Ciência da Computação

Licenciatura em Ciências Biológica

25

25

Superior – Bacharelado

400

Especialização em Ciências Ambientais

Segurança

420

Especialização em Desenvolvimento de Sistemas
para Web e Dispositivos Móveis
e

400

Especialização em Novas Tecnologias Aplicadas
a Educação

Higiene

400

Especialização em Saneamento Ambiental

em

400

Especialização
em
Gestão
Ambiental:
Diagnóstico e Adequação Ambiental

Noturno

Diurno

Integral

Diurno

Diurno

Noturno

Integral

Uberaba

Uberaba

Uberaba Parque Tecnológico

Uberaba

Uberlândia

Uberaba

Ituiutaba

Ituiutaba

Ituiutaba

Ituiutaba

Ituiutaba

Uberaba

Uberaba
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Uberaba

Uberaba

Uberaba

Uberaba

Uberlândia

Uberaba

Ituiutaba

Ituiutaba

Ituiutaba

Ituiutaba

Ituiutaba

Uberaba

Uberaba

2920

2940
2720
2055
2185
2342
2200
1900
1820
1820
3000
2270

Licenciatura em Química

Tecnologia em Alimentos

Tecnologia em Alimentos

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas

Tecnologia em Gestão Comercial

Tecnologia em Logística

Tecnologia em Marketing

Tecnologia em Processos Químicos

Tecnologia em Sistemas para Internet

30

35

40

60

90

35

60

35

60

30

30

Superior - Tecnologia

30

30

Técnico de Nível Médio

2925

Licenciatura em Computação

Noturno

Noturno

Matutino

Noturno

Noturno

Noturno

Noturno

Noturno

Noturno

Matutino

Matutino

Noturno

Matutino

Uberlândia Centro

Ituiutaba

Uberlândia Centro

Uberlândia Centro

Patrocínio

Paracatu

Patrocínio

Ituiutaba

Uberaba Parque Tecnológico

Uberaba

Uberlândia

Uberaba

Uberlândia Centro
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Uberlândia Centro

Ituiutaba

Uberlândia Centro

Uberlândia Centro

Patrocínio

Paracatu

Patrocínio

Ituiutaba

Uberaba

Uberaba

Uberlândia

Uberaba

Uberlândia Centro

Concomitante

Técnico em Logística

em

Concomitante

Integrado

Técnico em Agropecuária

Técnico em Zootecnia

Concomitante

Técnico em Agropecuária

Concomitante

Concomitante

Técnico em Administração

Técnico em Agricultura

Concomitante

Técnico em Agropecuária

Concomitante

Concomitante

Técnico em Meio Ambiente

Técnico em Química

Integrado

Técnico em Meio Ambiente

Suporte
Integrado

e

Técnico em
Informática

Manutenção

Integrado

Concomitante

Técnico em Agropecuária

Técnico em Redes de Computadores

Integrado

Concomitante

Técnico em Eletrotécnica

Técnico em Manutenção e Suporte à Informática

Concomitante

Técnico em Agropecuária

1500

1500

1366

3952

1660

906

1320

1240

3840

3600

3840

1155

3540

1053

1387

1478

30

60

30

30

80

35

35

70

60

60

60

60

35

Diurno

Diurno

Noturno

Diurno

Matutino

Noturno

Matutino /
Vespertino

Diurno

Diurno

Diurno

Vespertino

Diurno

Noturno

Noturno

Vespertino

Uberaba

Uberaba

Uberaba

Uberaba

Uberaba

Uberaba

Uberlândia

Uberlândia

Uberlândia

Uberlândia

Uberlândia

Uberlândia Centro

Uberaba Parque Tecnológico

Patos de Minas

Patos de Minas

Campina Verde
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Uberaba

Uberaba

Uberaba

Uberaba

Uberaba

Uberaba

Uberlândia

Uberlândia

Uberlândia

Uberlândia

Uberlândia

Uberlândia Centro

Uberaba

Patos de Minas

Patos de Minas

Campina Verde

e

Suporte

em
Integrado

Técnico em
Informática
Concomitante
Concomitante
Concomitante
Concomitante

Técnico em Contabilidade

Técnico em Contabilidade

Técnico em Eletrotécnica

Técnico em Informática

Manutenção

Integrado

Concomitante

Técnico em Química

Técnico em Eletrônica

Concomitante

Técnico em Informática

Integrado

Concomitante

Técnico em Comércio

Técnico em Administração

Concomitante

Integrado

Técnico em Química

Técnico em Eletrotécnica

Integrado

Técnico em Eletrotécnica

Concomitante

Integrado

Técnico em Agroindústria

Técnico em Agroindústria

Integrado

Técnico em Informática

1191

1468

1225

1225

3626

3760

3526

1320

1345

1040

1320

1320

3684

3900

3911

3746

30

30

30

30

30

30

30

70

35

35

35

35

35

35

Noturno

Noturno

Noturno

Noturno

Diurno

Diurno

Diurno

Noturno

Noturno

Noturno

Noturno

Noturno

Diurno

Diurno

Diurno

Diurno

Patrocínio

Patrocínio

Patrocínio

Patrocínio

Patrocínio

Patrocínio

Patrocínio

Ituiutaba

Ituiutaba

Ituiutaba

Ituiutaba

Ituiutaba

Ituiutaba

Ituiutaba

Ituiutaba

Ituiutaba
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Ibiá

Ibiá

Ibiá

Patrocínio

Patrocínio

Patrocínio

Patrocínio

Ituiutaba

Ituiutaba

Ituiutaba

Ituiutaba

Ituiutaba

Ituiutaba

Ituiutaba

Ituiutaba

Ituiutaba

Concomitante

em

Técnico em
Informática

Suporte

Concomitante

Técnico em Informática
e

Concomitante

Técnico em Eletrônica

1120

1120

1446

1090

1022

3653

3880

3690

35

35

70

35

35

35

35

35

Noturno

Noturno

Noturno

Noturno

Noturno

Diurno

Diurno

Diurno

Paracatu

Paracatu

Paracatu

Paracatu

Paracatu

Paracatu

Paracatu

Paracatu

Paracatu

Paracatu

Paracatu

Paracatu

Paracatu

Paracatu

Paracatu

Paracatu

Carga
Horária

Nº de
vagas

Concomitante

Informática para Internet

1125

1320

CÂMPUS AVANÇADO PATOS DE MINAS

Concomitante

CÂMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

Tipo de Oferta

Técnico em Segurança do trabalho

Nome do Curso

Quadro 26 - Ensino - Cursos à Distância

Turno

Campina Verde

Campina Verde
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Local/Polo

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 polos localizados em municípios do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e parte do Noroeste de Minas. O (Quadro
26 - Ensino - Cursos à Distância) a seguir ilustra a oferta de cursos na modalidade EAD pelo IFTM, bem como a oferta de novas vagas.

Fonte: Pró-Reitoria de Ensino

Manutenção

Concomitante

Técnico em Comércio

Integrado

Técnico em Informática
Concomitante

Integrado

Técnico em Eletrônica

Técnico em Administração

Integrado

Técnico em Comércio

Concomitante
Concomitante

Técnico em Informática para Internet

Técnico em Segurança no Trabalho

1320

1125

1020

Carga
Horária

40

40

40

Nº de
vagas

Concomitante

Concomitante

Técnico em Serviços Públicos

Técnico em Informática para Internet

CÂMPUS UBERABA

1125

960

960

1320

CÂMPUS UBERLÂNDIA

1320

Concomitante

Concomitante

Técnico em Manutenção e Suporte à Informática

1125

Técnico em Segurança do Trabalho

Concomitante

Técnico em Informática para Internet

1320

390

Concomitante

Técnico em Segurança do Trabalho

1416

Pós-graduação lato sensu em Educação
Profissional
Integrada
à
Educação
Básica
na
Modalidade
de
Educação de Jovens e Adultos

Concomitante

Técnico em Automação Industrial

25

40

40

40

40

40

40

40

CÂMPUS UBERLÂNDIA CENTRO

Concomitante

Tipo de Oferta

Técnico em Administração

Nome do Curso

Turno

Araguari

Araguari

Uberlândia

Araguari

Uberlândia

Uberlândia

Uberlândia Centro

Uberlândia Centro

Uberlândia Centro

Uberlândia Centro

Patos de Minas

Patos de Minas

Patos de Minas
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Local/Polo

2882

2.890

Licenciatura em Letras - Português (Licenciatura)

Licenciatura em Matemática

Carga
Horária

390

Tipo de Oferta

Pós-graduação lato sensu em Educação
Profissional
Integrada
à
Educação
Básica
na
Modalidade
de
Educação de Jovens e Adultos

Nome do Curso

São Paulo – Jardim Paulistano
São Paulo – São João Clímaco

50
50

São Paulo – Jardim Moreno

50
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São Paulo – Jardim São Carlos

50

Uberlândia

Uberaba

Janaúba

São Paulo – Jardim Moreno

50

Uberaba

Lagamar

Coromandel

Ituiutaba

Araguari

Araxá

Uberaba

Local/Polo

São Paulo – Jardim São Carlos

Turno

50

Nº de
vagas

Subsequente

Técnico em Secretaria Escolar

Pós-graduação lato sensu em Educação
Profissional
Integrada
à
Educação
Básica
na
Modalidade
de
Educação de Jovens e Adultos

Concomitante

Concomitante

Concomitante

Concomitante

Técnico em Serviços Públicos

Técnico em Informática para Internet

Técnico em Eletroeletrônica

Técnico em Automação industrial

Concomitante

Concomitante

Técnico em Edificações

Técnico em Segurança do Trabalho

Concomitante

Tipo de Oferta

Técnico em Administração

Nome do Curso

390

CÂMPUS ITUIUTABA

1250

960

1125

1360

1416

1320

1320

1020

Carga
Horária

40

40

40

40

40

40

Ituiutaba

Uberaba

Uberaba

Sacramento

Uberaba

Sacramento

Uberaba

Uberaba

Sacramento

Uberaba

Sacramento

Uberaba

40
40

Sacramento

40
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São Paulo – São João Clímaco

50

Local/Polo
São Paulo – Jardim Paulistano

Turno

50

Nº de
vagas

Concomitante

Concomitante

Concomitante

Segurança do Trabalho

Manutenção e Suporte em Informática

Técnico em Multimeios Didáticos

1250

1200

1320

1125

Concomitante

Informática para Internet

Carga
Horária

2800

Tipo de Oferta

Licenciatura em Computação

Nome do Curso

Nº de
vagas
Turno

Santa Vitória

Ituiutaba

Ipiaçu

Ituiutaba

Capinópolis

Cachoeira Dourada

Ituiutaba

Conceição das Alagoas

Ituiutaba

Conceição das Alagoas

Uberlândia

Januária

Janaúba

Uberaba

Lagamar

Coromandel

Ituiutaba

Araguari
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Local/Polo

Concomitante

Concomitante

Concomitante

Concomitante

Segurança do Trabalho

Técnico em Edificações

Técnico em Administração

Técnico em Informática para Internet

1125

1020

CÂMPUS PARACATU

1320

1320

1125

Concomitante

Informática para Internet

Buritis

35

Presidente Olegário

Presidente Olegário

40

35

Chapada Gaúcha

Buritis
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Local/Polo

30

40

Patrocínio

Tapira

Patrocínio

40

Patrocínio

Santa Vitória

Ituiutaba

Ipiaçu

Capinópolis

Patrocínio

Turno

40

Nº de
vagas

CÂMPUS PATROCÍNIO

1250

Carga
Horária

390

Concomitante

Tipo de Oferta

Pós-graduação lato sensu em Educação
Profissional
Integrada
à
Educação
Básica
na
Modalidade
de
Educação de Jovens e Adultos

Técnico em Secretaria Escolar

Nome do Curso

Tipo de Oferta

Concomitante

Concomitante

Concomitante

Concomitante

Nome do Curso

Técnico em Segurança no Trabalho

Técnico em Serviços Públicos

Técnico em Administração

Técnico em Alimentação Escolar

1250

960

960

1320

Carga
Horária

Presidente Olegário

40

Unaí

Ponto Chique

Cristalina

Carmo do Paranaíba

Buritis

Brasilândia

Guarda-Mor

Lagoa Grande

Urucuia
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Carmo do Paranaíba Buritis

Cristalina

Unaí

Santa Fé de Minas

Bonfinópolis

Dom Bosco

Arinos

Chapada Gaúcha

30

Buritis

40

Buritis

Local/Polo

Presidente Olegário

Turno

40

40

Nº de
vagas

Concomitante

Concomitante

Concomitante

Técnico em Logística

Técnico em Meio Ambiente

Tipo de Oferta

Técnico em Eventos

Nome do Curso

1200

1200

1020

Carga
Horária

Nº de
vagas
Turno

Urucuia

Buritis

Bonfinópolis

Carmo do Paranaíba

Cristalina

Guarda-Mor

Unaí

Santa Fé de Minas

Dom Bosco

Arinos

Lagoa Grande

Urucuia

Buritis

Carmo do Paranaíba

Cristalina

Unaí

Santa Fe de Minas

Dom Bosco

Natalândia

Carmo do Paranaíba

Urucuia

Guarda-Mor

Cristalina
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Local/Polo

Tipo de Oferta

Concomitante

Concomitante

Concomitante

Concomitante

Nome do Curso

Técnico em Multimeios Didáticos

Técnico em Secretariado

Técnico em Secretariado Escolar

Técnico em Segurança no Trabalho

1200

1250

1200

1250

Carga
Horária

Nº de
vagas
Turno

Dom Bosco

Arinos

Unaí

Ponto Chique

Natalândia

Jequitaí

Cristalina

Carmo do Paranaíba

Buritis

Brasilândia

Bonfinópolis

Ponto Chique

Natalândia

Jequitaí

Unaí

Carmo do Paranaíba

Uruana de Minas

Natalândia

Chapada Gaucha

Brasilândia

Guimarânia

Lagoa Grande

São Gonçalo do Abaeté
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Local/Polo

Técnico em Serviços Públicos

Nome do Curso

Concomitante

Tipo de Oferta

960

Carga
Horária

Nº de
vagas
Turno

Guimarânia

Lagoa Grande

Urucuia

Buritis

Carmo do Paranaíba

Cristalina

Unaí

Santa Fé de Minas

Dom Bosco

Guimarânia

Uruana de Minas

São Gonçalo do Abaeté

Guimarânia

Lagoa Grande

Urucuia

Buritis

Carmo do Paranaíba

Cristalina

Guarda-Mor

Chapada Gaúcha

Guimarânia

Unaí

Santa Fé de Minas

Natalândia
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Local/Polo

Tipo de Oferta

Carga
Horária

Nº de
vagas
Turno

Chapada Gaúcha

Bonfinópolis

Local/Polo

Carga Horária

Nº de
vagas
Turno

30

1320

Concomitante

Concomitante
Concomitante
Concomitante
Concomitante

Técnico em Segurança do Trabalho

Técnico em segurança do trabalho

Técnico em segurança do trabalho

Técnico em Informática para internet

Técnico em serviços públicos

40

40

CÂMPUS PATOS DE MINAS

960

1125

1320

1320

CÂMPUS UBERLÂNDIA

1820

CÂMPUS UBERLÂNDIA CENTRO

4.240

Matutino

Integral

CÂMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO

Tipo de Oferta

Tecnologia em Marketing

Bacharelado em Engenharia de Computação

Nome do Curso

Quadro 27 - Ensino - Novos Cursos

Araguari

Araguari

Araguari

Uberlândia

Uberlândia Centro

Uberlândia Centro

Uberaba

Local de Oferta
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EAD

EAD

EAD

EAD

EAD

Presencial

Presencial

Presencial ou
EAD

No (Quadro 27 - Ensino - Novos Cursos) a seguir, observa-se a ampliação da oferta de cursos no IFTM em 2014 relacionada às demandas
regionais, locais e do mundo do trabalho, buscando o processo de consolidação dos institutos federais. A consolidação dos cursos na modalidade EAD
em 2014 é observada pela ampliação da oferta de cursos técnicos e a criação de novos polos presenciais.

Fonte: Pró-Reitoria de Ensino

Nome do Curso

CÂMPUS ITUIUTABA

1020

Integrado
Integrado

Técnico em Eletrônica

Técnico em Manutenção e Suporte em
Informática

Concomitante
Concomitante

Concomitante

Técnico em Administração

Técnico em Manutenção e Suporte em
Informática

Técnico em Administração

Tecnologia em Gestão Comercial

Integrado

Técnico em Administração

35

35

30

40

40

40

1020

1120

1022

CÂMPUS PARACATU

1900

3626

3760

3526

30

40

35

35

90

30

30

30

CÂMPUS PATROCÍNIO

4010

Concomitante

Técnico em Administração

CÂMPUS UBERABA

1320

Bacharelado em Ciência da Computação

Concomitante

Técnico em Segurança no Trabalho

1125

3000

Concomitante

Técnico em Informática para Internet

1020

Tecnologia em Processos Químicos

Concomitante

Técnico em Administração

Noturno

Noturno

Noturno

Diurno

Diurno

Diurno

Integral

Noturno

Noturno

Chapada Gaúcha

Buritis

Paracatu

Paracatu

Patrocínio

Patrocínio

Patrocínio

Patrocínio

Ituiutaba

Ituiutaba

Uberaba

Patos de Minas

Patos de Minas

Patos de Minas
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EAD

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

EAD

EAD

EAD

Concomitante

Concomitante

Técnico em Segurança no Trabalho

Técnico em Serviços Públicos

Fonte: Pró-Reitoria de Ensino

Concomitante

Técnico em Informática para Internet

960

1320

1125

Chapada Gaúcha
Presidente Olegário

40

Buritis

40
30

Presidente Olegário

Buritis

40
40

Presidente Olegário

Buritis

35
35

Presidente Olegário

40
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EAD

EAD

EAD

5.3.2 Pesquisa
O IFTM por meio da Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação (PROPI) em 2014 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 30 grupos de pesquisa da
Instituição (Quadro 28) 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 28 - Grupos de pesquisado CNPq certificados pelo dirigente de pesquisa em 2014

Grande Área

Total de Grupos de Pesquisa

Ciências Agrárias

16

Ciências Biológicas

02

Ciências Humanas

06

Ciências Sociais Aplicadas

03

Engenharias

03

Total

30

Fonte: Diretório de grupos de pesquisa CNPq

Durante o ano de 2014 a PROPI lançou 14 editais de âmbito interno, sendo 8 editais de
bolsas de Iniciação Científica e Inovação Tecnológica (incluindo PIVIC), 2 editais de Apoio à
produtividade em pesquisa e inovação, 2 editais de Tradução de Artigos Científicos, 1 edital de
Apoio à Participação em Eventos Científicos e 1 edital de Apoio a Alunos do Mestrado.
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
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
29).
Quadro 29 - Programa de bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica em 2014.

Número de bolsas
Modalidades

Campus

Campus

Campus

Campus

Campus

Campus
Patrocínio

Uberlândia

Uberaba

Ituiutaba

Paracatu

Uberlândia
Centro

PIBIC/IFTM

11

21

1

5

3

5

PIBIC/FAPEMIG

7

17

2

2

1

1

PIBIC/CNPq

1

3

0

0

0

0

PIBITI/CNPq

4

9

1

0

0

0

PIBIC/CNPq ações
Afirmativas

1

1

0

0

0

0

BIC-Jr/FAPEMIG

2

0

8

4

0

1
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PIBIC-EM/CNPq

17

7

9

16

4

7

Outra – especifique:
(EMBRAPA/CAFÉ,
FAPEMIG)

0

2

0

0

0

0

Subtotal

43

60

21

27

8

14

TOTAL

173

Fonte: Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação

O IFTM instituiu por meio da Orientação Normativa PROPI 02/2014 o Programa Voluntário
de Iniciação Científica (PIVIC) com seis chamadas de trabalhos. Durante o ano de 2014 foram
implantados 188 projetos no IFTM. Diante do exposto, somando-se as bolsas com os projetos
voluntários, foram implantados em 2014 um total de 361 projetos de pesquisa e inovação no IFTM.
No (Quadro 30) consta o número de projetos e bolsas por campus.
Quadro 30 - Projetos voluntários de iniciação científica e tecnológica por campus (2014).

Ituiutaba

Paracatu

Patrocínio

Uberaba

Uberlândia

Uberlândia
Centro

Patos de
Minas

Número
de
projetos PIVIC

32

37

46

2

4

33

6

Número total de
projetos (PIVIC
e bolsas)

75

97

67

27

12

47

6

Fonte: Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação

O Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica em 2014 (IVSIN do IFTM) foi sediado
no Câmpus Ituiutaba, com apresentação de 239 trabalhos (Quadro 31) e participação de
representantes do CNPq e FAPEMIG.
Quadro 31 - Trabalhos apresentados no Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica em 2014

Nome do evento

Seminário de Iniciação Científica e Inovação Tecnológica do IFTM

Número de
trabalhos

239

04 e 05 de junho de 2014
Período do
evento
Fonte: Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação

O Programa de Incentivo à produtividade em pesquisa e inovação do IFTM contemplou 102
professores/pesquisadores do IFTM no ano de 2014. Por meio de dois editais específicos, foram
distribuídos R$179.400,00 para serem aplicados nas pesquisas em andamento.
O Programa Institucional de Auxílio Financeiro ao Pesquisador para Tradução de Artigos
Científicos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro
contemplou 8 (oito) professores/pesquisadores do IFTM no ano de 2014. Também foram lançados
dois editais, que fomentaram a publicação de artigos em revistas internacionais. Ao todo foram
aplicados R$11.043,00 neste Programa.
O Programa institucional de incentivo à participação em eventos científicos do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro contemplou 19
professores/pesquisadores do IFTM no ano de 2014 por meio de um edital específico que destinou
mais de R$36.000,00 para este fim.
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O Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT/IFTM)é o órgão responsável pela gestão da
política de Inovação Tecnológica e de proteção ao conhecimento gerado pelo IFTM. Em 2014 o
NIT realizou diversas ações com o propósito de implementar e consolidar os processos de
transferência das tecnologias, estímulo ao empreendedorismo das criações com potencial a
inovação, bem como celebração de acordos e convênios com instituições e empresas parceiras. A
Feira de Produtos, Processos e Serviços do IFTM, que a partir do ano de 2014 passou a ser
coordenada pelo NIT, contou com participação de todos os Campus do IFTM que enviaram
trabalhos em diversas áreas. Um dos procedimentos mais importantes foi a verificação de trabalhos
passíveis de obtenção de patentes. Pelo menos cinco deles foram classificados com possíveis itens
de patente. O NIT também buscou recursos externos para a realização de suas ações (Quadro 32).
Quadro 32 - Projetos externos

Edital/Chamada

Valor aprovado

Chamada 17/2014 CNPq: Apoio a Projetos
Cooperativos de Pesquisa Aplicada e de Extensão
Tecnológica

R$87.000,00

Edital 09/2014 Fapemig: Apoio à Criação e/ou
Manutenção de Núcleo de Inovação Tecnológica

R$31.008,18

Chamada Pública Para Credenciamento No Sistema
Embrapii

Em análise

Fonte: Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação

O projeto aprovado pelo CNPq é uma proposta de criação de uma plataforma virtual em
conjunto com uma plataforma física para que problemas de empresas possam ser resolvidos com a
ajuda de pesquisadores e professores do IFTM.
Além disso, para o aprimoramento do conhecimento acerca da propriedade intelectual da
equipe NIT, foram realizados cursos de capacitação e participação em eventos importantes na área
de inovação (Quadro 33).
Quadro 33 - Eventos e capacitação – equipe NIT

Capacitação

Instituição

Curso de Extensão em Propriedade Industrial

Instituto Nacional de Propriedade
Industrial – INPI

Treinamento especializado do banco de dados Thomson Innovation

Rede Mineira de
Intelectual - RMPI

Participação em evento

Propriedade

Data

VIII Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia
2014 (8º FORTEC) em São Paulo SP

18 a 21 de maio de 2014

XVI Encontro da Rede Mineira de Propriedade Intelectual em Ouro Preto

27 de outubro de 2014

VII Open Innovation Week em São Paulo

27 de novembro de 2014

Fonte: Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação

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
pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento em torno das investigações que abrangem as
interações entre tecnologia, meio ambiente e sociedade. Em 2014, o IFTM ofertou 9 (nove) cursos
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de pós-graduação, sendo 7 (sete) Lato sensu e 2 (dois) Stricto sensu, um Dinter e um EAD
totalizando 478 matrículas regulares.
Quadro 34- Pós-graduação Institucional

CAMPUS ITUIUTABA– Lato sensu
Nome do(s) programa(s):
1)
2)
3)
4)

Ciências Ambientais – recursos IFTM
Desenvolvimento de sistemas para web e dispositivos móveis – recursos IFTM
Higiene e Segurança Alimentar – recursos IFTM
Novas Tecnologias Aplicadas a Educação – recursos IFTM

( x ) Lato sensu

( ) Mestrado Profissional

Número de alunos regulares: 99

( ) Mestrado Acadêmico

especiais: 0

CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO – Lato sensu
Nome do(s) programa(s):
1) Tecnologia, linguagens e mídias em educação – recursos IFTM
( x ) Lato sensu

( ) Mestrado Profissional

Número de alunos – regulares: 30

( ) Mestrado Acadêmico

especiais: 0

CAMPUS UBERABA – Lato sensu
Nome do(s) programa(s):
1) Saneamento Ambiental – recursos IFTM
2) Gestão Ambiental: Diagnóstico e Adequação Ambiental – recursos IFTM
(X)

Lato sensu

Número de alunos -

( )

Mestrado Profissional

Regulares: 99

( )

Mestrado Acadêmico

Especiais: 0

CAMPUS UBERABA – Stricto sensu
Nome do programa:
1) Ciência e Tecnologia de Alimentos– recursos IFTM/CAPES
( )

Lato sensu

Número de alunos -

(X)

Mestrado Profissional

Regulares: 44

( )

Mestrado Acadêmico

Especiais: 14

CAMPUS UBERABA – Stricto sensu
Nome do programa:
1) Educação Profissional Tecnológica– recursos IFTM/CAPES
( )

Lato sensu

Número de alunos -

(X)

Mestrado Profissional

Regulares: 13

( )

Mestrado Acadêmico

Especiais:0

Fonte: Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação

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.
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Quadro 35 - Pós-graduação Interinstitucional

CAMPUS UBERABA
Nome do programa: 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: 13

Especiais: 0

Fonte: Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação

No final de 2014 foi aprovado na CAPES o programa Dinter entre a UFU e o IFTM na área
de engenharia elétrica/computação. Este programa começará no início de 2015 e tem previsão de
oferta de 12 vagas para os servidores do IFTM, distribuídas em 5 áreas do conhecimento.
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 2014,
180 alunos estavam regularmente matriculados (Quadro 36), e finalizaram o curso com a
apresentação de TCC no I SIMPÓS do IFTM.
Quadro 36- Pós-graduação EAD - IFTM

CAMPUS EAD – Lato sensu
Nome do(s) programa(s):
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 e Inovação

No segundo semestre de 2014, foi firmado acordo entre o IPP (Instituto Politécnico do
Porto) (Portugal) e o IFTM, para oferecimento de cursos de mestrado na área de educação (50
vagas) e Administração (50 vagas) para servidores do IFTM. Estes cursos terão início em julho de
2015, com a primeira viagem dos servidores selecionados ao Porto, Portugal. Também está em
andamento o doutorado com Portugal e Espanha, onde serão escolhidos os respectivos orientadores
dos servidores do IFTM para a área pretendida inicialmente.
Foi realizado no mês de novembro/2014 o primeiro simpósio da pós-graduação do IFTM
com mais de 232 trabalhos apresentados na forma de pôster de todos os cursos Lato e Stricto sensu.
Na programação do evento houve palestra de abertura sobre a pesquisa e pós-graduação nos
Institutos Federais e 4 mesas redondas.
O Programa de Apoio Financeiro a discentes do mestrado profissional no Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro visa contribuir no desenvolvimento da
pesquisa e na melhoria da qualidade do ensino de pós-graduação institucional (Stricto sensu). No
ano de 2014 foi lançado um edital específico que contemplou 12 estudantes, onde cada um recebeu
duas bolsas de R$1.000,00, totalizando R$24.000,00.
Além das ações citadas acima, buscou-se parceria com a UFG câmpus Catalão para
oferecimento de vagas de mestrado na área de Administração/Gestão para servidores do IFTM. As
negociações estão em andamento, aguardando parecer final do setor jurídico da UFG.
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5.3.3 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 2014, foram desenvolvidas 1.339 (um mil trezentas e trinta e nove) atividades de
extensão em todos os campus do IFTM. Foram investidos, em âmbito institucional, 314.490,90
(trezentos e quatorze mil quatrocentos e noventa e noventa centavos) em material de consumo,
equipamentos e material permanente e auxílio financeiro a estudantes – bolsas de extensão, sendo
ao todo financiados 23 (vinte e três) projetos de extensão.
Em 2014, foi lançado o primeiro livro de relatos de projetos de extensão do IFTM,
instrumento criado para divulgação dos principais projetos de extensão desenvolvidos pelos câmpus
do Instituto.
As diversas modalidades de atividades de Extensão realizadas pelo IFTM passam a ser
abordadas a seguir.
5.3.3.1 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 37 - Acompanhamento de egressos

nº atividades
nº. de beneficiados

Ituiutaba
5
57

Paracatu
1
135

Acompanhamento de egressos
Patos de Minas
Patrocínio
Uberaba
0
2
0
12

Uberlândia
8
634

Uberlândia Centro
2
8

Fonte: Pró-Reitoria de Extensão

5.3.3.2 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 38 - Cursos e minicursos de extensão

nº atividades
nº. de beneficiados

Ituiutaba
5
82

Paracatu
58
2194

Cursos e minicursos de extensão
Patos de Minas
Patrocínio
Uberaba
Uberlândia
6
6
3
1
87
84
112
13

Uberlândia Centro
19
115

Fonte: Pró-Reitoria de Extensão

5.3.3.3Programas 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.

Página 99 de 252

Quadro 39 - Programas e projetos sociais, culturais, artísticos e esportivos

Programas e projetos sociais, culturais, artísticos e esportivos
Paracatu
Patos de Minas
Patrocínio Uberaba
Uberlândia
Uberlândia Centro

Ituiutaba
nº programas e
projetos
nº. de participantes

10

3

2

17

22

17

0

2020

640

48

1704

60

3780

0

Fonte: Pró-Reitoria de Extensão

5.3.3.4 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 40 - Eventos

Ituiutaba

Paracatu

Patos de Minas

Eventos
Patrocínio

Uberaba

Uberlândia

nº eventos

5

11

1

4

8

1

0

nº. de participantes

1062

3901

120

1100

1860

200

0

Uberlândia Centro

Fonte: Pró-Reitoria de Extensão

5.3.3.5 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 41 - Estágio

Estágio
Ituiutaba

Paracatu

Patos de Minas

Patrocínio

Uberaba

Uberlândia

Uberlândia Centro

46

213

9

71

201

192

86

nº. de estagiários

Fonte: Pró-Reitoria de Extensão

5.3.3.6 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.
Quadro 42 - Visitas técnicas

Visitas técnicas
Ituiutaba

Paracatu

Patos de Minas

Patrocínio

Uberaba

Uberlândia

Uberlândia Centro

nº visitas técnicas

32

19

3

16

60

103

18

nº. de participantes

756

614

83

411

1625

3242

425

Fonte: Pró-Reitoria de Extensão

5.3.3.7 Bolsas Acadêmicas – Modalidade Extensão
O programa de bolsas acadêmicas tem como finalidade oferecer bolsas acadêmicas
aestudantes de cursos de diferentes modalidades e níveis oferecidos pelo IFTM, com vistas
àcontribuição para melhoria do desenvolvimento do humano e profissional, por meio
dodesenvolvimento de atividade educativa remunerada de apoio ao ensino, à pesquisa e àextensão.
Quadro 43 - Bolsas acadêmicas

Bolsas acadêmicas
Patrocínio Uberaba

Ituiutaba

Paracatu

Patos de Minas

nº programas e/ou projetos
contemplados

2

16

0

7

nº. de beneficiados

11

43

0

8

Uberlândia

Uberlândia Centro

18

15

0

60

63

0

Fonte: Pró-Reitoria de Extensão
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5.3.3.8 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,apoiara formação
acadêmica e garantir a permanência dos estudantes dos cursos regularesdo IFTM, sendo dividido
em duas categorias de benefícios: assistência estudantil e auxílio estudantil.
Em 2014, os investimentos, divididos entre os campus do IFTM respeitando a quantidade de
alunos matriculados e o IDH do município, foram do valor de R$ 3.694.136,29 (três milhões
seiscentos e noventa e quatro mil cento e trinta e seis reais e vinte e nove centavos),beneficiando
4.054 (quatro mil e cinquenta e quatro) estudantes com repassa de recursos diretamente aos
mesmos, seja através do benefício mensal de assistência estudantil, seja através do auxílio
estudantil, conforme tabela abaixo.
Quadro 44 - Programa de assistência estudantil (beneficiados)

Modalidade
Auxílio estudantil
Assistência estudantil
Proeja
Total

Programa de assistência estudantil (beneficiados)
2537
1514
3
4054

Fonte: Pró-reitoria de Extensão

Além disso, foram beneficiados cerca de 11.851 (onze mil oitocentos e cinquenta e um)
estudantes com a contratação de seguro de vida, feita a todos os estudantes regularmente
matriculados em 2014.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$
19.239,80 (dezenove mil duzentos e trinta e nove reais e oitenta centavos), atendendo às disposições
da Lei nº 11.788/2008.
Abaixo segue quadro, resumindo a execução do programa de assistência estudantil nos
campus do IFTM.
Quadro 45 - Alunos beneficiados por campus (2014)

Alunos beneficiados por campus (2014)
Modalidade

Ituiutaba

Paracatu

Patos de Minas

Patrocínio

Uberaba

Uberlândia

Assistência Estudantil
Auxílio Estudantil
Proeja
Seguros

126
755
1704

421
487
3525

385
74
2178

148
349
801

172
331
3
1837

200
410
1130

Uberlândia
Centro
62
131
676

Fonte: Pró-reitoria de Extensão

5.3.3.9Programa 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 2014, o valor do recurso investido nos campus do IFTM para atender ao Pronatec soma
um total de R$ 2.220.081,75(dois milhões, duzentos e vinte mil, oitenta e um reais e setenta e cinco
centavos) aplicados em material de consumo, equipamentos, alimentação e transporte, ou seja, o
necessário para atender aos beneficiados do programa, tendo sido ofertados 60 (sessenta) cursos em
05 (cinco) cidades no âmbito de atuação do IFTM, nas áreas de ciências sociais aplicadas, ciências
exatas e da terra, ciências agrárias, engenharias e linguista, letras e artes, com cargas horárias entre
160 (cento e sessenta) e 200 (duzentas) horas, beneficiando 1156(mil cento e cinquenta e seis)
estudantes.
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5.3.3.10Centro 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.
Em 2014, foi estabelecida parceria com a Escola Nacional de Administração Pública –
ENAP para oferta do curso “Capacitação Gerencial” para pró-reitores, diretores gerais, diretores
sistêmicos da região sudeste.
5.3.3.11Centro 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.
Em 2014 foram ofertados cursos, com carga horária de 60 (sessenta horas), sendo 196 (cento
e noventa e seis) vagas para língua espanhola, 571 (quinhentas e setenta e uma) vagas para língua
inglesa e 16 (dezesseis) vagas para língua francesa.
Do total de vagas ofertadas, 783 (setecentos e oitenta e três), 651 (seiscentos e cinquenta e
uma) matrículas foram efetuadas, sendo 196 (cento e noventa e seis) matrículas nos cursos de língua
espanhola, 540 (quinhentas e quarenta) matrículas nos cursos de língua inglesa e 09 (nove)
matrículas nos cursos de língua francesa.
Quadro 46 - Centro de Idiomas (matrículas por curso)

Campus
Espanhol
Ituiutaba
Paracatu
Patos de Minas
Patrocínio
Uberaba
Uberlândia
Uberlândia Centro
Total

30
11
18
14
16
13
102

Centro de Idiomas (matrículas por curso)
2014
Inglês
Francês
58
183
31
48
64
9
124
32
540
9

Fonte: Pró-reitoria de Extensão

5.3.4 Campus Avançado Campina Verde
Quadro 47 - Metas / Ações – Campus Campina Verde

Metas 2014

Ações propostas

1.11. Oferta de cursos técnicos
até 2018.
1.2 -

Incorporação do Curso
Técnico em
Agropecuária (em
concomitância externa).
Ofertar cursos
PRONATEC:
Bovinocultor de leite e
Auxiliar de Cozinha, em
parceria com o Campus
Ituiutaba.

Situação

Atendida

Atendida

Justificativa
Incorporação do curso, em
prosseguimento ao já existente na
modalidade Polo Presencial.

Apoio na oferta dos cursos
PRONATEC em parceria com o
Campus Ituiutaba.
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2. Implantação do quadro
de docentes.

1.3 -

Ofertar o curso Técnico
em Segurança no trabalho,
via EaD, em
prosseguimento ao já
existente na modalidade
Polo Presencial.

1.4

Ofertar o curso Técnico
em Informática.

2.1 -

Nomeação de professores
do concurso Edital
47/2013.

Atendida

Apoio logístico na oferta do curso
técnico em Segurança no
Trabalho, na modalidade EaD.

Elaborado PPC, revisado pela Próreitoria de Ensino e realizado
Em andamento.
processo seletivo para ingresso,
com início em 2015.

Atendida

Nomeação de 06 professores para
atendimento de implantação do
Campus.

3.1- Nomeação bibliotecária,
Edital nº 46/2013 de 29/10/2013.

3. Implantação do quadro
de técnicos administrativos

3.2 – Técnico de Tecnologia da
Informação, Edital nº 46/2013 de
29/10/2013.

Vagas para atendimento de
implantação do Campus.
Atendida
Suprir necessidade de servidor
administrativo no Campus.

3.3 – Cessão de servidor:
Assistente em administração,
lotado no Campus Ituiutaba com
exercício no Campus Avançado
Campina Verde.

4. Investimentos em
equipamentos.

4.1 -

Incorporação de 14
computadores oriundos do
Campus Uberaba.

Atendido

Utilização para montagem do
laboratório de informática.

4.2 -

Aquisição de 150 carteiras
escolares e transferência
de 25 oriundas do Campus
Uberaba.

Atendida

Utilizado em sala de aulas em
substituição das carteiras da
Prefeitura Municipal.

4.3 -

Aquisição de 52 poltronas
para auditório.

Atendida

Adequação de espaço para
atividades coletivas.

4.4 -

Aquisição de três quadros
brancos, oriundos do
Campus Ituiutaba.

Atendida

Substituição dos quadros de giz
danificados.

4.5 -

Incorporação de 18 mesas
para salas de aulas,
laboratório e
administração, oriundos
do Campus Uberaba.

Atendida

Atendimento a salas de aulas,
laboratório de informática, sala de
professores e administração.

4.6 -

Incorporação de 2
projetores multimídia,
oriundos do Campus
Uberaba.

Atendida

Utilização para apoio pedagógico.
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5. Propiciar a qualificação
de servidores.

6. Propiciar a participação
de servidores em
congressos, seminários e
similares.

4.7 -

Incorporação de Veículo
Paratti, oriundos do
Campus Uberaba.

Atendida

Utilizado em apoio logístico.

5.1 -

Autorizar servidor a
realizar horário especial
para pós-graduação.

Atendida

Autorização de horário especial
um professor cursar doutorado na
UFU/Uberlândia.

6.1 -

Estimular a apresentação
de trabalhos de servidores
em congressos

Atendida

7.1 –

Instituição da coordenação
de curso.

Atendida

7.2 -

Instituição de reuniões
pedagógicas programadas.

Atendida

7.3 -

Montagem do laboratório
de informática para
atendimento aos cursos
técnicos.

7. Apoio pedagógico.

Atendida

Instituição da coordenação do
curso Técnico em Agropecuária.

Laboratório montado com 24
máquinas, sendo 10 provenientes
do Campus Uberaba e 14
emprestadas pela Prefeitura
Municipal.

Fonte: Campus Campina Verde

5.3.5Campus Ituiutaba
Quadro 48 - Metas / Ações - Campus Ituiutaba

Metas 2014

Ações propostas

1. Ampliar um total de 1
1. 1
cursos técnicos até 2018

Situação

Abertura do curso técnico em
Química (integrado)

Atendido

2.1

Abertura do curso de Tecnologia
em Processos Químicos

Atendido

2. 2

Abertura do curso de
Bacharelado em Ciência da
Computação

Atendido

3.Atender plenamente, até
2018,
100%
dos
estudantes
com
3.1
especificidades
e/ou
desigualdades
educacionais.

Ampliar as condições aos
estudantes com necessidades
educacionais específicas

Atendido

4.Enviar ao exterior um
total de 200 discentes até 4.1
2018

Aumentar a divulgação do
Programa Ciências sem
fronteira.

Atendido

2. Ampliar um total de 2
cursos de bacharelados e
tecnológicos até 2018.

Justificativa
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Metas 2014

Ações propostas

Situação

5. Ampliar em (?)% o
número de vagas ofertados 5.1
para o centro de idiomas

Aumentar o número de
professores temporários para
atuarem no centro de idiomas

Atendido

6.1

Criação o sistema de bolsas
apoio para os professores
orientadores/coordenadores de
projeto de extensão

Não Atendido

6.2

Fortalecimento das limitações
financeiras para cada projeto, a
fim de evitar "desperdícios"

Atendido

7.Criar publicações para
divulgação dos programas,
projetos e atividades de 7.1
extensão.

Ampliação da participação dos
alunos bolsistas como ouvintes
e palestrantes em eventos de
caráter regional e nacional a
fim de alcançar o padrão
internacional

Atendido

8. Aumentar 171 bolsas de
iniciação
científica
e 8.1
tecnológica até 2018.

Definição do incremento anual
de bolsas de iniciação científica
e tecnológica com recursos do
Campus

Atendido

9.1

Incentivar os professores a
atuarem como orientadores em
projetos de pesquisa

Atendido

Previsão de incremento anual
de artigos

Não Atendido

Previsão de incremento anual
de resumos em anais

Atendido

6.Ampliar em 4% ao ano
as atividades de extensão
no âmbito do IFTM.

9. Aumentar a produção
científica e tecnológica
dos
programas
institucionais, no mínimo,
426 artigos publicados em 9.2
periódicos.
10. Aumentar a produção
científica e tecnológica
dos
programas
institucionais, no mínimo, 10.1
1190 em anais de eventos
científicos e tecnológicos
até 2018.
11. Destinar percentual do
orçamento
anual
dos
11.1
campus para as atividades
de pesquisa.
12. Ampliar em (?) 12.1
servidores da Carreira de
Magistério do Ensino
Básico,
Técnico
e
Tecnológico.
12.2

13. Ampliar em (?)
servidores da Carreira de 13.1
Técnico-Administrativo

Definição de percentual do
orçamento anual dos campus
para as atividades de pesquisa

Atendido

Contratação de docentes a fim
de atuarem nos cursos de
Campina Verde

Atendido

Contratação
Ituiutaba

Atendido

TAE's

-

Está em fase de estudo de
viabilidade.

Está em fase de incentivo junto a
comunidade.

Atendido

Contratação de docentes a fim
de atuarem nos novos cursos
previstos

de

Justificativa
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Metas 2014

Ações propostas

Situação

Justificativa

em Educação.

14.1

Realização
de
periódicos - Ituiutaba

exames

Atendido

14.2

Realização
de
exames
periódicos-Campina Verde

Atendido

15.Implantar
/ 15.1
Desenvolver
"n"
programas de Qualidade
15.2
de Vida

Programas de qualidade de vida
- Ituiutaba

Atendido

Programas de qualidade de vida
- Campina Verde

Atendido

Promover, dentro da Semana
do
Servidor-Ituiutaba,
as
atividades de acordo com
quantidade à frente.

Atendido

14. Realizar (?) exames
periódicos
com
os
servidores.

16.Promover
"n" 16.1
atividades
desportivas,
culturais e educativas.
16.2

Semana do Servidor - Campina Não Atendido Campus em implantação com
número de servidores pequenos.
Verde
Autorizar servidores a realizar
horários especiais

Atendido

Afastamentos de servidores
para pós-graduação

Atendido

A partir das necessidades
levantadas e das possibilidades
do Campus, disponibilizar um
cronograma anual de cursos de
capacitação.

Atendido

Continuar e ampliar a oferta de
capacitação e aperfeiçoamento
de TAE e dos professores

Atendido

18.3

Estabelecer um programa de
capacitação anual para os
servidores

Atendido

19.1

Promover a participação de
servidores
na
Semana
Orçamentária do Governo
Federal e demais treinamentos
para desempenho de suas
funções

Atendido

Estimular a apresentação de
trabalhos de servidores em
congressos

Atendido

Permitir a participação como
ouvinte em congressos para
aqueles servidores ainda não
envolvidos em projetos de

Atendido

17.
Propiciar
a 17.1
qualificação
de
(?)
servidores
em
curso
superior.
17.2

18.1
18.
Proporcionar
capacitação
e
aperfeiçoamento para (?)
18.2
servidores.

19.
Propiciar
a
participação
de
(?)
servidores em congressos, 19.2
seminários e similares.

19.3
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20. Ofertar (?) cursos de
formação continuada aos
docentes até 2018.

Ações propostas

Situação

20.1

Realização
de
encontro
pedagógico semestralmente

Atendido

20.2

Cursos de atualização de novas
tecnologias de informação e
comunicação

Atendido

21.1

Informatização do atendimento
ao usuário da biblioteca. Já
incluídos os equipamentos
necessários

Atendido

Ampliação,
melhoria
manutenção do CFTV

Atendido

21.Ampliar e atualizar o
parque computacional em
(?)%
21.2
21.3
22.Aumentar em (?) o
número de laboratórios 22.1
temáticos.

Ampliação
do
computacional

parque

Atendido
Parcialmente

Obra iniciada,
concluída.

23.1

Instalação de ar condicionado
no bloco administrativo

Atendido
Parcialmente

Licitação terminada em 2015

23.2

Construção
administrativo

Não Atendido Falta de recurso para execução

23.3

Reforma e adaptação do espaço
físico da CRCA e Construção
de sala própria para reprografia
e apoio pedagógico

Atendido
Parcialmente

Obra iniciada,
concluída.

Construção
poliesportivo

Atendido
Parcialmente

Licitação terminada em 2015

Não Atendido

Opção por comprar bebedouro
industrial

Construção
coletivos
23.5
23.6

bloco

Atendido

da

23. Aumentar em (?) o
número de edificações de
23.4
apoio.

Construção do
Eletrotécnica

e

Justificativa

do

bloco

do

de

bloco

bebedouros

Local
apropriado
para
estacionamento e guarda dos
veículos oficiais
Construção
Docentes

de

Sala

de

porém

porém

não

não

Atendido

Não Atendido Falta de recursos para a obra

Fonte: Campus Ituiutaba

5.3.6Campus Paracatu
Quadro 49 - Metas / Ações - Campus Paracatu

Metas 2014

1. Criação de novos cursos

Ações propostas

Situação

1.1 Técnico em Administração
Concomitante/Subsequente

Atendida

Técnico de Manutenção e
1.2 Suporte
a
Informática
Concomitante/Subsequente

Atendida

Justificativa
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Ações propostas

Situação

Justificativa

1.3 Curso de Inglês e Curso de
Espanhol

Atendida

Ampliação da oferta dos cursos de
línguas para os servidores do
Campus

1.4 Ofertar cursos FIC PRONATEC

Atendida

2. Ampliação do quadro 2.1 Nomeação de professores do
de docentes
concurso Edital 47/2013

Atendida

18 professores, sendo 09 vagas
novas, para atender crescimento e
remoções/
redistribuições/vacâncias.

Atendida

Vagas para atender crescimento e
remoções/redistribuições/vacâncias.

Nomeação do Edital 16/2012,
46/2013 e 28/2014
02 Administradores
01 Bibliotecário
01 Engenheiro Civil
01 Nutricionista
01 Técnico em Edificações
3. Ampliação do quadro
de
técnicos 3.1 01 Técnico em Audiovisual
administrativos
01 Técnico em Laboratório de
Eletrônica
01 Técnico em TIC
01 Assistente de Aluno
01 Auxiliar em Administração
01 Operador de Máquinas
Agrícolas
Recuperação
do
Prédio
Não atendida Paralisado por ação judicial
4.1 Interditado com avarias
Construção de prédio para
Parcialmente
4.2 almoxarifado, 3 laboratórios e
Em execução.
atendida
vestiários
Construção de Quadra Coberta Parcialmente
4.3 Projeto FNDE
Em execução.
atendida
4.
Investimentos
infraestrutura física

em

5.Investimentos em
equipamentos/bibliografia

4.4 Urbanização e Paisagismo

Não atendida Projeto finalizado, aguardando o
projeto de drenagem

Não atendida Projeto em elaboração
4.5 Drenagem
Construção de garagem para os
Projeto em elaboração com
4.6 veículos e galpão para abrigar Não atendida
prioridade menor
máquinas agrícolas
Construção de Laboratórios de
Não atendida Projeto em elaboração com
4.7 Eletrotécnica
prioridade menor
Construção de 12 novas salas de
Não atendida Projeto finalizado, aguardando
4.8 aula, 05 laboratórios e
dotação orçamentária.
departamento acadêmico
Aquisição de bibliografia inicial
Formação da bibliografia para o
Atendida
5.1 para o curso de Engenharia
novo curso
Elétrica
5.2 Aquisição de veículo

Atendida

Veículo para atender demanda de
utilização pelos servidores

5.3 Aquisição de 40 computadores

Atendida

Renovação programada do parque
de computadores dos laboratórios
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Ações propostas

Situação

Justificativa

Aquisição de equipamentos de
5.4 processamento de dados

Atendida

Atender a demanda crescente do
Campus

Aquisição de equipamentos de
5.5 áudio, vídeo e foto.

Atendida

Utilização pelos setores de
comunicação, bancas de concurso e
coordenações do Campus

Aquisição de 12
5.6 brancos com vidro

Atendida

Substituição dos quadros de giz

quadros

Aquisição de equipamentos da
Não atendida Fornecedor com problemas no
5.7 fanfarra
SICAF
5.8 Aquisição de kits de robótica

Atendida

Atender projetos de extensão e
Laboratório de eletrônica

Fonte: Campus Paracatu

5.3.7 Campus Patos de Minas
Quadro 50 - Metas / Ações - Campus Patos de Minas

Metas 2014

1. Criação de
presenciais

2.

Ações propostas

Situação

Justificativa

Não atendida

Infraestrutura física e de pessoal
insuficiente.

1.1

Criação e Abertura do
Curso Técnico em
Mineração

1.2

Criação Comissão de
Atendida
Comunicação do campus

Comissão responsável pela
divulgação e comunicação do
campus

2.1

Criar a Coordenação do
Curso Técnico de
Mineração

Não abertura do Curso Técnico em
Mineração

2.2

Ofertar os seguintes
cursos técnicos
Concomitantes Noturno:
Atendida
de Eletrotécnica, de
parcialmente
Mineração e Técnico em
Logística (30
vagas/Turma)

Foram ofertados os seguintes cursos
técnicos Concomitantes Noturno: de
Eletrotécnica e Técnico em Logística
(30 vagas/Turma)s

2.3

Criar Comissão de
Atendida
Comunicação do campus

Comissão responsável pela
divulgação e comunicação do
campus

2.4

Divulgar junto a
comunidade os
programas ofertados
pelo nosso campus

Atendida

Comissão responsável pela
divulgação e comunicação do
campus

cursos

Ampliar o número de
vagas em cursos
presenciais

Não atendida

3.

Ampliação
do
3.1
quadro de docentes

Edital para contratação
de novos servidores
Professores

Atendida

Remoção de um professor e
nomeação de outros 22 professores
suplantando a meta estabelecida de
15 professores.

4.

Ampliação
do
quadro de técnicos 4.1
administrativos

Edital para contratação
de novos servidores
TAE

Atendida

Redistribuição de 01TAE, remoção
de 02TAE e nomeação de outros 06
TAE suplantando a meta
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estabelecida de 4 TAE.

5.

Promover a expansão
e modernização da 5.1
infraestrutura física.

6. Investimentos em
equipamentos/bibliografia

6.1

Aumentar o número de
laboratórios temáticos

Atendida

Meta de 2 laboratórios temáticos
para o ano de 2015, atendido em
2014 com a criação de dois novos
laboratórios para o curso de
Eletrotécnica.

Aquisição de acervo
bibliográfico

Atendida

Aquisição de 1.112 livros,
suplantando a meta estabelecida de
500 livros.

Fonte: Campus Patos de Minas

5.3.8Campus Patrocínio
Quadro 51 - Metas / Ações - Campus Patrocínio

Metas 2014

Ações propostas

Situação

Justificativa

Ampliação da oferta de cursos
Atendida
do PRONATEC

Em 2013 foram desenvolvidos no
IFTM 3 cursos no programa
PRONATC por sua vez em 2014
foram realizados 7 cursos através do
programa
PRONATEC
na
modalidade FIC: Programador de
Sistemas,
Auxiliar
Financeiro,
Auxiliar de Crédito e Cobrança (duas
turmas), Auxiliar Administrativo,
Artesão de Pintura em Tecido,
Auxiliar de Faturamento, Operador
de Beneficiamento de Café. Dessa
forma, tivemos um aumento de 33%
no número de alunos beneficiados
pelo programa em relação ao ano de
2013.

1.2

Ampliação de Cursos Técnicos
Atendida
e Superiores Presenciais

Foram realizadas a abertura de 3
cursos Técnicos integrados ao ensino
médio nas áreas de eletrônica,
Administração e Manutenção e
Suporte em Informática. Também foi
realizado a abertura do curso
Superior em Tecnologia em Gestão
Comercial. Dessa forma tivemos um
aumento de 66% de vagas ofertadas
em relação ao ano de 2013
relacionado as 120 novas vagas
ofertadas para o ensino presencial.

1.3

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

Foram
concluídas
as
turmas
referentes aos cursos Técnicos
concomitantes em Eletrônica de
Patrocínio e Técnico em informática
do Polo Tapira. Sendo que em Tapira
foi ofertado o curso de segurança no
trabalho na modalidade EAD.

1.4

Aumentar a quantidade de
Atendida
alunos do Centro de idiomas

Foram atendidas em 2014 o dobro de
alunos em relação ao ano de 2013
para os cursos do centro de idiomas.

1.1

1. Criação de novos cursos
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Ações propostas

Situação

Justificativa
Para concretizar este aumento foram
nomeadas dois novos professores de
línguas no campus visando ofertar
aos alunos cursos de Espanhol,
Inglês e Redação de forma a
potencializar as línguas entre os
alunos do IFTM campus Patrocínio.

Docentes

Através do concurso realizado no
final de 2013 e homologado em
março de 2014, foram nomeados 17
novos docentes com a finalidade de
ministrar aulas nos novos cursos
Parcialmente iniciados em 2014 e completar o
Atendida
quadro docente dos cursos já
existentes. Também foram realizadas
5 remoções, sendo que para substituir
os removidos foram realizadas
nomeações do concurso citado
anteriormente.

2.2

Técnicos Administrativos

Através de concurso realizado no
final de 2013 e homologado em
março de 2014, e aproveitamentos de
concursos de campus do IFTM foram
nomeados 8 técnicos administrativos
para
auxiliar
nos
trabalhos
administrativos. Estão planejados
para o ano de 2015 mais 6 servidores
Parcialmente
visto a implantação da unidade
Atendida
gestora em patrocínio. O novo
concurso está previsto para março de
2015. Apesar da quantidade de
servidores administrativos nomeados,
ainda
existe
deficiência
administrativa para se criar todo o
organograma necessário ao efetivo
funcionamento da unidade gestora.

3.1

Em 2013 foi implantado o sistema
Gnuteca
para
informatizar
a
Biblioteca. Todos os livros foram
cadastrados e a biblioteca começou a
trabalhar com 100% informatizada,
porém foi realizada uma compra de
R$ 100.000 em livros em 2014 que
Informatização de 100% da Parcialmente ainda não foi completamente
Biblioteca
atendida
finalizada o processo de inserção no
sistema. A previsão para término é
Julho de 2015. Também esta em
processo final de licitação a
aquisição de sistema de proteção
informatizado para os livros da
biblioteca. Previsão para implantação
agosta de 2015.

3.2

Ampliação da infraestrutura de
Atendida
Wireless e banda de internet

2.1

2. Ampliação do Quadro
de servidores

3.
Investimentos
infraestrutura física

em

Com a entrada de um grande número
de alunos em 2014 (120 novas vagas
ofertadas), necessitou-se ampliar os
roteadores para internet sem fio e
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Ações propostas

Situação

Justificativa
Largura de banda de internet. Foram
adquiridos 4 novos Ap’s e foi
finalizada a instalação de um novo
link de internet em parceria com a
RNP provendo 40MB aos alunos.

3.3

Implantação
Reprografia

3.4

Construção empenhada em dezembro
de 2013 e ordem de serviço para
Construção do Bloco de 10
Parcialmente janeiro de 2014. A obra apresentou
salas e urbanismo/Paisagismo
atendida
problemas em sua construção e a foi
do Campus Patrocínio
liberado aditivo sendo sua previsão
de entrega em Janeiro de 2016.

3.5

Implantação do CFTV

Em 2014 foi realizada licitação para
instalação do CFTV.
Porém,
Parcialmente somente em fevereiro foi realizado a
atendida
liberação do recurso. Acreditamos
que em 90 dias os trabalhos serão
concluídos.

Aquisição de livros

Foi realizado o empenho de R$
100.000,00
em
livros
para
Parcialmente atualização do acervo bibliográfico.
atendida
A empresa está finalizando a entrega
dos últimos títulos com previsão de
finalização em maio de 2015.

4.1

4.Investimentos
em
equipamentos/bibliografia 4.2

4.3

do

setor

Em 2014 foi realizada a contratação
de uma empresa para o fornecimento
de reprodução no Campus Patrocínio.
Porém, devido a falta de espaço
físico, neste momento o setor está
atendendo somente os serviços
de Parcialmente interno do campus. Está previsto a
atendida
finalização da construção de um
novo bloco de sala de aula, salas
administrativas e laboratórios. Após
a liberação será alocada à reprografia
sala específica de forma que possa
também realizar atendimento aos
alunos.

Equipamentos de informática e
Atendida
comunicação

Compra de datashows com a
finalidade de melhor os recursos
didáticos em sala de aula. Também
foi realizada a licitação para
contratação de uma empresa para
fixar os datashows nas salas de aula e
laboratórios. Dessa forma, todas as
salas de aulas e laboratórios de
Patrocínio
possuem
recursos
multimídia para as aulas dos
professores.

Instrumentos musicais

Foi realizado a compra de
instrumentos musicais melhorando a
infraestrutura para as aulas de artes e
projetos de extensão desenvolvidos
no campus.

Atendida
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Ações propostas

Situação

Justificativa

4.4

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

Aquisição de armários, mesas,
cadeira para atendimento aos setores
administrativos e professores que
ingressarão no campus em 2014.

4.5

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.
E foi estabelecida parceria com a
RNP fornecendo um link de 40
Mbps.

5.1

Fortalecimento do setor de
assistência ao educando e Atendida
núcleo Pedagógico

Aumento
da
quantidade
de
pedagogos, técnicos em assuntos
educacionais e assistentes de alunos
dobrando o número de servidores em
cada área.

Aumento do
monitores

Atendida

Foram dobradas a quantidade de
monitores para auxílio às disciplinas
que apresentam maiores índices de
retenção e evasão.

Aumento do número de horas
de
atendimento Atendida
individualizado do docente

Foram aumentadas as horas de
atendimento
ao
docente
dos
professores

Aumento do número
projetos de pesquisa

Atendida

Intensificaram as ações de pesquisa
no campus culminando no aumento
da quantidade de projetos de
pesquisa em relação ao ano de 2013.
Em 2014 tivemos um aumento de
100%
projetos
de
pesquisa
culminando em 32 projetos de
pesquisa voluntários, 8 projeto
CNPq,
2
FAPEMIG
e
7
institucionais. Estes projetos foram
contemplados
com
bolsistas
institucionais, CPNq, FAPEMIG e
voluntários.

Atendida

Intensificaram as ações de extensão
no campus culminando no aumento
da quantidade de projetos de
extensão em relação ao ano de 2013.
Em 2014 tivemos 06 cursos e
minicursos, 17 programas e projetos
sociais, culturais, artístico e esportivo
e 4 eventos regionais no campus.
Estes projetos foram contemplados
com bolsistas institucionais e
bolsistas voluntários.

5. Diminuição dos índices
de retenção escolar e
evasão
5.2

5.3

6.
Fortalecimento
da
Pesquisa
no
Campus 6.1
Patrocínio

7.
Fortalecimento
da
Pesquisa
no
Campus 7.1
Patrocínio

número

Aumento do número
projetos de Extensão

de

de

de

Fonte: Campus Patrocínio
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5.3.9 Campus Uberaba
Quadro 52 - Metas / Ações - Campus Uberaba

Metas 2014

Ações propostas
1.1

1. Obter, no mínimo,
nota 4 no IGC
1.2

2.1
2. Obter, no mínimo,
2.2
nota 4 no ENADE

Situação

Desenvolver ações visando
redução dos índices de evasão
e de retenção
O cumprimento das ações para
o ENADE e para as avaliações
de cursos "in loco"

Atingida
Atingida

Realizar simulados ENADE

Atingida

Disciplina ENADE

Atingida

2.3

Orientação aos docentes sobre
Atingida
o ENADE

3.1

Adequar
as
referências
bibliográficas das ementas dos
Atingida
PPCs ao acervo disponível da
biblioteca

3. Obter, no mínimo, 3.2
nota 4 na avaliação de
cursos "in loco"
3.3

Revisão dos títulos existentes Atingida
na biblioteca
Aquisição
de
livros
assinaturas de periódicos

e Atingida

3.4

Orientações aos docentes, Atingida
discentes e setores diretamente
envolvidos

4. Ampliar número de
4.1
cursos técnicos

Abertura do curso Técnico em
Administração (Concomitante Atingida
externo)

5. Ampliar número de
cursos de bacharelados e 5.1
tecnológicos

Abertura
do
Curso
de
Atingida
Engenharia da Computação

6. Ampliar número de
6.1
cursos PROEJA

Ofertar PROEJA FIC de
acordo com a demanda local e Parcialmente
regional

7.1

Aumentar 30 vagas no curso
Técnico
Integrado
em Atingida
Agropecuária

7.2

Oferta de 30 vagas no curso
Técnico em Administração Atingida
(Concomitância)

8. Ampliar número de
vagas nos cursos de 8.1
bacharelados
e

Oferta de 30 vagas no curso de
Atingida
Engenharia da Computação

7. Ampliar número de
vagas em cursos técnicos

Justificativa

Houve um grande esforço para
ofertar cursos via PRONATEC, o que
inviabilizou a oferta de cursos
PROEJA FIC
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Ações propostas

Situação

Justificativa

tecnológicos
Ofertar cursos FIC de acordo
com a demanda local e Parcialmente
regional

Houve um grande esforço para
ofertar cursos via PRONATEC, o que
inviabilizou a oferta de cursos
PROEJA FIC

Realizar o acompanhamento
10.1 didático
pedagógico Parcialmente
permanente

O
acompanhamento
melhorou,
entretanto os procedimentos estão
sendo aprimorados. Este é um
processo de aprimoramento contínuo.

Implantar um programa de
nivelamento
para
os
10.2
Parcialmente
componentes curriculares mais
críticos

Para algumas disciplinas já foram
oferecidos. Para outras já existe
planejamento de oferta em 2015. O
número de professores dificulta
maior oferta de nivelamento.

Ampliar
programa
de
10. Reduzir o nível de
10.3 monitoria,
atividades Parcialmente
evasão para 19%
esportivas e culturais.

Devido ao orçamento restrito,
dificulta aumento do número de
bolsas para monitoria. Durante o ano
foram
apresentados
projetos
esportivos e culturais.

9. Ampliar número de
vagas
em
cursos 9.1
PROEJA

10.4

Otimizar o programa
assistência estudantil

de

10.5

Promover cursos preparatórios
Atingida
para o ENEM

Atingida

Viabilizar
aumento
dos
10.6 projetos de pesquisa e Atingida
extensão
Realizar o acompanhamento
pedagógico Parcialmente
11.1 didático
permanente
Implantar um programa de
nivelamento
para
os
Parcialmente
11. Atingir taxa de 11.2
componentes curriculares mais
retenção máxima de 20%
críticos
em cada componente
curricular
11.3

Ampliar
monitoria

programa

Fortalecer o programa
11.4 formação
continuada
professores

de

Parcialmente

de
de Parcialmente

Realizar o acompanhamento
pedagógico Parcialmente
12. Atingir índice de 12.1 didático
permanente
eficácia institucional de
50%
12.2 Implantar um programa de Parcialmente
nivelamento
para
os

O
acompanhamento
melhorou,
entretanto os procedimentos estão
sendo aprimorados. Este é um
processo de aprimoramento contínuo.
Para algumas disciplinas já foram
oferecidos. Para outras já existe
planejamento de oferta em 2015. O
número de professores dificulta
maior oferta de nivelamento.
Devido ao orçamento restrito,
dificulta aumento do número de
bolsas para monitoria.
Devido ao orçamento restrito e às
formas de contratação de serviços
pela administração pública.
O
acompanhamento
melhorou,
entretanto os procedimentos estão
sendo aprimorados. Este é um
processo de aprimoramento contínuo.
Para algumas disciplinas já foram
oferecidos. Para outras já existe

Página 115 de 252

Metas 2014

Ações propostas

Situação

componentes curriculares mais
críticos

planejamento de oferta em 2015. O
número de professores dificulta
maior oferta de nivelamento.

Ampliar
programa
de
atividades Parcialmente
12.3 monitoria,
esportivas e culturais

12.4

Otimizar o programa
assistência estudantil

Fortalecer o programa
12.5 formação
continuada
professores

de

Justificativa

Devido ao orçamento restrito,
dificulta aumento do número de
bolsas para monitoria. Durante o ano
foram
apresentados
projetos
esportivos e culturais.

Atingida

de
de Parcialmente

Estabelecer e monitorar os
12.6 processos de apoio para a Parcialmente
realização do curso pelo aluno

Devido ao orçamento restrito e às
formas de contratação de serviços
pela administração pública.
Os procedimentos estão sendo
definidos, alguns já em implantação.

Implementar
os
projetos
13.1 existentes e ampliar o número Atingida
de projetos aprovados
13. Atingir percentual de
Participação dos programas
10%
de
alunos
especiais institucionais, tais
participando em projetos 13.2
Atingida
como:
PET,
PIBID,
de ensino, pesquisa e
PRODOCÊNCIA e LIFE
extensão
13.3

14.1

Regulamentar
integralizados

projetos

Parcialmente

Devido a uma pauta extensa, esta
ainda não avançou no campus nem
no colégio de dirigentes.

Atingida

Mesmo tendo atingido a meta, é
importante considerar que a forma de
contratação de pessoal dificulta a
entrada de profissionais qualificados,
além destes profissionais serem
escassos.

Atingida

Mesmo tendo atingido a meta, é
importante considerar que os
processos licitatórios e orçamento
restrito dificultam a aquisição de
determinados
equipamentos/materiais.

Atingida

Mesmo tendo atingido a meta, é
importante considerar que devido ao
orçamento restrito e às formas de
contratação
de
serviços
pela
administração pública.

Fortalecer o NAPNE com
profissionais qualificados

14. Atender 20% dos
Adquirir
equipamentos
e
estudantes
com
14.2 materiais que atendam ao
necessidades específicas
público fim

14.3 Qualificar os atuais servidores

15.1 Fortalecer o centro de idiomas Atingida
15. Enviar ao exterior 15
discentes

15.2 Ampliar a divulgação do Parcialmente
programa
ciências
sem

Falta de pessoal para maior dedicação
dificulta a ampliação da divulgação.
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Metas 2014

Ações propostas

Situação

fronteiras e outros convênios

Os estudantes não tem demonstrado o
interesse esperado.

Elaborar edital de intercâmbio
que propicie a possibilidade de
16.1
Parcialmente
troca de hospitalidade entre os
16. Receber do exterior
alunos
10 discentes

17. Consolidar e ampliar
as atividades do Centro
de idiomas

Falta de pessoal para maior dedicação
à ampliação de intercâmbios.

16.2 Estruturar o alojamento

Atingida

17.1 Divulgar a oferta de cursos

Atingida

17.2 Ofertar material suficiente

Parcialmente

Devido ao orçamento restrito

Alocar recursos da assistência
estudantil
para
atender
17.3 demandas
dos
cursos Parcialmente
oferecidos pelo Centro de
Idiomas

Devido ao orçamento restrito

18.1
18. Ampliar em 4% ao
ano as atividades de
extensão

Justificativa

Fomentar
extensão

atividades

de Parcialmente

Pesquisa das necessidades de Parcialmente
extensão junto à comunidade
18.2 local e regional e desenvolvêlas de acordo com o perfil
institucional

19. Realizar um encontro
Criar meios
de egressos a cada dois 19.1
contínuo
anos

de

contato

Parcialmente

20. Apoiar a criação de
Elaborar estudos para definir
20.1
Parcialmente
uma empresa júnior
área de atuação

21.1

Aprimorar
institucional

o

marketing

Parcialmente

Alunos
dos
cursos
técnicos
integrados tem carga horária.
Falta de pessoal torna a execução
lenta.

Os meios estão sendo criados,
entretanto, o encontro foi adiado para
2015
Em execução.
Falta de pessoal torna a execução
lenta.
Legislação dificulta a divulgação.

21. Ampliar relação com
Criação de banco de dados de
Parcialmente
empresas e instituições, 21.2 informações gerais
estabelecendo parcerias,
em 10%
Ampliar parcerias público- Parcialmente
21.3
privada

Falta de pessoal torna a execução
lenta.

Visitar
instituições, Parcialmente
associações, empresas e afins.

Devido ao grande número de
atividades a execução torna-se lenta.

21.4

Devido ao grande número de
atividades a execução torna-se lenta.

Fonte: Campus Uberaba
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5.3.10 Campus Uberlândia
Quadro 53- Metas / Ações - Campus Uberlândia

Metas 2014

1.1

1. Criação de novos 1.2
cursos/ampliação
de
vagas para os cursos
técnicos

Situação

Implantar
um
PROEJA em 2014

curso Parcialmente
atendido

Ampliar o número
vagas nos cursos
ofertados

de
já Atendido

Justificativa
A implantação depende do
parceiro ofertante do EJA. A
parceria já está constituída, mas
para inicio do curso em 2015.
Houve aumento de 16% nos
números de vagas em cada um dos
cursos
técnicos
ofertados
anteriores a 2014.

1.3

Ampliação da oferta dos
Atendido
cursos PRONATEC (50%)

1.4

Ampliar em 500% no total
de vagas ofertadas nos Atendido
cursos de EAD

As vagas foram abertas, porém só
houve preenchimento de 194
correspondendo a 324% na
ampliação das vagas.

Ampliar em 04 servidores
da Carreira de Magistério
Atendido
do Ensino Básico, Técnico
e Tecnológico em 2014

Ampliação de 11 novos docentes
da EBTT. Resultado retrata um
atendimento antecipado das metas
previstas para 2015 e 2016 em
função da disponibilização de
códigos de vagas pelo Governo
Federal.

Ampliar em 04 servidores
da Carreira de TécnicoAtendido
Administrativo
em
Educação

Ampliação de 05 novos servidores
técnicos
administrativos.
Resultado retrata um atendimento
parcial antecipado das metas
previstas para 2015 em função da
disponibilização de códigos de
vagas pelo Governo Federal.

4.1

Construção do setor de Parcialmente
Almoxarifado.
atendida

Contratação firmada no final de
2013 e execução em andamento.

4.2

Adaptação ao Corpo de Parcialmente
Bombeiro
atendida

Contratação firmada em 2014 e
execução em andamento.

4.3

Construção de prédio de Parcialmente
laboratórios
atendida

A licitação foi realizada em 2012,
a execução será concluída em
2015.

2. Ampliação de quadro
2.1
de docentes

3. Ampliação do quadro
de servidores técnico 3.1
administrativos

4. Investimentos
infraestrutura física

Ações propostas

em
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5. Investimentos em
equipamentos/bibliografia

do Atendida
Parcialmente

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

Não atendida

Licitação concluída, porém a
reforma não foi empenhada por
falta de orçamento.

4.4

Reforma
elétrica
campus – Parte 1.

4.5

Reforma do alojamento

4.6

Construção de novas salas
Não atendida
de aulas

5.1

Aquisição de aparelhos de Atendida
medição e orientação

5.2

Aquisição de aparelhos e
equipamentos
de Atendida
comunicação

5.3

Aquisição de aparelhos e
equipamentos de utensílios Atendida
médico,
odontológico,
laboratorial e hospitalar.

5.4

Aquisição de aparelhos e Atendida
utensílios domésticos

5.5

Aquisição de coleções e Atendida
materiais bibliográficos

5.6

Aquisição de equipamento
de proteção, segurança e Atendida
socorro

5.7

Aquisição de instrumentos Atendida
musicais e artísticos

5.8

Aquisição de maquinas e
equipamentos de natureza Atendida
industrial

5.9

Aquisição de maquinas e Atendida
equipamentos energéticos

5.10

Aquisição de maquinas e Atendida
equipamentos gráficos

5.11

Aquisição
de
equipamentos para áudio, Atendida
vídeo e foto

5.12

Aquisição de maquinas,
utensílios e equipamentos Atendida
diversos

5.13

Aquisição
de
equipamentos
de Atendida
processamento de dados

5.14

Aquisição de maquinas,
instalações e utensílios de Atendida
escritório.

Conclusão
da
Licitação
execução prevista para 2015.

e
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6.
Ampliação
das
atividades integradas de
ensino,
pesquisa
e
extensão
socialmente
relevantes.

5.15

Aquisição de maquinas e
equipamentos agrícolas e Atendida
rodoviários

5.16

Aquisição de mobiliário Atendida
em geral

5.17

Aquisição de semoventes e Atendida
equipamentos de montaria

5.18

Aquisição
diversos

5.19

Aquisição de veículos de Atendida
tração mecânica

6.1

Ampliação das bolsas
Institucionais de Iniciação Atendido
cientifica.

Aumento de 12% no quantitativo
de bolsas

6.2

Ampliação das bolsas de
extensão/projetos
Atendido
atendidos (4%)

Aumento em 67% em projetos
contemplados com bolsas do
Campus.

6.3

Atender plenamente 2014,
100% dos estudantes com
especificidades
e/ou Atendido
desigualdades
educacionais.

Todos os alunos com necessidades
em 2014 foram acompanhados e
atendidos.

6.4

Criar publicações para
divulgação dos programas,
Atendido
projetos e atividades de
extensão (1)

Publicação do Anuário do Campus

6.5

Aprimorar e ampliar em
4% ao ano o número de
estudantes
beneficiados Atendido
pelo
programa
de
assistência estudantil

Acréscimo de 11% nos estudantes
beneficiados

6.6

Aumentar a produção
científica e tecnológica dos
programas institucionais,
no mínimo, 10 artigos Atendido
publicados em periódicos
com conselho editorial em
2014

Foram publicados 14 artigos em
2014

6.7

Aumentar a produção
científica e tecnológica dos
programas institucionais,
Atendido
no mínimo, 60 resumos em
anais de eventos científicos
e tecnológicos em 2014

Foram publicados 94 resumos em
anais em 2014

Treinar 82 servidores

Capacitação de 110 servidores

7.
Participação
de
servidores
em,
no
7.1
mínimo,
um
curso,
congresso e similares.

de

veículos Atendida

Atendido

Fonte: Campus Uberlândia
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5.3.11 Câmpus Uberlândia Centro
Quadro 54 - Metas / Ações - Campus Uberlândia Centro

Metas 2014

1. Criação
cursos

de

Ações propostas
1.1

Ofertar dois cursos técnicos a
distância (e-Tec): Segurança do Atendida
trabalho e Automação Industrial

1.2

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

1.3

Ofertar curso de graduação
Atendida
Tecnologia em Marketing

2.1

Contratar
sete
professores
Atendida
temporários/substitutos

2.2

Nomear
efetivos

novos

2. Ampliação de quadro
de docentes

3. Ampliação do quadro
de
técnicos 3.1
administrativos
4.
Investimentos
infraestrutura física

5.
Investimentos
equipamentos
bibliografia

em

Situação

dezoito

Nomear seis TAE

Reforma do campus

5.1

Aquisição
bibliográfico

5.3

Atendida

Atendida

4.1

em
/ 5.2

docentes

Justificativa

de

Aquisição de mobiliário

Em
andamento
acervo

Aguardando finalização
previsão para abril / 2015

com

Atendida
Atendida

Aquisição de equipamentos de
Atendida
informática

Fonte: Campus Uberlândia Centro

5.4 INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES DE DESEMPENHO OPERACIONAL
Como dito, dentro do sistema gerencial do IFTM está sendo implementado um módulo
chamado PDI. Pretende-se que com ele seja possível monitorar, revendo estratégias à medida do
necessário (ordinariamente a cada ano), o Plano de Desenvolvimento Institucional, documento
oriundo do planejamento estratégico na instituição.
Por esse sistema será possível acompanhar a consecução de todos os objetivos e
metas traçados. Atualmente, tem-se em fase de tabulação a descrição de indicadores, índices
previstos e fórmulas de cálculo necessários para aferição, não estando ainda disponíveis os índices
de referência, que o serão a partir da medição do índice observado em 2015, dentro de uma
periodicidade anual.
Pela indisponibilidade de todos os dados, não é possível,por ora, fazer uma análise
geral dos resultados, dando-se ênfase a eventuais discrepâncias entre os índices de referência e os
índices previstos, razão que torna impossível o preenchimento do Quadro A.5.4, de que trata dos
indicadores de desempenho.
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5.5 INFORMAÇÕES SOBRE CUSTOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS
Preliminarmente deve-se ponderar que esta instituição federal de ensino não tem acesso
ao Sistema de Informações de Custos (SIC), Data Warehouse que se utiliza da extração de dados
dos sistemas estruturantes da administração pública federal, tal como SIAPE, SIAFI e SIGPlan,
para a geração de informações, atualmente restrito a servidores integrantes dos Comitês de Análise
e Avaliação das Informações de Custos nos órgãos superiores da administração pública federal ou
indicados por unidades de gestão interna reconhecidas como órgãos setoriais do Sistema de Custos
do Governo Federal.
Posto isso, para que seja possível apurar o custo em sua dimensão física, como
pretende este tópico, necessário se faz contar com um sistema que agregue informações financeiras,
de pessoal e consumo de estoques, além de ajustes orçamentários e patrimoniais, o que ainda não
acontece nesta autarquia.
Pelas razões elencadas, por ora, não é possível apresentar informações relacionadas a
custos de produtos e serviços.
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6 TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
6.1 PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DAS DESPESAS
6.1.1 Programação das despesas
Quadro 55 - Programação de Despesas

Unidade Orçamentária:
Origem dos Créditos
Orçamentários

Código UO: 26413

Grupos de Despesa Correntes

CRÉDITOS

Suplementares

Extraordinários

2 – Juros e
Encargos da Dívida

1 – Pessoal e Encargos Sociais

DOTAÇÃO INICIAL

Especiais

UGO: 158099

3- Outras Despesas Correntes

84.698.831

35.882.112

23.279.658

8.566.505

Abertos
Reabertos
Abertos
Reabertos
-

-

- 5.805.938

Dotação final 2014 (A)

107.978.489

-

38.642.679

Dotação final 2013(B)

89.044.963

-

35.748.548

Variação (A/B-1)*100

21,26

-

8,10

Créditos Cancelados
Outras Operações

Origem dos Créditos
Orçamentários
DOTAÇÃO NICIAL

CRÉDITOS

Suplementares
Especiais
Extraordinários

Grupos de Despesa Capital
4 – Investimentos

5 – Inversões
Financeiras

6- Amortização da Dívida

9 - Reserva de
Contingência

14.018.044
13.261.956

Abertos
Reabertos
Abertos
Reabertos

Créditos Cancelados
Outras Operações
Dotação final 2014 (A)

27.280.000

-

-

-

Dotação final 2013(B)

14.226.280

-

-

-

Variação (A/B-1)*100

91,76

0

0

0

Fonte: SIAFI

6.1.1.1 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 orçamentária-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 (FORPLAN) do Conselho de
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Reitores dos Institutos Federais (CONIF), 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, a dotação de Capital permaneceu no mesmo patamar que do ano anterior,
como se pode observar pela dotação inicial, objetivando manter as despesas obrigatórias e de
funcionamento do IFTM. Esses recursos de investimento, na verdade, eram insuficientes para
efetivar as metas desta instituição, no que se refere à expansão e reestruturação da sua
infraestrutura. No entanto, foi liberado durante o exercício crédito suplementar, à título de superávit
financeiro, no valor R$ 13.261.956,00 perfazendo o montante final de R$ 27.280.000,00.
O acréscimo aproximado de 8%, no orçamento destinado a Outras Despesas Correntes, em
relação ao ano de 2013 é proveniente, em grande parte, pelo crescimento do IFTM evidenciado pela
expansão da sua infraestrutura; abertura de novos cursos, sendo 11 presenciais e 12 à distância; e,
sobretudo, pela implantação do Campus Campina Verde neste exercício e do Campus Patos de
Minas no segundo semestre de 2013, impactando este último nas despesas de 2014 e, também, pela
mudança da Reitoria para prédio próprio, maior do que o imóvel alugado. 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, além dos reflexos
inflacionários da economia brasileira. Quanto ao crédito cancelado de Outras Despesas Correntes,
ocorreu por solicitação deste IFTM no intuito de remanejamento para Despesas de Capital visando
atender as metas de investimentos, e só foi possível a partir de políticas de economia promovidas
pela instituição.
Em relação ao orçamento de Pessoal e Encargos Sociais, foram nomeados 201 servidores,
visando ampliar e constituir o quadro de pessoal dos campus em funcionamento e em implantação e
também da Reitoria, justificando, assim, o aumento da dotação em torno de 21% neste período.
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158099

158099

153173

-

158099

153173

153173

158099

153173

Recebidos

158099

154003

Concedidos

158151

158099

Recebedora

153056

158099

Concedente

Fonte: SIAFI

Classificação da ação

Classificação da ação

4 – Investimentos

1 – Pessoal e
Encargos Sociais

12363203182520001

-

Classificação da ação

12363203182520001

12363203120RW0001

12306203087440001

12368203020RJ0001

12363203120RL0031

12128210945720031

Classificação da ação

174.315

-

4 – Investimentos

-

-

-

-

-

-

1 – Pessoal e
Encargos Sociais

Movimentação entre Unidades Orçamentárias do mesmo Órgão

Recebedora

Recebedora

UG

UG

UG

Recebedora

Concedente

Concedente

Concedente

Origem da
Movimentação

Recebidos

Concedidos

Origem da
Movimentação

Concedidos
Recebidos

Origem da
Movimentação

Concedidos
Recebidos

Origem da
Movimentação

-

5 – Inversões
Financeiras

Despesas de Capital

-

-

-

-

-

-

2 – Juros e
Encargos da
Dívida

Despesas Correntes

Despesas de Capital
5 – Inversões
Financeiras

2 – Juros e
Encargos da
Dívida

Movimentação dentro de mesma Unidade Orçamentária entre Unidades Jurisdicionadas Distintas
UG
Despesas Correntes

Quadro 56 - Movimentação Orçamentária Interna por Grupo de Despesa

6.1.2 Movimentação de Créditos Interna e Externa
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-

-

6 – Amortização da
Dívida

268.466

2.220.082

157.883

176.511

42.444

209.593

3 – Outras Despesas
Correntes

6 – Amortização da
Dívida

3 – Outras Despesas
Correntes

da

da

-

Concedente

UG

-

Recebedora

-

090049

-

090049

158099

Recebedora

158099

Concedente

UG

-

Classificação da ação

-

28846090100G50031

28846090100050031

Classificação da ação

-

4 – Investimentos

Despesas de Capital

-

10.661

141.855

1
–
Pessoal
Encargos Sociais

Despesas Correntes
e

-

-

-

-

-

5
–
Inversões 6 – Amortização da
Financeiras
Dívida

-

-

-

2 – Juros e
3 – Outras Despesas
Encargos
da
Correntes
Dívida

Fonte: SIAFI
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Recebidos
Observação:
Valores Concedidos:
a) R$ 209.592,58: Termo de Cooperação nº 001/2013 (2ª parcela), firmado com a Universidade Federal Fluminense, tem como objetivo a realização do Curso de Pós-Graduação em
Computação, stricto sensu (DINTER), visando a formação de 15 professores deste IFTM, lotados nos campus Uberaba, Uberlândia, Uberlândia Centro e Paracatu.
b) R$ 42.443,90: Termo de Cooperação nº 01/2014, firmado com o Instituto Federal do Espírito Santo, tem como finalidade a realização dos Jogos dos Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia - JIF'S 2014, da região sudeste;
c) R$ 141.855,00 e 10.661,00: Descentralização automática para fins de cumprimento de sentença judicial transitada em julgado - precatórios (pessoal)
Valores Recebidos:
a) R$ 176.511,39: Termo de Execução Descentralizada nº 1534, firmado com a CAPES/MEC, visando a oferta dos cursos de Licenciatura em Computação e Letras pelo sistema da
Universidade Aberta do Brasil -UAB (ensino a distância);
b) R$ 157.883,42 e R$ 174.315,00: Termo de Execução Descentralizada nº 1358, firmado com o FNDE/MEC, visando a oferta de Cursos Técnicos na modalidade EaD pelo sistema
rede e-Tec Brasil;
c) R$ 2.220.081,75: Termo de Execução Descentralizada nº 1172, firmado com o FNDE/MEC, visando a oferta de cursos de formação inicial de continuada no âmbito do
PRONATEC;
d) R$ 268.466,04: Processo nº 23034.000052/2014-06, descentralização visando atender as despesas com o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

Concedidos

Origem
Movimentação

Recebidos

Concedidos

Origem
Movimentação

Quadro 57 - Movimentação Orçamentária Externa por Grupo de Despesa

Consulta

Regime Diferenciado de Contratações Públicas

Contratações Diretas (h+i)

Dispensa

Inexigibilidade

Regime de Execução Especial

Suprimento de Fundos

Pagamento de Pessoal (k+l)

Pagamento em Folha

f)

g)

2.

h)

i)

3.

j)

4.

k)

Fonte: SIAFI

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

Concurso

e)

6.

Pregão

d)

Outros

Concorrência

c)

5.

Tomada de Preços

b)

Diárias

Convite

a)

l)

Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)

1.

Modalidade de Contratação

Unidade Orçamentária:

17.758.086

137.991.835

4.284.432

822.179

112.957.891

113.780.070

10.399

10.399

653.804

1.505.045

2.158.849

-

-

-

16.469.603

1.288.483

-

-

2014

109.507.285

4.079.342

650.821

91.350.960

92.001.781

11.524

11.524

591.410

1.913.061

2.504.472

-

-

-

10.298.845

503.130

69.386

38.805

10.910.166

134.738.682

4.282.641

821.787

111.925.911

112.747.699

10.399

10.399

625.821

1.431.410

2.057.231

-

-

-

14.644.403

996.311

-

-

15.640.714

11.524

11.524

561.138

1.750.763

2.311.901

-

-

-

9.121.122

477.823

69.386

38.805

9.707.136

2013
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107.920.750

3.889.614

650.821

91.349.755

92.000.576

Despesa paga

2013

Despesa Liquidada
2014

UGO: 158099

Código UO: 26413

Quadro 58 - Despesas por Modalidade de Contratação - Créditos Originários - Total

6.1.3.1 Despesas Totais Por Modalidade de Contratação - Créditos Originários - Total

6.1.3 Realização da Despesa

Pagamento de Pessoal (k+l)

Pagamento em Folha

4.

k)

Fonte: SIAFI

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

Suprimento de Fundos

j)

Outros

Regime de Execução Especial

3.

6.

Inexigibilidade

i)

5.

Dispensa

h)

Diárias

Contratações Diretas (h+i)

2.

l)

Regime Diferenciado de Contratações Públicas

g)

Pregão

d)

Concurso

Concorrência

c)

Consulta

Tomada de Preços

b)

f)

Convite

a)

e)

Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)

1.

Modalidade de Contratação

Unidade Orçamentária: IFTM

137.614.061

4.388.939

822.179

112.518.053

113.340.232

10.399

10.399

611.360

1.505.045

2.116.405

-

-

-

16.469.603

1.288.483

-

-

109.387.517

3.581.684

650.821

91.728.851

92.379.672

11.524

11.524

591.410

1.913.061

2.504.472

-

-

-

10.298.845

503.130

69.386

38.805

10.910.166

2013

2014

134.360.908

4.387.148

821.787

111.486.073

112.307.861

10.399

10.399

583.377

1.431.410

2.014.787

-

-

-

14.644.403

996.311

-

-

15.640.714

11.524

11.524

561.138

1.750.763

2.311.901

-

-

-

9.121.122

477.823

69.386

38.805

9.707.136

2013
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107.800.983

3.391.955

650.821

91.727.646

92.378.466

Despesa paga

Despesa Liquidada
17.758.086

2014

UGO: 158099

Código UO: 26413

Quadro 59 - Despesas executadas diretamente pela UJ, por modalidade de contratação - Créditos Originários

6.1.3.2 Despesas Totais Por Modalidade de Contratação - Créditos Originários - Executados Diretamente pela UJ

4. Investimentos

2014

12.611.429

Demais elementos do grupo

0,00

2013

10.790.368

3.421.060

5.838.963

7.384.833

Empenhada

3.914.031

46 AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO

Grupos de Despesa

6.264.260

32.691.716,09

Demais elementos do grupo
3. Outras Despesas
Correntes

39 OUTROS SERV. TERC.PESSOA JURIDICA

27.435.224,69

0,00
0,00

3º elemento de despesa

9.901.997

0,00

0,00

2º elemento de despesa

37 LOCACAO DE MAO-DEOBRA

0,00

0,00
0,00

6.357.689

7.469.723

10.051.258

11.276.630

14.576.463
11.776.289

57.762.142

2013

72.601.479

2014

Empenhada

Demais elementos do grupo
2. Juros e Encargos da
Dívida
1º elemento de despesa

01 APOSENTADORIAS,
RESERVA REMUNERADA
E REFORMAS

11 -VENCIMENTOS E
VANT. FIXAS - PESSOAL
CIVIL
13 OBRIGACOES
PATRONAIS

1. Pessoal

Grupos de Despesa

9.110.896

3.420.353

3.827.816

6.552.181

22.911.245,68

0,00

0,00

0,00

0,00

6.357.582

10.051.258

11.276.630

57.762.142

2013

2014

Liquidada
2013

DESPESAS DE CAPITAL

10.826.123

3.914.031

4.139.276

8.245.490

27.124.919,33

0,00

0,00

0,00

0,00

7.440.171

11.776.289

13.988.078

72.601.479

2014

Liquidada

DESPESAS CORRENTES

Unidade Orçamentária: INSTITUTO FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO

1.679.472

707

2.011.147

832.653

4.523.979,01

0,00

0,00

0,00

0,00

108

-

-

-

2013

2014

2013

RP não Processados

1.785.306

-

2.124.984

1.656.507

5.566.796,76

0,00

0,00

0,00

0,00

29.552

-

588.385

-

2014

RP não processados

Código UO: 26413

Quadro 60 - Despesas por Grupo e Elemento de Despesa - Créditos Originários - Total

6.1.3.3 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa -Créditos Originários - Total

8.798.104

3.420.353

3.513.587

5.654.164

21.386.208,05

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

6.357.582

10.050.053

11.276.630

57.762.142

2013
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2013

Valores Pagos

10.573.053

3.914.031

3.902.253

7.781.868

26.171.205,27

0,00

0,00

0,00

0,00

7.148.545

11.604.180

13.988.078

72.033.234

2014

Valores Pagos

UGO: 158099

-

2º elemento de despesa

3º elemento de despesa

Demais elementos do grupo

-

2º elemento de despesa

3º elemento de despesa

Demais elementos do grupo

Fonte: SIAFI

-

1º elemento de despesa

6. Amortização da Dívida

-

-

1º elemento de despesa

5. Inversões Financeiras

Demais elementos do grupo

10.576

4.391.228

51 OBRAS E
INSTALAÇÕES

39 OUTROS SERVIÇOS
PES. JURID.

5.540.985

52 EQUIP. E MAT.
PERMANENTE

-

-

-

-

-

-

-

-

4.260

1.130

4.475.342

1.410.218

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.532

1.253.525

3.797.843

-

-

-

-

-

-

-

-

4.260

1.130

745.081

397.956

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.044

3.137.703

1.743.143

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.730.261

1.012.263

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.532

966.025

2.817.882
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-

-

-

-

-

-

-

-

4.260

1.130

719.774

362.972

REMUNERADA

E

5.838.963
3.421.060
10.670.601

6.221.816
3.914.031
12.401.836

39 OUTROS SERV. TERC.-PESSOA JURIDICA

46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Demais elementos do grupo

1.130

10.576

Demais elementos do grupo

4.260

4.475.342

4.391.228

51 OBRAS E INSTALAÇÕES

-

1.410.218

5.540.985

52 EQUIP. E MAT. PERMANENTE

39 OUTROS SERVIÇOS PES. JURID.

2013

Empenhada
2014

4. Investimentos

Grupos de Despesa

7.384.833

9.901.997

37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

10.620.898

3.914.031

4.096.832

8.245.490

26.877.251

-

-

-

7.310.065

11.776.289

13.988.078

72.601.479

9.532

1.253.525

3.797.843

2014

4.260

1.130

745.081

397.956

2013

Liquidada

8.991.129

3.420.353

3.827.816

6.552.181

22.791.478

-

-

-

6.357.582

10.051.258

11.276.630

57.762.142

Liquidada
2014
2013

DESPESAS DE CAPITAL

27.315.457

-

32.439.680

-

3º elemento de despesa

-

Demais elementos do grupo
3. Outras Despesas Correntes

-

2º elemento de despesa

-

6.357.689

7.317.207
-

10.051.258

11.776.289

1º elemento de despesa

2. Juros e Encargos da Dívida

Demais elementos do grupo

RESERVA

11.276.630

14.576.463

13 OBRIGACOES PATRONAIS

01 APOSENTADORIAS,
REFORMAS

57.762.142

72.601.479

Empenhada
2014
2013

11 -VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL

1. Pessoal

Grupos de Despesa

DESPESAS CORRENTES

Unidade Orçamentária: INSTITUTO FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO

Quadro 61 - Despesas executadas diretamente pela UJ - Créditos Originários

1.679.472

707

2.011.147

832.653

4.523.979

-

-

-

108

-

-

-

2013

2013
1.012.263
3.730.261
-

2014
1.743.143
3.137.703
1.044
-

RP não Processados

1.780.938

-

2.124.984

1.656.507

5.562.429

-

-

-

7.142

-

588.385

-

2014

RP não processados

Código UO: 26413

6.1.3.4 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa - Créditos Originários -Valores executados Diretamente pela UJ

8.678.337

3.420.353

3.513.587

5.654.164

21.266.441

-

-

-

6.357.582

10.050.053

11.276.630

57.762.142

-

9.532

4.260

1.130

719.774

2013
362.972
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966.025

2014
2.817.882

Valores Pagos

10.367.829

3.914.031

3.859.810

7.781.868

25.923.537

-

-

-

7.018.439

11.604.180

13.988.078

72.033.234

Valores Pagos
2014
2013

UGO: 158099

-

2º elemento de despesa

3º elemento de despesa

Demais elementos do grupo
6. Amortização da Dívida

1º elemento de despesa

2º elemento de despesa

3º elemento de despesa

Demais elementos do grupo

Fonte: SIAFI

-

1º elemento de despesa

5. Inversões Financeiras

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

6.1.3.5 Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação
Quadro 62 - Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação

Modalidade de Contratação

Despesa Liquidada

Despesa paga

2014

2013

2014

2013

652.706

697.974

462.040

618.819

1.

Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)

a)

Convite

-

-

-

-

b)

Tomada de Preços

-

-

-

-

c)

Concorrência

-

-

-

-

d)

Pregão

652.706

697.974

462.040

618.819

e)

Concurso

-

-

-

-

f)

Consulta

-

-

-

-

g)

Regime Diferenciado de Contratações Públicas

-

-

-

-

2.

Contratações Diretas (h+i)

3.242

16.648

3.242

10.091

h)

Dispensa

3.242

16.648

3.242

10.091

-

-

-

-

i)

Inexigibilidade

3.

Regime de Execução Especial

-

-

-

-

j)

Suprimento de Fundos

-

-

-

-

4.

Pagamento de Pessoal (k+l)

69.635

85.005

69.635

85.005

1.562

16.286

1.562

16.286

68.073

68.720

68.073

68.720

k)
l)

Pagamento em Folha
Diárias

5.

Outros

1.928.791

1.559.192

1.928.791

1.518.744

6.

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

2.654.374

2.358.820

2.463.708

2.232.659

Fonte: SIAFI

Página 133 de 252

-

2º elemento de despesa

3º elemento de despesa

Demais elementos do grupo

5.291.598

2.822.943
1.442.108
486.683
386.614
507.538

3º elemento de despesa

Demais elementos do grupo

3. Outras Despesas Correntes

48 - Outros auxílios financeiros a pessoa
física

18 Auxílio financeiro a estudantes

39 Outros serviços-pessoa jurídica

Demais elementos do grupo

1º elemento de despesa

-

-

-

Demais elementos do grupo

5. Inversões Financeiras

-

3º elemento de despesa

219.803
-

174.315

52 Equip. e mat. Permanente

2.013

413.177

140.691

486.683

1.442.108

2.482.659

-

-

-

-

-

-

-

-

2014

2.356.501

227.406

388.132

1.171.060

Liquidada

-

171.715

2.014

-

-

-

-

-

-

-

-

2013

4.143.099

Liquidada

-

-

-

-

2.319

2.013

DESPESAS DE CAPITAL

3.150.712

573.549

396.277

2º elemento de despesa

2.014

-

1.171.060

Empenhada

4. Investimentos

Grupos de Despesa

-

-

-

-

2º elemento de despesa

-

-

-

-

-

2013

1º elemento de despesa

2. Juros e Encargos da Dívida

Empenhada
2014

1º elemento de despesa

1. Pessoal

Grupos de Despesa

DESPESAS CORRENTES

794.211

346.143

8.145

-

1.148.499

-

-

-

-

-

-

-

-

2013

-

2.601

2.014

-

-

-

-

217.484

2.013

RP não Processados

94.361

245.922

-

-

340.283

-

-

-

-

-

-

-

-

2014

RP não processados

Quadro 63 - Despesas Totais por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação

6.1.3.6 Despesas Totais por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação

2.014

-

-

2.232.659

348.084

222.268

1.170.660

3.973.671

-

-

-

-

-

-

-

-

2013
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-

-

-

-

-

2.013

Valores Pagos

394.337

140.579

486.683

1.442.108

2.463.708

-

-

-

-

-

-

-

-

2014

Valores Pagos

-

3º elemento de despesa

Demais elementos do grupo

-

2º elemento de despesa

3º elemento de despesa

Demais elementos do grupo

Fonte: SIAFI

-

1º elemento de despesa

6. Amortização da Dívida

-

2º elemento de despesa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

6.1.3.7 Análise crítica da realização da despesa
Em se tratando de Outras Despesas Correntes relativas às Ações “Funcionamento de
Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica” (20RL), “ Capacitação de Servidores
Pub. Fed. em Processo de Qualificação e Requalificação" (4572) e "Fomento ao Desenvolvimento
da Educação Profissional e Tecnológica" (6380) o MEC contingenciou 15% do orçamento
aprovado na LOA, por meio da restrição de "limite para empenho". Foi liberado o "limite para
empenho" integral dessa categoria, referentes aos benefícios de pessoal e à Ação "Assistência ao
Estudante da Educação Profissional e Tecnológica" (2994).
Dessa forma, o montante de Outras Despesas Correntes empenhadas em 2014 ficou em
torno de 84% dos créditos disponíveis na LOA para essa categoria. Ressaltamos que, apesar das
solicitações ao MEC de "limite para empenho", objetivando atender as despesas obrigatórias e
contratuais do exercício não fomos atendidos, o que poderá acarretar o reconhecimento de dívidas
em 2015 de despesas referentes a 2014, ou seja, daquelas cujos pagamentos habitualmente ocorrem
no início do próximo exercício, para qual não foi possível deixar saldo suficiente no empenho,
mesmo com o crédito orçamentário aprovado na LOA e disponível em conta contábil no SIAFI.
Dentre as Outras Despesas Correntes, dos créditos recebidos da LOA, a que apresentou
maior montante empenhado em 2014 foi a Locação de Mão-de-obra, seguida de Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica. Despesas estas que viabilizaram a manutenção e a contratação de
serviços e mão-de-obra para o desenvolvimento de atividades imprescindíveis ao pleno
funcionamento da Reitoria, 07 Campus, 01 Campus Avançado e 01 Unidade de Educação a
Distância deste IFTM. O total empenhado na natureza de despesa Locação de Mão de Obra
compreendeu aproximadamente 7% do total do orçamento empenhado do IFTM (incluídos os
créditos de pessoal), enquanto Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ficou no patamar de
4%.
Quanto às despesas de investimento observa-se uma execução em torno de 36% da LOA
para essa categoria, proporcionalmente menor do que em 2013 (41%). Destacamos que, o
percentual da despesa empenhada, muito aquém do desejado e do disponível, decorreu igualmente
da restrição na liberação do "limite para empenho" pelo MEC, mesmo com as constantes
solicitações desta instituição e com os processos prontos para empenho. Ficou em torno de 7% o
percentual empenhado em capital, em relação ao total do orçamento empenhado do IFTM, incluído
o orçamento de pessoal.
Em 2014 o IFTM realizou 02 licitações na modalidade de convite, 20 Concorrências e 221
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 2014 ficou em torno de 75% do valor empenhado, excluída a
despesa com pessoal. Cabe ressaltar que, em relação ao exercício de 2013 houve uma redução
significativa do valor inscrito em Restos a Pagar não Processados, especialmente, com referência à
equipamentos e material permanente, motivada pelas ações adotadas por este IFTM, que tiveram
como objetivo agilizar e efetivar a entrega dos bens empenhados.
Visando atender as demandas institucionais, o IFTM captou recursos junto a CAPES e
FNDE, ambas subordinadas ao MEC, com intuito de subsidiar ações de expansão e melhoria da
educação profissional e tecnológica. O maior volume dos créditos orçamentários recebidos visava
atender às políticas públicas voltadas ao PRONATEC e a outra parcela ao Ensino à Distância.
Cumpre salientar que, os créditos recebidos por meio de movimentação contribuíram, sobremaneira,
para o cumprimento de diversas metas institucionais propostas no PDI para 2014.

Página 136 de 252

6.2 DESPESAS COM AÇÕES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Quadro 64 - Despesas com Publicidade

Publicidade

Programa/Ação
orçamentária

Valores empenhados

Valores pagos

Institucional

.........

-

-

Legal

12363203120RL0031

691.675,39

346.193,28

Mercadológica

...........

-

-

Utilidade pública

..........

-

-

Fonte: SIAFI

6.3 RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU
RECURSOS
Não se aplica
6.3.1 Análise Crítica
Não se aplica
6.4 MOVIMENTAÇÃO E OS SALDOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES
6.4.1 Reitoria - UG 158099/26413
Quadro 65 - Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores

Restos a Pagar não Processados
Ano de Inscrição

Montante 01/01/2014

Pagamento

Cancelamento

Saldo a pagar 31/12/2014

2013

2.441.616

1.850.934

467.361

123.320

2012

145.726

48.103

94.133

3.491

2011

242.889

214.054

5.980

22.856

2010

0

0

0

0

2009

0

0

0

0

Restos a Pagar Processados
Ano de Inscrição

Montante 01/01/2014

Pagamento

Cancelamento

Saldo a pagar 31/12/2014

2013

96.640

96.481

159

0

2012

2.934

2.934

0

0

2011

0

0

0

0

2010

0

0

0

0

0

0

0

0

2009
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 95% 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.
Fonte: Coordenação Geral de Contabilidade, Orçamento e Finanças da Reitoria
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6.4.2 Campus Paracatu - UG 158309/26413
Quadro 66 - Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores

Restos a Pagar não Processados

2013

Montante
01/01/2014
685.658

2012

542.154

490.108

-

52.046

2011

-

-

-

-

2010

22.535

3.450

-

19.085

2009

-

-

-

-

Pagamento

Cancelamento

Saldo a pagar 31/12/2014

126.623

660

-

Ano de Inscrição

Pagamento

Cancelamento

Saldo a pagar 31/12/2014

403.314

21.307

261.037

Restos a Pagar Processados

2013

Montante
01/01/2014
127.283

2012

-

-

-

-

2011

-

-

-

-

2010

1.400

1.400

-

-

-

-

-

-

Ano de Inscrição

2009
Análise Crítica:

As anotações de restos a pagar referentes ao ano de 2012 são de elaboração de projetos e de construção de obras
(almoxarifado e quadra), ambos em finalização de execução. As anotações relativas ao ano de 2013 são, na sua
maioria, de contração para elaboração de projetos e aditivo na construção de obra do Almoxarifado, estando todos
também em finalização de execução. Existem, ainda, alguns fornecedores (livros e consumíveis) que se encontram em
atraso com Administração Pública e que este Campus tem tomado providência no sentido de regularizar tais pendências.
As anotações de restos a pagar do ano de 2010 são contrações de material gráfico de projetos já finalizados e os
empenhos em referência serão anulados.
Fonte: Campus Paracatu

6.4.3 Campus Uberaba - UG 158310/26413
Quadro 67 - Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores

Restos a Pagar não Processados

2013

Montante
01/01/2014
3.257.118

2012

436.168

128.204

191.486

116.479

2011

44.708

13.981

30.727

0

2010

1.182

0

0

1.182

2009

0

0

0

0

Pagamento

Cancelamento

Saldo a pagar 31/12/2014

893.293

45

-

Ano de Inscrição

Pagamento

Cancelamento

Saldo a pagar 31/12/2014

1.352.317

276.356

1.628.445

Restos a Pagar Processados

2013

Montante
01/01/2014
893.338

2012

68.800

68.800

-

-

2011

225

90

-

135

2010

30.602

-

-

30.602

74.136

-

32.782

41.355

Ano de Inscrição

2009
Análise Crítica:

Observamos a redução significativa dos valores inscritos e reinscritos em restos a pagar, principalmente, os não
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processados, em virtude da somatória de fatores como a gestão de material visando o aceleramento nos procedimentos
de recebimento de material, superando mesmo aqueles acontecimentos alheios à vontade da administração, tais como:
descontinuidade de marca/modelo, fornecedor inabilitado no SICAF, férias coletivas de início de ano entre outros.
Contudo, com a agilização dos procedimentos estamos conseguindo com o apoio da assessoria jurídica, o desenrolar
dos processos de aplicação de penalidades e outras ações para garantir a conclusão dos empenhos abertos durante o
exercício e os inscritos em restos a pagar. Cerca de 90% do montante inscrito ou reinscrito pertencem a obras de
engenharia e contratos que são necessários à manutenção de saldo para garantir o pagamento de despesas ocorridas na
execução dos mesmos, por exemplo: publicações de matérias no Diário da União e outras nos jornais locais, cujos
documentos de cobrança são apresentados extemporâneos ao exercício de referência.
Fonte: Campus Uberaba

6.4.4 Campus Ituiutaba - UG 158311/26413
Quadro 68 - Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores

Restos a Pagar não Processados
Ano de
Inscrição
2013

Montante
01/01/2014
848.599

2012

216.975

2011

19.843

2010

Pagamento

Cancelamento

Saldo a pagar 31/12/2014

751.797

71.577

25.224

123.181

38.509

55.284

0

19.843

0

22.825

0

22.825

0

2009

0

0

0

0

Ano de
Inscrição
2013

Montante
01/01/2014
127.212

2012

Restos a Pagar Processados
Pagamento

Cancelamento

Saldo a pagar 31/12/2014

124.047

3.166

0

13.703

13.703

-

-

2011

-

-

-

-

2010

-

-

-

-

2009
Análise Crítica:

-

-

-

-

Considerando os valores inscritos em Restos a Pagar Processados e Não Processados referentes aos exercícios 2010,
2011, 2012 e 2013, há de se considerar os motivos e as ações efetivas para redução do montante, a fim de que a análise
dos mesmos seja concluída a partir de uma visão dos fatores citados. Dos fatores supramencionados, na realidade
interna do Campus Ituiutaba, destacamos a ação conjunta da Direção Geral, Coordenação Geral de Administração e
Planejamento, Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio, Coordenação de Licitações Contratos e Compras e
Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira com o intuito agilizar o recebimento dos materiais e as prestações
de serviços e obras. Assim para compreensão mais detalhada e uma crítica melhor dos resultados podemos destacar os
principais motivos dificultadores desse procedimento:
· Fornecedor com restrições no SICAF, sem a devida regularização até 31/12/14;
· Fornecedor tecnicamente incapaz de atender tempestivamente às demandas do IFTM;
· Falta de licença da Policia Federal e/ou Exército para entrega de produtos controlados;
· Alterações de preços ocorridas em função de contratos de importação;
. Fornecedor com cadastro desatualizado no SICAF, dificultando ou impedindo contato e localização, dentre outros.
Fonte: Campus Ituiutaba

6.4.5 Campus Uberlândia - UG 158312/26413
Quadro 69 - Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores

Restos a Pagar não Processados

2013

Montante
01/01/2014
3.045.314

2012

1.353.826

890.841

392.185

70.801

2011

64.019

0

52.688

11.331

Ano de Inscrição

Pagamento

Cancelamento

Saldo a pagar 31/12/2014

1.955.205

234.569

855.541
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2010

0

0

0

0

2009

0

0

0

0

Pagamento

Cancelamento

Saldo a pagar 31/12/2014

470.073

-

240

Restos a Pagar Processados

2013

Montante
01/01/2014
470.313

2012

281.490

268.449

-

13.041

2011

2.187

2.003

-

184

2010

-

-

-

-

-

-

-

-

Ano de Inscrição

2009
Análise Crítica:

O IFTM Campus Uberlândia tem envidado esforços para que os fornecedores entreguem os materiais com agilidade. Os
saldos remanescentes ocorrem em função dos seguintes motivos: Fornecedores tecnicamente incapazes de atender às
demandas de forma ágil e dentro das condições contratadas; Escassez de mercadorias no mercado; Dificuldades de
entregar as mercadorias por motivos de oscilações nos preços dos materiais. O valor remanescente de 2011 refere-se a
um processo de licenciamento ambiental do campus e alguns fatores estão atrasando a conclusão dos trabalhos como
greve dos órgãos ambientais, lentidão na tratativa das análises e mudanças na legislação.
Fonte: Campus Uberlândia

6.4.6 Análise Crítica
A análise crítica foi feita nos itens anteriores, dentro do quadro de cada um dos câmpus e da
Reitoria.
6.5 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
6.5.1 Relação dos Instrumentos de Transferência Vigentes no Exercício
Quadro 70 - Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência

Unidade Concedente ou Contratante
Nome: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro
CNPJ: 10.695.891/0001-00

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

Modalidade

Nº do
instrumento

3

001/2013

153056 / 15227 504.021

3

001/2014

158151 / 26406

Beneficiário

Vigência

No
Exercício

Acumulado
até o
Exercício

0

209.593

329.360

08/08/2013 07/08/2017

1

0

42.444

42.444

30/05/2014 30/12/2014

4

Global Contrapartida

42.444

Valores Repassados

Início

LEGENDA
Modalidade:

Situação da Transferência:

1-

Convênio

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

Fim

Sit.

Fonte: SIAFI
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6.5.2 Quantidade de Instrumentos de Transferências Celebrados e Valores Repassados nos
Três Últimos Exercícios
Quadro 71 - Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios

Unidade Concedente ou Contratante
Nome:

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro

CNPJ:

10.695.891/0001-00

UG/GESTÃO:

158099/26413
Quantidade de
Instrumentos
Montantes Repassados em Cada Exercício, Independentemente
Celebrados em
do ano de Celebração do Instrumento (em R$ 1,00)
Cada Exercício
2014 2013 2012
2014
2013
2012

Modalidade

Convênio

0

0

0

-

-

-

Contrato de Repasse

0

0

0

-

-

-

Termo de Cooperação

1

1

3

252.037

119.767

2.375

Termo de Compromisso

0

0

0

-

-

-

Totais

1

1

3

252.037

119.767

2.375

Fonte: SIAFI

6.5.3 Informações sobre a Prestação de Contas Relativas aos Convênios e Contratos de
Repasse
Quadro 72 - Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade de convênio, termo de cooperação e de
contratos de repasse.

Unidade Concedente
Nome: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro
CNPJ: 10.695.891/0001-00
Exercício da
Prestação das
Contas

Quantitativos e Montante Repassados

Contas Prestadas
2014

Contas NÃO
Prestadas
Contas Prestadas

2013

Contas NÃO
Prestadas
Contas Prestadas

2012

Anteriores a
2012

UG/GESTÃO: 158099/26413

Quantidade
Montante Repassado
Quantidade
Montante Repassado
Quantidade
Montante Repassado
Quantidade
Montante Repassado
Quantidade
Montante Repassado

Contas NÃO
Prestadas

Quantidade

Contas NÃO
Prestadas

Quantidade

Montante Repassado
Montante Repassado

Instrumentos
(Quantidade e Montante Repassado)
Convênios

Contratos de Repasse

-

-

Fonte: SIAFI
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6.5.4 Informações sobre a Análise das Prestações de Contas de Convênios e de Contratos de
Repasse
Quadro 73 - Visão Geral da análise das prestações de contas de Convênios e Contratos de Repasse.

Posição 31/12
em R$ 1,00

Unidade Concedente ou Contratante
Nome:
CNPJ:

UG/GESTÃO:
Instrumentos

Exercício da
Prestação das
Contas

Quantitativos e Montantes Repassados
Quantidade de Contas Prestadas

Com Prazo de
Análise ainda
não Vencido
2014

Com Prazo de
Análise
Vencido

2013

Contas
Analisadas

Contas NÃO
Analisadas

Contas
Analisadas
Contas
NÃO
Analisadas
Contas
Analisadas

Exercício
Anterior a 2012

Contratos de
Repasse

-

-

Quantidade Aprovada

-

-

Quantidade Reprovada

-

-

Quantidade de TCE

-

-

Montante Repassado (R$)

-

-

Quantidade

-

-

Montante Repassado (R$)

-

-

Quantidade Aprovada

-

-

Quantidade Reprovada

-

-

Quantidade de TCE

-

-

Montante Repassado (R$)

-

-

Contas
Quantidade
NÃO
Montante Repassado (R$)
Analisadas
Quantidade de contas prestadas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Quantidade de Contas Prestadas

2012

Convênios

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Contas NÃO
Analisadas

-

-

-

-

-

-

Contas NÃO
Analisadas

-

-

-

-

-

-

Contas
analisadas

Fonte: PROAD

6.5.5 Análise Crítica
As transferências realizadas pelo IFTM em 2014 encontram-se em situação regular e
compreendem:
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1) Termo de Cooperação nº 001/2013 (2ª parcela), firmado com a Universidade Federal
Fluminense, tem como objetivo a realização do Curso de Pós-Graduação em Computação, stricto
sensu (DINTER), visando a formação de 15 professores deste IFTM, lotados nos campus Uberaba,
Uberlândia, Uberlândia Centro e Paracatu. Salientamos que esse termo encontra-se em andamento.
2) Termo de Cooperação nº 01/2014, firmado com o Instituto Federal do Espírito Santo, tem
como finalidade a realização dos Jogos dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia JIF'S 2014, da região sudeste. Ressaltamos que este termo já se encontra finalizado, com seu
Relatório de Cumprimento do Objeto devidamente avaliado e homologado.
6.6 SUPRIMENTO DE FUNDOS
6.6.1 Concessão de Suprimento de Fundos
Quadro 74 - Concessão de suprimento de fundos

Meio de Concessão
Exercício
Financeiro

2014

Código

Nome ou Sigla

Quantidade

Valor
Total

Quantidade

Valor Total

Valor do
maior
limite
individual
concedido

158099

IFTM - Reitoria
IFTM - Campus
Uberaba
IFTM - Reitoria
IFTM - Campus
Uberaba
IFTM - Reitoria
IFTM - Campus
Uberaba

-

-

4

8.000,00

2.000,00

-

-

6

12.000,00

2.000,00

-

-

4

8.000,00

2.000,00

-

-

5

16.000,00

4.000,00

-

-

1

300,00

300,00

-

-

6

19.000,00

6.000,00

Unidade Gestora (UG) do SIAFI

158310
158099

2013

158310
158099

2012

158310

Cartão de Pagamento do
Governo Federal

Conta Tipo B

Fonte: Processos de Concessão de Suprimento de Fundos

6.6.2 Utilização de Suprimento de Fundos
Quadro 75 - Utilização de suprimento de fundos

Unidade Gestora (UG) do
SIAFI

Conta Tipo B

-

-

Saque
Fatura
Total
Valor dos Valor das
(a+b)
Quantidade Saques
Faturas
(a)
(b)
4
236,30
2.643,38 2.879,68

-

-

18

348,98

7.169,93

7.518,91

-

-

1

83,30

1.950,00

2.033,30

-

-

21

1.112,68

8.549,52

9.662,20

Exercício
Código

2014

2013

Nome ou Sigla

158099 IFTM - Reitoria
IFTM
Campus
158310
Uberaba
158099 IFTM - Reitoria
IFTM
Campus
158310
Uberaba

Cartão de Pagamento do Governo Federal

Valor
Total

Quantidade

Fonte: SIAFI
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6.6.3 Classificação dos Gastos com Suprimento de Fundos
Quadro 76 - Classificação dos gastos com suprimento de fundos no exercício de referência

Unidade Gestora
(UG) do SIAFI
Nome ou
Código
Sigla

Classificação do Objeto Gasto
Elemento de Despesa

33390.30.00 MATERIAL
DE CONSUMO

158099

IFTM REITORIA

33390.39.00 OUTROS
SERVICOS DE
TERCEIROS-PESSOA
JURIDICA

33390.30.00 MATERIAL
DE CONSUMO

158310

IFTM CAMPUS
UBERABA

Subitem da Despesa

Total

03 - combustíveis e lubrificantes. p/ outras
finalidades
24 - material p/ manut.de bens
imóveis/instalações

804,44

25 - material p/ manutenção de bens móveis

13,00

26 - material elétrico e eletrônico

407,96

29 - material p/ áudio, vídeo e foto

125,00

39 - material p/ manutenção de veículos

0,56

01 - assinaturas de periódicos e anuidades

25,94

16 - manutenção e conservação. de bens
imóveis

800,00

17 – manutenção e conservação de máquinas e
194,04
equipamentos
18 - serviços de estacionamento de veículos

150,00

19 - manutenção e conservação de veículos

304,98

66 - serviços judiciários

35,76

01 - combustíveis e lubrificantes automotivos

864,97

04 - gás e outros materiais engarrafados

90,00

09 - material farmacológico

167,82

12 - material de coudelaria ou de uso
zootécnico
14 - material educativo e esportivo

9,60
160,00

18 - materiais e medicamentos p/ uso
veterinário
19 - material de acondicionamento e
embalagem

333,00
67,80

22 - material de limpeza e prod. de
higienização
24 - material p/ manut. de bens
imóveis/instalações
25 - material p/ manutenção de bens móveis
33390.39.00 OUTROS
SERVICOS DE
TERCEIROS-PESSOA
JURIDICA

18,00

28,40
720,50
2.396,03

26 - material elétrico e eletrônico

26,00

31 - sementes, mudas de plantas e insumos.

110,00

39 - material p/ manutenção de veículos

410,00
17 - manutenção e conservação de máquinas e
894,79
equipamentos
19 - manutenção e conservação de veículos
1.000,00
63 - serviços gráficos e editoriais

240,00

Fonte: SIAFI
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6.6.4 Análise Crítica
As despesas contraídas por meio de cartão corporativo são para atendimento único e
exclusivo em situações emergenciais e/ou excepcionais que não podem aguardar os procedimentos
da legislação aplicável às aquisições e contratações na administração pública, sob pena de
acarretarem prejuízos maiores a esta instituição, que tem como objetivo o ensino, pesquisa e
extensão, especialmente no Campus Uberaba por se tratar de uma área rural com situações
peculiares e imprevisíveis.
7 GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS
RELACIONADOS
7.1 ESTRUTURA DE PESSOAL DA UNIDADE
7.1.1 Demonstração e Distribuição da Força de Trabalho à Disposição da Unidade
Jurisdicionada
Quadro 77 - Força de Trabalho da UJ

Lotação

Tipologias dos Cargos
1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)

Ingressos Egressos
no
no
Exercício Exercício

Autorizada

Efetiva

0

951

261

60

0

951

261

60

946

259

57

3

1

3

2

1

74

50

66

1025

311

126

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. Servidores de carreira vinculada ao órgão
1.2.2. Servidores de carreira em exercício
descentralizado
1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório
1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e
esferas
2. Servidores com Contratos Temporários
3. Servidores sem Vínculo com a Administração
Pública
4. Total de Servidores (1+2+3)

0

Fonte: DGP/SIAPE - EXERCÍCIO 2014
Quadro 78 - Distribuição da Lotação Efetiva

Tipologias dos Cargos

Lotação Efetiva
Área Meio

Área Fim

295

656

1.1. Servidores de Carreira (1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5)

295

656

1.1.2. Servidores de carreira vinculada ao órgão

293

653

1.1.4. Servidores de carreira em exercício provisório

1

2

1.1.5. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas

1

1

1. Servidores de Carreira (1.1)

1.1.3. Servidores de carreira em exercício descentralizado

74

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

295

730

Fonte: DGP/SIAPE - EXERCÍCIO 2014
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Quadro 79 - Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções
Gratificadas

Lotação
Autorizada

Efetiva

Ingressos
no
Exercício

64

64

26

15

64

64

26

15

64

63

26

15

1. Cargos em Comissão

Egressos
no
Exercício

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
1.2.4.

Sem Vínculo

1.2.5.

Aposentados

2. Funções Gratificadas

1

184

178

87

71

184

178

87

71

3. Funções Comissionadas de Coordenação de Curso

63

46

31

23

3.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão

63

45

30

23

1

1

288

144

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão
2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado
2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas

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)

311

109

Fonte: DGP/SIAPE - EXERCÍCIO 2014

7.1.2 Qualificação e capacitação da Força de Trabalho
A formação e a capacitação contínua do quadro de servidores do IFTM têm ocupado no
decorrer dos últimos anos, lugar de destaque na execução da política de desenvolvimento de seus
servidores. No ano de 2014 foram capacitados 551 servidores, em ações de participação em
congressos, seminários, cursos, e similares, além de proporcionar aos mesmos afastamentos para
pós-graduação, licenças capacitação, horário especial de estudante, para ações de qualificação em
educação formal.
Na constante busca de crescimento associado à oferta de uma educação de qualidade à
comunidade, as ações de incentivo e promoção à qualificação dos servidores ocorrem das mais
diversificadas maneiras, tendo sempre em vista, o atendimento à legislação vigente, o perfil
profissional adequado e o seu alinhamento com o Plano de Desenvolvimento Institucional e o
efetivo alcance dos objetivos instituídos.
A construção de um adequado perfil profissional passa, necessariamente, pela formação
profissional sua área de atuação e dentro desta ótica, apresentamos a seguir ações de relevância na
constituição, composição e principalmente, formação e capacitação do quadro de servidores do
IFTM.
•

•

Celebração de convênios com instituições de ensino superior com vistas a implantação de
programa institucional para formação de mestres e doutores e, conseqüente, incremento no
número de grupos de pesquisa existentes, viabilizando a manutenção e continuidade das
políticas e programas de pós-graduação Interinstitucionais (MINTER e DINTER), voltados
para a formação docente.
Autorização de afastamento para qualificação/participação em programas de pós-graduação
stricto sensu, no país e no exterior.
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•

•

•

Capacitação de Servidores Públicos em Processo de Qualificação e Requalificação – Esta
ação comporta 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.
Participação e apresentação de trabalhos em eventos científicos como congressos,
seminários e congêneres, ocasiões em que além de adquirir novos conhecimentos,
atualizando-se, os professores tem oportunidade de divulgar os conhecimentos construídos
na Instituição.
Concessão de licença capacitação, horário especial para servidor estudante ou redução da
carga horária dedicada ao ensino e demais atividades acadêmicas e administrativas.

O IFTM possui ainda o Plano Anual de Capacitação gerenciado pela Diretoria de Gestão de
Pessoas, através da Coordenação Geral de Desenvolvimento de Pessoas do IFTM, onde se
encontram contempladas várias ações de capacitação ofertadas a todos os servidores do Instituto,
inclusive aos ocupantes do cargo de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico.O Plano é
elaborado mediante levantamento das demandas de capacitação, sendo que a CGDP/DGP auxilia no
processo de identificação das áreas de capacitação, contratação, organização e execução do plano.
O desenvolvimento das políticas de formação do servidor depende muito do interesse e
motivação do mesmo quanto à sua adesão aos programas de capacitação ofertados, de maneira que
a administração não possui condições de intervenção nos resultados, o que poderia ser minimizado
pela adequação dos instrumentos de avaliação funcional que pudessem valorizar e incentivar a
participação dos mesmos.
Relevante também citar que mesmo com o aumento quantitativo do quadro de servidores do
IFTM, houve também uma evolução qualitativa no perfil dos mesmos que buscaram melhorias na
formação educacional motivados pelos benefícios financeiros possibilitados pelos Planos de
Carreiras e pelo incentivo à qualificação do IFTM.
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Vencimentos
e Vantagens
Retribuições Gratificações
Fixas
Adicionais

Benefícios
Indenizações Assistenciais e
Previdenciários

Despesas Variáveis

Quadro 80 - Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada

Demais
Despesas
Variáveis

Fonte: DWSIAPE/DWSCDP/Relatórios PROAD/IFTM

Membros de poder e agentes políticos
0
0
0
0
0
0
0
2014
Exercícios
0
0
0
0
0
0
0
2013
Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade jurisdicionada
2.070.906,44
315.652,29
2014 48.191.796,31 4.137.007,58 9.760.708,12 25.153.247,76 5.006.906,98
Exercícios
1.885.625,41
280.884,53
2013 39.062.125,05 3.231.929,84 8.153.208,86 19.852.952,53 5.035.504,03
Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade jurisdicionada
0
38.184,00
5.909,42
1.452,14
2.248,20
0
0
2014
Exercícios
0
32.857,32
4.622,54
978,12
0
0
0
2013
Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários)
0
0
0
0
0
0
0
2014
Exercícios
0
0
0
0
0
0
0
2013
Servidores cedidos com ônus
0
97.445,53
245.778,32
39.503,67
49.953,77
0
2014 469.743,54
Exercícios
0
80.905,72
188.197,82
30.042,00
41.568,77
150,7
2013 397.288,07
Servidores com contrato temporário
0
349.709,29
307.929,06
394.290,97
129,42
0
2014 3.155.180,24
Exercícios
0
315.349,80
141.947,88
374.952,80
0
0
2013 2.722.579,64

Tipologias/
Exercícios

7.1.3 Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada

0
0

Total

0
0
0
0
26.243,04
26.243,04
0
0

0
0
94,23
7.460,75
0
0
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4.207.238,98
3.554.830,12

928.762,10
771.856,87

0
0

47.793,76
38.701,80

1.223.103,85 96.103.689,18
1.304.232,50 78.997.399,24

0
0

Decisões
Judiciais

0
243,82

244.359,85
190.936,49

0
0

Despesas de
Exercícios
Anteriores

7.1.4 Irregularidades na área de pessoal
No ano de 2014 não houve ocorrência de irregularidade na área de pessoal constatada
diretamente pela Diretoria de Gestão de Pessoas do IFTM ou pela Auditoria Interna do Instituto.
No entanto a Instituição recebeu recomendação decorrente de auditoria realizada pela
Controladoria Regional da União no Estado de Minas Gerais, cadastrada sob o número 201408640
com as seguintes solicitações:
1. Restituir ao erário os valores pagos indevidamente, a partir de 08/11/2010, referentes à
vantagem do revogado Art. 192, inciso I, da Lei nº 8.112/90 aos servidores indicados no
documento;
2. Pagamento de exercícios anteriores dos valores recebidos a menor pelos servidores
indicados no relatório, referente à vantagem do revogado Art. 192, inciso I, da Lei nº
8.112/90;
3. Revisar e retificar os pagamentos da vantagem do revogado Art. 192, inciso I, da Lei nº
8.112/90, referente aos servidores elencados no documento, apresentando o resultado
dos referidos trabalhos à CGU-Regional/MG, com a respectiva documentação
comprobatória.
As providências de regularização:
1. Abertura e instrução dos processos administrativos de pagamento de exercício anterior
em nome dos servidores indicados, os quais se encontram em fase de cálculo de valores.
2. Os servidores que tiveram os CPFs indicados foram notificados na forma da Orientação
Normativa MPOG/SRH nº 11 de 05/11/2010 (Anexo II), apresentaram recurso
administrativo, os quais foram julgados improcedentes pela DGP através de ofício de
notificação aos interessados em relação ao qual esta Diretoria aguarda confirmação de
recebimento para iniciar o desconto na remuneração no importe de 10% ao mês até o
computo do valor total recebido indevidamente.
3. Os servidores elencados tiveram os valores de suas remunerações atualizados na folha de
pagamento, bem como foi pago o retroativo do ano de 2014.
7.1.4.1 Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos
a) A existência de controles internos com a finalidade de detectar possível acumulação
vedada de cargos, funções e empregos públicos;
R: O Instituto Federal do Triângulo Mineiro solicita a todos os servidores, no momento
da entrada em exercício no órgão, o preenchimento da Declaração de Acumulação ou
não Acumulação de Cargos, Empregos, Funções, Proventos e Pensões. Conforme
orientação do TCU, periodicamente a Instituição promove a atualização da Declaração
de Acumulação ou não Acumulação de Cargos, Empregos, Funções, Proventos e
Pensões, esse processo aconteceu em 2013, assim, a próxima atualização ocorrerá em
2015, promovendo-se um intervalo de 02 (dois) anos. Outra prática a ser informada é
que desde o ano de 2011 o IFTM solicita aos servidores que entram em exercício no
órgão a declaração de autorização de acesso às declarações de ajuste anual do imposto
de renda de pessoa física.
b) Tipos de controle implementado e periodicidade de revisão;
R: O controle de não acumulação de cargos se dá por intermédio do preenchimento da
Declaração de Acumulação ou não Acumulação de Cargos, Empregos, Funções,
Proventos e Pensões e a atualização das declarações ocorre a cada 02 (dois) anos.
c) A propriedade dos controles implementados em termos de utilidade e eficiência;
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R: O controle é feito junto aos servidores que entram em exercício no órgão, mediante a
solicitação da entrega da declaração, ação que tem se mostrado aparentemente eficiente,
posto que a verificação das informações é feita no momento da entrega da
documentação para posse. Com relação aos servidores mais antigos, a atualização das
declarações se mostrou um importante instrumento que permitiu a identificação de
situações que demandam atenção, no sentido de verificar a existência ou não de
acúmulo de cargos, entretanto, por se tratar de uma informação prestada pelo próprio
servidor, poderá haver inconsistências.
d) A existência e o quantitativo de servidores que acumulem cargos, funções ou empregos
públicos indevidamente no quadro de pessoal da unidade jurisdicionada.
R: No ano de 2014 não houve registro administrativo de acumulação indevida de cargos
no âmbito do IFTM, considerando a realidade mencionada no item “c”.
7.1.4.2 Terceirização Irregular de Cargos
Quadro 81 - 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
2014
2013
2012

Ingressos
no
Exercício

Egressos
no
Exercício

Açougueiro

1

1

0

0

0

Almoxarife
Auxiliar de Agropecuária (Agricultura ou Auxiliar de
serviços gerais-área ou Trabalhador volante da
Agricultura)
Auxiliar de Serviços Gerais

3

2

0

1

0

18

18

17

0

0

44

38

38

6

0

Auxiliar de Cozinha

13

13

16

0

0

Auxiliar de Manutenção Predial

13

15

3

0

2

Auxiliar de Limpeza

6

8

8

0

2

Carpinteiro

0

1

1

0

1

Copeiro

5

6

5

0

1

Cozinheiro

9

9

13

0

0

Eletricista

2

2

3

0

0

Encanador

1

1

0

0

0

Encarregado

8

8

0

0

0

0

1

1

0

1

9

10

10

0

1

1

1

0

0

0

Motorista

8

7

6

1

0

Operador de Máquina Copiadora (Máquina Reprografia)

10

7

10

3

0

Pedreiro

2

2

2

0

0

Intérprete da Língua Brasileira de Sinais/Língua
Portuguesa/Língua Brasileira de Sinais
Jardineiro
Marceneiro

Pintor

0

0

1

0

0

Porteiro

24

22

37

2

0

Recepcionista

9

8

6

1

0

Servente de Limpeza

67

69

49

0

2

Servente de Obras (Servente de Pedreiro)

0

0

2

0

0

Telefonista 150 horas

1

1

1

0

0

53

47

27

6

0

Vigilante

Análise Crítica da Situação da Terceirização no Órgão
Ao levantar os dados foi detectada uma inconsistência relativa ao quantitativo de contratados, fazendo-se necessária
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uma análise das informações dos últimos três anos e a consequente alteração das informações nos anos de 2012.2013 e
2014. As contratações acima demonstradas são efetivadas com base no Art. 1º, parágrafo 1º do Decreto 2.271/1997 que
autoriza a execução indireta de cargo extinto ou para as atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilância,
transportes, informática, copeiragem, recepção, reprografia, telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e
instalações, 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. Há de se ressaltar ainda que os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar de
Manutenção Predial e Encarregado não constam no Plano de Carreiras dos Técnicos Administrativos em Educação Lei
11.091/95, entretanto encaixam-se na previsão de contratação do Art. 1º, parágrafo 1º do Decreto 2.271/1997.
Fonte: DGP

7.1.5 Riscos identificados na gestão de pessoas
Mediante acompanhamento dos indicadores gerenciais de Recursos Humanos se observa
que alguns fatores recorrentes têm interferido na composição da força de trabalho, sua manutenção,
organização, administração e, principalmente, no desempenho, efetividade e continuidade das
atividades desenvolvidas.
Alta rotatividade: A constante entrada e saída de servidores no quadro da instituição
provocada por exonerações ou redistribuições, aliadas às remoções de servidores entre campus,
situações que em sua grande maioria ocorrem com servidores treinados, representam hoje uma
rotatividade em torno de 25% da força de trabalho trazendo como reflexos a quebra no ritmo de
trabalho, redução da produtividade, capacitações infrutíferas com necessidade de reoferta,
sobrecarga de atividades, aumento de ocorrência de erros com consequente retrabalho, chegando em
alguns casos a implicar na descontinuidade dos serviços.
Ressalte-se que muitas exonerações, redistribuições ou remoções decorrem das limitações
nas carreiras que levam os servidores a buscarem melhores condições de trabalho e remuneração,
quer com ganhos diretos efetivados pelo ingresso em outros cargos ou carreiras públicas ou
privadas, quer com ganhos indiretos mediante redução de despesas pessoais proporcionadas, por
exemplo, com redistribuições e/ou remoções que lotam os servidores em cidades economicamente
mais viáveis aos mesmos.
Capacitação e formação: A promoção da capacitação e o incentivo à formação e
qualificação dos servidores pressupõem a oferta de condições para a participação dos servidores em
congressos, seminários, cursos, programas de pós-graduações, etc, requerendo por parte da
Administração, adoção de políticas de capacitação e formação que viabilizam o afastamento dos
servidores do exercício de suas atribuições ou a concessão de horário especial para servidor
estudante. Tais afastamentos, inobstante os inegáveis e futuros benefícios que poderão ser
produzidos com o incremento e melhoria dos serviços, acaba por acarretar, ainda que
temporariamente, situações que reduzem a força de trabalho efetivamente disponível.
No ano de 2014, foram 81 ocorrências de afastamento para fins de capacitação e formação
do servidor, dos quais 68 de ocupantes do cargo de PEBTT e 13 ocupantes de cargos da carreira de
TAE. Considerando que estas ocorrências afastam integralmente os servidores do exercício das
atividades do cargo, elas significaram uma redução de 14,30% na força de trabalho docente e 2,72%
na dos técnico-administrativos.
Além dos afastamentos acima, ressalte-se que houve, em 2014, 117 concessões de horário
especial a servidor estudante representando 12,27% da força de trabalho desempenhando atividades
em condições/horários/turnos especiais que também interferem na normal rotina dos serviços.
Quantidade de servidores disponíveis frente as necessidades da unidade
jurisdicionada: Fator de constantes reclamações e reivindicações dos gestores é a falta de pessoal
frente o excesso de trabalho. Contudo não foi possível a realização de estudos com fito de
dimensionar e estabelecer o quadro ideal da Instituição e respectivas unidades
administrativas/organizacionais.
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As rotinas de atendimento e manutenção dos serviços prestados pela gestão de pessoas, tem
impossibilitado o desenvolvimento e implementação de ações inovadoras na área, restringindo-se
ao acompanhamento da força de trabalho e sua alocação. Ainda que tenhamos realizado um projeto
piloto junto à Reitoria do IFTM de dimensionamento e mapeamento da distribuição da força de
trabalho com diagnóstico da composição e alocação do quadro real da Reitoria, não foi possível
expandir os trabalhos para toda instituição o que poderia minimizar problemas de alocação de
servidores, movimentações internas de acordo com perfil, aproveitamento do potencial dos
servidores, déficits e sobrecarga de serviço em determinados setores, possibilitando ainda que as
distribuições de novas vagas ocorressem de acordo com o quadro ideal identificado.
Nesse sentido 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.
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Resultado 2014

Resultado 2013

Resultado 2012

Resultado 2011

Fórmula do indicador *

Eliminar acidentes de trabalho e doenças ocupacionais

Meta

Horas/homem de exposição ao risco

(nº de acidentes) x 1.000.000
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03 registros de acidentes do trabalho típicos, sendo dois acidentes sem afastamento e um acidente com 02 dias de afastamentos,
representando no IFTM os índices abaixo:

Nenhum servidor afastado em decorrência de doença ocupacional

TG = (115) x 1.000.000/ (1.612.800) = 71

TF = (3) x 1.000.000/ (1.612.800) = 1,86; e

03 registros de acidentes do trabalho típicos com 115 dias de afastamentos, representando no IFTM os índices abaixo:

Nenhum servidor afastado em decorrência de doença ocupacional.

01 registro de acidente de trabalho com 44 dias de afastamento.

02 registros de acidente de trabalho com 47 dias de afastamento.

Nenhum servidor afastado em decorrência de doença ocupacional.

Horas/homem de exposição ao risco

TG = (dias perdido + dia debitados) x 1.000.000

Taxa de Gravidade:

TF =

Taxa de Frequência:

Preservação da saúde ocupacional dos servidores

Acidentes de Trabalho e doenças ocupacionais

Objetivo

Indicador

Quadro 82 - Acidentes de Trabalho e doenças ocupacionais

Os indicadores gerenciais de Recursos Humanos adotados nos últimos 04 anos visam acompanhar determinados aspectos do quadro de
servidores do IFTM capazes de demonstrar situações que interferem na efetividade e continuidade dos serviços prestados, refletindo ainda sobre sua
adequação em relação a rotatividade, formação, capacitação, disciplina, titulação, alocação e dimensionamento, quantidade existente e demandas.

7.1.6 Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos

Fonte: SIAPE/SIASS-PRODIN/DGP/CGDP

Análise
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No exercício tiveram continuidade 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 exames
periódicos e à análise e elaboração de laudos ambientais para fins de adicionais.

A Equipe de Segurança do Trabalho Multiprofissional (Engenheiro e Assistente Social) necessita ser reforçada com a presença de pelo
menos mais dois servidores de outras áreas, um psicólogo e um enfermeiro do trabalho de maneira a viabilizar o incremento de 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.

A melhoria nas informações sobre os acidentes de trabalho contribuíram para a diminuição da sub-notificação de acidentes, sendo que o
aumento do número de servidores ativos da instituição, por sua vez, não refletiu num aumento de ocorrências.

Em relação à taxa de gravidade, no exercício de 2014 houve uma grande redução nos indicadores, principalmente, pelo fato dos acidentes
ocorridos não apresentarem afastamentos ou apresentar afastamentos reduzidos.

Em 2014 foram registrados 03 acidentes de trabalho, mesma quantidade de 2013, mas que em decorrência do aumento da força de trabalho,
acabou representando uma queda no percentual de acidentes de trabalho.

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.

1. Taxa de freqüência - TF: É o cálculo que permite estabelecer o número de acidentes por milhão de horas/homem de exposição ao risco.

* Desde 2013 o IFTM adotou, como forma de padronização dos indicadores de acidente do trabalho, as Taxas de Freqüência e de Gravidade
que são utilizadas conforme modelo internacional, abaixo detalhado.

- Quantidade de servidores em dezembro de 2014: 946 servidores

- Homem/hora (anual): 1920 horas

Memorial de cálculos:

- Nenhum servidor afastado em decorrência de doença ocupacional

- TG = (09) x 1.000.000/ (1.816.320) = 4,95

- TF = (3) x 1.000.000/ (1.816.320) = 1,65; e

(entradas + saídas /2 ) / total de servidores x 100 (com os substitutos/temporários)
((124 + 42) / 2) / 664 x 100 = 12,50 %
((139 + 48) / 2) / 751 x 100 = 12,45 %
((178 + 72) / 2) / 840 x 100 = 14,88 %
((311 + 126) / 2) / 1025 * 100 = 21,32%

Fórmula do indicador

Resultado 2011

Resultado 2012

Resultado 2013

Resultado 2014

Análise

Manter a rotatividade abaixo de 15%

Meta
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Ainda sobre a rotatividade, julga-se importante registrar que o IFTM em 2014 possuía 3 (três) servidores em Colaboração Técnica junto a
outro órgão, bem como 14 (quatorze) servidores cedidos a outros órgãos.

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.

Em relação à movimentação interna de servidores entre os Campus, ocorreram 76 (setenta e seis) remoções, situação que reduz
momentaneamente a produtividade no Campus de saída, até que a força de trabalho reposta alcance o mesmo ritmo de trabalho do servidor
removido. A prática adotada no âmbito do IFTM é a liberação do servidor para remoção, somente após a chegada e treinamento da nova
força de trabalho.

Desta forma, com base nos indicadores de 2013, observamos um acréscimo no índice na ordem de 6,45% (seis, quarenta e cinco por cento),
superando em 6,33% (seis, trinta e três por cento) o percentual ideal (15%), por situações, em geral que independe da vontade da
administração como encerramento de contratos temporários, vacâncias e aposentadorias.

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 ao grande volume de redistribuições, sendo que em relação aos dois primeiros motivos
não existe como a administração intervir. Por último, as rescisões e/ou términos de contratos temporários responderam por 52,38%
(cinquenta e dois, trinta e oito por cento) das saídas registradas.

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 consequente ampliação de oferta de vagas em toda a rede tem 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.

Minimizar impactos relacionados à produtividade

Rotatividade

Objetivo

Indicador

Quadro 83 - Rotatividade

Capacitar mais de 50% do quadro de servidores ativos.
(Nº servidores capacitados / total servidores) x 100
(377 / 664) x 100 = 56,77%
(360 / 706) x 100 = 50,99%
(417/746) x 100 = 55,89 %
(551/953) x 100 = 57,82 %

Meta

Fórmula do indicador

Resultado 2011

Resultado 2012

Resultado 2013

Resultado 2014

FONTE: PRODIN/DGP/CGDP

Análise

Indicador

Fonte: SISTEC-SIAPE-PRODIN/DGP/CGDP

Análise

Promover a capacitação do servidor como requisito de seu desenvolvimento integral, sua valorização e adequação do perfil profissional às
necessidades requeridas para o exercício das atribuições do cargo ocupado.

Objetivo

Página 156 de 252

No ano de 2014 foi instaurado no âmbito deste Instituto Federal 01 (um) Processo de Sindicância, e foram a julgamento (02) processos
disciplinares, sendo 01 (um) Sindicância e 01 (um) Processo Administrativo Disciplinar. Como resultado de apuração de responsabilidades
houve aplicação de suspensão a um servidor apenado e demissão do cargo a outro servidor apenado.

Disciplina

Quadro 85 - Indicador - Disciplina

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.

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.

No acompanhamento do indicador observamos que a meta estabelecida de 50% de servidores capacitados foi ultrapassada.

A mensuração foi realizada de forma a retratar com fidedignidade o percentual de servidores capacitados, mesmo que alguns servidores
tenham participado de eventos de capacitação em mais de uma ocasião.

Educação Continuada

Quadro 84- Indicador - Educação Continuada

Indicador

Fonte: SIAPE-PRODIN/DGP/CGCPF

0

Técnicos Administrativos Doutores

TOTAL 1 + 2

309
0
37
01
59
139
72
01
355
19
93
93
01
130
19
664

2011

0

46,54%
0
5,57%
0,15%
8,89%
20,93%
10,84%
0,15%
53,46%
2,86%
14,01%
14,01%
0,15%
19,58%
2,86%
1

319
0
45
1
48
133
90
2
387
16
90
90
0
159
31
706

2012

TAE: (93+227+42+3) / 477 * 100 = 76,51%

PEBTT: (223+131+10) / 476 * 100 = 76,47%

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

Carreira/Formação acadêmica

Resultado 2014

0,26%

45,18%
0%
14,11%
0,31%
15,05%
41,69%
28,21%
0,63%
54,82%
4,13%
23,26%
23,26%
0%
41,09%
8,01%

2

341
0
8
2
57
164
108
2
405
16
71
76
0
207
33
746

2013

0,49%

45,71%
0
2,35%
0,59%
16,72%
48,09%
31,67%
0,59%
54,29%
3,95%
17,53%
18,77%
0,00%
51,11%
8,15%

TAE: (Graduados+Aperfeiçoados+Especialistas+Mestres+Doutores) / Total de TAE * 100

PEBTT: (Mestres+doutores+PHD) / Total de PEBB * 100

3

476
0
24
2
86
223
131
10
477
13
99
93
0
227
42

0,63%

49,95%
0%
5,04%
0,42%
18,07%
46,85%
27,52%
2,10%
50,05%
2,74%
20,89%
19,62%
0,00%
47,89%
8,86%
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953

2014

Composição do quadro efetivo de servidores do IFTM com 60% dos professores de EBTT possuindo no mínimo o
título de mestre e 60% dos TAE possuindo formação em nível superior.

Meta

Fórmula do indicador

Ter um quadro de servidores de alto nível, incentivando a formação dos mesmos com vistas à qualificação e evolução
do perfil profissional, adequação no desempenho das atribuições do cargo/função ocupada, desenvolvimento na
carreira e prestação de serviços de excelência à comunidade.

Titulação do Corpo Docente e Técnicos Administrativos

Objetivo

Indicador

Quadro 86 - Indicador - Titulação do Corpo Docente e Técnicos Administrativos

19
02
07
0
39

Licença para capacitação

Afastamento mestrado no país

Afastamento mestrado no exterior

Afastamento doutorado no país

PEBTT
(476)

Estudo ou missão no exterior

Motivo afastamento

8,19

0

1,47

0,42

3,99

%

01

02

02

07

01

(477)

TAE

TOTAL: (98/953) x 100 = 10,28 %

TAE: (25/477) x 100 = 5,24 %

0,21

0,42

0,42

1,46

0,21

40

02

09

09

20

(953)

GERAL
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4,19

0,21

0,94

0,94

2,09

%

(Nº servidores afastados / total servidores) x 100 (aferido por carreira e total)

Fórmula do indicador

%

Identificar os fatores de maior impacto na redução da força de trabalho disponível, mantendo os
níveis de afastamento abaixo de 15%, não se considerando na métrica aqueles oriundos de licenças
médicas.

Meta

Resultado 2014

Acompanhar a incidência de afastamentos legais que interferem e reduzem a força de trabalho
disponível

Objetivo

PEBTT: (73/476) x 100 = 15,43 %

Redução da Força de Trabalho

Quadro 87 - Redução da Força de Trabalho

Registre-se que a meta estabelecida de titulação foi superada em mais de 16 pontos percentuais em cada uma das
carreiras que compõe o quadro efetivo de servidores da Instituição.

Indicador

Fonte: SISTEC-SIAPE-PRODIN/DGP/CGDP

Análise

Observa-se que mesmo com o aumento quantitativo do quadro de servidores do IFTM, houve também uma evolução
qualitativa no perfil dos mesmos que buscaram melhorias na formação educacional motivados pelos benefícios
financeiros possibilitados pelos Planos de Carreiras e pelo incentivo à qualificação do IFTM.

73

Sub- Total B (servidor com licença médica dos 02 tipos foi somado apenas
uma vez)

Total de servidores afastados (A + B)

Análise

-

-

25

-

-

-

-

5,24

-

-

-

411

313

72

271

98

18,19

-

-

43,12

32,84

7,55

28,43

10,28

0,10

1,36

0,31

0

0

0,10
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Quanto aos TAE a maior incidência foi de servidores cedidos, representando 2,09% dos

Na carreira de PEBTT a maior incidência de afastamentos foi em decorrência de afastamento para
doutorado no país com 8,19 %, constituindo-se em fator determinante no cômputo do quadro geral,
respondendo essa ocorrência por 4,19 % do total de afastamentos.

A aferição buscou tipificar e quantificar as ocorrências de afastamentos legais de servidores,
estabelecendo o grau de incidência de cada um dos tipos identificados nas carreiras de PEBTT e
TAE e seus reflexos no quadro geral de efetivos.

-

-

15,34

-

-

-

5,24

01

-

-

Licença para acompanhar familiar doente

-

25

0

13

Média de dias de afastamento por servidor afastado por questões médicas (C /
B)

-

Licença para tratamento da própria saúde

15,34

0

2,09

03

5.694

73

Sub- Total A

0,21

10

0,42

0

-

01

Licença para trato de interesse particular

0,63

02

0

0

Sub-Total C (total de dias de afastamento por licenças médicas)

03

Cessão

0,21

0

0

01

593

01

Colaboração Técnica

0

0

0

Total de dias de licença (familiar doente)

0

Pós-doutorado no exterior

0

0

5.101

0

Pós-doutorado no país

0,21

Total de dias de licença (própria saúde)

01

Afastamento doutorado no exterior

Resultado 2014

Fórmula do indicador *

Reduzir o número de dias e a quantidade de servidores afastados.

Meta

Total: 251.592 dias

- Quantidade de servidores: 953 servidores

- Dias/homem de trabalho (anual): 264 dias

Memorial de cálculos:

TG = (5.694) x 100/ (251.592) = 2,26%

5.694 dias de afastamentos representando no IFTM os índices abaixo:

Dias/homem de trabalho

TG = (nº de dias com afastamentos) x 100

Taxa de Gravidade:

Preservação da saúde ocupacional dos servidores

Taxa de Gravidade para Afastamentos - Própria Saúde e Acompanhamento Familiar

Quadro 88 - Taxa de Gravidade para Afastamentos - Própria Saúde e Acompanhamento Familiar

Objetivo

Fonte: SISTEC-SIAPE-SIASS-PRODIN/DGP
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A título de acompanhamento foram registrados junto ao SIASS 313 servidores com ocorrência de
afastamentos. Os afastamentos somaram 5.694dias representando, em média, 18,19 dias de
afastamento por servidor licenciado.

Importante ressaltar que não compôs a métrica do indicador os afastamentos para tratamento de
saúde do próprio servidor ou para acompanhamento de familiar doente, uma vez que o controle de
tais ocorrências independe da vontade administrativa.

Contudo a meta restou ultrapassada em relação aos afastamentos de professores que apresentaram o
índice de 15,34 %.

No acompanhamento do indicador observamos que a meta estabelecida de manter abaixo de 15%
os índices de afastamento foi observada em relação ao quadro geral (10,28 %) e aos servidores da
carreira de TAE (5,24 %).

afastamentos da carreira.

Em 2014 a taxa de gravidade ficou em 2,26%. Este indicador será utilizado como parâmetro para os próximos anos.

V

L

V

2010

2010

2014

O

O

O

Natureza

01/2014

06/2010

04/2010

Identificação do
Contrato

14.428.415/0001-75

05.119.366/0001-06

07.834.205/0001-11

Empresa Contratada (CNPJ)

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.

Fonte: Coordenação de Administração do Campus

CNPJ: 10.695.891/0002-82

17/02/2014

01/11/2010

04/08/2010

Início

16/02/2015

31/10/2015

16/01/2014

Fim

Período Contratual de Execução
das Atividades Contratadas

Informações sobre os Contratos

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

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

Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.

LEGENDA

Observações:

Área

Ano do
Contrato

UG/Gestão: 158309

Nome: Instituto Federal De Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Paracatu

Unidade Contratante

10

P

10

C

8

8

P

8

8

C

C

A

P

E
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P

Nível de Escolaridade Exigido dos
Trabalhadores Contratados
F
M
S

Quadro 89 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva - Campus Paracatu

7.2.1 Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância

Sit.

Taxa de gravidade - TG: A taxa de gravidade representa a perda de dias com afastamentos em relação ao total de dias de trabalho
(exposição).

7.2 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO E DE ESTAGIÁRIOS

Fonte: SISTEC-SIAPE-SIASS-PRODIN/DGP

Análise

* Visando a padronização dos indicadores de afastamentos no IFTM em 2014, foi criada a Taxas de Gravidade.

L

L

V

V

2013

2013

2013

2014

O

O

O

O

Natureza

38/2014

16/2013

15/2013

12/2013

Identificação do
Contrato

09.632.105/0001-38

11.018.334/0001-09

08.529.535/0001-66

14.032.556/0001-74

Empresa Contratada
(CNPJ)

Ano do
Contrato

Área

Natureza

UG/Gestão: 158311 / 26413

Fim

09/11/2015

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

6

4

27

7

P

6

4

27

7

C

Unidade Contratante

Identificação do
Contrato

Empresa Contratada (CNPJ)

Início

Fim

Período Contratual de Execução
das Atividades Contratadas

Informações sobre os Contratos

CNPJ: 10.695.891/0004-44

0

0

1

1

C

0

0

0

0

P

0

0

0

0

C

P

C

P

C

C

Sit.

A

P

E

P

Sit.
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P

Nível de Escolaridade Exigido dos
Trabalhadores Contratados
F
M
S

0

0

1

1

P

Nível de Escolaridade Exigido dos
Trabalhadores Contratados
F
M
S

Quadro 91 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva - Campus Ituiutaba

10/11/2014

14/10/2013

05/09/2013

01/07/2014

Início

Período Contratual de
Execução das Atividades
Contratadas

Nome: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Ituiutaba

Fonte: Campus Uberlândia

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.

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

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

Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.

LEGENDA

CNPJ: 10.695.891/0005-25
Informações sobre os Contratos

Observações: Contratos relativos ao Campus Uberlândia e Uberlândia Centro

Área

Ano do
Contrato

UG/Gestão: 158312

Nome: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Uberlândia

Unidade Contratante

Quadro 90 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva - Campus Uberlândia

V

L

V

2011

2014

2014

O

O

O

O

182014

162014

102011

212013

11.499.545/0001-00

07.655.416/0001-97

07.705.117/0001-10

05.119.366/0001-06

O
O
O
O
O

L

V

V

L

L

2013

2013

2013

2013

2013

12/10/2015

13/10/2015

13/10/2014

27/10/2014

Unidade Contratante

30/2013

25/2013

24/2013

18/2013

15/2013

07/2012

Identificação do
Contrato

10.551.135/0001-07

08.529.535/0001-66

10.423.276/0001-36

10.423.276/0001-36

08.342.488/0001-47

03.108.004/0001-86

Empresa Contratada
(CNPJ)

01/11/2013

15/10/2013

20/09/2013

14/09/2013

13/08/2013

24/02/2012

Início

31/10/2015

14/10/2015

19/09/2015

13/09/2015

12/08/2015

23/05/2014

Fim

Período Contratual de Execução
das Atividades Contratadas

Informações sobre os Contratos

CNPJ: 10.695.891/0001-00

8

10

8

12

12

7

6

4

6

4

P

12

7

6

4

6

4

C

1

1

1

P

1

1

1

C

P

C

Nível de Escolaridade Exigido dos
Trabalhadores Contratados
F
M
S

8

10

8

12

LEGENDA

P

P

P

P

P

E

Sit.

A

A

E

E
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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.
Os Contratos relacionados são relativos à Reitoria, Campus Patos de Minas e Unidade de Educação a Distância.

O

V

2012

Natureza

Área

Ano do
Contrato

UG/Gestão: 158099

14/10/2014

28/10/2014

14/10/2011

30/07/2013

Quadro 92 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva - Reitoria

Nome: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Reitoria

Fonte: Campus Ituiutaba

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.

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

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

Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.

LEGENDA

Observações:

L

2013

Fonte: Coordenação de Acompanhamento de Contratos - Reitoria

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.

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

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

Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.
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L

V

L

2013

2014

2014

O

O

O

Natureza

42/2014

27/2014

62/2013

Identificação do
Contrato

18.217.017/0001-60

14.428.415/0001-75

10.551.135/0001-07
01/10/2014

01/06/2014

02/01/2014

Início

30/09/2015

30/05/2015

01/01/2016

Unidade Contratante

Ano do
Contrato

Área

Natureza

Identificação do
Contrato

Empresa Contratada
(CNPJ)

Início

Fim

Período Contratual de Execução
das Atividades Contratadas

Informações sobre os Contratos

CNPJ: 10.695.891/0002-82

P

Quadro 94 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra - Campus Paracatu

Nome: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Paracatu

UG/Gestão: 158309 / 26413

Fim

Período Contratual de Execução
das Atividades Contratadas

7.2.2 Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo Plano de Cargos do Órgão

Fonte: SICON - Setor de Contratos

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.

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

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

Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.

LEGENDA

CNPJ: 10.695.891/0003-63
Informações sobre os Contratos
Empresa Contratada (CNPJ)

Observações: Os contratos se referem aos Campus Uberaba e Patrocínio.

Área

Ano do
Contrato

UG/Gestão: 158310/26413

Nome: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Uberaba

Unidade Contratante - Campus Uberaba

C

4

25

1

4

1

P

1

4

1

C

P

C

C

P

C

P

Sit.

A

P

Sit.
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C

Nível de Escolaridade Exigido dos
Trabalhadores Contratados
F
M
S

5

25

P

Nível de Escolaridade Exigido dos
Trabalhadores Contratados
F
M
S

Quadro 93 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva - Campus Uberaba

5

O

02/2011

05.119.366/0001-06

05/05/2011

04/05/2015

1

Unidade Contratante

Quadro 95 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra - Campus Uberlândia

Área

12

12

Ano do
Contrato

2012

2013

UG/Gestão: 158312 / 26413

O

O

Natureza

01/2013

01/2012

Identificação do
Contrato

14.032.556/0001-74

08.491.163/0001-26

Empresa Contratada
(CNPJ)

08/01/2014

01/01/2014

Início

31/12/2014

31/12/2014

Fim

Período Contratual de Execução
das Atividades Contratadas

Informações sobre os Contratos

CNPJ: 10.695.891/0005-25

Nome: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Uberlândia

Fonte: Coordenação de Administração do Campus

P

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.

1

4

18

P

4

18

C

0

0

P

0

0

C

0

0

C
P

P

Sit.
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0

0

P

Nível de Escolaridade Exigido dos
Trabalhadores Contratados
F
M
S

O Contrato nº 04/2010, relativo ao serviço de Vigilância, foi encerrado em 16/02/2014 devido a infrações da contratada com atrasos na atualização da documentação do SICAF,
além de atrasos nas rescisões contratuais dos seus funcionários, gerando resoluções nas esferas sindical e judicial. O IFTM-Campus Paracatu, abriu no final do exercício de 2013,
processo licitatório para contratação de nova empresa, cujo contrato nº 01/2014 foi firmado em 17/02/2014.

Análise Crítica:

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

2011

4

5

9

4

2013

2013

2013

2014

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

53/2014

22/2013

22/2013

22/2013

12/2013

12/2013

12/2013

12/2013

10/2013

9/2013

13.430.005/0001-04

06.372.798/0001-89

06.372.798/0001-89

06.372.798/0001-89

14.032.556/0001-74

14.032.556/0001-74

14.032.556/0001-74

14.032.556/0001-74

09.617.025/0001-03

06.372.798/0001-89

20/12/2014

9/12/2014

9/12/2014

9/12/2014

1/7/2014

1/7/2014

1/7/2014

1/7/2014

01/01/2014

14/11/2013

19/12/2015

8/12/2015

8/12/2015

8/12/2015

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

21/07/2014

31/12/2014

4

2

0

1

0

1

1

1

4

13

0

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fonte: Campus Uberlândia

A

P

P

P

P

P

P

P

E

P

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.

4

2

0

1

0

1

1

1

4

13
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O Contrato 10/2013 foi rescindido unilateralmente, devido a empresa não ter cumprindo as verbas salariais com seus funcionários e atualmente encontra-se em demanda judicial
trabalhista.

Análise Crítica:

Observações: Contratos relativos ao Campus Uberlândia e Uberlândia Centro
LEGENDA
Área:
1.
Segurança;
2.
Transportes;
3.
Informática;
4.
Copeiragem;
5.
Recepção;
6.
Reprografia;
7.
Telecomunicações;
8.
Manutenção de bens móveis
9.
Manutenção de bens imóveis
10. Brigadistas
11. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes
12. Outras

9

5

2013

12

4

2013

2013

12

2013

2013

12

2013

2

2

12

12

12

2013

2014

2014

2013

2014

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Natureza

152014

212013

162014

162014

232013

172014

222013

162014

162014

212013

162014

212013

Identificação do
Contrato

04.130.128/0001-20

05.119.366/0001-06

07.655.416/0001-97

07.655.416/0001-97

14.345.806/0001-26

13.892.384/0001-46

06.372.798/0001-89

07.655.416/0001-97

07.655.416/0001-97

05.119.366/0001-06

07.655.416/0001-97

05.119.366/0001-06

Empresa Contratada (CNPJ)

17/10/2014

30/07/2013

28/10/2014

28/10/2014

05/08/2013

03/11/2014

01/08/2013

28/10/2014

28/10/2014

30/07/2013

28/10/2014

30/07/2013

Início

16/10/2015

27/10/2014

13/10/2015

13/10/2015

04/08/2014

16/10/2015

31/07/2014

13/10/2015

13/10/2015

27/10/2014

13/10/2015

27/10/2014

Fim

Período Contratual de Execução
das Atividades Contratadas

Informações sobre os Contratos

CNPJ: 10.695.891/0004-44

2

1

2

2

1

1

P

2

1

2

2

1

1

C

1

1

1

1

1

1

P

1

1

1

1

1

1

C

P

C

Nível de Escolaridade Exigido dos
Trabalhadores Contratados
F
M
S

A

E

A

A

E

A

E

A

A

E

A

E

Sit.
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Observações: Referente a área 12 do contrato 16/2014 refere-se ao cargo de Almoxarife; Referente a área 12 do contrato 21/2013 refere-se ao cargo de jardineiro; E quanto a área 12
do contrato 15/2014 refere-se ao cargo de Trabalhador volante da Agricultura.

9

2014

5

2014

6

5

2013

9

4

2014

2013

4

2013

2014

Área

Ano do
Contrato

UG/Gestão: 158311 / 26413

Nome: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Ituiutaba

Unidade Contratante

Quadro 96 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra - Campus Ituiutaba

Unidade Contratante

2013

2013

2013

Ano do
Contrato

12.3
4, 5, 6,
9 e 12.2
4, 9,
12.1 e
12.2

Área

O

O

O

Natureza

UG/Gestão: 158099 / 26413

25/2013

16/2013

01/2013

Identificação do
Contrato

08.529.535/0001-66

09.617.025/0001-03

12.408.674/0001-09

Empresa Contratada
(CNPJ)

15/10/2013

16/08/2013

18/02/2013

Início

14/10/2015

23/05/2014

13/10/2014

Fim

Período Contratual de
Execução das Atividades
Contratadas

Informações sobre os Contratos

CNPJ: 10.695.891/0001-00

7

3

P

Quadro 97 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra - Reitoria

Nome: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Reitoria

Fonte: Campus Ituiutaba

7

3

C

2

2

P

2

2

C

P

C

p

E

E
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Nível de Escolaridade Exigido dos
Trabalhadores Contratados
F
M
S

Sit.

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.

Todas as ocorrências geradas são anexadas aos processos de contratação conforme Norma Operacional nº 01/2011 do IFTM, sendo que as contratadas, até o dado momento,
atenderam as solicitações de ajustes encaminhadas pelos fiscais de contrato.

Análise Crítica:

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

12.3

2014

2014

O

O

O

O

O

O

O

O

29/2014

27/2014

19/2014

18/2014

17/2014

39/2013

29/2013

28/2013

08.952.743/0001-73

08.952.743/0001-73

02.780.863/0001-54

11.108.001/0001-70

06.372.798/0001-89

09.617.025/0001-03

09.617.025/0001-03

08.605.317/0001-63

03/11/2014

20/10/2014

25/05/2014

1º/09/2014

25/08/2014

16/12/2013

09/12/2013

09/12/2013

02/11/2015

19/10/2015

24/08/2015

31/08/2015

24/08/2015

30/05/2014

23/05/2014

08/12/2015

2

3

1

3

1

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

A

A

A

A

A

E

E

p

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.

2

3

1

3

1

3

2
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Foram registrados alguns casos isolados de atrasos no pagamento de verbas trabalhistas, os quais foram sanados de forma rápida e amigável, enquanto outros registramos a seguir.
Em relação ao Contrato 01/2013 houve inadimplência da Empresa quanto às obrigações de recolhimento de INSS dos empregados, apesar de encaminhar demonstrativos de Guias e
SEFIP os extratos pessoais pelo NIS demonstrando o contrário. Ocorreu a suspensão dos pagamentos mensais, rescisão com aplicação de multa administrativa, bem como resolução
judicial com depósito do crédito retido em favor dos empregados. Concernente aos contratos 16/2013, 29/2013 e 39/2013 houve inadimplência quanto às obrigações de pagamento
de salários, vales transporte e acertos rescisórios, ocasionando a suspensão dos pagamentos mensais, rescisão com aplicação de multas administrativas e impedimento de licitar, bem
como resolução judicial com depósito do crédito retido em favor dos empregados. Alusivo ao Contrato 25/2013 informamos que houve inadimplência quanto às obrigações
trabalhistas de pagamento de salários, vales transporte e acertos rescisórios, além de ingerências administrativas e disciplinares. Sendo necessária a suspensão dos pagamentos

Análise Crítica:

LEGENDA
Área:
1.
Segurança;
2.
Transportes;
3.
Informática;
4.
Copeiragem;
5.
Recepção;
6.
Reprografia;
7.
Telecomunicações;
8.
Manutenção de bens móveis
9.
Manutenção de bens imóveis
10. Brigadistas
11. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes
12. Outras: 12.1 Portaria, 12.2 Jardinagem e 12.3 Almoxarifes

Observações: Os Contratos relacionados são relativos a Reitoria, Campus Patos de Minas e Unidade de Educação a Distância.

12.1

2014

4, 5, 6,
9 e 12.2
2

2
4, 5, 6,
9 e 12.2
2

4, 5, 6,
9 e 12.2

2014

2014

2013

2013

2013

Área

12

1

2

4

5

6

7

5

8e9

2

6

9

Ano do
Contrato

2011

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2013

2014

2014

2014

2014

UG/Gestão: 158310/26413

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Natureza

09/2014

11/2014

10/2014

08/2014.

35/2013

40/2012

40/2012

40/2012

39/2012

40/2012

40/2012

19/2011

Identificação do
Contrato

06.372.798/0001-89

06.372.798/0001-89

05.912.971/0001-21

05.080.967/0001-44

05.118.764/0001-08

08.139.629/0001-29

08.139.629/0001-29

08.139.629/0001-29

08.139.629/0001-29

08.139.629/0001-29

08.139.629/0001-29

08.139.629/0001-29

Empresa Contratada
(CNPJ)

03/02/2014

05/02/2014

03/02/2014

10/02/2014

05/08/2013

08/11/2012

08/11/2012

08/11/2012

08/11/2012

08/11/2012

08/11/2012

01/08/2011

Início

02/02/2016

04/02/2016

02/02/2016

09/02/2016

04/08/2015

07/11/2015

07/11/2015

07/11/2015

07/11/2015

07/11/2015

07/11/2015

30/07/2015

Fim

Período Contratual de
Execução das Atividades
Contratadas

Informações sobre os Contratos

CNPJ: 10.695.891/0003-63

Nome: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Uberaba

Unidade Contratante

1

1

1

10

1

6

10

2

9

21

P

Quadro 98 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra - Campus Uberaba

Fonte: Coordenação de Acompanhamento de Contratos - Reitoria

1

1

1

10

1

6

10

2

9

21

C

2

1

P

2

1

C

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Sit.
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C

Nível de Escolaridade Exigido dos
Trabalhadores Contratados
F
M
S

mensais, rescisão com aplicação de multas administrativas e impedimento de licitar, bem como resolução judicial com depósito do crédito retido em favor dos empregados.

12

O

09/2014

06.372.798/0001-89

03/02/2014

02/02/2016

4

4

Fonte: SICON - Setor de Contratos

P

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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Contrato 19/2011, 39/2012 e 40/2012 - Contratada atrasou em 05 dias, pela primeira vez, o pagamento dos funcionários (competência dez/2014); Contrato 08/2014 - Alta
rotatividade do cargo de Pedreiro; Contrato 27/2014 - Divergências entre os valores apresentados na planilha de custos da licitação versus salários efetivamente pagos aos
funcionários, porém, divergências sanadas;

Análise Crítica:

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

Observações: Os contratos se referem aos Campus Uberaba e Patrocínio. Contrato 19/2011 - Outros (12) - Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços
terceirizados, de natureza contínua, nas áreas de avicultura de corte e postura, suinocultura, bovinocultura, olericultura, culturas anuais, fruticultura, jardinagem e paisagismo,
agroindústria de vegetais, laticínios, abatedouro e processamento de carnes.

2014

7.2.3 Análise Crítica dos itens 7.2.1 e 7.2.2
As análises críticas foram feitas nos itens acima, nos respectivos quadros de cada campus.
7.2.4 Contratação de Estagiários
Quadro 99 - Composição do Quadro de Estagiários

Nível de escolaridade
1.

2.

3.

Quantitativo de contratos de estágio vigentes

Despesa no exercício

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

4º Trimestre

(em R$ 1,00)

Nível superior

25

19

26

18

151.315,40

1.1 Área Fim

4

6

9

7

39.025,48

1.2 Área Meio

21

13

17

11

112.289,92

Nível Médio

6

5

11

11

31.993,55

2.1 Área Fim

1

1

2

2

6.706,70

2.2 Área Meio

5

4

9

9

25.286,85

Total (1+2)

31

24

37

29

183.308,95

Análise Crítica:
1) Política de Contratação: Os processos seletivos são de ampla concorrência embora se observe um maior interesse e
aprovação nas seleções de estudantes da própria instituição.
2) Resultados: Tendo em vista o rápido crescimento dos Institutos Federais, a contratação de estagiários é um apoio
forte nas atividades tanto da área fim quanto da área meio, além de oportunizar aprendizagem prática aos estudantes de
sua comunidade interna e externa.
FONTE: PRODIN/Diretoria de Gestão de Pessoas/Coordenação Geral de Desenvolvimento de Pessoas

7.3 ITEM INCLUÍDO PELA DECISÃO NORMATIVA Nº 139, DE 24/09/2014
a) Demonstração das medidas adotadas para revisão dos contratos vigentes firmados
com empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento propiciada pelo art. 7º da
lei 12.546/2011 e pelo art. 2º do decreto 7.828/2012, atentando para os efeitos retroativos às
datas de início da desoneração, mencionadas na legislação.
Conforme atenção ao Ofício-Circular AECI/GM-MEC/N° 008/2014 de 12/02/2014 foi
respondido que não há contratos de serviços de TI, celebrados pelo IFTM, enquadrados na
procedência de reequilíbrio econômico, segundo desoneração art. 7º da Lei 12.546/2011.
Quanto ao reequilíbrio de Contratos com Empresas enquadradas no inciso IV - as empresas
do setor de construção civil, enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0; no art. 7º
da Lei 12.546/2011, foi encaminhado à AECI/GM-MEC pedido de esclarecimento quanto ao
procedimento, já que foram utilizadas nas licita fórmulas de composição de preços com base em
tabelas SINAPI que não discriminam a desoneração.
Foi ressaltado também que no exame técnico do Acórdão TCU n° 2.859/2013 (item 9, fls.
02/03), não estão relacionados na tabela estes Contratos com as empresas do setor de construção
civil, enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0.
Em resumo a AECI/GM-MEC, copiando manifestação do Coordenador Geral de Elaboração
e Orientação Normativa - CGEON, Sérgio Martins Carvalho, DLOG/SLTI/MPOG respondeu-se
que:
"A matéria em questão é assunto afeto à legislação tributária, portanto, seu tratamento não se
insere no rol das competências dessa Secretaria, conforme disposições do art. 34 do Decreto nº
8.189, de 21 de janeiro de 2014, combinado com seu art. 35, a seguir, in verbis:
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Destaco que essa Secretaria tem diligenciado àquela Egrégia Corte de Contas orientações
específicas a fim de que possam, conjuntamente, respeitadas suas respectivas esferas de
competências, estabelecer, de maneira uniforme, os parâmetros e definir as diretrizes relativos ao
fiel cumprimento das disposições do Acórdão nº 2.859/2013-TCU –Vale esclarecer que as
mencionadas orientações, até o presente momento, estão sob a pauta de análise e deliberação pela
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação e pelo Tribunal de Contas da União".
b) Obtenção administrativa do ressarcimento dos valores pagos a maior (elisão do
dano) em relação aos contratos já encerrados que foram firmados com empresas beneficiadas
pela desoneração da folha de pagamento propiciada pelo art. 7º da lei 12.546/2011 e pelo art.
2º do decreto 7.828/2012.
Não houve.
c) Detalhamento sobre os contratos (vigentes e encerrados) revisados, incluindo
número, unidade contratante, nome/CNPJ da empresa contratada, objeto e vigência, com
destaque para a economia (redução de valor contratual) obtida em cada contrato.
Não houve.
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8 GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO
8.1 GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E CONTRATADOS DE TERCEIROS
Quadro 100 - Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Unidade Jurisdicionada - Campus Campina Verde

Identificação do Campus
INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO CAMPUS ITUIUTABA E CÂMPUS AVANÇADO
CAMPINA VERDE

Nome

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;
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;

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

Quantidade de 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 Comuns: 73.014... km/ano
Média: 14.602,8. km/veículo

e)

Veículos de Serviços Comuns:..4,8.. anos (idade média)

Idade média da frota, por grupo de veículos;

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 = R$
999,07
MANUTENÇÃO DA FROTA = R$ 2.159,26
PAGAMENTO DE SEGURO FROTA = R$ 15.150,85
COMBUSTÍVEIS = R$ 32.426,59
OUTROS (Taxa de Licenciamento de Veículo) = R$ 375,95
TOTAL GERAL.. R$ 51.111,72

g)

A UJ ainda não possui plano de substituição da frota

Plano de substituição da frota;

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

Não foram adquiridos veículos neste exercício.

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

Mapas comparativos e planilhas de desempenho conforme
determinado na IN nº 03 de 15 de maio de 2008 da SLTI.

Fonte: PROAD
Quadro 101 - Frota de Veículos Automotores a Serviço da UJ, mas contratada de terceiros - Campus Ituiutaba

Identificação do Campus
Nome

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

INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO CAMPUS ITUIUTABA
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.
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b)
Nome e CNPJ da empresa contratada para a
prestação do serviço
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;

Gaúcho Turismo Ltda - ME CNPJ 71.294.664/0001-59
Pregão Eletrônico 35/2014 Contrato 20/2014 com vigência até
30.10.2015 no valor de R$ 403.200,00. Até 31.12.2014 foi pago
o valor de R$ 204.373,69

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

IN SLTI nº 03 de 15 março de 2008

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

Possibilitou atendimento das demandas de visitas técnicas
realizadas pelos discentes da UJ, melhorando a qualidade do
ensino.

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;

A contratação foi feita por quilômetros rodados. Não há
disponibilização de veículos de forma permanente nesta
instituição, o serviço de transporte é solicitado somente por
ocasião da necessidade de viagens a serviço desta instituição.

g)
Média anual de quilômetros rodados, por grupo
de veículos, segundo a classificação referida no
Não se aplica
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;

Não se aplica

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

Estrutura de controle existente na UJ para assegurar a Ordens de Serviços e relatórios de viagem com assinatura do
prestação do serviço de transporte de forma eficiente fiscal de viagem ( servidor que acompanha a viagem) e ateste na
e de acordo com a legislação vigente
nota fiscal, pelo fiscal do contrato.
Fonte: PROAD
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Quadro 102 - Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Unidade Jurisdicionada - Campus Uberlândia Centro

Nome

Identificação do Campus
IFTM - CAMPUS UBERLÂNDIA E UBERLÂNDIA
CENTRO

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 noturna 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;

Quantidade de Veículos de Serviços comum: 25
Total de veículos: 25

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

Veículos de serviços comuns: 133.646 Km/ano
Média: 5.345 Km/veículos

e)

Veículos de Serviços Comuns: 25,72 anos (idade média)

Idade média da frota, por grupo de veículos;

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 – DPVAT= R$ 3.190,16
MANUTENÇÃO DA FROTA = R$ 65.381,03
PAGAMENTO DE SEGURO = R$ 46.500,00
COMBUSTÍVEIS= R$ 58.339,52
Total: R$ 73.410,71

g)

Aquisição de um caminhão de 4.500 Kg, um veiculo de 5
lugares e um ônibus urbano e rodoviário com 43 lugares.

Plano de substituição da frota;

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

O Instituto possui motorista efetivados para a execução do
serviço e a necessidade do veículo permanecer em tempo
integral na instituição por se tratar de instituição de ensino,
pesquisa e extensão localizada na área rural.
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• 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;
i)
Estrutura de controles de que a UJ dispõe para
assegurar uma prestação eficiente e econômica do
serviço de transporte

• 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: PROAD
Quadro 103 - Frota de Veículos Automotores a Serviço da UJ, mas contratada de terceiros - Campus Uberlândia Centro

Identificação do Campus
Nome
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

IFTM - CÂMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
Análise dos custos de aquisição, manutenção e proteção
(estacionamento, seguro) dos veículos; análise dos custos e dos
benefícios de contratação de empresa especializada.
Minas Mais Produtos Alimentícios e Serviços LTDA
CNPJ: 14.071.685/0001-71

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;

Tipo de licitação: Pregão SPR (04/2014)
Nº do contrato: 09/2014
Vigência do contrato: 05/05/2014 a 04/05/2015
OBS: O CONTRATO FOI RESCINDIDO EM 04/11/2014
Valor contratado: RS 174.000,00
Valor pago: R$ 30.726,04

d) 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; Lei nº 9.327 de 09/12/1996;
Lei nº 1.081 de 13/04/1950; Decreto nº 6.403 de 17/03/2008 e
IN/SLTI/MPOG 03 de 15/05/2008;

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

Os serviços contratados utilizam veículos pesados (van, microônibus e ônibus) que necessitam de alto valor para aquisição e
manutenção e de motoristas capacitados para dirigi-los.
Portanto, como o transporte de alunos é um serviço essencial
para o campus Uberlândia Centro e a aquisição de veículos para
essa finalidade é inviável, em função do alto valor para
aquisição e manutenção e da necessidade de motorista (não há
esse profissional no campus), a alternativa mais viável é a
contratação do serviço de transporte, com veículo e motorista
disponibilizado pela empresa contratada. O impacto causado
pela contratação de serviço foi financeiro, muito menor do que
seria o da aquisição e manutenção dos veículos.

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;
g)
Média anual de quilômetros rodados, por grupo
de veículos, segundo a classificação referida no

Não há disponibilização de veículos de forma permanente nesta
instituição, o serviço de transporte é solicitado somente por
ocasião da necessidade de viagens a serviço desta instituição.
Não se aplica
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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

Não se aplica

O Contrato prevê a prestação de serviço com todos os custos
inclusos.

O serviço é controlado pelo fiscal do contrato, a Coordenadora
de Apoio ao Estudante, servidora que sempre estava envolvida
na prestação do serviço.

Fonte: PROAD
Quadro 104 - Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Unidade Jurisdicionada - Reitoria, campus Patos de Minas e Unidade de
Ensino a Distância.

Identificação do Campus
Nome

INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO REITORIA, CÂMPUS PATOS DE MINAS E UNIDADE
DE ENSINO A DISTÂNCIA.

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

Lei nº 9.327 de 09/12/1996; Lei nº 1.081 de 13/04/1950;
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;

Com a expansão do Instituto, com a abertura de novos campi,
Ensino a Distancia e o aumento significativo de servidores na
Reitoria, tornou-se extremamente importante para a Instituição
manter e aumentar a frota de veículos de modo a atender as
necessidades administrativas, acadêmica da Administração de
forma eficiente.

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;

Quantidade de Veículos de Transporte Institucional: 03 (três)
Quantidade de Veículos de Serviços Comuns: 10 (DEZ)
Total de Veículos: 13 (TREZE)

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

Veículos de Transporte Institucional: 49.929 km/ano
Média: 16.643 km/veículo
Veículos de Serviços Comuns:228.333 km/ano
Média: 22.833,3 km/veículo
Veículos de Transporte Institucional: 06 Anos (idade média)

e)

Idade média da frota, por grupo de veículos;
Veículos de Serviços Comuns: 3,9 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 DPVAT = R$ 1.524,03
MANUTENÇÃO DA FROTA = R$ 72.921,65
PAGAMENTO DE SEGURO FROTA = R$ 8.810,00
COMBUSTÍVEIS = 80.430,29
MANUTENÇÃO LAVAGEM DE VEÍCULOS= R$ 1.410,00
MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA = R$ 151.828,85
FUNÇÃO GRATIFICADA DO COORDENADOR DE
TRANSPORTES = 6.915,87
SUBSTITUIÇÃO DO COORDENADOR DE TRANSPORTES
= R$ 1.063,98
TOTAL GERAL............... R$ 324.904,67

g)

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do
Triângulo Mineiro - Reitoria, em termos econômicos e
operacionais, o aumento substancial de solicitações de viagens a
serviços, o aumento das atividades institucionais, abertura de
novos Polos do Ensino a Distancia e demais deslocamentos,
optamos por contratar uma empresa para atender, concomitante
com a nossa equipe, viagens e missões institucionais.

Plano de substituição da frota;

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

Não se aplica

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
relatórios de consumo de combustíveis, e desenvolvendo
Sistema de Controle de Frota de Veículos.

Fonte: PROAD
Quadro 105 - Frota de Veículos Automotores a Serviço da UJ, mas contratada de terceiros - Reitoria e Unidade de Ensino a Distância

Identificação do Campus
Nome

INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO REITORIA E UNIDADE DE ENSINO A DISTÂNCIA

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

Diante do aumento significativo de viagens a serviços e a
abertura de vários Polos do Ensino a Distancia, com a frota do
IFTM não conseguiríamos atender esta demanda, uma vez que
contamos apenas com 03 motoristas para atender a demanda da
Reitoria e Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico
(Ensino a Distancia). Realizamos um levantamento onde se
optou pela contratação de terceiros para executar parte do
serviço, eximindo-se de custos como manutenção de veículos,
diárias de motoristas, combustíveis, adicionais noturnos, e
outros custos.

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

MINAS MAIS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS
LTDA - EPP.
CNPJ: 14.071.685/0001-71
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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;

PREGÃO ELETRÔNICO
CONTRATO 05/2014 VALOR DO CONTRATO R$
125.950,00
VIGÊNCIA 01/04/2014 A 01/04/2015
VALOR PAGO EM 2014: R$ 125.950,00
CONTRATO 24/2014 VALOR DO CONTRATO R$
332.050,00
VIGÊNCIA 17/09/2014 A 17/09/2015
VALOR PAGO ATÉ 31/12/2014 R$ 102.310,33
VALOR PAGO TOTAL: R$ 228.260,33

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

Lei nº 9.327 de 09/12/1996; Lei nº 1.081 de 13/04/1950;
Decreto nº 6.403 de 17/03/2008 e IN/SLTI/MPOG 03 de
15/05/2008.

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

Permitir ao IFTM, atender satisfatoriamente todas as
solicitações de viagens, uma vez que encontramos em plena
expansão, com abertura de novos Campus e Polos do Ensino a
Distancia, o que não seria possível sem a terceirização frota.

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;

Não há disponibilização de veículos de forma permanente nesta
instituição, o serviço de transporte é solicitado somente por
ocasião da necessidade de viagens a serviço desta instituição.

g)
Média anual de quilômetros rodados, por grupo
de veículos, segundo a classificação referida no
Não se aplica
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;

Não se aplica

O Contrato prevê a prestação de serviço de transporte com
todos os custos inclusos.

Estrutura de controle existente na UJ para assegurar a O controle é realizado através de requisições de transporte,
prestação do serviço de transporte de forma eficiente controle da quilometragem e fiscalização realizada por servidor
e de acordo com a legislação vigente
designado como fiscal.
Fonte: PROAD
Quadro 106 - Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Unidade Jurisdicionada - Campus Uberaba e Campus Patrocínio

Identificação do Campus
Nome

INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO CÂMPUS UBERABA E CÂMPUS PATROCÍNIO

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
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 Comuns: 156208 km/ano
Média: 4594 km/veículo

e)

Veículos de Serviços Comuns: 12 anos (idade média)

Idade média da frota, por grupo de veículos;

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 SEG. DPVAT= R$ 3.934,00
MANUTENÇÃO DA FROTA= R$ 47.208,00
PAGAMENTO DE SEGURO= R$ 46.250,00
COMBUSTÍVEIS= R$ 77.997,00
MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZ.=R$ 84.874,00
TOTAL GERAL......... R$ 260.263,00

g)

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.

Plano de substituição da frota;

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

A intenção é optar pela locação, sempre que os custos
apresentados para realização do transporte utilizando a frota
oficial se mostrarem consideravelmente superior ao da locação.

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

Planilhas de acompanhamento de abastecimentos em razão da
quilometragem rodada; substituições de peças, pneus e demais
manutenções em razão também da quilometragem rodada.

Fonte: PROAD
Quadro 107 - Frota de Veículos Automotores a Serviço da UJ, mas contratada de terceiros - Campus Uberaba

Identificação do Campus
Nome

INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO CÂMPUS 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 simultâneo 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

14.071.685/0001-71 - Minas Mais Produtos Alimentícios e
Serviços Ltda e 08.643.580/0001-47 Auto-Ônibus Viação
Triunfo Ltda-EPP

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 27/2013 Vigência da Ata 23/01/2014 a
22/01/2015 - Valor Registrado R$ 872.200,00 - Valor Contrato
R$ 158.824,00

d) 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;

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
passageiros se justifica devido ao fato de o IFTM Campus
Uberaba não possuir frota de veículos suficiente para atender a
demanda.
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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;
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;

Não há disponibilização de veículos de forma permanente nesta
instituição, o serviço de transporte é solicitado somente por
ocasião da necessidade de viagens a serviço desta instituição.
Não se aplica
Não se aplica

O Contrato prevê a prestação de serviço com todos os custos
inclusos.

Estrutura de controle existente na UJ para assegurar a O controle é realizado através de requisições de transporte,
prestação do serviço de transporte de forma eficiente controle da quilometragem e fiscalização realizada por servidor
e de acordo com a legislação vigente
designado como fiscal.
Fonte: PROAD
Quadro 108 - 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)
Quantidade de Veículos de Serviços Comuns: 09
Total de Veículos: 09

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;

Veículos de Serviços Comuns: 78244 km/ano
Média: 8.693,77 km/veículo

e)

Veículos de Serviços Comuns: 05 anos (idade média)

Idade média da frota, por grupo de veículos;

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 DPVAT =R$ 1.486,88
MANUTENÇÃO DA FROTA= R$ 4.899,42
PAGAMENTO DE SEGURO = R$ 23.500,00
COMBUSTÍVEIS = R$ 25.179,69
MANUTENÇÃO LAVAGEM DE VEÍCULOS = R$ 180,00
OUTROS ( Serviço de Despachante) = R$ 290,00
TOTAL GERAL. R$ 53.879,24
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g)

Plano de substituição da frota;

Aquisição de 01 veículo de serviço comum utilizado no
transporte de pessoal a serviço.

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

O campus por localizar-se no limite da zona rural e possuir
também sua sede administrativa no centro da cidade, tem
necessidade de veículos para permanecer em tempo integral na
instituição, tornando mais viável a aquisição de veículo de
comum e locação somente de veículo de transporte coletivo para
atender as viagens técnicas dos alunos desta instituição de
ensino, pesquisa e extensão.
Todos os veículos possuem uma planilha de controle de
utilização. É obrigatória a anotação da quilometragem dos
carros oficiais ao passar pela guarita do campus.

Fonte: PROAD
Quadro 109 - Frota de Veículos Automotores a Serviço da UJ, mas contratada de terceiros - Campus Paracatu

Identificação do Campus
Nome

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

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;

INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO CAMPUS PARACATU
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
Pregão eletrônico SRP 02 - 2013 - Ata de Registro de Preço
vigente até 19/06/2014 - Valor contratado R$ 4,13/Km (ônibus);
R$ 3,20/Km vigente até 19/06/2014. Pregão eletrônico SRP 04 2014 - Ata de Registro de preço vigente até 08/06/2015 - Valor
R$ 4,42/Km (ônibus); R$ 3,57/Km (micro-ônibus) Valor Global
da Ata R$248.700,00 Valor pago em 2014 R$60.726,21

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

IN/SLTI/MPOG 03 de 15/05/2008;

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

Através da locação de ônibus e micro - ônibus, 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;

Não há disponibilização de veículos de forma permanente nesta
instituição, o serviço de transporte é solicitado somente por
ocasião da necessidade de viagens a serviço desta instituição.

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

Não se aplica
O Contrato prevê a prestação de serviço com todos os custos
inclusos.

Relatório de solicitação e acompanhamento de viagem. A cada
Estrutura de controle existente na UJ para assegurar a viagem é elaborado um relatório específico onde o professor
prestação do serviço de transporte de forma eficiente responsável pela viagem efetua a fiscalização do serviço
e de acordo com a legislação vigente
prestado.
Fonte: PROAD

8.2 GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO
8.2.1 Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial
Quadro 110 - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE
PROPRIEDADE DA UNIÃO DE
RESPONSABILIDADE DA UJ
EXERCÍCIO
2014
37

EXERCÍCIO
2013
36

CAMPINA VERDE

1

0

PATOS DE MINAS

1

1

PATROCÍNIO

1

1

UBERLÂNDIA

28

28

ITUIUTABA

3

3

UBERABA

2

2

PARACATU

1

1

37

36

0

0

0

0

Subtotal Exterior

0

0

Total (Brasil + Exterior)

37

36

MINAS GERAIS

BRASIL

Subtotal Brasil
PAÍS 1
cidade 1
cidade 2
EXTERIOR

cidade “n”
PAÍS “n”
cidade 1
cidade 2
cidade “n”

Fonte: SPIUnet - Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União
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4221.00014.500-6

4959.00026.500-3

4961.00014.500-0

5403.00425.500-0

4939.00031.500-6

5401.00055.500-3

5401.00060.500-0

4683.00017.500-8

4683.00019.500-9

4683.00021.500-0

5403 00004.500-1

5403 00353.500-0

5403 00354.500-5

5403 00360.500-8

158099

158099

158099

158099

158309

158310

158310

158311

158311

158311

158312

158312

158312

158312

Fonte: SPIUnet e SIAF

RIP

UG

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

Regime

4

4

4

4

1

1

1

3

4

2

4

3

4

2

Total

Estado de
Conservação

45.117,27

76.970,58

44.317,47

5.839.076,70

570.000,00

165.000,00

665.000,00

263.527,19

1.709.823,99

1.259.250,00

2.520.750,00

740.000,00

6.191.247,71

1.300.000,00

Valor Histórico

23/12/2013

23/12/2013

23/12/2013

23/12/2013

20/12/2013

20/12/2013

20/12/2013

19/12/2013

30/12/2014

30/12/2013

28/08/2013

03/12/2014

11/12/2014

30/12/2014

Data da
Avaliação

Valor do Imóvel

121.055,47

227.469,38

140.710,37

27.427.868,44

11.469.538,00

3.181.030,60

21.199.302,18

5.842.459,94

18.050.136,91

2.034.996,00

7.719.040,67

2.574.753,75

20.920.610,44

1.300.000,00

Valor Reavaliado

Quadro 111 - Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ, exceto Imóvel Funcional

8.2.2.1 Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ, exceto Imóvel Funcional

8.2.2 Imóveis Sob a Responsabilidade da UJ, Exceto Imóvel funcional

526.290,91

-

-

-

-

-

84.741,15

441.549,76

-

-

-

Com Reformas
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460.156,13

-

-

-

135.216,32

62.892,83

36.255,08

129.145,00

379.36

2.929,50

3.037,32

90.680,08

-

Com Manutenção

Despesa no Exercício

8.2.2.2 Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UJ
Quadro 112 - Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UJ - Campus Ituiutaba - UG 158311

RIP

Caracterização do
imóvel Objeto de
Cessão
Identificação do
Cessionário

Caracterização da
Cessão

Endereço

4683.00017.500-8
Rua Belarmino Vilela Junqueira, s.nº, Novo Tempo 2, ItuiutabaMG

CNPJ

86.636.297/0001-00

Nome ou Razão Social

GOMES MACIEL REFEICOES COLETIVAS LTDA

Atividade ou Ramo de
Atuação

Fornecimento de alimentos

Forma de Seleção do
Cessionário

Pregão Presencial SRP 19/2013 - UG 158311

Finalidade do Uso do
Espaço Cedido

Exploração comercial dos serviços de refeitório.

Prazo da Cessão

01/08/2013 a 31/07/2014 e aditivo 01/08/2014 a 31/12/2014

Caracterização do espaço
cedido

Área física de 550m²

Valores e Benefícios
R$7.853,40 (sete mil oitocentos e cinquenta e três reais e
Recebidos pela UJ Cedente quarenta centavos)
Tratamento Contábil dos
Valores ou Benefícios

São contabilizados na conta 4.1.3.3.3.01.00 REC. CONCESS.
DE DIREITO REAL USO AREA PUBLIC

Forma de utilização dos
Recursos Recebidos

Não foi utilizado por falta de crédito orçamentário, será utilizado
após a transformação do recurso em superávit financeiro

Forma de Rateio dos
Gastos Relacionados ao
Imóvel

Não há rateio, cada espaço cedido possui seus próprios
medidores de água e energia, sendo ressarcido a UJ através de
GRU. A conservação, manutenção e limpeza é efetuada pela
concessionária.

Fonte: PROCESSO: 23202.000199/2013-28
Quadro 113 - Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UJ - Campus Ituiutaba - UG 158311

Caracterização do
imóvel Objeto de
Cessão
Identificação do
Cessionário

Caracterização da
Cessão

RIP

4683.00017.500-8

Endereço

Rua Belarmino Vilela Junqueira, s.nº, Novo Tempo 2,
Ituiutaba-MG

CNPJ

18.127.539/0001-71

Nome ou Razão Social

FERNANDO LUIS FRANCO 01232668664

Atividade ou Ramo de
Atuação

Fornecimento de alimentos

Forma de Seleção do
Cessionário

Convite 02/2013 - UG 158311

Finalidade do Uso do
Espaço Cedido

Exploração comercial dos serviços de cantina.

Prazo da Cessão

07/06/2013 a 06/06/2014 e aditivo 07/06/2014 a 06/06/2015

Caracterização do espaço
cedido

Área física de 82,77 m²

Valores e Benefícios
Recebidos pela UJ
Cedente

R$3.784,50 (três mil setecentos e oitenta e quatro reais e
cinquenta centavos)

Tratamento Contábil dos
Valores ou Benefícios

São contabilizados na conta 4.1.3.3.3.01.00 REC. CONCESS.
DE DIREITO REAL USO AREA PÚBLICA - Depósito na
Conta Única do Tesouro Nacional
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Forma de utilização dos
Recursos Recebidos

Não foi utilizado por falta de crédito orçamentário, será
utilizado após a transformação do recurso em superávit
financeiro

Forma de Rateio dos
Gastos Relacionados ao
Imóvel

Não há rateio, cada espaço cedido possui seus próprios
medidores de água e energia, sendo ressarcido a UJ através de
GRU. A conservação, manutenção e limpeza é efetuada pela
concessionária.

Fonte: PROCESSO 23202.000049/2013-14
Quadro 114 - Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UJ - Campus Uberaba (Unidade I e II) - UG 158310

Caracterização do
imóvel Objeto de
Cessão

Identificação do
Cessionário

Caracterização da
Cessão

RIP

5401.00055.500-3

Endereço

Rua João Batista Ribeiro 4000 - Distrito Industrial II - UberabaMG

RIP

5401.00060.500-0

Endereço

Avenida Edilson Lamartine Mendes, 300 - Pq.das Américas Uberaba MG

CNPJ

17.365.285/0001-67

Nome ou Razão Social

Bruna Martins Cataldi - ME

Atividade ou Ramo de
Atuação

Lanchonetes, casa de chás, de sucos e similares

Forma de Seleção do
Cessionário

Carta Convite nos termos da legislação aplicável

Finalidade do Uso do
Espaço Cedido

Cantina para atendimento aos alunos, servidores e visitantes das
Unidades I e II do IFTM-Campus Uberaba durante os três turnos
de funcionamento das respectivas unidades (matutino,
vespertino e noturno)

Prazo da Cessão

12 meses renováveis por igual período em comum acordo entre
as partes

Caracterização do espaço
cedido

Espaço típico para instalação de lanchonete com área de preparo
de alimentos, balção de fornecimento e ambiente com mesa
dispostas para acomodação do público alvo durante o consumo
dos produtos adquiridos. Área construída = 329,39 m2

Valores e Benefícios
R$ 13.650,00 (treze mil seiscentos e cinquenta reais)
Recebidos pela UJ Cedente
Tratamento Contábil dos
Valores ou Benefícios

Fonte 0250 - Receita própria com Depósitos mensais Conta
Única do Tesouro via GRU

Forma de utilização dos
Recursos Recebidos

Aquisições de material e manutenções das Unidades do Campus

Forma de Rateio dos
Gastos Relacionados ao
Imóvel

Através de cotação prévia junto a Imobiliárias locais.

Fonte: Patrimônio e Contabilidade do Campus Uberaba
Quadro 115 - Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UJ - Campus Uberlândia - UG 158312

Caracterização do
imóvel Objeto de
Cessão
Identificação do
Cessionário

RIP

5403 00004.500-1

Endereço

Rodovia Municipal Joaquim Ferreira S/N. Fazenda Sobradinho.
Uberlândia/MG

CNPJ

08.011651/0001-99

Nome ou Razão Social

Marta Cristina de Oliveira- ME

Atividade ou Ramo de
Atuação

Fornecimento de lanches / alimentação
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Forma de Seleção do
Cessionário

Licitação - Tomada de Preço

Finalidade do Uso do
Espaço Cedido

Concessão de uso onerosa de área física destinada a exploração
comercial de serviço de lanchonete

Prazo da Cessão

01/01/2014 a 31/12/2014

Caracterização do espaço
cedido

Centro de Convivência, com área de Estrutura em concreto e
vigas do telhado metálicas com cobertura em telhas de cerâmica
tipo Plan, e piso em granitina; Com área de 206m², composta de:
- área de cantina com lage e depósito superior, medindo 15,6m²,
com duas bancadas e pia em ardósia; - ampla área de jardins em
volta; - banheiros masculinos e femininos e área externa coberta
com 16 (dezesseis) conjuntos de mesas em ferro tubular com
bancos e tampos em ardósia; destinados à exploração comercial
de serviços de lanchonete, incluindo acabamento interno da área
coberta do Centro de Convivência.

Caracterização da
Cessão

Valores e Benefícios
R$ 3.487,06
Recebidos pela UJ Cedente
Tratamento Contábil dos
Valores ou Benefícios

Fonte 0250 - Código de lançamento 28804-7 - Receita própria
com depositado na Conta única do tesoura nacional.

Forma de utilização dos
Recursos Recebidos

Os créditos serão utilizados para atender a aquisição de material
de consumo nas rotinas de funcionamento do Campus
Uberlândia.

Forma de Rateio dos
Gastos Relacionados ao
Imóvel

Cálculo com base no gasto enérgico dos equipamentos utilizados
pelo Cessionário

Fonte: Campus Uberlândia
Quadro 116 - Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UJ - Campus Uberlândia Centro - UG 158312

Caracterização do
imóvel Objeto de
Cessão
Identificação do
Cessionário

Caracterização da
Cessão

RIP

5403.00425.500-0

Endereço

Av. Blanche Galassi, 150. Bairro Altamira. Uberlândia/MG

CNPJ

14.032.556/0001-74

Nome ou Razão Social

FS SERVIS SERVIÇOS LTDA

Atividade ou Ramo de
Atuação

Fornecimento de lanches / alimentação e Prestação de serviço de
conservação e limpeza

Forma de Seleção do
Cessionário

Licitação - Carta Convite

Finalidade do Uso do
Espaço Cedido

Concessão de uso onerosa de área física destinada a exploração
comercial de serviço de lanchonete

Prazo da Cessão

08/06/2014 a 07/06/2015

Caracterização do espaço
cedido

Cantina, sendo área de Estrutura em concreto e vigas metálicas
do telhado com cobertura em telhas de Zinco e piso em ardósia.
Área de 33,40m² aproximadamente, composta de: área de
cantina 14,50 m² aproximadamente, com duas bancadas em
ardósia uma medindo 0,60m x 0,78m x 0,50m e outra com
1,70m x 0,70m x 0,29m, pia em ardósia medindo 1,00m x 0,60m
com uma torneira, balcão em ardósia medindo 5,80m x 0,60m
com abertura de passagem de aproximadamente 0,60m, 05
tomadas 220 w, 01 interruptor com 02 teclas e área de com 18,9
m2 para distribuição de mesas e cadeiras, destinados à
exploração comercial de serviços de lanchonete

Valores e Benefícios
R$ 1.810,00
Recebidos pela UJ Cedente
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Tratamento Contábil dos
Valores ou Benefícios

Fonte 0250 - Código de lançamento 28804-7 - Receita própria
com deposito na Conta Única do Tesouro Nacional

Forma de utilização dos
Recursos Recebidos

Os créditos serão utilizados para atender a aquisição de material
de consumo nas rotinas de funcionamento do Campus.

Forma de Rateio dos
Gastos Relacionados ao
Imóvel

Cálculo com base no gasto enérgico dos equipamentos utilizados
pelo Cessionário

Fonte: Campus Uberlândia
Quadro 117 - Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UJ – Campus Patrocínio - UG 158310

Caracterização do
imóvel Objeto de
Cessão

Identificação do
Cessionário

Caracterização da
Cessão

RIP

496100014.500-0

Endereço

Av. Líria Terezinha Lassi Capuano n° 255 Bairro Chácara das
Rosas CEP 38740-000

CNPJ

11.393.672/0001-20

Nome ou Razão Social

Panificadora Panyart Ltda_ME

Atividade ou Ramo de
Atuação

Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com
predominância de produção própria, Comércio varejista de
doces, balas, bombons e semelhantes e Comércio varejista de
bebidas.

Forma de Seleção do
Cessionário

Carta Convite nos termos da legislação aplicável

Finalidade do Uso do
Espaço Cedido

Cantina para atendimento aos alunos, servidores e visitantes do
Campus Patrocínio durante os três turnos de funcionamento da
unidade.

Prazo da Cessão

12 meses renováveis por igual período em comum acordo entre
as partes

Caracterização do espaço
cedido

O espaço concedido para instalação da lanchonete é composto
de área de preparo e vendas de produtos alimentícios. Possuindo
uma dispensa, um banheiro, um balcão com espaço para colocar
estufas e para atender ao público e área para dispor mesas e
cadeiras. Área Construída 54,62 m2

Valores e Benefícios
Recebidos pela UJ Cedente
Tratamento Contábil dos
Valores ou Benefícios
Forma de utilização dos
Recursos Recebidos
Forma de Rateio dos
Gastos Relacionados ao
Imóvel

R$ 4.178,00 (quatro mil cento e setenta e oito reais)
Fonte 0250 - Receita própria com Depósitos mensais Conta
Única do Tesouro via GRU
Aquisição de material e manutenções do IFTM
Através de cotação prévia junto a Imobiliárias locais.

Fonte: Campus Patrocínio
Quadro 118 - Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UJ - Campus Paracatu - UG 158309

RIP

4939.00031.500-6

Endereço

Fazenda São José, s/nº RODOVIA MG 188 KM 167
PARACATU-MG

CNPJ

14.445.188/0001-96

Identificação do
Cessionário

Nome ou Razão Social

Maria da Consolação Silva Gomes - ME

Atividade ou Ramo de
Atuação

Restaurantes e similares

Caracterização da
Cessão

Forma de Seleção do
Cessionário

Convite Nº001/2013

Caracterização do
imóvel Objeto de
Cessão
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Finalidade do Uso do
Espaço Cedido

Exploração Comercial do serviços de lanchonete/cantina para
fornecimento de refeições(almoço/jantar) e lanches para atender
alunos, servidores, visitantes e eventuais eventos.

Prazo da Cessão

doze meses

Caracterização do espaço
cedido

Concessão Onerosa de espaço físico composto de 43,25 m²

Valores e Benefícios
R$ 1.762,62
Recebidos pela UJ Cedente
Tratamento Contábil dos
Valores ou Benefícios

Receita Própria com Depósitos Conta Única do Tesouro
Nacional

Forma de utilização dos
Recursos Recebidos

Aquisição com materiais elétricos e eletrônicos para o
IFTM/Campus Paracatu.

Forma de Rateio dos
Gastos Relacionados ao
Imóvel

Os gastos com energia, água são arcados pelo IFTM/Campus
Paracatu, os demais gastos como limpeza, funcionários são
arcados pela cessionária.

Fonte: SPIUNET/SIAFI/PROCESSO:23203.000377/2012-20
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Campus Uberlândia

Situação vazio anterior
a 2014

Ocupação anterior a
2014

Situação

Estado de
Conservação
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Total

RIP
5403 00357.500-1
5403 00358.500-7
5403 00359.500-2
5403 00361.500-3
5403 00362.500-9
5403 00363.500-4
5403 00364.500-0
5403 00366.500-0
5403 00367.500-6
5403 00368.500-1
5403 00369.500-7
5403 00370.500-2
5403 00372.500-3
5403 00376.500-5
5403 00377.500-0
5403 00378.500-6
5403 00380.500-7
5403 00355.500-0
5403 00356.500-6
5403 00365.500-5
5403 00371.500-8
5403 00379.500-1

39.755,02

52.705,37

29.146,57

54.300,35

32.739,99
Vazios
54.292,67

33.938,54

49.859,68

36.538,07

36.733,89

47.912,92

40.725,97

57.096,35

32.740,16

43.921,51

33.937,83

30.743,99

29.946,07

30.344,58

57.895,24

57.895,24

Valor Histórico
Ocupados
63.476,11

23/12/2013

09/12/2013

09/12/2013

23/12/2013

23/12/2013

09/12/2013

05/12/2013

09/12/2013

06/12/2013

09/12/2013

09/12/2013

09/12/2013

09/12/2013

09/12/2013

09/12/2013

23/12/2013

23/12/2013

23/12/2013

23/12/2013

23/12/2013

23/12/2013

23/12/2013

Valor do Imóvel
Data da Avaliação

163.163,34

181.657,83

112.774,78

140.710,94

178.008,52

143.805,70

104.281,97

339.080,29

219.592,53

138.722,92

124.872,10

142.305,74

218.214,47

114.239,42

171.352,29

116.553,21

126.906,86

130.337,49

134.144,01

149.680,37

178.474,56

199.576,70

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Despesa no Exercício
Valor Reavaliado Com Reformas Com Manutenção

Quadro 119 - Discriminação de Imóveis Funcionais da União sob responsabilidade da UJ

8.2.3 Imóveis Funcionais da União sob Responsabilidade da UJ

8.2.4 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, onde foi construída, por este IFTM, e encontra-se funcionando a sede da sua Reitoria;
b) Terreno situado no Parque Tecnológico da cidade de Uberaba/MG, com área de
12.136,79 m² para futura 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, ainda, que em 2014 foi recebido em doação um imóvel localizado na área rural
do município de Campina Verde, com área total de 600.000 m² contendo alguns prédios, no valor
de R$ 1.300.000,00, para funcionamento do Campus Avançado Campina Verde.
Em relação aos imóveis funcionais, destacamos que o Campus Uberlândia localiza-se na
área rural e disponibiliza em torno de 100 vagas para alunos internos, por esse motivo possui
diversos imóveis funcionais que são ocupados com base no interesse da administração para atender
estas peculiaridades, ou seja, a locação ocorre para servidores que contribuem para o funcionamento
e manutenção deste Campus, tais como motoristas, pedreiros, bombeiro hidráulico, etc. Destacamos
que a manutenção é de responsabilidade dos ocupantes dos imóveis e os valores referentes aos
aluguéis são recolhidos através de GRU à Conta Única do Tesouro Nacional.
8.3 BENS IMÓVEIS LOCADOS DE TERCEIROS
Quadro 120 - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

QUANTIDADE DE IMÓVEIS
LOCADOS DE TERCEIROS
DELA UJ
EXERCÍCIO
2014
1

EXERCÍCIO
2013
2

UBERABA

0

1

PARACATU

1

1

0

0

1

2

0

0

0

0

MINAS GERAIS

BRASIL

Subtotal Brasil
PAÍS 1
cidade 1
cidade 2
EXTERIOR

cidade “n”
PAÍS “n”
cidade 1
cidade 2
cidade “n”
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Subtotal Exterior

0

0

Total (Brasil + Exterior)

1

2

O IFTM - Campus Paracatu aluga um imóvel (salas) para funcionamento do seu setor administrativo, uma vez que o
imóvel próprio do campus encontra-se com uma área interditada por problemas estruturais na construção. Informamos,
na oportunidade que o IFTM se encontra em demanda judicial com a empresa construtora, visando a solução deste
problema.
Fonte: Coordenação de Contabilidade - IFTM e Campus Paracatu
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set/2011 - ago/2015

set/2013 - ago/2015

set/2013 - ago/2015

nov/2013 - mai/2015

jun/2011 - jun/2015

jun/2013 - jun/2015

jul/2013 - jul/2015

Serviço de telecomunicação de voz,
nas modalidades: local, longa
distância nacional e longa distância
internacional por meio de
entroncamentos digitais (E1) –
Campus Uberaba – Unidade I e
II.

Serviço de internet - Campus
Uberaba – Unidade I e II.

Locação de 02 (duas) máquinas
copiadoras para atender às
necessidades das Unidades I e II do
IFTM Campus Uberaba

Comunicação de dados baseados no
protocolo IP - Internet Link de 4
Mbps - Reitoria

Comunicação de dados baseados no
protocolo IP - Internet Link de 6
Mbps - Reitoria

Comunicação de dados baseados no
protocolo IP - Acesso Internet via
3G - Reitoria

45/2013

46/2013

59/2013

08/2011

06/2013

07/2013

Vigência

Telefonia móvel -Campus
Uberaba

Objeto

26/2011

Nº do
Contrato

40.432.544/0001-47

71.208.516/0001-74

04792154/0001-14

06.101.609/0001-33

71.208.516/0001-74

71.208.516/0001-74

05.835.916/0001-85

CNPJ

Claro S. A.

Algar Telecom S.A.

Algar Telecom S.A.

Printec Tecnologia da
Impressão Ltda - EPP

Algar Telecom S.A.

Algar Telecom S.A.

Algar Celular S.A.

Denominação

Fornecedores

Quadro 121 - Contratos na Área de Tecnologia da Informação em 2014

9.1 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)

9 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

16.779,00

40.602,12

36.000,00

39.186,06

125.914,92

237.195,68

7.162,40

Custo
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15.193,32

36.443,76

32.598,00

49.027,36

123.637,65

91.220,67

2.012,87

Valores
Desembolsados 2014

ago/2013 - ago/2015

nov/2013 - nov/2015

nov/2012 - nov/2015

ago/2013 - ago/2015

out/2010 - mai/2015

nov/2013 - nov/2015

dez/2013 - dez/2014

Serviço de telecomunicação de voz,
nas modalidades: local, longa
distância nacional e longa distância
internacional por meio de
entroncamentos digitais (E1) –
Reitoria

Serviço de Telefonia Móvel Pessoal
- Reitoria

Serviço de manutenção de
equipamentos tipo PABX Reitoria e Campus Avançado
Uberaba Parque Tecnológico

Serviço de telecomunicação de voz,
nas modalidades: local, longa
distância nacional e longa distância
internacional por meio de
entroncamentos digitais (E1) –
Campus Ituiutaba

Serviço de telecomunicação de voz,
nas modalidades: local, longa
distância nacional e longa distância
internacional por meio de
entroncamentos digitais (E1) –
Campus Uberlândia Centro

Comunicação de dados baseados no
protocolo IP - Internet Link de 6
Mbps - Campus Uberlândia
Centro

Comunicação de dados baseados no
protocolo IP - Internet Link de 6
Mbps - Campus Patos de Minas

17/2013

37/2013

19/2012

17/2013

04/2010

21/2013

08/2013

71.208.516/0001-74

71.208.516/0001-74

71.208.516/0001-74

71.208.516/0001-74

12.522.914/0001-00

05.423.963/0001-11

71.208.516/0001-74

Algar Telecom S.A.

Algar Telecom S.A.

Algar Telecom S.A.

Algar Telecom S.A.

Classe A Tecnologia da
Informação LTDA

OI Móvel S. A.

Algar Telecom S.A.

102.153,84

40.639,20

148.633,66

225.590,49

35.332,00

118.992,00

118.597,84
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111.104,99

39.785,30

14.772,60

40.197,76

35.332,00

11.153,75

51.786,84

jul/2013 - jul/2014

nov/2013 - nov/2015

ago/2010 - ago/2015

nov/2012 - nov/2015

fev/2013 - fev/2015

dez/2013 - dez/2015

jan/2010 - jan/2014

Serviço de telecomunicação de voz,
nas modalidades: local, longa
distância nacional e longa distância
internacional por meio de
entroncamentos digitais (E1) –
Campus Patos de Minas

Serviço de Telefonia Móvel Pessoal
- Campus Patos de Minas

Serviço de telecomunicação de voz,
nas modalidades: local, longa
distância nacional e longa distância
internacional por meio de
entroncamentos digitais (E1) –
Campus Paracatu

Comunicação de dados baseados no
protocolo IP - Link de Internet
ADSL de 2 Mbps - Campus
Paracatu - Unidade veredas

Serviço de telecomunicação de voz,
nas modalidades: local, longa
distância nacional e longa distância
internacional por meio de
entroncamentos digitais (E1) –
Campus Paracatu - Unidade
Veredas

Serviço de Telefonia Móvel Pessoal
- Campus Paracatu

Serviço de telecomunicação de voz,
nas modalidades: local, longa
distância nacional e longa distância
internacional por meio de
entroncamentos digitais (E1) –
Campus Uberlândia

09/2013

38/2013

05/2010

13/2012

06/2013

24/2013

06/2010

71.208.516/0001-74

05.423.963/0001-11

71.208.516/0001-74

03.759.418/0001-75

33.000.118/0001-79

05.423.963/0001-11

71.208.516/0001-74

Algar Telecom S.A.

OI Móvel S. A.

Algar Telecom S.A.

Ada OnLineLtda

Telemar Norte Leste S/A

OI Móvel S. A.

Algar Telecom S.A.

145.020,89

63.686,00

16.309,00

7.596,00

156.730,68

59.496,00

74.981,49
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26.396,87

4.760,93

941,92

6,246,00

70.012,41

4.584,60

19.675,33

jan/2011 - dez/2014

jan/2014- jan/2015

ago/2013- ago/2015

ago/2013- ago/2015

dez/2013- dez/2014

ago/2013 - ago/2015

jul/2013 - jul/2015

Serviço de Telefonia Móvel Pessoal
- Campus Uberlândia

Locação de máquinas copiadoras
para atender às necessidades do
IFTM Campus Uberlândia

Comunicação de dados baseados no
protocolo IP - Internet Link de 6
Mbps - Campus Patrocínio

Serviço de telecomunicação de voz,
nas modalidades: local, longa
distância nacional e longa distância
internacional por meio de
entroncamentos digitais (E1) –
Campus Patrocínio

Serviço de Telefonia Móvel Pessoal
- Campus Patrocínio

Serviço de telecomunicação de voz,
nas modalidades: local, longa
distância nacional e longa distância
internacional por meio de
entroncamentos digitais (E1) –
Campus Avançado Uberaba
Parque Tecnológico

Comunicação de dados baseados no
protocolo IP - Internet Link de 6
Mbps - Campus Avançado
Uberaba Parque Tecnológico

05/2011

01/2014

37/2013

36/2013

61/2013

14/2013

10/2013

Fonte: Diretoria de Tecnologia da informação

dez/2013 - nov/2014

Comunicação de dados baseados no
protocolo IP - Internet Link de 6
Mbps - Campus Uberlândia

20/2013

71.208.516/0001-74

71.208.516/0001-74

04.164.616/0001-59

71.208.516/0001-74

71.208.516/0001-74

16.951.665/0001-10

05.835.916/0001-10

71.208.516/0001-74

Algar Telecom S.A.

Algar Telecom S.A.

TNL PCS S.A.

Algar Telecom S.A.

Algar Telecom S.A.

RB Gráfica Digital Eireli

Algar Celular

Algar Telecom S.A.

40.687,68

118.597,84

19.105,80

113.655,93

46.908,24

37.920,00

34.480,80

121.943,04
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37.000,00

48.000,00

0,00

32.660,65

42.475,56

33.880,00

7.439,27

102.216,62

10 GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL
10.1 GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL
Quadro 122 - Aspectos da Gestão Ambiental

Avaliação

Aspectos sobre a gestão ambiental e Licitações Sustentáveis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Sim

Sua unidade participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P)?

x

Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação a
associações e cooperativas de catadores, conforme dispõe o Decreto nº 5.940/2006?
As contratações realizadas pela unidade jurisdicionada observam os parâmetros estabelecidos no
Decreto nº 7.746/2012?
A unidade possui plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata o art. 16 do Decreto
7.746/2012? Caso a resposta seja positiva, responda os itens 5 a 8.
A Comissão gestora do PLS foi constituída na forma do art. 6º da IN SLTI/MPOG 10, de 12 de
novembro de 2012?
O PLS está formalizado na forma do art. 9° da IN SLTI/MPOG 10/2012, atendendo a todos os
tópicos nele estabelecidos?
O PLS encontra-se publicado e disponível no site da unidade (art. 12 da IN SLTI/MPOG
10/2012)?
Caso positivo, indicar o endereço na Internet no qual o plano pode ser acessado.

x

Os resultados alcançados a partir da implementação das ações definidas no PLS são publicados
semestralmente no sítio da unidade na Internet, apresentando as metas alcançadas e os resultados
medidos pelos indicadores (art. 13 da IN SLTI/MPOG 10/2012)?
Caso positivo, indicar o endereço na Internet no qual os resultados podem ser acessados.

Não

x
x
x
x
x

x

Considerações Gerais
Além das ações relatadas no item 6.16, diante da grande preocupação do IFTM com o desenvolvimento sustentável,
são adotadas as práticas e diretrizes gerais para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável por meio das
contratações realizadas pela administração.
Nas tomadas de decisões e/ou contratações, são levados em conta as diretrizes estabelecidas na legislação vigente, a
destacar as ações que geram menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água; a preferência
para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; maior eficiência na utilização de recursos naturais
como água e energia; melhoria no processo de manutenção, para maior vida útil e menor custo de manutenção do bem
e da obra; uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; e, origem ambientalmente regular dos
recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras.
Destaca-se ainda, que o IFTM segue a legislação vigente quanto às especificações e demais exigências do projeto
básico ou executivo para contratação de obras e serviços de engenhariaelaboradas, nos termos do art. 12 da Lei
nº 8.666, de 1993, de modo a proporcionar a economia da manutenção e operacionalização da edificação e a redução
do consumo de energia e água, utilizando de tecnologias, práticas e materiais que reduzam o impacto ambiental.
No dia 13 de maio de 2013, o IFTM, em cumprimento ao que preceitua a Instrução Normativa Nº 10, de 12/11/2012,
aprovava o seu Plano de Gestão de Logística Sustentável - PLS, o qual promove a atualização do inventário de bens e
materiais do órgão e identificação de similares de menor impacto ambiental para substituição; práticas de
sustentabilidade e de racionalização do uso de materiais e serviços; avaliação do plano; e, ações de divulgação,
conscientização e capacitação.
Dentre as medidas tomadas recentemente, dão ênfase às seguintes: eliminação, em quase sua totalidade, de uso de
copos descartáveis, aquisição de lixeiras próprias para coletas seletivas, uso de papéis reciclados e impressão em
frente e verso, sempre que possível, e, por fim, preferência para aquisição de itens sustentáveis (classificação A no
Inmetro/Selo PROCEL) e aparelhos com gás ecológico R410A.
Fonte: Comissão GLS
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11 ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE ÓRGÃO DE CONTROLE.
11.1 TRATAMENTO DE DELIBERAÇÕES EXARADAS EM ACÓRDÃO DO TCU
11.1.1 Deliberações do TCU Atendidas no Exercício
Não se aplica.
11.1.2 Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício
Não se aplica.
11.2 TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO (OCI)
11.2.1 Recomendações do Órgão de Controle Interno Atendidas no Exercício
Quadro 123 - Relatório de cumprimento das recomendações do órgão de controle interno

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
1

Identificação do Relatório de Auditoria
201305360

Item do RA
pags. 10/19 e 19/19

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Reitoria

Comunicação Expedida
OFÍCIO Nº
17483/2014/CGUMG/CGUPR
Código SIORG
101910

Descrição da Deliberação
Recomendação 01: Licitar obras e serviços somente quando houver projeto básico que contenha o conjunto de
elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar o objeto da licitação, em
conformidade com o art.6º, IX, e o art.7º, §2º, da Lei nº 8.666/1993.
Recomendação 02: Promover a realização da correta modalidade de licitação, utilizando-se do pregão somente para as
contratações bens e serviços comuns, conforme previsão da Lei nº 10.520/2002.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
PROAD/Coordenação Geral de Infraestrura e Aquisições

Código SIORG
101916

Síntese da Providência Adotada
Recomendação 01: Contratação de empresas especializadas para elaboração de projetos de engenharia e arquitetura,
contendo todas as planilhas orçamentárias, memoriais descritivos e demais elementos necessários para perfeita
caracterização do objeto licitado. Após a entrega do projeto executivo pela projetista, a CSE faz uma última análise a
título de verificação da compatibilização entre os documentos que compõem o projeto básico, apontando eventuais
incompatibilidades para correções.
Recomendação 02: A Coordenação de Serviços de Engenharia criou um check list para a Coordenação de Contratos e
Licitações com as informações necessárias a serem contempladas no certame licitatório e foram reforçados os
procedimentos de análise para elaboração do certame no que tange a obras e serviços de engenharia.
Síntese dos Resultados Obtidos
01: Como resultado obteve-se maior índice de sucesso das licitações de obras e serviços de engenharia, menos
questionamentos / impugnações e menos recursos. A CGIA ainda criou o "CHECK LIST – PROCEDIMENTOS PARA
AQUISIÇÕES E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O IFTM", que também já está na sua versão 3; neste deve ser
listado a modalidade de licitação, pautada no fato de ser ou não um bem ou serviço comum.
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02: Como resultado obteve-se maior índice de sucesso das licitações de maneira geral, menos questionamentos /
impugnações e menos recursos, já que as informações ficaram mais claras e completas.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle interno foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu
cumprimento.
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
2

Identificação do Relatório de Auditoria
201408640

Item do RA
pags. 6/7 e 7/7

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Reitoria

Comunicação Expedida
OFÍCIO Nº
32730/2014/CGUMG/CGUPR
Código SIORG
101910

Descrição da Deliberação
Recomendação 1: Providenciar a restituição ao erário dos valores pagos indevidamente, a partir de 08/11/2010,
referentes à vantagem do revogado art. 192, inciso I, da Lei nº 8.112/90 aos servidores de CPF ***.677.812-**,
***.295.752-**, ***.627.951-**, ***.574.406-** e ***.476.546-**, observando os princípios do contraditório e da
ampla defesa.
Recomendação 2: Providenciar o pagamento de exercícios anteriores dos valores recebidos a menor pelos servidores de
CPF ***.309.968-**, ***.282.271-**, ***.097.836-** e ***.451.046-**, referentes à vantagem do revogado art. 192,
inciso I, da Lei nº. 8.112/90.
Recomendação 3: Revisar e retificar os pagamentos da vantagem do revogado art. 192, inciso I, da Lei nº 8.112.90,
referentes aos servidores CPF ***.309.968-**, ***.282.271-**, ***.097.836-**, ***.451.046-** e ***.476.546-**,
apresentando o resultado dos referidos trabalhos à CGU-Regional/MG, com a respectiva documentação comprobatória.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

PRODIN/Diretoria de Gestão de Pessoas

103637
Síntese da Providência Adotada
Síntese dos Resultados Obtidos

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle interno foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu
cumprimento.
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
3

Identificação do Relatório de Auditoria
201411705/01

Item do RA
pág. 1/2

Comunicação Expedida
email de 19/12/2014

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Reitoria

Código SIORG
101910

Descrição da Deliberação
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Requer informações sobre a elaboração da matriz de risco pelo Gestor ou pela própria Auditoria Interna - PAINT/2015
(versão preliminar)
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Coordenação Geral de Controle Interno

79858
Síntese da Providência Adotada

A Coordenação Geral de Controle Interno, em contato com o Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional desta
instituição, tomou conhecimento que está sendo realizado um trabalho a partir do Plano de Desenvolvimento
Institucional – PDI 2014/2018, com módulo mapa estratégico que abrange a missão, visão e valores da instituição,
perante a sociedade; aos alunos; pessoas, infraestrutura e inovação; processos internos; e aprimoramento do processo de
planejamento orçamentário, como também o aperfeiçoamento da execução desses recursos. Entretanto, tais ações ainda
se encontram em etapa do planejamento estratégico. Os planejamentos tático e operacional encontram-se programados
para o exercício de 2014 até 2018, em cumprimento ao PDI, quando serão traçadas metas/planos alinhados ao
planejamento estratégico, para cumprimento dos objetivos propostos pela instituição. Por todo o exposto, a
Coordenação Geral de Controle Interno se vê impossibilitada de apresentar a Matriz de Risco abrangendo as diversas
áreas da gestão, e respectivos assuntos passíveis, no presente exercício, dada a etapa em que se encontram os trabalhos
do planejamento institucional. Todavia, acata a recomendação da CGU-MG, e se compromete a efetuar a elaboração da
Matriz de Risco, restrita aos objetos a serem auditados pela equipe de Auditoria Interna do IFTM, para subsidiar a
elaboração do PAINT 2016.
Síntese dos Resultados Obtidos
Aguardamos relatório da CGU-MG quanto às considerações apresentadas pela CGCI por meio do Ofício
49/2015/MEC/IFTM/GAB de 06/02/2015
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle interno foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu
cumprimento.
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
4

Identificação do Relatório de Auditoria
N/A

Item do RA
N/A

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Reitoria

Comunicação Expedida
OFÍCIO Nº
32988/2014/CSAE/CORAS/CRG/CG
U-PR
Código SIORG
101910

Descrição da Deliberação
a) Confirmar se as informações extraídas do Sistema CGU-PAD, constantes da tabela anexa, representam a totalidade
dos procedimentos disciplinares em curso nessa entidade
b) no caso de não representar a totalidade, proceder ao registro no sistema CGU-PAD dos processos que não constem
na tabela anexa, bem como encaminhar a relação deles
c) atender às solicitações constantes na última coluna da tabela anexa
d) proceder, se for o caso, à atualização no Sistema CGU-PAD das fases dos processos em curso na unidade
e) encaminhar a relação dos procedimentos disciplinares que se encontrem pendentes de instauração
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
PRODIN/Coordenação Geral de Desenvolvimento de Pessoas

Código SIORG
34140

Síntese da Providência Adotada
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a) A tabela listava quatro processos para serem atualizados, representando a totalidade dos procedimentos em curso
b) Não consta nenhum processo em curso nessa entidade
c) Foram atendidas as solicitações constantes na última coluna da tabela, conforme solicitado
d) Foi realizada a atualização das fases dos processos em curso na unidade
e) Não constam procedimentos disciplinares pendentes de instauração
Síntese dos Resultados Obtidos
Regularização do controle de processos administrativos disciplinares, junto ao Sistema CGU-PAD
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle interno foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu
cumprimento.
Fonte: Gabinete da Reitoria

11.2.2 Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício
Não se aplica.
11.3 DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS ESTABELECIDA NA LEI N° 8.730/93
11.3.1 Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei 8.730/93
Quadro 124 - 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
Funções Obrigados a
Entregar a DBR

Situação em Relação às
Exigências da Lei nº
8.730/93

Autoridades
(Incisos I a VI do art. 1º da
Lei nº 8.730/93)

Obrigados a entregar a DBR

Posse ou Início
do Exercício de
Cargo, Emprego
ou Função

Final do
Exercício de
Cargo, Emprego
ou Função

Final do
Exercício
Financeiro

134

103

185

Entregaram a DBR
Não cumpriram a obrigação
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: DGP

11.3.2 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.
Hoje, todos os servidores do IFTM têm registrado as autorizações de acesso à DBR de todos
os admitidos, em razão disso não se recolhe a Declaração de Bens e Rendas dos servidores que
ingressam ou egressam de cargo ou função de confiança.
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11.4 ALIMENTAÇÃO SIASG E SICONV
Quadro 125 - Declaração de inserção e atualização de dados no SIASG e SICONV

DECLARAÇÃO
Eu, Iná Cristina Costa de Paula, CPF n° 054.699.516-00, Coordenadora de Acompanhamento
de Contratos - Substituta do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo
Mineiro - IFTM - Reitoria (UG 158099) 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 2014
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 a LDO 2014 e suas correspondentes em exercícios anteriores.
Uberaba, 31 de dezembro de 2014
(Iná Cristina Costa de Paula)
(054.699.516-00)
(Coordenadora de Acompanhamento de Contratos Substituta)
DECLARAÇÃO
Eu, TALITA ROQUETE LEAL FRITSCHE, CPF n° 980.766.711-91, Coordenadora de
Administração do campus, exercido no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo
Mineiro - IFTM - campus Paracatu (UG 158309) 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
2014 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 a LDO 2014 e suas correspondentes em exercícios anteriores.

Paracatu, 31 de dezembro de 2014.
Talita Roquete Leal Fritsche
CPF: 980.766.711-91
Coordenadora de Administração do campus/ IFTM - Paracatu
DECLARAÇÃO
Eu, Geovana Dagrava, CPF n° 046.700.956-25, Coordenadora Geral de Administração e Planejamento,
exercido no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - IFTM - campus
Uberaba (UG 158310), 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 2014 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 a LDO 2014 e suas correspondentes em exercícios anteriores.
Uberaba, 31 de Dezembro de 2014.
Geovana Dagrava
CPF: 046.700.956-25
CGAP - IFTM Campus Uberaba
DECLARAÇÃO
Eu, Vinicius Nunes de Almeida, CPF n° 079.237.906-39, COORDENADOR DE LICITAÇÃO,
CONTRATOS E COMPRAS, exercido no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo
Mineiro - IFTM - CAMPUS ITUIUTABA (UG 158311) declaro junto aos órgãos de controle interno e
externo que todas as informações referentes a contratos, convênios e instrumentos congêneres firmados até o
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exercício de 2014 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 a LDO 2014 e suas correspondentes em exercícios anteriores.
Brasília, 31 de dezembro de 2014.
Vinicius Nunes de Almeida
079.237.906-39
Coordenador de licitação, contratos e compras / IFTM - Campus Ituiutaba
DECLARAÇÃO
Eu, Larry Silva Pereira, CPF n° 04111906605-05, Assistente em Administração, exercido na
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - IFTM - campus Uberlândia (UG
158312), 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 2014 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 a
LDO 2014 e suas correspondentes em exercícios anteriores.
Uberlândia, 31 de dezembro de 2014
Larry Silva Pereira
041.119.066-05
Assistente em Administração/IFTM
Fonte: PROAD

12 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
12.1 MEDIDAS ADOTADAS PARA ADOÇÃO DE CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS
ESTABELECIDOS PELAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADEAPLICADAS AO
SETOR PÚBLICO
Quadro 126 - Medidas Adotadas para Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade
Aplicadas ao Setor Público

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

26.413 - Instituto Federal do Triângulo Mineiro
A UJ está aplicando os dispositivos contidos nas NBC T16.9 e NBC T 16.10.

b)
Justificativas em caso de resposta
Não se aplica.
negativa à alínea “a” acima;
A Metodologia adotada segue a tabela de vida útil estabelecida no item 27 da
c)
Metodologia adotada para estimar
Macrofunção 020330 do Manual SIAFI, obedecendo assim o item 9 da NBC
a vida útil econômica do ativo;
T 16.9.
d) A metodologia de cálculo da
depreciação, amortização e exaustão;

Método das quotas constantes.

e)
As taxas utilizadas para os
cálculos;

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.
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f)
A metodologia adotada para
realizar a avaliação e mensuração das
disponibilidades, dos créditos e dívidas, A Metodologia adotada obedece a NBC T 16.10 conforme critérios dos itens 4
dos estoques, dos investimentos, do
a 35 da norma e Manual SIAFI macrofunção 020330.
imobilizado, do intangível e do
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 ficou
demonstrada a real situação patrimonial da UJ.

Fonte: PROAD

12.2 APURAÇÃO DOS
ADMINISTRATIVAS

CUSTOS

DOS

PROGRAMAS

E

DAS

UNIDADES

Pelas razões mesma razões elencadas no tópico 5.5, por ora, não é possível apresentar
informações relacionadas a custos de programas e das unidades administrativas.
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Fonte: PROAD

c) descrição de ocorrência não sanada até o final do exercício de referência
Todas as ocorrências foram devidamente sanadas em 2014.
do relatório de gestão, indicando as justificativas da não regularização.

b) informações sobre a quantidade de ocorrências em cada uma das
classificações, alerta ou ressalva, observadas durante o exercício;
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Na conformidade contábil da Unidade Gestora 158099, não foi registrada nenhuma restrição durante o ano
de 2014. Na conformidade contábil do Órgão foram registradas algumas restrições sendo, uma restrição
para UG 158309 referente a saldo indevido de uma conta em janeiro/14 que foi regularizada em
fevereiro/14; uma restrição para UG 158310 referente a saldo indevido de uma conta em março/14 que foi
regularizada em abril/14; duas restrições para UG 158312 referente a saldos indevidos de uma conta em
maio/14 e de uma em junho/14 que foram regularizadas em junho e julho/14 respectivamente; três
restrições na UG 158312 por divergência de saldos de depreciação entre o relatório gerado pelo sistema de
controle patrimonial (RBM) e o relatório gerado pela contabilidade (Balancete) tendo sido regularizado
em setembro/14 e uma restrição por divergência no saldo do RMA com o Balancete, regularizado em
setembro/14.

A conformidade contábil da Unidade Gestora 158099 e do Órgão 26413, são registradas pela Setorial de
Contabilidade do Órgão 26413, cuja responsável é a contadora que responde pela Coordenação de
Contabilidade da Reitoria do IFTM seguindo as orientações da Macrofunção 020315. A Conformidade
a) descrição sucinta do processo de verificação da conformidade contábil
Contábil registrará a ausência ou incidência de ocorrências, sendo necessária a análise das contas e
no âmbito da unidade jurisdicionada, identificando a instância responsável documentos, utilizando-se os instrumentos que forem necessários para verificação como as transações do
pelo realização de tal conformidade e as unidades gestoras executoras do
SIAFI >CONCONTIR, >CONINCONS, >CONINDBAL, >BALANSINT, >CONBALANUG, >CONOR,
SIAFI e fazendo referência à observância da segregação de função no
>CONORC, >BALANCETE.
processo de registro da conformidade;

Informações sobre a conformidade contábil dos atos e fatos da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada,
contemplando:

Identificação do Campus

Quadro 127 - Conformidade Contábil

INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO - UG 158099/26413

12.3 CONFORMIDADE CONTÁBIL

12.4 DECLARAÇÃO DO CONTADOR
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ATESTANDO

A

CONFORMIDADE

DAS

Quadro 128 - Declaração do Contador Afirmativa da Fidedignidade das Demonstrações Contábeis

DECLARAÇÃO DO CONTADOR
Denominação completa (UJ)

Código da UG

INSTITUTO FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - Reitoria

158099

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e
Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), regidos
pela Lei n.º 4.320/1964, relativos ao exercício de 2014, refletem adequada e integralmente a situação orçamentária,
financeira
e
patrimonial
da
unidade
jurisdicionada
que
apresenta
Relatório
de
Gestão.
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.
Local
Contador
Responsável

Uberaba-Mg

Data

31/12/2014

Kátia Cristina Gianvechio

CRC nº

62158

DECLARAÇÃO DO CONTADOR
Denominação completa (UJ)

Código da UG

INSTITUTO FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - CÂMPUS PARACATU

158309

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e
Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), regidos
pela Lei n.º 4.320/1964, relativos ao exercício de 2014, refletem adequada e integralmente a situação orçamentária,
financeira
e
patrimonial
da
unidade
jurisdicionada
que
apresenta
Relatório
de
Gestão.
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.
Local
Contador
Responsável

Paracatu,MG

Data

31/12/2014

Mariléia da Cunha Soares

CRC nº

MG-074427/O-0

DECLARAÇÃO DO CONTADOR
Denominação completa (UJ)

Código da UG

Instituto Federal do Triângulo Mineiro - campus Uberaba

158310

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e
Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), regidos
pela Lei n.º 4.320/1964, relativos ao exercício de 2014, refletem adequada e integralmente a situação orçamentária,
financeira
e
patrimonial
da
unidade
jurisdicionada
que
apresenta
Relatório
de
Gestão.
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.
Local
Contador
Responsável

Uberaba

Data

31/12/2014

Angelita dos Reis Soares

CRC nº

MG-090168/O-6

DECLARAÇÃO DO CONTADOR
Denominação completa (UJ)

Código da UG
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INSTITUTO FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - CÂMPUS ITUIUTABA

158311

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e
Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), regidos
pela Lei n.º 4.320/1964, relativos ao exercício de 2014, refletem adequada e integralmente a situação orçamentária,
financeira
e
patrimonial
da
unidade
jurisdicionada
que
apresenta
Relatório
de
Gestão.
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.
Local
Contador
Responsável

Ituiutaba, MG

Data

31/12/2014

Ana Carla Barcelos Machado Franco

CRC nº

78357

DECLARAÇÃO DO CONTADOR
Denominação completa (UJ)

Código da UG

INSTITUTO FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - CAMPUS UBERLÂNDIA

158312

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e
Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), regidos
pela Lei n.º 4.320/1964, relativos ao exercício de 2014, refletem adequada e integralmente a situação orçamentária,
financeira
e
patrimonial
da
unidade
jurisdicionada
que
apresenta
Relatório
de
Gestão.
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.
Local
Contador
Responsável

UBERLÂNDIA - MG

Data

31/12/2014

Maria de Lourdes Rodrigues

CRC nº

066055/O-9

Fonte: PROAD
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Administrativos

Acadêmicos

Número Total de Retidos / Número Total Matriculados
Total de Matriculados / ((Docentes 20h *0,5) + Docentes 40 h +
Docentes DE)
Gastos Correntes / Total de Matriculados
(Gastos com Pessoal * 100)/ Gastos Totais
(Gastos com Outros Custeios * 100) / Gastos Totais

Relação de Alunos /
Docente em Tempo
Integral

Gastos Correntes
por Aluno

Percentual de
Gastos com Pessoal

Percentual de
Gastos com outros
Custeios

Número de Matriculados Finalizados

Número de Concluídos e Integralizados Fase Escolar /

Índice de Retenção
do Fluxo Escolar

Índice de Eficiência
Acadêmica Concluintes

Número Total Matriculados

Número de Concluídos e Integralizados Fase Escolar /

Número de Ingressantes / Número Total Matriculados

Relação Ingressos /
Aluno

Relação
Concluintes / Aluno

Número de Candidatos / Número de Vagas

Fórmula de Cálculo

Relação Candidato /
Vaga

Indicadores

14,38

23,96%

38,06%

9,60%

36,16%

6,02

2014

16,36%

72,57%

16.967,69

Quadro 129 - Resultados dos Indicadores - Acórdão TCU n.º 2.267/2005

13.1 INDICADORES DE GESTÃO DAS IFET NOS TERMOS DO ACÓRDÃO TCU N° 2.267/2005

13 INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (IFETS)

16,93%

68,23%

7.404,19

38,00

40,54%

30,97%

10,63%

27,70%

2,85

2013

15,36%

63,14%

5.935,30

25,50

17,80%

31,90%

7,60%

40,00%

4,14

2012

Exercícios

16,17%

64,45%

11.920,40

19,60

6,00%

27,00%

12,20%

62,00%

4,63

2010
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16,84%

67,58%

8.090,24

21,00

6,70%

44,20%

6,70%

60,90%

3,98

2011

Índice de Titulação
do Corpo Docente

Socioeconômico

Gestão de
Pessoas

Fonte: SIMEC

Número de Alunos
Matriculados por
Renda per Capita
Familiar

Percentual de
Gastos com
Investimentos

Indicadores

Índice =

SM = Salário Mínimo

RFPC < 0,5 SM
0,5 <= RFPC < 1,0 SM
1,0 <= RFPC < 1,5 SM
1,5 <= RFPC < 2,5 SM
2,5 <= RFPC < 3,0 SM
3,0 <= RFPC

G + A + E+ M + D

G*1 + A*2 + E*3 + M*4 + D*5

RFPC = Renda Familiar Per Capta

Legenda:

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

Fórmula de Cálculo

3,87

6,7%
14,6%
32,0%
23,7%
7,0%
15,9%

6,47%

2014

4,07

1397

10,11%

2013

3,84

100%

17,27%

2012

Exercícios

3,44

183,9%

19,37%

2010
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3,43

330,2%

15,56%

2011

Socioeconômico

Acadêmicos

Número de
Matriculados
Renda per
Familiar

Alunos
por
Capita

de
em

SM = Salário Mínimo

RFPC = Renda Familiar Per Capta

Legenda:

RFPC < 0,5 SM
0,5 <= RFPC < 1,0 SM
1,0 <= RFPC < 1,5 SM
1,5 <= RFPC < 2,5 SM
2,5 <= RFPC < 3,0 SM
3,0 <= RFPC

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

Número Total de Retidos / Número Total Matriculados

Índice de Retenção do
Fluxo Escolar

Relação
Alunos/Docente
Tempo Integral

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

Índice de Eficiência
Acadêmica
–
Concluintes

Número de Concluídos e Integralizados Fase Escolar / Número Total
Matriculados

Número de Ingressantes / Número Total Matriculados

Relação
Ingressos/Aluno

Relação
Concluintes/Aluno

Número de Candidatos / Número de Vagas

Fórmula de Cálculo

Relação
Candidato/Vaga

Indicadores

8,3%
16,7%
41,7%
29,2%
0,0%
4,2%

10,67

18,75%

100%

17,19%

39,06%

0,86

2014

Quadro 130 - Resultados dos Indicadores - Acórdão TCU n.º 2.267/2005 - Campus Campina Verde

-

-

-

-

-

-

-

2013

A seguir encontram-se as informações do Campus Campina Verde, com as devidas análises de cada indicador.

13.2.1.1Campus Campina Verde

13.2.1 Indicadores Acadêmicos, Indicador Socioeconômico e Indicador Gestão de Pessoas

13.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS INDICADORES DE GESTÃO DAS IFET

-

-

-

-

-

-

-

2012

Exercícios

-

-

-

-

-

-

-

2010
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-

-

-

-

-

-

-

2011

Índice de Titulação do
Corpo Docente
3,33
-

-

-

-
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Quanto ao indicador "administrativos" não se tem, porque no ano de 2014 não houveram investimentos e o custeio deu-se porcontrapartida
do Município de Campina Verde no processo de implantação do Campus.

Outro aspecto a ser considerado é que o Quadro Docente do IFTM Campus Avançado Campina Verde só entrou em exercício a partir de junho
de 2014.

Ao fazer a análise crítica dos resultados dos indicadores do Campus Avançado de Campina Verde verifica-se que não há como avaliarmos a
evolução (possíveis desvios) dos mesmos, seja o resultado com tendência de melhora ou piora. Isso se deve ao fato de não termos dados comparativos
de anos anteriores, visto que a implantação do Campus Avançado ocorreu em junho de 2014.

Fonte: Campus CampinaVerde

Gestão de Pessoas

Gestão de Pessoas

Fonte: Campus Ituiutaba

Índice de Titulação do
Corpo Docente

Socioeconômico
SM = Salário Mínimo

RFPC = Renda Familiar Per Capta

RFPC < 0,5 SM
0,5 <= RFPC < 1,0 SM
1,0 <= RFPC < 1,5 SM
1,5 <= RFPC < 2,5 SM
2,5 <= RFPC < 3,0 SM
3,0 <= RFPC

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

Relação de
Alunos/Docente em
Tempo Integral
Legenda:

Número Total de Retidos / Número Total Matriculados

Índice de Retenção do
Fluxo Escolar

Alunos
por
Capita

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

Número de Concluídos e Integralizados Fase Escolar / Número Total
Matriculados

Relação
Concluintes/Aluno

Índice de Eficiência
Acadêmica –
Concluintes

Número de Ingressantes / Número Total Matriculados

Relação
Ingressos/Aluno

Número de
Matriculados
Renda per
Familiar

Acadêmicos

Número de Candidatos / Número de Vagas

Fórmula de Cálculo

Relação
Candidato/Vaga

Indicadores

3,49

8,7%
15,3%
35,2%
21,6%
4,6%
14,7%

14,48

31,53%

48,93%

20,52%

38,04%

3,33

2014

Quadro 131 - Resultados dos Indicadores - Acórdão TCU n.º 2.267/2005 - Campus Ituiutaba

A seguir encontram-se as informações do Campus Ituiutaba, com as devidas análises de cada indicador.

13.2.1.2 Campus Ituiutaba

3,6

20

22,83

14,91%

9,34%

3,31%

71,83%

2,02

2013

3,84

-

37,38

17,8%

31,9%

7,6%

40%

4,14

2012

Exercícios

0

-

8,03

6%

27%

12,2%

53%

4,63

2010
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3,43

-

23,77

6,7%

44,2%

6,7%

60,9%

3,98

2011
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O índice de titulação do corpo docente é de 2,85. Esse número tende a aumentar visto que alguns docentes encontram se afastados para
capacitação.

A relação entre o total de alunos matriculados e docentes em tempo integral diminuiu em relação ao ano anterior pois houve um aumento no
número de docentes visando uma expansão de oferta de cursos. Tal relação irá aumentar a medida que as novas turmas forem preenchidas.

Do ponto de vista socioeconômico é possível perceber que, 61% dos alunos matriculados têm renda igual ou inferior a 1,5 salários mínimos. Tal
índice é bastante satisfatório tendo em vista que essa parte da população é o principal foco de atuação dos Institutos Federais. Além disso é importante
ressaltar que apenas 14% dos alunos matriculados possuem renda maior ou igual a 3 salários mínimos.

É possível perceber pelo Quadro B.65.1 no que diz respeito ao âmbito acadêmico que no exercício 2014 houve aumento da procura da
população em estudar no IFTM – Campus Ituiutaba, pois houve aumento no índice de candidato/vaga nos processos seletivos. Tal fenômeno justificase pela consolidação do IFTM na cidade como centro de referência em educação houve também um aumento significativo no número de formandos da
Instituição, o que demonstra o empenho de todo o quadro de servidores da Instituição em conter a evasão e trabalhar para que o aluno consiga obter a
diplomação. O aumento no número de docentes efetivos também colabora para tais fatores e possibilita que novos cursos sejam oferecidos num futuro
próximo.

Gestão de Pessoas

Fonte: Campus Paracatu

Índice de Titulação do
Corpo Docente

Socioeconômico

de
em

SM = Salário Mínimo

RFPC = Renda Familiar Per Capta

3,56

9,3%
20%
37,1%
20%
3,4%
10,1%

RFPC < 0,5 SM
0,5 <= RFPC < 1,0 SM
1,0 <= RFPC < 1,5 SM
1,5 <= RFPC < 2,5 SM
2,5 <= RFPC < 3,0 SM
3,0 <= RFPC

Legenda:

14,95

25,77%

48,53%

12,15%

40,86%

3,11

2014

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

Número Total de Retidos / Número Total Matriculados

Índice de Retenção do
Fluxo Escolar

Relação
Alunos/Docente
Tempo Integral

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

Número de Concluídos e Integralizados Fase Escolar / Número Total
Matriculados

Relação
Concluintes/Aluno

Índice de Eficiência
Acadêmica
–
Concluintes

Número de Ingressantes / Número Total Matriculados

Relação
Ingressos/Aluno

Número de Alunos
Matriculados por Renda
per Capita Familiar.

Acadêmicos

Número de Candidatos / Número de Vagas

Fórmula de Cálculo

Quadro 132- Resultados dos Indicadores - Acórdão TCU n.º 2.267/2005 - Campus Paracatu

Relação
Candidato/Vaga

Indicadores

13.2.1.3 Campus Paracatu

3,28

25,11

49,37%

87,37%

70,99%

11,51%

2,37

2013

3,33

-

20,46

3,63%

8,70%

2,10%

35,05%

2,62

2012

Exercícios

3,44

-

19,56

7,18%

-

7,73%

78,42%

1,16

2010
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3,43

-

21,00

1,15%

-

2,03%

70,03%

1,90

2011

Vagas ofertadas

Inscrições

-

320

Administração

-

-

EAD

-

70

35

70

70

-

35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ensino Médio
Técnico em Administração
Concomitante
Técnico em Manutenção e Suporte
em Informática
Técnico em Informática Integrado
Técnico em Informática
Concomitante
Técnico em Eletrônica Integrado
Técnico em Eletrônica
Concomitante
Técnico em Comércio Integrado
Técnico em Comércio
Concomitante

Médio e Técnico

70
35
35
35

2,8
1,69
2,11
1,24

196
118

1,33

35

1,23

43

425

-

-

-

87

74

-

-

-

2011

35
70
35
70

3,6
2,1
2,5
1,3

255

35

3,40

119

-

480

913

1,90

0

0

0,00

0

0,00
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0

2,94

103

35

1,61

113

70

5,23

183
1,06

4,20

147

74

2,31

35

1,69

59

3,83

134

70

35

1,46

102

35

2,49

87

2,09

73

3,83

134

1,3

35

3,60

126

35

1,54

54

35

4,57

160

1,17

41

3,77

132

44

35

1,20

84

81

35

6,43

225

35

35

2014

35

35

0,00

0

2013

-

-

47

89

72

0

-

-

2012

Candidatos

2010
Candidatos
Índice (%)

2009
Índice (%)
Vagas

Cursos
Vagas

Quadro 133 - Relação Candidato por Vaga Ofertada – Câmpus Paracatu

Vagas ofertadas: Número de vagas ofertadas em editais de oferta de vagas por meio do Sisu, Enem, vestibular, processos seletivos, sorteios e/ou
outras formas de ingresso.

Inscrições: Número de inscrições para as vagas ofertadas, por quaisquer formas de ingresso (Sisu, Enem, vestibular, processos seletivos,
sorteios...).

Indicador =

Objetivo: Identificar a relação candidato por vaga ofertada

13.2.1.3.1 Relação Candidato x Vaga

Candidatos
Candidatos

Vagas
Vagas

Índice (%)
Índice (%)

Candidatos
Candidatos

Vagas
Vagas

Índice (%)
Índice (%)

Candidatos
Candidatos

Vagas
Vagas

Índice (%)
Índice (%)

Candidatos
Candidatos

Vagas
Vagas

Índice (%)
Índice (%)

Candidatos
Candidatos

Vagas
Vagas

Índice (%)
Índice (%)

2,29
0,63
0,00
0,00

1193
175
0
0

-

-

-

1280

1491

1,16

2721

31
5147

520
1,9

16,8
1630

35

4277

1304

2,62

37,26

0,00

0

0

2,5

2299

920

-

-

-

-

-

-

520
280
0
0

Vagas

0,6
0,9
1,5

Candidatos

112
477
1232

Índice (%)

200
520
840

Vagas

0,95
-

Candidatos

305
-

Índice (%)

320
-

0,00

0

0

-

Vagas

0,68

Candidatos

243

Índice (%)

360

Vagas

-

-

Candidatos

-

-

Índice (%)

-

-

280

664

2,37

350

1089

142

3,11

4,06

0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vagas

35

0
0
0
0
0
0
0
0
0
Candidatos

2,06

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Índice (%)
72

0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vagas

35

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
Candidatos

x 100

Nº. Ingressos ocorridos por período equivalente

Nº. de Concluintes

Página 218 de 252

Ingressos: número de alunos ingressos por período equivalente, por meio de vestibular, processos seletivos e outras formas de ingresso.

Concluintes: número de alunos que integralizaram os créditos e estão aptos a colar grau

Índice =

Objetivo: Calcular o índice de eficiência acadêmica de concluintes, ou seja, o percentual de conclusão dos alunos (matrículas), nos cursos com
previsão de término compreendido no período de análise.

13.2.1.3.2 Índice de Eficiência Acadêmica de Concluintes

A divulgação da abertura do processo seletivo para todos os cursos ocorre por meio de visita às Instituições de Ensino Estaduais e Municipais,
pela divulgação nas mídias e por meio de campanha nas empresas e associações da cidade.

Nota-se um crescente aumento desse indicador, confirmando a relevância do IFTM – Campus Paracatu para a região. Dentre as modalidades de
cursos oferecidos os cursos técnicos integrados ao Ensino Médio são os que apresentam as maiores demandas, destacando-se dentre eles o Técnico em
Comércio que apresentou um índice de 5,23%. Os cursos concomitantes apresentam demandas menores, o que sugere a necessidade de uma campanha
de divulgação mais pontual para o público desses cursos,a fim de divulgar e expandir a procura por essa modalidade, que é realizada no período
noturno.

Fonte: Campus Paracatu

Tecnologia em Análise e Desenv.
Sistemas
TOTAL

Graduação

Alimentação Escolar
Secretariado
Secretariado Escolar
Serviço Público
Eventos
Logistica
Meio Ambiente
Multimeios Didáticos
Segurança do Trabalho

Índice (%)

Situações
finais

-

-

-

-

-

-

183

Administração

-

-

EAD

-

56

-

-

-

-

-

-

3

71

16

87

13

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Situações
finais

-

-

-

-

-

-

-

-

Concluintes

-

-

-

-

-

-

-

-

Índice (%)

-

-

-

-

-

-

-

-

Situações
finais

-

-

-

-

-

-

-

-

Concluintes

-

-

-

-

-

-

-

-

2011

Índice (%)

-

-

-

-

-

-

-

-

Situações
finais

Situações
finais

-

-

-

-

-

-

-

-

Índice (%)

Concluintes

-

Ensino Médio
Técnico em Administração
Concomitante
Técnico em Manutenção e
Suporte em Informática
Técnico em Informática
Integrado
Técnico em Informática
Concomitante
Técnico em Eletrônica
Integrado
Técnico em Eletrônica
Concomitante
Técnico em Comercio
Integrado
Técnico em Comércio
Concomitante

Médio e Técnico

Concluintes

2010
Situações
finais

2012

Quadro 134 - Índice de Eficiência Acadêmica de Concluintes - Campus Paracatu

Concluintes

2009
Concluintes

Cursos
Índice (%)

21
56
6
39

0,00
46,48
0,00
50,00

28

1

0

33

0

598

36
42,53

37

0,55

50

0

0,00

-

-

44,44

-

-

4

2013

36
34
21
29

61,90
17,86
0,00
48,72

19

586

0

10

13

97,99

65,52

19

25

52,38

8,82

69,44

32,00
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11

3

25

8

67,57
8,33

3

25

0,00

0,00

37

27

0

0

54,00

4
0

-

0,00

-

-

0,00

2014

O índice de eficiência acadêmica de concluintes do Campus Paracatu em 2014 (48,53%) apresenta uma queda em relação ao ano anterior
devido ao grande número de concluintes dos cursos EaD. Além disso, alguns cursos (Técnico em Administração Concomitante e Técnico em
Manutenção e Suporte em Informática concomitante) ainda não encerraram seus ciclos no período de análise. Observando os índices dos cursos
técnicos integrados ao Ensino Médio, os quais tiveram concluintes, verifica-se que os indicadores giram em torno de 69,44% de eficiência acadêmica,
e para os cursos técnicos concomitantes, onde também houve conclusões, o índice de eficiência acadêmica é menor, valores que devem ser analisados e
trabalhados para melhoria no próximo período.

Índice (%)
Índice (%)

Concluintes
Concluintes

Situações
finais
Situações
finais

Índice (%)
Índice (%)

Concluintes
Concluintes

Situações
finais
Situações
finais

Índice (%)
Índice (%)

Concluintes
Concluintes

Situações
finais
Situações
finais

Índice (%)
Índice (%)

187

-

-

-

-

Graduação

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
103

1181

8,7

0,00

3728

19

3257

0

87,37

0,00

85,09

94,17

0,00

84,38

565

81,70

0,00

243

622

600

0,00

70,68

135

125

288

0,00
98,41

0

92,47

681

86

731

191

0,00

153

692

0

93

0,00

0,00

0

0

20

158

0

0

0

0

Situações
finais
204

18

99

8

Concluintes

48,53

44,44

Nº total de alunos matriculados

Nº. de alunos matriculados por renda familiar per capita x 100

SM: Salário Mínimo

RFP: Renda Familiar Per capita

Índice =

Objetivo: Auferir o grau de inclusão social da política governamental para a área de educação profissional e tecnológica.

13.2.1.3.3 Alunos Matriculados por Renda Familiar Per Capita
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Diversas ações para evitar a evasão, transferências e exclusões, 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.

Campus Paracatu

Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento Sistemas
TOTAL

-

74
89

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Multimeios Didáticos

-

-

Segurança do Trabalho

-

-

-

-

Meio Ambiente

-

-

185

-

-

Eventos

-

Logistica

-

Situações
finais

-

30

Concluintes

-

-

Índice (%)

-

-

Situações
finais

-

-

Concluintes

-

-

Índice (%)

-

-

Situações
finais

Serviço Público

Secretariado Escolar

-

Concluintes

-

Índice (%)

-

Concluintes

91,61

Situações
finais

-

Índice (%)

142

Concluintes

Secretariado

Situações
finais

155

Índice (%)

Alimentação Escolar

Índice (%)

-

-

-

-

-

-

-

1086

187

218

253

275

128

25

Quantidade
de Alunos

2010

100

17,2

20,01

23,3

25,3

11,8

2,3

Índice
(%)

3.397

535

642

811

865

464

80

Quantidade
de Alunos

2011

100

15,6

18,9

23,9

25,5

13,7

2,4

Índice
(%)

Alunos matriculados

Concluintes

x 100

391

18

44

29

102

138

60

Quantidade de
Alunos

2012

100,0

4,6

11,3

7,4

26,1

35,3

15,3

Índice
(%)

413

10

18

5

50

159

171

Quantidade de
Alunos

2013

100,0

2,2

4,0

1,3

12,2

38,6

41,7

Índice
(%)

644

65

22

129

239

129

60

Quantidade de
Alunos

2014

100,0

10,1

3,44

20,0

37,1

20,0

9,3

Índice
(%)

Alunos matriculados: Corresponde ao número total de matrículas na Instituição.

Página 221 de 252

Concluintes: Número de alunos que integralizaram os créditos e estão aptos a colar grau (No caso de cursos que exigem a conclusão de um
estágio curricular, o aluno que “integralizou a fase escolar”, é aquele que não é ainda concluinte, uma vez que deve a aprovação no estágio
obrigatório).

Indicador =

Objetivo: Quantificar a taxa de concluintes em relação ao total de alunos

13.2.1.3.4 Relação Concluintes / Alunos Matriculados

Campus Paracatu

TOTAL

-

-

RFP < 0,5 SM
0,5 SM < RFP
< 1 SM
1 SM < RFP <
1,5 SM
1,5 SM < RFP
< 2,5 SM
2,5 SM < RFP
< 3 SM
RFP > 3 SM

Índice
(%)

Quantidade
de Alunos

RPF

2009

Quadro 135 - Alunos Matriculados por Renda Familiar Per Capita - Alunos Matriculados por Renda Familiar Per Capita - Campus Paracatu

A pesquisa sobre o índice de Renda Familiar Per Capita permite uma visão bem clara da situação econômica dos pesquisados no período. Dessa
forma é possível perceber que, dos 644 alunos que responderam ao questionário, apenas 9,31% (60 alunos) apresenta renda familiar per capita menor
que 0,5 salários mínimos, evidenciando uma mudança de perfil dos alunos.

x 100

-

-

EAD

-

-

LICENCIATURA

PÓS-GRADUAÇÃO
PÓS-GRADUAÇÃO STRICTOSENSU

-

-

-

TECNOLÓGICO

BACHARELADO

-

-

-

-

Matrículas

TÉCNICO

Ingressos

ENSINO MÉDIO

Nível

-

-

-

-

-

-

-

-

Matrículas
-

-

-

-

-

614

344

128

-

-

-

-

-

755

280

0

Ingressos

0

Índice %
-

-

-

-

-

123

81,4

47

Matrículas
-

-

-

-

37

2767

546

2011

-

-

-

-

37

2134

208

0

Ingressos

2010

0

Índice %
-

-

-

-

100

77,12

38,1

69

4109

720

9

Matrículas

2012

Quadro 136 - Relação Ingressos x Alunos Matriculados - Campus Paracatu

39

1381

300

0

Ingressos

2009
Índice %

Alunos matriculados: Corresponde ao número total de matrículas na Instituição.

56,52

33,61

41,67

0,00

Índice %

Ingressos: Número de ingressos por meio de vestibular, processos seletivos e outras formas de ingresso.

Alunos matriculados

Indicador = Números de Ingressos

Matrículas
88

3772

728

2013

39

271

218

Ingressos

Objetivo: Quantificar a taxa de ingressos em relação ao total de alunos

Índice %
44,32

7,18

29,95

91

27

4150

333

29,67

161,04

45,99
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2577

724

2014
Ingressos

13.2.1.3.5 Relação Ingressos x Alunos Matriculados

Matrículas

Buscando melhorar os resultados, 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.

O índice geral da relação de concluintes por matriculados ficou em 12,15% (considerando os alunos que concluíram seu estágio e os que
integralizaram a fase escolar). Este baixo índice se justifica pela existência dos cursos Técnico em Administração Concomitante e Técnico em
Manutenção e Suporte em Informática concomitante ainda não encerraram seu ciclo no período de análise.

Índice %

TOTAL

-

-

-

1086

1035

78,42

3.397

2.379

70,03

4.907

1.720

35,1

4.588

528

11,5

815

333

40,8

Técnico em Administração
Concomitante
Técnico em Manutenção e
Suporte em Informática
Técnico em Informática
Integrado

Ensino Médio

Médio e Técnico

-

-

Nº de alunos retidos
(reprovados+
trancamentos)
-

Nº de alunos
matriculados

-

-

-

Nº de alunos retidos
(reprovados+
trancamentos)
19

29

61

128

Nº de alunos
matriculados

2010

Índice %
31,15

22,66

Nº de alunos retidos
(reprovados+
trancamentos)
8

8

2011

131

47

Nº de alunos
matriculados

2009

6,11

17,02

Índice %

2012

Quadro 137 - Índice de Retenção do Fluxo Escolar - Campus Paracatu

0

9

154

9

Nº de alunos retidos
(reprovados+
trancamentos)
Nº de alunos
matriculados

Cursos

Índice %

Alunos matriculados: Corresponde ao número total de matrículas na Instituição.

Retenção: Número de alunos que trancaram o curso ou foram reprovados (retenção escolar)

Alunos matriculados

Índice = Alunos retidos (reprovação + trancamento) x 100

Índice %
0,00

100,00

Nº de alunos retidos
(reprovados+
trancamentos)
71

2013

179

Nº de alunos
matriculados

Objetivo: Quantificar a taxa de retenção do fluxo escolar em relação ao total de alunos.

Índice %
39,66

2014

38,64

0,00

0,00
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132

26

0
51

36

0

Nº de alunos
matriculados

13.2.1.3.6 Índice de Retenção do Fluxo Escolar

Nº de alunos retidos
(reprovados+
trancamentos)

Esse acréscimo mostra que a reposição de alunos nos cursos presenciais está atingindo a estabilização, após a abertura dos cursos com a
instalação do Campus em 2010, pois com a limitação de espaço, não há como o número de ingressantes aumentar na modalidade presencial, uma vez
que a abertura de novos cursos/turmas dependerá da construção de mais salas aula e/ou e a liberação da área interditada, para atender à demanda
existente em Paracatu e região.

Considerando-se a relação de ingressos por matriculados dos cursos presenciais obtém-se um índice de 40,86%, indicando uma leve alta em
2014, decorrente de uma significativa melhora no número de entrada nos cursos concomitantes no segundo semestre do corrente ano.

Campus Paracatu

Índice %

0

896

0

-

-

-

-

Graduação

0

0

0

755

399

103

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

251

123

240

86,73

731

0

634

0,00

917

0

566

0,00

758

0

85

244

0,00

377

0

0,00

265

0

0

208

0,00

885

95

153

600

288

191

702

271

95

0,00

94,33

84,72

44,50

0,00

29,63

100,00

104

96

126

119

85

25,96

15,63

19,05

29,41

31,76
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27

35,00

0

0,00

15

0,00

0,00

24

46,40

27,79

35

29,31

125
155

601

120

68

125

116

27

58,10

0

42

21,01

0

0

0,00

167

58

46,45

0,00

34

0,00

105

782

61

44,72

0

119

25

0

-

Multimeios Didáticos

-

-

-

0

0

0

62

36

0

-

155

72

6,72

95

0

12,5

Segurança do Trabalho

-

-

-

-

-

-

0

13,79

-

119

64

-

-

-

251

123

240

-

8

8,24

-

8

34,38

Meio Ambiente

-

-

-

-

-

29

-

85

32

-

-

-

-

4

-

7

11

-

-

-

-

-

-

-

-

Eventos

-

-

-

-

-

-

-

161

72

3,53

Logística

Serviço Público

Secretariado Escolar

Secretariado

Administração

Alimentação Escolar

EAD

-

-

-

-

Nº de alunos retidos
(reprovados+
trancamentos)

170

Nº de alunos retidos
(reprovados+
trancamentos)

Nº de alunos
matriculados

6

Nº de alunos
matriculados

Índice %

5,84

Índice %

Nº de alunos retidos
(reprovados+
trancamentos)

137

Nº de alunos retidos
(reprovados+
trancamentos)

Nº de alunos
matriculados
Índice %
Nº de alunos retidos
(reprovados+
trancamentos)
Nº de alunos
matriculados
Índice %
Nº de alunos retidos
(reprovados+
trancamentos)
Nº de alunos
matriculados

8

Nº de alunos
matriculados

Nº de alunos retidos
(reprovados+
trancamentos)
Nº de alunos
matriculados

Índice %

-

Índice %

Índice %

Nº de alunos retidos
(reprovados+
trancamentos)

-

Nº de alunos retidos
(reprovados+
trancamentos)

Nº de alunos retidos
(reprovados+
trancamentos)

Nº de alunos
matriculados

Nº de alunos retidos
(reprovados+
trancamentos)

Nº de alunos retidos
(reprovados+
trancamentos)

-

Nº de alunos
matriculados

Nº de alunos
matriculados

Índice %

Nº de alunos
matriculados

Nº de alunos
matriculados

Técnico em Informática
Concomitante
Técnico em Eletrônica
Integrado
Técnico em Eletrônica
Concomitante
Técnico em Comércio
Integrado
Técnico em Comércio
Concomitante

Índice %

Índice %

Índice %

Índice %

-

TOTAL

-

-

78

1086

7,18

39

1

0
178

2,703
1,15

37
3397

0
2265

0,00
3,6

69
4907

34,07
25,8

91
815

31
210

0,00
49,4

88
4588

x 100.

Ensino Médio
Técnico em Administração
Concomitante
Técnico em Manutenção e
Suporte em Informática
Técnico em Informática
Integrado
Técnico em Informática
Concomitante

Médio e Técnico

-

-

Nº de alunos
evadidos
-

Nº de alunos
matriculados

-

Índice %
-

-

-

Nº de alunos
evadidos
12

9

2

137

61

128

Nº de alunos
matriculados
Índice %
8,76

14,75

1,56

Nº de alunos
evadidos
47

10

16

2011

170

131

47

Nº de alunos
matriculados

2010

Índice %
27,65

7,63

34,04

91

1

3

Nº de alunos
evadidos

2012

Quadro 138 - Índice de Evasão Acadêmica - Campus Paracatu

161

154

9

Nº de alunos
matriculados

2009

Índice %
56,52

0,65

33,33

Nº de alunos
evadidos
27

0

2013

105

179

Nº de alunos
matriculados

Cursos

Índice %
25,71

0,00

2014

15

17,65

0,00

0,00

8,33
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85

132

26

0
0

36

3

Nº de alunos
matriculados

Alunos matriculados: O número de alunos em cada ano corresponde ao total de matrículas no mesmo ano.

Nº de alunos
evadidos

Alunos Evadidos: O número de alunos evadidos representa o total de alunos de um dado ciclo de matrícula que estejam em situação de evasão

Alunos matriculados

Índice = Alunos evadidos

Objetivo: Quantificar a taxa de evasão em relação ao total de alunos.

13.2.1.3.7 índice de Evasão Acadêmica

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).

O índice geral de retenção do fluxo escolar ficou em 25,77% no de 2014, apresentando uma melhora significativa em relação ao ano de 2013.

Campus Paracatu

-

Tecnologia em Analise e
Desenv Sistemas

Índice %

10

20,69

24
35
0
37
73

13,82
11,95

-

1

2127

0,05

407

8

3397

37

11,98

21,62

1157

24

4907

69

23,58

34,78

415

10

12
13
7
0
11
56
45
35
28
107

9

15,83

4588

88

9,05

11,36

2,00
8,39
7,37
0,00
1,57
29,32
15,63
5,83
18,30
14,64

59

4

104

0

1,47

601
155
95
271
702
191
288
600
153
731

68

96

126

25

35,20

119

3

0,00

8,65

0,00

19,84

2,52

815

91

7,24

4,40

Objetivo: Quantificar o número de alunos por docente em tempo integral

13.2.1.3.8 Relação Alunos Matriculados/Docente em Tempo Integral
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Encontra em curso no IFTM como um todo um projeto de combate à evasão que visa diminuir essa perda de alunos, através de ações focadas
nos mapeamentos das situações já iniciadas. Observa-se que o trabalho realizado junto aos alunos tem surtido efeito, pois houve uma queda no índice
indicativo da evasão de cada curso, fazendo com que caísse de 9,05 em 2013 para 7,24% em 2014.

Campus Paracatu

-

2,78

-

36

TOTAL

1

Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas
-

-

Graduação

-

20,39

917

187

5,8

896

52

20,90
27,92
29,44
21,77

0

885
265
377
758

24,00

23,27

918

185
74
111
165

13,94
0
9,27
9,67

125

782

120

19

27,73

0

30

19,51

119

1

2,78

-

182

26,67

33

16,13

36

-

251
103
399
755

123

240

1

-

125

44

43,23

Nº de alunos
evadidos

0
0

64

25

62

-

155

Nº de alunos
matriculados

408
765

251

123

240

-

-

67

20,17

Índice %

0
0

30

17

60

29

-

119

Nº de alunos
evadidos

116

0

3,16

Nº de alunos
matriculados

-

-

-

6

-

24

21,18

95

Índice %

-

-

-

-

-

85

3

10,94

Nº de alunos
evadidos

-

-

-

-

-

18

64

Nº de alunos
matriculados

-

Administração
Alimentação Escolar
Secretariado
Secretariado Escolar
Serviço Público
Eventos
Logistica
Meio Ambiente
Multimeios Didáticos
Segurança do Trabalho

EAD

Nº de alunos
evadidos

-

Nº de alunos
matriculados

-

Índice %

-

Nº de alunos
evadidos

7

Índice %

-

Nº de alunos
matriculados

9,38

Nº de alunos
evadidos

32

Nº de alunos
matriculados
Índice %

Índice %
Nº de alunos
evadidos

Nº de alunos
evadidos

3

Nº de alunos
matriculados

-

Índice %

-

Nº de alunos
matriculados

Índice %
Índice %

-

Nº de alunos
evadidos

Nº de alunos
matriculados

Nº de alunos
evadidos

Nº de alunos
matriculados

Técnico em Eletrônica Integrado
Técnico em Eletrônica
Concomitante
Técnico em Comércio Integrado
Técnico em Comércio
Concomitante
Nº de alunos
matriculados

Índice %

Nº de alunos
matriculados

Índice %
Índice %

Docentes em tempo integral

Alunos matriculados

.

Ano
Nº alunos
matriculados
Nº docente em

Ano
Nº alunos
matriculados
Nº docente em
tempo integral
ÍNDICE

Temporário
Colaboração
Técnica
TOTAL

Quadro
permanente
Substituto

Docente

-

-

-

-

-

-

-

-

20 h

-

Equivalência

528
27

-

40,22

2010

27

-

2009

1086

27

-

-

-

27

-

-

-

-

-

-

20 h

2010

-

-

-

-

-

40/DE

2009

40/DE

-

Equivalência
27

-

-

-

27

20 h
0

-

-

-

Equivalência
30

-

-

-

30

20 h

30

630

2011

Desconsiderando EAD

113,23

30

3.397

2011

Considerando EAD

30

-

-

-

30

40/DE

2011

2012

39

798

2012

125,82

39

4.907

2012

39

1

38

40/DE

2010
Equivalência
39

0

0

1

38

2013

43

816

2013

106,70

43

4.588

2013

43

0

6

6

31

40/DE
20 h

Quadro 139 - Relação Alunos Matriculados/Docente em Tempo Integral - Campus Paracatu

Equivalência
43

0

6

6

31
1

2014

47,5

0

3,5

2

49
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54,5

815

2014

62,27

54,5

3.392

2014

47

0

3

2

49

40/DE

2009

20 h

Docentes em tempo integral: Professor efetivo e em contrato temporário que presta atividades exclusivamente acadêmicas, em regime de
trabalho de 40 horas semanais. Docentes em regime de trabalho com menos de 40 horas semanais serão computados proporcionalmente à carga horária
(cada docente com 40 h de trabalho e DE multiplica-se por 1 e com 20 h de trabalho multiplica-se por 0,5).

Alunos matriculados: O número total de alunos em cada ano corresponde ao total de matrículas no mesmo ano.

Indicador =

Equivalência

-

19,56

21,00

20,46

18,98

14,95

G + A + E+ M + D

Gx1 + Ax2 + Ex3 + Mx4 + Dx5

-

Graduação
Aperfeiçoamento
Especialização
Mestrado
Doutorado
TOTAL
ÍNDICE

3
7
16
1
27
3,44

2010
Total
Docentes
3
0
9
17
1
30
3,43

3
0
27
68
5
103

Equivalência

2011

12
21
1
39

Total
Docentes
5

3,33

5
0
36
84
5
130

Equivalência

2012

43

16
22

Total
Docentes
5

3,28

5
0
48
88
0
141

Equivalência

2013

17
29
5
55

Total
Docentes
4

3,56

4
0
51
116
25
196

Equivalência

2014
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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.

Campus Paracatu

2009

Discriminação

Quadro 140 - Resultados dos Indicadores - Acórdão TCU n.º 2.267/2005 - Campus Paracatu

Onde, G = graduado, A = aperfeiçoado, E = especializado, M = mestre, D = doutor

Índice =

Objetivo: Quantificar o índice de titulação do corpo docente – efetivos e substitutos

13.2.1.3.9 Índice de Titulação do Corpo Docente

Houve um aumento do corpo docente, que passou de 43 professores em 2013 para 49 professores em 2014, sendo que três estão afastados para
programa de pós-graduação. Isso ocorre dentro do planejamento do IFTM Câmpus Paracatu para atingir a marca de 1200 alunos presenciais. O índice
que quantifica o número de alunos por docente em tempo integral ficou em 14,95 em 2014. Busca-se,constantemente,atingir a meta (20 alunos por
docente) e essadiminuição momentânea ajuda a planejar melhor o crescimento, com a contratação de novos docentes e a implantação de novos cursos
técnicos e superiores, que será possível assim que a estrutura do Câmpus que está interditada for resolvida, abrindo mais salas de aula.

Campus Paracatu

ÍNDICE

tempo integral
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Todas estas ações tornam-se essenciais para uma avaliação crítica dos indicadores apresentados e especificam a necessidade individual de nosso
Campus, inserido no IFTM como um todo.

Ações constantes de ensino, pesquisa e extensão 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.

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.

O IFTM – Câmpus Paracatu, em cinco anos de atendimento, 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.

13.2.1.3.10Conclusão

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. Alguns professores recém
nomeados já vieram com titulação, elevando o indicador para 3,56.

Gestão de Pessoas

Fonte: Campus Patos de Minas

Índice de Titulação do
Corpo Docente

Socioeconômico

Alunos
por
Capita

de
em

SM = Salário Mínimo

RFPC = Renda Familiar Per Capta

3,23

8%
11,7%
38,7%
22,6%
6,6%
12,4%

RFPC < 0,5 SM
0,5 <= RFPC < 1,0 SM
1,0 <= RFPC < 1,5 SM
1,5 <= RFPC < 2,5 SM
2,5 <= RFPC < 3,0 SM
3,0 <= RFPC

Legenda:

8,38

19,72%

0,00%

0,00%

57,80%

4,57

2014

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

Número Total de Retidos / Número Total Matriculados

Índice de Retenção do
Fluxo Escolar

Relação
Alunos/Docente
Tempo Integral

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

Relação
Concluintes/Aluno

Índice de Eficiência
Acadêmica
–
Concluintes

Número de Ingressantes / Número Total Matriculados
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Relação
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3,33

133%

16,14

0,00%

0,00%

0,00%

100%

4,03

2013

A seguir encontram-se as informações do Campus Patos de Minas, com as devidas análises de cada indicador.

13.2.1.4 Campus Patos de Minas
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Esse indicador de eficiência acadêmica de concluintes teve sua metodologia de cálculo alterada pela SETEC no ano de 2014, no sentido de
padronizar a produção e análise de indicadores. O novo cálculo segue o seguinte:

Objetivo: Quantificar a eficiência das Instituições

13.2.1.4.4 Índice de Eficiência Acadêmica – Concluintes

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, e por conseguinte, não ter concluinte, este indicador acadêmico apresenta valor igual a 0%.

Indicador =

Objetivo: Quantificar a taxa de concluintes em relação ao total de alunos

13.2.1.4.3 Relação Concluintes/Alunos

A taxa geral de ingressos em relação ao total de alunos foi, em 2014, de 57,80%, indicando que a reposição de alunos tenderá atingir a
estabilização após a abertura dos cursos com a instalação do Campus em 2013. Há de se ressaltar a não abertura de novas turmas de cursos técnicos, na
forma concomitante, no período vespertino. Como a demanda para estes cursos ofertados no período vespertino mostrou-se baixa e com a oferta da
modalidade de cursos técnicos integrados ao ensino médio em 2015, optou-se por não oferta-los.

Alunos matriculados

Indicador = Números de Ingressos

Objetivo: Quantificar a taxa de ingressos em relação ao total de alunos

13.2.1.4.2 Relação Ingressos/Alunos

Com o conhecimento maior por parte da população do que é o IFTM e quais os cursos oferecidos, além da ampliação do leque de oferta dos
cursos, observa-se a tendência de uma maior procura. Espera-se que o índice geral da relação candidato/vaga aumente ano a ano, fruto da consolidação
do IFTM Campus Patos de Minas na região em que atua.

Indicador =

Objetivo: Identificar a relação candidato por vaga ofertada

13.2.1.4.1 Relação Candidato/Vaga

Nº. de todas as situações finais

Nº. de Concluintes

x 100

Docentes em tempo integral

alunos matriculados (sem EaD)

13.2.1.4.7 Número de Alunos Matriculados por Renda per Capita Familiar
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Houve um aumento do corpo docente, dentro do planejamento do IFTM Câmpus Patos de Minas conforme registrado no PDI , que passou de 7
professores em 2013 para 26 professores em 2014 (incluindo os professores temporários/substitutos), mas acompanhada de um aumento de alunos
presenciais matriculados. Com isso, o indicador caiu de 16,14 em 2013 para 8,39 em 2014. Observa-se ainda que três destes professores estão
afastados para cumprir seus programas de qualificação e, outro professor não está em sala de aula uma vez que ocupa o cargo de Diretor Geral do
Câmpus, o que elevaria esta “Relação Alunos/Docente em Tempo Integral” para 218 (26 − 3) = 9,48. Dentro de um bom planejamento deve-se buscar a
meta (20 alunos por docente) constantemente e essa queda momentânea ajuda a planejar melhor o crescimento com a ampliação da estrutura física que
proverá a implantação de novos cursos técnicos e superiores, possibilitando o ingresso de mais alunos.

Como os cursos oferecidos pelo câmpus Patos de Minas, ainda estão no início e não se tem todos os períodos dos mesmos, e, como está
previsto para 2015 a abertura de novos cursos, esta relação irá aumentar para 2015. Esta relação caiu na medida em que foi dado posse aos professores
que formam o quadro para 2015 nas disciplinas propedêuticas.

Indicador =

Objetivo: Quantificar o número de alunos por docente em tempo integral

13.2.1.4.6 Relação Alunos/Docente em Tempo Integral

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. Não obstante a este fato, o índice de retenção de 2014 foi abaixo da meta estipulada no PDI (PLANO DE
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2014-2018 - Campus Patos de Minas) de 30%. Apesar do fato deste índice estar abaixo da meta
estipulada, ações estão sendo feitas para diminuir este número ao valor de 10% para 2018.

Alunos matriculados

Índice = Alunos retidos (reprovação + trancamento) x 100

Objetivo: Quantificar a taxa de retenção do fluxo escolar em relação ao total de alunos.

13.2.1.4.5 Índice de Retenção do Fluxo Escolar

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, e por conseguinte, não ter concluinte, este indicador acadêmico apresenta valor igual a 0%.

Índice =

G + A + E+ M + D

Gx1 + Ax2 + Ex3 + Mx4 + Dx5
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O IFTM - Campus Patos de Minas 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.

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.

Onde, G = graduado, A = aperfeiçoado, E = especializado, M = mestre, D = doutor

Índice =

Objetivo: Quantificar o índice de titulação do corpo docente – efetivos e substitutos

13.2.1.4.8 Índice de Titulação do Corpo Docente

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. De acordo com informações da TI, esses dados foram obtidos por intermédio do
preenchimento de um questionário por parte dos alunos no sistema acadêmico. E destes números observa-se ainda que aproximadamente 63% destes
alunos encontram-se na faixa que possuem renda per capita abaixo de 1,5 salários mínimos e estariam aptos a receberem, preferencialmente, o
benefício da assistência estudantil.

Índice de Titulação do
Corpo Docente

Socioeconômico

Gestão de Pessoas

Fonte: Campus Patrocínio

5,5%
23,2%
36,2%
20,2%
6,1%
8,8%

RFPC < 0,5 SM
0,5 <= RFPC < 1,0 SM
1,0 <= RFPC < 1,5 SM
1,5 <= RFPC < 2,5 SM
2,5 <= RFPC < 3,0 SM
3,0 <= RFPC

Número de Alunos
Matriculados por
Renda per Capita
Familiar
SM = Salário Mínimo

RFPC = Renda Familiar Per Capta

Legenda:

13,93

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

Relação de
Alunos/Docente em
Tempo Integral

3,83

19,66%

Número Total de Retidos / Número Total Matriculados

18,60%

3,74%

Índice de Retenção do
Fluxo Escolar

Número de Concluídos e Integralizados Fase Escolar / Número Total
Matriculados

Relação
Concluintes/Aluno

49,92%

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

Número de Ingressantes / Número Total Matriculados

Relação
Ingressos/Aluno

1,80

2014

Índice de Eficiência
Acadêmica –
Concluintes

Acadêmicos

Número de Candidatos / Número de Vagas

Fórmula de Cálculo

Relação
Candidato/Vaga
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A seguir encontram-se as informações do Campus Patrocínio, com as devidas análises de cada indicador.

13.2.1.5 Campus Patrocínio

3,07

-

17,90

35,64%

20,29%

9,31%

30,05%

1,94

2013

3,2

-

54,5

3,66%

25,7%

27,75%

46,96%

4,8

2012
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Com a finalização do curso de Técnico em eletrônica e do curso Técnico em informática realizado no Polo de Tapira, os alunos realizaram as
defesas de estágio e conclusão do curso, aumentando o número total de matriculados e finalizados. Porém, nossa dificuldade com os alunos do
Superior em Análise e Desenvolvimento de Sistemas permanece, visto que para conclusão do curso, é obrigatório ao aluno, além da conclusão de todas

13.2.1.5.4 Índice de Eficiência Acadêmica – Concluintes

Em 2014, o IFTM Campus Patrocínio ofertou 120 novas vagas para cursos de níveis técnico e médio, mantendo o curso Superior em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas e Técnico em contabilidade. Dessa forma aumentou-se de forma significativa o número de alunos matriculados na
instituição. Estes alunos somente alcançaram a conclusão do curso após a duração mínima de 3 anos. Por outro lado, o curso de Análise e
Desenvolvimento de Sistemas fechou seu ciclo de períodos no final de 2013, formando os primeiros alunos em 2014. Esse curso, devido ao perfil do
aluno que ingressa (aluno com baixa renda per capita, trabalhador, deficiente em matemática e raciocínio lógico) e perfil dos cursos oferecidos pela
instituição (cursos da área de exata que exigem para promoção um bom desenvolvimento matemático e de raciocínio lógico) apresentam alto índice de
retenção. Dessa forma a quantidade de concluinte aumentará gradativamente. Outro fator que justifica a grande queda dos índices é que até agosto de
2014 os alunos do EAD faziam parte dos alunos matriculados do IFTM Campus Patrocínio, porém com a criação do Campus Parque Tecnológico estes
alunos deixaram de fazer parte do Campus Patrocínio. Os cursos do EAD possuem duração 2 dois anos e a maioria deles já estava com todos os ciclos
completos.

13.2.1.5.3 Relação Concluintes/Aluno

Após a paralisação dos cursos que apresentavam relação Candidato/Vaga menor que um, realizamos um estudo do perfil regional do mercado
de Patrocínio e Região e realizamos a abertura de novos cursos, conforme resultado da pesquisa, aumentando a quantidade de alunos ingressantes no
IFTM – Campus Patrocínio, No ano de 2014 foram ofertadas 120 novas vagas, nos níveis Técnico e Superior, melhoramos o índice de 30,05% para
49,92%.

13.2.1.5.2 Relação Ingressos/Aluno

Em 2014, intensificamos a divulgação dos processos seletivos do IFTM através da formação de comissões de divulgação do processo seletivo,
criação de Grêmio estudantil apoiando nas divulgações através de relatos das experiências, realização de eventos de extensão e pesquisa com a
finalidade de levar a comunidade os trabalhos desenvolvidos pelo IFTM além de eventos em parcerias com instituições públicas e Prefeitura Municipal
de Patrocínio. A paralisação de cursos que em 2013 que tiveram relação candidato/vaga menores que um e a abertura de novas turmas (3 turmas de
técnicos integrados ao ensino médio nas áreas de eletrônica, administração e informática e 1 turma de Tecnologia em Gestão Comercial) aumentaram a
quantidade de inscritos no IFTM-Patrocínio. Porém a quantidade de vagas ofertadas ainda não alcançou o patamar planejado. Acredita-se que em
2015, a mudança estrutural acontecida em 2013 terá efeito no índice de Relação Candidato/Vaga. Pesquisas constantes são realizadas no campus para
entender o perfil regional de Patrocínio antes da abertura dos novos cursos, possibilitando diagnosticar as deficiências do mercado de trabalho e da
sociedade, de forma a permitir que o IFTM Campus Patrocínio direcione a abertura de cursos conforme necessidade.

13.2.1.5.1 Relação Candidato/Vaga
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Devido à modificação estrutural sofrida em 2013, paralisando alguns cursos concomitantes e iniciando novos cursos em 2014 (novos cursos
Superior em Tecnologia em Gestão Comercial, Técnicos integrados ao ensino médio – Administração, Eletrônica e Manutenção e suporte em
informática), percebe-se que o índice da relação entre aluno x docente, comparado ao ano de 2013 diminuiu. Isto se deve ao fato do IFTM Câmpus
Patrocínio ter iniciado cursos que tem uma duração de 3 anos e somente após este período teremos a quantidade completa de ciclos para completar de

13.2.1.5.6 Relação de Alunos/Docente em Tempo Integral

É característica dos alunos dos cursos noturnos do IFTM (Superiores em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Tecnologia
em Gestão Comercial e Técnico em contabilidade concomitante ao ensino médio), possuir renda per capita baixa, conforme o indicador de renda per
capita do IFTM-Campus Patrocínio 67% dos alunos ingressantes em 2014 possuem renda per capta inferior a 1,5 salários-mínimos, necessitando
trabalhar durante o dia para custear suas despesas familiares. Dessa forma, os alunos não possuem tempo, extraclasse para realização de tarefas, reforço
de estudos, estudos em grupo e outras atividades de apoio ao ensino. Outra característica importante a citar é que os alunos ingressantes nos cursos
apresentam deficiências nos pré-requisitos necessários à realização da maioria das disciplinas dos cursos oferecidos pelo IFTM Campus Patrocínio.
Agrupando estas duas características, demonstra-se que os alunos apresentam um alto índice de retenção nas disciplinas. Além disso, o IFTM Campus
Patrocínio em atendimento à lei de criação dos institutos trabalha em Patrocínio com as fragilidades do mercado regional, dessa forma possui, em sua
maioria, cursos ligados às áreas das ciências exatas. Os cursos das áreas de exatas têm como característica um alto índice de retenção escolar devido a
deficiência em matemática e raciocínio lógico que muitos alunos não solucionaram durante ciclos básico, fundamental e médio. Apesar de a realização
de trabalhos do setor pedagógico e acadêmico como monitorias, estudos autônomos, horários especiais de atendimentos do professor, aplicação de
atividades à distância entre outros, ainda não conseguimos alcançar excelentes resultados no índice de retenção do fluxo escolar. Porém podemos
observar que conseguimos diminuir o índice em relação ao ano anterior. As ações serão reforçadas durante o ano de 2015 visando diminuir
gradativamente o índice de retenção escolar.

13.2.1.5.5 Índice de Retenção do Fluxo Escolar

as unidades curriculares a realização do TCC e/ou estágio supervisionado, que pode ser posterior a conclusão das disciplinas. É constante o trabalho de
conscientização da coordenação de estágio/TCC no sentido de orientar os alunos da importância da realização desta etapa para a conclusão do curso.
Porém, é um trabalho lento e gradativo de mudança na mentalidade dos alunos do campus. Também o curso apresenta alto índice de retenção, por se
tratar de um curso da área de exatas, o que retarda o crescimento do número de alunos concluídos e integralizados. Em relação aos cursos técnicos, o
estágio e/ou TCC também é elemento obrigatório para a conclusão do curso. Os alunos dos técnicos em concomitância externa 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 realizada no campus, acreditamos que nosso índice aumentará porém este índice somente
alterará após completar todos os ciclos referentes ao cursos que iniciaram em 2014. Acreditamos que com a continuação dos trabalhos desenvolvidos
pelas coordenações e Direção-geral do campus, nosso índice de eficiência aumentará gradativamente. Comprovamos que o trabalho realizado em 2014,
aproximou o perfil do profissional dos alunos do IFTM – Campus Patrocínio com as características regionais de Patrocínio.
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É prática do IFTM Campus Patrocínio incentivar os docentes na continuidade de seus estudos de mestrado e doutorado. Dessa forma, através de
políticas institucionais e convênios nacionais e internacionais realizados com outras instituições (Minter e Dinter), nossos docentes são estimulados a
realização da continuidade dos estudos produzindo um aumento gradativo do índice de Titulação do Corpo Docente.

13.2.1.5.7 Índice de Titulação do Corpo Docente

forma adequada a relação de alunos por docente em tempo Integral. Informamos também que está prevista para 2015 a abertura do curso de Engenharia
Elétrica e que já possuímos alguns profissionais que serão utilizados neste novo curso de graduação. Atualmente estes docentes estão ministrando aulas
no curso Técnico Integrado ao Ensino Médio de Eletrônica, cumprindo a verticalização de estudo prevista na lei de criação dos Institutos Federais.
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Fonte: Campus Uberaba
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4,2
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25,28

33,48%

20,00%

8,08%

29,55%

2,53

2013

4,02

-

28,9

29,14%
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14,00%

31,99%

6,76

2012

Exercícios

3,99

-

17,81
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26,00%

12,00%

42,60%

11,12
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Página 238 de 252

4,11

-

15,54%

20,5%

42,80%

4,86%

46,30%

6,36

2011

Inicialmente, destaca-se que os dados constantes do Quadro abaixo tomam como referência apenas os dados fechados pela SETEC e que
abrangem todos os cursos deste campus, não sendo possível uma análise detalhada por curso.

13.2.1.6 Campus Uberaba
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Houve aumento deste índice em relação a 2013, sendo este, um dos índices mais preocupantes no câmpus. É notório que os ingressantes tem se
mostrado com uma formação básica mais deficiente a cada ano, o quê, dificulta a progressão nos estudos, tanto no ensino superior, como no ensino
técnico/médio. Acrescenta-se também, que, 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, fator este, que é agravado pelo fato de ingressos anuais, e, consequentemente, a não oferta de disciplinas

13.2.1.6.5 Índice de Retenção do Fluxo Escolar

No ano de 2014 o índice de eficiência acadêmica foi maior que o dobro em relação a 2013. Este resultado é o reflexo de diversas ações
realizadas no campus para melhoria do processo de aprendizagem e sucesso escolar dos alunos, os quais foram destacados no item anterior. Ressaltase que estas ações vêm sendo aprimoradas, além da implantação de outras, como por exemplo, o nivelamento, com o intuito de diminuir as taxas de
evasão e retenção, e, melhorar ainda mais o índice de eficiência acadêmica.

13.2.1.6.4 Índice de Eficiência Acadêmica – Concluintes

O índice de concluintes/alunos aumentou em relação a 2013. Esta melhora neste índice no campus se deve a diversas ações que foram
realizadas para favorecer o sucesso escolar dos alunos e sua permanência na instituição. Dentre estas ações, destacam-se o aumento no número de
monitorias, realização de reforço escolar; maior oferta de projetos de pesquisa e extensão; programas de conscientização para estimular os alunos para
realização dos estágios e trabalhos de conclusão de curso; trabalho do NAP com docentes e coordenadores de cursos, dentre outros.

13.2.1.6.3 Relação concluintes/alunos

A relação de ingressos/alunos foi inferior ao ano de 2013, devido, principalmente, por ser o primeiro ano de adesão total ao sistema de ingresso
pelo SISU nos cursos superiores. Neste novo sistema, alunos de regiões muito distantes se inscrevem e, posteriormente, não realizam a matrícula. No
entanto, ressalta-se que, diante deste fato, fora intensificado o acompanhamento das matrículas dos alunos novatos, buscando identificar desistentes
com o objetivo de convocar outros classificados pelo processo seletivo/SISU. Desta forma, a expectativa é pelo aumento deste índice a partir de 2015.

13.2.1.6.2 Relação ingressos/alunos

Os números da relação candidato/vaga indicam aumento de 61% na procura por cursos oferecidos pelo campus, em relação a 2013. Este
significativo aumento se deu em função das ações desenvolvidas no campus para divulgação dos cursos junto a comunidade local, bem como da região.
Dentre estas ações, destacam-se o agendamento de visitas de escolas estaduais e municipais do município de Uberaba, bem como da região, para que
estes potenciais alunos possam conhecer os cursos e suas instalações. Também ressalta-se a intensa divulgação dos cursos do campus nas redes socais,
por meio da internet, a qual tem abrangência nacional, e, certamente contribuiu para o aumento na procura pelos cursos do campus Uberaba.

13.2.1.6.1 Relação candidato/vaga

Inicialmente, destaca-se que os dados constantes do Quadro B.65.1 tomam como referência apenas os dados fechados pela SETEC e que
abrangem todos os cursos deste campus, não sendo possível uma análise detalhada por curso.

- 15,2 % dos alunos (1611 alunos) apresentam renda familiar per capta maior ou igual a 3 salários mínimos.
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- 8,6 % dos alunos (91 alunos) apresentam renda familiar per captamaior ou igual a 2,5 salários mínimos e menor que 3 salários mínimos;

- 25,7 % dos alunos (272 alunos) apresentam renda familiar per capta maior ou igual a 1,5 salários mínimos e menor que 2,5 salários mínimos;

- 27,4 % dos alunos (290 alunos) apresentam renda familiar per capta maior ou igual a 1 salário mínimo e menor que 1,5 salários mínimos

- 16,4 % dos alunos (173 alunos) apresentam renda familiar per captamaior ou igual a 0,5 salário mínimo e menor que 1 salário mínimo;

- 6,6 % dos alunos (70 alunos) apresentam renda familiar per capta menor que 0,5 salário mínimo;

Os dados econômicos ora apresentados foram coletados por meio de questionário sócio-econômico aplicado via portal do aluno, no sistema
acadêmico do IFTM. De acordo com os resultados do questionário, verificou-se que:

13.2.1.6.7 Dados socioeconômicos

Esta relação diminuiu em relação ao ano de 2013, em função da expansão/reposição do quadro docente. Com isto, é possível o atendimento
com qualidade às demandas dos alunos, bem como a realização de projetos de pesquisa e extensão por parte dos docentes, o que resulta no
envolvimento dos alunos e, consequentemente, melhoria no processo de aprendizagem dos alunos.

13.2.1.6.6 Relação de Alunos/Docentes em Tempo Integral

Contudo, a instituição está ciente de suas responsabilidades e os servidores tem se desdobrado em criar, planejar e executar ações visando a
diminuição da retenção. Para tanto, fora criada uma comissão de estudos em retenção, para diminuição destes índices.

semestralmente. Outro fator a ser considerado é a falta de interesse por parte de alguns alunos, que não priorizam sua formação acadêmica. Destaca-se
também, que, principalmente nos cursos superiores, muitos alunos conciliam o trabalho e os estudos, o que limita a quantidade de horas de estudos
extraclasse, e, também, por motivos alheios à instituição, necessitam abandonar disciplinas e até mesmo o curso.

Gestão de Pessoas

Fonte: Campus Uberaba - Parque Tecnológico
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RFPC < 0,5 SM
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Indicadores

3,84

9%
30,1%
26,6%
8,7%
21,6%

4%

40,39

2,32%

23,60%

5,03%

38,66%

2,86

2014

Quadro 144 - Resultados dos Indicadores - Acórdão TCU n.º 2.267/2005 - Campus Uberaba - Parque Tecnológico

13.2.1.7 Campus Uberaba - Parque Tecnológico
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Sendo assim não dispomos de meios suficientes para mensurar os indicadores acima, uma vez que não possuímos parâmetros anteriores.

O Campus Avançado Uberaba - Parque Tecnológico foi criado em outubro do ano de 2014 pela portaria 1.390 de 2014 do Instituto Federal do
Triangulo Mineiro, a qual deu início aos tramites de cadastros dos alunos que comporiam o novo campus, alunos estes oriundos da educação a
distância do IFTM e parte tecnológica do campus Uberaba.

Gestão de Pessoas

Fonte: Campus Uberlândia

Índice de Titulação do
Corpo Docente

Sócioeconômico

Alunos
por
Capita

de
em

SM = Salário Mínimo

RFPC = Renda Familiar Per Capta

3,98

9,3%
15,9%
31,1%
22,6%
6,8%
14,3%

RFPC < 0,5 SM
0,5 <= RFPC < 1,0 SM
1,0 <= RFPC < 1,5 SM
1,5 <= RFPC < 2,5 SM
2,5 <= RFPC < 3,0 SM
3,0 <= RFPC

Legenda:

12,23

19,39%

64,21%

5,97%

29,58%

5,90

2014
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Número de Concluídos e Integralizados Fase Escolar / Número de
Matriculados Finalizados

Índice de Eficiência
Acadêmica
–
Concluintes

Número de
Matriculados
Renda per
Familiar

Acadêmicos
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Quadro 145 - Resultados dos Indicadores - Acórdão TCU n.º 2.267/2005 - Campus Uberlândia

A seguir encontram-se as informações do Campus Uberlândia, com as devidas análises de cada indicador.

13.2.1.8 Campus Uberlândia

3,96

570

16,27

21,28%

69,48%

23,93%

31,97%

7,19

2013

4,08

-

15,83

35,5%

-

3,41%

31,5%

7,34

2012

Exercícios

4,05

-

12

8,6%

-

17,31%

60,97%

4,57

2010
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4,14

-

15,03

1,5%

-

27,56%

49,06%

10,47

2011
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Aumento no número de bolsas acadêmicas, assistência estudantil, acompanhamento pedagógico, flexibilização das datas para apresentação de
estágio, oferta de unidades curriculares em período extraturno ou na modalidade semipresencial , têm sido ferramentas importantes para redução de
evasão e retenção.

Entre os cursos com piores indicadores tem-se o de tecnologia de alimentos. 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. Para reduzir os
indicadores de retenção e evasão optou-se pela oferta desse curso apenas no turno matutino (turno com menores índices de evasão), com aumento no
número de vagas, visando propiciar o trabalho e estudo simultâneos.

Também a relação de concluintes é bastante influenciada pelos novos cursos que ainda não tem formandos. O campus abriu novas vagas nos
cursos existentes em 2014 e novos cursos em 2011 e 2013. Dessa forma a relação de concluintes, até que os cursos atinjam a ocupação total e comecem
a ter alunos formandos há uma tendência à redução. Destaca-se o curso de engenharia agronômica que em 2014 representou mais de 20% do número
de alunos matriculados e terá sua primeira turma de concluintes em 2015.

13.2.1.8.3 Relação Concluintes/Aluno

As várias chamadas do SISU, também podem estar influenciando nos resultados do ingresso uma vez que se iniciam praticamente após a coleta
de dados do sistema.

Com a implantação de novos cursos (Engenharia Agronômica -2011, Técnico em Meio Ambiente- 2013) presenciais que ainda não tiveram
alunos concluintes, a relação de ingressantes tenderia a uma estabilização a partir do momento que as primeiras turmas concluíssem os cursos. Porém
como há previsão de abertura de novos cursos deve-se observar uma variação em relação a esse indicador.

A taxa de ingresso em relação ao total de alunos em 2014 vem decrescendo em função do aumento do número de alunos matriculados no
campus.

13.2.1.8.2 Relação Ingresso/Aluno

Apesar da intensificação da divulgação do Processo para ingresso na instituição e abertura de novos cursos com elevada demanda regional
observa-se um ligeiro declínio na relação candidato vaga. Tal redução pode ser dada em função do crescimento do IFTM na região ofertando novos
cursos em cidades próximas (Ituiutaba, Campina Verde, Patos de Minas, Patrocínio entre outras), além de aberturas de pólos EADs em diferentes
cidades propiciando ao aluno cursar o ensino mais próximo de sua residência. Em nível municipal temos cursos técnicos ofertados via Pronatec, por
entidades ligadas ao sistema “S”, como o SENAI, SENAC, faculdades privadas, entre outras elevando a oferta de educação profissional. A reforma do
ensino médio em nível estadual (Reinventado o Ensino Médio) profissionalizando o ensino público estadual também pode estar contribuindo para essa
redução proporcionado diferentes opções de cursos técnicos profissionalizantes.

13.2.1.8.1 Relação Candidato/Vaga
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A renda per capita da maioria dos estudantes está entre 0,5 e 2,5 salários mínimos abrangendo cerca de 80% dos alunos da amostra.

Cerca de 50% dos alunos apresenta renda per capita entre 1 a 2,5 salários mínimos. Abaixo de 1 salário temos 25% dos aluno sendo que as
faixas salariais com menor percentual são os alunos com renda entre 2,5 e 3 salários mínimos (7%) seguidos do percentual de alunos abaixo de 0,5
salário (9%)

13.2.1.8.8 Renda Familiar Per Capita em Salários Mínimos

O índice de qualificação dos docentes apresenta-se 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 ou concluíram o doutorado em 2014. A Instituição
tem incentivado a qualificação do corpo docente que tende a elevar o índice nos próximos anos.

13.2.1.8.7 Índice de Titulação do Corpo Docente

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.

13.2.1.8.6 Relação de Alunos/Docente em tempo Integral

Tem-se intensificado as atividades para apoio aos alunos, como por exemplo, o aumento da carga horária de Matemática no Ensino Integrado,
unidade curricular que apresenta alto índice de retenção e incentivo para que haja monitores auxiliando nas unidades curriculares que os estudantes
apresentam maior dificuldade de aprendizagem, além do acompanhamento pedagógico aos alunos com dificuldade em parceria com os pais.
Implantação de bolsas de monitoria, assistência estudantil tem colaborado na melhoria desse indicador.

13.2.1.8.5 Índice de Retenção do Fluxo Escolar

Essa estabilidade é devido 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.

De modo geral o índice de eficiência acadêmica tem-se mantido estável assim como se tem trabalhado para redução da evasão escolar.

13.2.1.8.4 Índice de Eficiência Acadêmica – Concluintes

Gestão de Pessoas

Fonte: Uberlândia Centro
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Quadro 146 - Resultados dos Indicadores - Acórdão TCU n.º 2.267/2005 - Campus Uberlândia Centro

3,44

48

21,71

4%

3,48%

1,33%

40,73%

2,97

2013

A seguir encontram-se as informações do Campus Uberlândia Centro, com as devidas análises de cada indicador.

13.2.1.9 Campus Uberlândia Centro
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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 de Técnico em Redes de Computadores, Tecnólogo em Sistemas para Internet e Tecnólogo em
Logística foram reformulados e a partir do 1º semestre de 2015 os alunos ingressantes foram matriculados nos novos Projetos Pedagógicos.

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. O índice teve um aumento de 1,84 em relação a 2013, visto que coordenação de ensino, coordenadores
de curso, equipe pedagógica e professores tem realizado esforços para o aumento do índice de alunos concluintes e integralizados nos cursos. Neste
sentido os cursos vêm ofertando alternativas para que os estudantes possa dentro do prazo hábil concluir o curso. Dentre estas alternativas estão a
oferta de disciplinas na modalidade semipresencial (quando previstas no Projeto Pedagógico) e oferta de disciplinas em horários alternativos. A
coordenação de 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.

13.2.1.9.3 Relação Concluintes/Aluno

A taxa de ingresso em relação ao total de alunos em 2014 apresentou um aumento de 1% em relação ao ano de 2013. O pequeno crescimento da
taxa se deve à oferta do curso de Tecnologia em Marketing a partir do segundo semestre de 2014. Ainda assim o aumento da taxa foi moderado visto
que houve uma relativa estabilização da reposição de alunos. Conforme indicado no relatório de gestão do ano de 2013 o campus Uberlândia Centro
preparou sua estrutura no ano de 2014 e desde fevereiro de 2015 oferta dois cursos integrados (Técnico em Administração e Técnico em Computação
Gráfica). No 1º semestre de 2015 foram matriculados 60 alunos no 1º ano do ensino técnico integrado ao Ensino Médio, sendo previsto o ingresso de
mais 60 alunos na modalidade integrada ao ensino médio no ano de 2016. A oferta de vagas na modalidade integrada ao ensino médio permite que o
campus aproveite sua estrutura ao máximo nos turnos da manhã e da tarde, contribuindo assim para a melhora deste indicativo.

13.2.1.9.2 Relação Ingressos/Aluno

A Comissão Permanente de Processo Seletivo em conjunto com a comunidade acadêmica e a comunicação social intensificou no ano de 2014 a
divulgação dos cursos. O campus divulgou de forma intensa na cidade de Uberlândia os cursos ofertados, tentando ao máximo diversificar os meios e
locais de divulgação. A divulgação dos cursos abrange as mídias sociais, meios de comunicação em geral, escolas públicas da cidade de Uberlândia e
presença em locais de grande fluxo de estudantes como os terminais de ônibus. Foi intensificada também a comunicação do campus com a comunidade
local, através de visitas de alunos de escolas públicas da cidade à instituição. O aumento do percentual de 28,42% dos candidatos por vaga em relação
ao ano anterior é reflexo deste empenho de divulgação do campus. Neste sentido o campus continuará no ano de 2015 intensificando os meios e
amplitude de divulgação.

13.2.1.9.1 Relação Candidato/Vaga
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Os dados socioeconômicos apontam que 45% dos estudantes do campus Uberlândia Centro possuem renda entre 0,5 e 1,5 salários mínimos. O
dado demonstra que a instituição vem atendendo sua função social de ofertar educação profissional a uma parcela da população de baixa renda. Assim
como capacitar esta parcela para se posicionar no mercado de trabalho. Considerando que um dos objetivos dos institutos federais são a ampliação e
democratização do acesso a Educação Profissional, Tecnológica e Superior é possível constatar através do índice da renda dos estudantes do campus,
um direcionamento do perfil dos alunos neste sentido.

13.2.1.9.7 Socioeconômico

O campus aumentou de forma considerável em 2014 a quantidade de docentes, em decorrência da abertura do um novo curso (Tecnologia em
Marketing). No ano de 2015 a quantidade de professores aumentou novamente, devido à criação dos dois cursos integrados ano Ensino Médio, que
demandaram a criação de 15 novas vagas no campus.

13.2.1.9.6 Relação de Alunos/Docente em Tempo Integral

O índice apresentou um aumento de 4,7% em relação ao ano de 2014. No ano de 2014 mais ciclos atingiram o prazo limite de conclusão do
curso, fazendo com que o índice de retenção aumentasse consideravelmente. Este fato se deve principalmente à dificuldade dos alunos. em integralizar
as disciplinas e compatibilizar as atividades do curso e as atividades acadêmicas. Neste sentido os projetos pedagógicos dos cursos Técnicos em Redes
de Computadores, Tecnologia em Logística e Tecnologia em Sistemas para Internet foram reformulados e entraram em vigor no 1º semestre do ano
2015. Ainda visando diminuir a retenção escolar as coordenações de curso e equipe pedagógica tem realizado um trabalho sistemático de propiciar
alternativas para que os estudantes cursem as disciplinas nas quais foram reprovados ou não cursaram. No ano de 2014 foram apresentados minicursos,
nivelamento e monitoria, além da oferta de disciplinas na modalidade semipresencial.

13.2.1.9.5 Índice de Retenção do Fluxo Escolar

Ainda assim, compreendemos que o índice ainda está aquém do ideal. Os principais motivos para este baixo índice segundo dados colhidos pela
coordenação de ensino e equipe pedagógica do campus são a 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 dos cursos de Técnico em
Redes de Computadores, Tecnologia em Logística e Tecnologia em Sistemas para Internet, flexibilizando a carga horária (inserção de carga horária
semipresencial) e diminuindo o tempo de duração do mesmo. Os projetos pedagógicos reformulados começaram a vigorar no 1º semestre de 2015 e
inserem os mecanismos supracitados, visando combater a evasão e auxiliar no aumento do índice de concluintes.

O referido índice do ano de 2014 teve aumento de 13,19% em relação ao ano de 2013. O fato se deve ao esforço da Direção geral, Coordenação
de Ensino, Coordenações de Cursos, professores e equipe pedagógica em ofertar alternativas para que os estudantes possam finalizar o curso. No que
se refere ao ano de 2014, vale ressaltar que a colação de grau acontecerá no dia 26 de março do ano de 2015. Desta forma os alunos concluintes do 2º
semestre de 2014 ainda não foram registrados no SISTEC.

13.2.1.9.4 Índice de Eficiência Acadêmica – Concluintes

13.2.1.10 Indicadores Administrativos
13.2.1.10.1 Gastos Correntes por Aluno
Quadro 147 - Gastos Correntes

Período

Gastos Correntes

Alunos matriculados

Gastos por aluno

2010

54.452.365

4.568

11.920

2011

66.348.052

8.201

8.090

2012

76.434.820

12.878

5.935

2013

100.815.451

13.616

7.404

2014

122.370.974

7.212

16.967,69

Fonte: Pró-Reitoria de Administração

Antes de iniciarmos a análise do indicador em questão, convém mencionar a alteração
ocorrida na metodologia para mensurar a quantidade de alunos matriculados, onde, a partir de
2014, foram suprimidos os alunos matriculados nos cursos técnicos a distância da rede e-TEC,
acarretando um padrão diverso dos anos anteriores. Por esta razão observa-se uma significativa
redução de alunos matriculados em relação ao ano de 2013, e em consequência uma elevação
que ultrapassa a 100% dos Gastos Correntes por Aluno. A justificativa da SETEC/MEC para
retirar os alunos e-TEC se deve a afirmação que os mesmos pertencem a uma ação específica
do Pronatec, com financiamento próprio do MEC, e dessa forma não devem integrar o cálculo
dos indicadores de gestão dos Institutos. Afirmação que somos obrigados a discordar, tendo em
vista que este IFTM arca com grande parte dos custos relativos à realização dos cursos técnicos
de ensino a distância, via rede E-tec, tal como a manutenção total da Unidade de Ensino a
Distância – EaD, sediada em prédio próprio, hoje transformada em Campus Avançado Uberaba
Parque Tecnológico. Como também arca com as despesas de diárias, combustível, locação de
veículos, equipamentos, mobiliário, dentre outras necessárias ao funcionamento da referida
Unidade, dos cursos à distância e, ainda, dos encontros presenciais nos polos de apoio. Neste
contexto, torna-se inadequado e inoportuno comparar resultados advindos de padrões não
uniformes, como acabamos de relatar.
Na oportunidade, é imprescindível destacar que o IFTM ofertou 68 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 49 cursos à distância, destes em
2014 foram abertos 11 presenciais e 12 à distância. Para atender essa diversidade de cursos esta
instituição mantém 07 campus, 01 campus avançado, uma Unidade de Ensino a Distância EaD e a reitoria, cujas despesas compreendem a manutenção da infraestrutura; pagamento de
pessoal; capacitação de docentes e técnico-administrativos; 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.
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13.2.1.10.2 Percentual de Gastos com Pessoal
Quadro 148 - Percentual de Gastos com Pessoal

Período

Gastos com Pessoal

Gastos Totais

Índice (%)

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

2014

105.675.911

145.622.873

72,57

Fonte: Pró-Reitoria de Administração

A despesa com pessoal apresenta uma elevação de 24%, no período de 2013 a 2014, em
virtude do crescimento do quadro de pessoal, que visou suprir as necessidades e defasagem de
pessoal dos campus, bem como da reitoria e Unidade de Ensino a Distância - EaD. Nesse
sentido, foram contratados 144 docentes e 57 técnico-administrativos em educação perfazendo
um total de 201 novos servidores, com um acréscimo em torno de 27% em relação ao exercício
de 2013.
O índice dos Gastos com Pessoal se manteve próximo ao longo do período analisado,
ocorrência justificada pela elevação equivalente dos gastos relacionados, onde os Gastos com
Pessoal apresentou um acréscimo aproximado de 213% e os Gastos Totais em torno de 190%.
Destacamos que, os gastos com pessoal atendem as exigências legais e as ocorrências
independem da intervenção desta Instituição.
13.2.1.10.3 Percentual de Gastos com outros Custeios
Quadro 149 - Percentual de Gastos com outros Custeios

Período

Outros Custeios

Gastos Totais

Índice (%)

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

15,36

2013

21.199.559

125.239.670

16,93

2014

23.840.083

145.622.873

16,36

Fonte: Pró-Reitoria de Administração

A redução do índice de gastos com Outros Custeios em relação a 2013, demonstra que
este IFTM vem otimizando a execução dos recursos para atender as necessidades de
manutenção e obrigações desta Instituição, confirmada pela elevação da despesa com outros
custeios em torno de 12% no período de 2013 a 2014, enquanto no período anterior o
acréscimo foi de 32% (2012/2013).
Vale ressaltar que, o IFTM encontra-se em intensa expansão no período ora analisado.
Em 2009 contava com apenas 02 campus (Uberaba e Uberlândia) e a reitoria, já em 2010 foram
inaugurados mais 04 campus (Paracatu, Ituiutaba, Patrocínio e Uberlândia Centro). Em 2012 a
Unidade de Ensino a Distância-EaD iniciou suas atividades, em 2013 foi implantado o Campus
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Patos de Minas, bem como, foi instalada a Reitoria em novo prédio, e em 2014 foi autorizado o
funcionamento do Campus Avançado Campina Verde. Nesse contexto, justifica-se a elevação
de outros custeios, que são decorrentes da demanda de diversos gastos de manutenção e
obrigações até então inexistentes e, também, não se pode deixar de considerar os custos
inflacionários no período de 2010 a 2014.
13.2.1.10.4 Percentual de Gastos com Investimentos
Quadro 150 - Percentual de Gastos com Investimentos

Período

Investimentos

Gastos Totais

Índice (%)

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

17,27

2013

12.664.870

125.239.670

10,11

2014

9.426.683

145.622.873

6,47

Fonte: Pró-Reitoria de Administração

A despesa com Investimento apresentou uma redução em torno de 25%, considerando o
período de 2013, enquanto o valor dos Gastos Totais teve um crescimento em torno de 90%,
provocando uma redução do índice e evidenciando que dentre todos os gastos este foi o que
obteve menor crescimento.
Salientamos que, a redução do montante gasto com investimento neste exercício,
decorreu do contingenciamento dos créditos pelo MEC, por meio da restrição de "limite para
empenho", apesar das constantes solicitações deste IFTM e dos processos, especialmente os de
execução de obras, encontrarem-se prontos para empenho.
Os gastos com investimento promoveram a modernização tecnológica, expansão e
reestruturação do IFTM, propiciando o atendimento de algumas metas institucionais, tais como
a execução de obras no campus Ituiutaba e a aquisição de mobiliários, equipamentos de TI,
equipamentos para laboratórios, equipamentos agrícolas, dentre outros equipamentos e
materiais permanentes para os campus, Reitoria e Unidade de Ensino a Distância.
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