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APRESENTAÇÃO

O Presente relatório refere-se ao exercício
de 2018 e tem por objetivo apresentar aos órgãos
de controle e à sociedade em geral os principais
resultados da gestão do Instituto Federal do
Triângulo Mineiro (IFTM), contemplando sobretudo, as áreas de execução orçamentária, ﬁnanceira, administrativa e acadêmica. O documento foi
estruturado conforme as disposições da Decisão
Normativa-TCU 170/2018, da Instrução Normativa
TCU n° 63/2010 e da Portaria TCU 65/2018.
Para elaboração do relatório, utilizou-se
como referência o modelo de relatório integrado
desenvolvido pelo International Integrated
Reporting Council (Conselho Internacional para
Relato Integrado ou IIRC), cujo principal objetivo é
tornar o processo de prestação de contas mais
efetivo e mais eﬁciente focado na demonstração
de alcance dos resultados e com a sociedade
como destinatário primordial.
A estrutura do relatório de gestão apresenta-se
da seguinte forma:
Mensagem do dirigente máximo da unidade –
aborda os principais resultados alcançados frente aos
objetivos estratégicos e às prioridades da gestão;

Capítulo 1. Visão geral organizacional e ambiente
externo – apresentação da instituição (missão e
visão), sua estrutura organizacional e descrição
das estruturas de governança, ambiente externo
em que atua e a cadeia de valor do IFTM;
Capítulo 2. Planejamento estratégico– apresentação dos principais objetivos estratégicos estabelecidos e principais canais de comunicação com a
sociedade e partes interessadas;
Capítulo 3. Gestão de riscos e controles internos –
visão geral do modelo de gestão de riscos e controles,
esclarecendo os componentes dos controles internos:
ambiente, avaliação de riscos, atividades de controle, sistemas de informação e monitoramento;
Capítulo 4. Resultados da gestão – resultados
alcançados frente aos objetivos estratégicos (ou
cadeia de valor) e às prioridades da gestão; principais programas e projetos/iniciativas; indicadores
de desempenho quantiﬁcados e alinhados aos
objetivos; avaliação dos objetivos alcançados e do
desempenho em relação às metas; e as principais
perspectivas para os próximos anos;

Capítulo 5. Alocação de recursos e áreas especiais da gestão – demonstração da alocação de
recursos com vistas ao cumprimento da missão
e dos principais objetivos do IFTM; avaliação
sobre áreas relevantes da gestão tais como
pessoal, tecnologia da informação, licitação e
contratos, infraestrutura e gestão patrimonial,
sustentabilidade ambiental;
Capítulo 6. Demonstrações contábeis – demonstração da situação e do desempenho ﬁnanceiro,
orçamentário e patrimonial da gestão no exercício; declaração do contador; demonstrativos
contábeis e notas explicativas.
Capítulo 7. Outras informações relevantes – resumo do processo para determinação da materialidade das informações e dos temas incluídos no
relatório integrado; tratamento de determinações
e recomendações do TCU.
Capítulo 8. Anexos e apêndices – declarações de
integridade do relato integrado pelos responsáveis pela governança, conforme estabelece a
Estrutura Internacional para Relato Integrado.
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MENSAGEM DO REITOR DO IFTM

Apresento a vocês o Relatório de Gestão 2018 do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Triângulo Mineiro – IFTM, instituição
que tem como missão ofertar a Educação
Proﬁssional e Tecnológica por meio do Ensino,
Pesquisa e Extensão, promovendo o desenvolvimento na perspectiva de uma sociedade inclusiva e
democrática. Como objetivos estratégicos, buscamos ampliar e fortalecer as ações concernentes ao
Ensino, Pesquisa e Inovação, Extensão e Relações
Internacionais no âmbito da Reitoria e dos sete
campi, dois campi avançados e três polos presenciais que compõem o IFTM. Priorizamos ainda ampliar
e qualiﬁcar o quadro de servidores e adequar a
infraestrutura, assim como ampliar e fortalecer o
uso da Tecnologia de Informação e Comunicação.
Como principais resultados, destaca-se um aumento
do número de matrículas e concluintes, assim como
no número de ações e atividades que atingem diretamente a comunidade. Como desaﬁos ao ambiente
de atuação, podem ser enumeradas as diﬁculdades
em absorver e em estimular a permanência de candidatos em todas as vagas ofertadas. Tendo em vista a
tentativa de combater a evasão e a retenção apresentadas no processo de ensino e de aprendizagem e os
riscos de mercado, o IFTM tem empreendido uma série
de medidas institucionais no sentido de promover a
permanência e o sucesso de seus estudantes, disponibilizando serviços e benefícios.
No âmbito do ensino, o IFTM buscou, além e
fortalecer os cursos ofertados, estimular práticas

com foco na permanência e no êxito dos estudantes. Suscitou, ainda, inovações na prática pedagógica com vistas ao aprimoramento do processo
ensino-aprendizagem e à formação do educando
para o exercício da cidadania, para o desenvolvimento da ciência, da cultura e para o trabalho. O
cumprimento da política educacional vigente, o
atendimento às deliberações dos órgãos superiores institucionais, ao Plano de Desenvolvimento
Institucional – PDI – e o Plano de Gestão
Institucional foram metas que delinearam o trabalho desenvolvido na área do Ensino no IFTM. Em
ação partilhada e em corresponsabilidade com os
campi, a Pró-Reitoria de Ensino, por meio da
REFLEXÃO-AÇÃO-REFLEXÃO, trabalhou na perspectiva de uma sociedade inclusiva e democrática, impulsionando o desenvolvimento tecnológico, cientíﬁco, humanístico, ambiental, social e
cultural, alinhado às regionalidades em que a
instituição está inserida.
Nas ações relativas à gestão, apesar do pouco orçamento disponível para investimentos,
trabalhou-se no sentido de buscar recursos de
outras fontes, tais como emendas parlamentares,
termos de execução descentralizada e alterações
nos orçamentos previamente estipulados para
outro ﬁm. Como consequência o IFTM executou
mais de R$ 9 milhões em obras, serviços de engenharia e materiais permanentes; o orçamento de
custeio total das 10 unidades do IFTM perfez mais
de R$ 30 milhões.

ROBERTO GIL RODRIGUES ALMEIDA
Reitor do IFTM

O IFTM implementou em toda a instituição o
projeto “Papel Zero”. Trata-se de um esforço institucional no sentido de eliminar ao máximo possível a
utilização de papel, não apenas em processos, mas
também em outros documentos, como formulários,
requerimentos diversos, etc. Como resultados preliminares, mais de 5.600 processos foram abertos
eletronicamente e mais de 66.000 documentos
digitais foram elaborados apenas em 2018. A implementação do projeto trouxe diversas economias à
instituição; como exemplos cito a economia de mais
de 25% no uso de folhas de papel no Campus Uberlândia
Centro, e mais de 50% de economia em relação a utilização de cartuchos de tinta em todo o IFTM.
Dentre as ações de Pesquisa, Pós-Graduação
e Inovação em 2018, podemos citar o acompanhamento aos setenta e sete (77) grupos de pesquisa
da Instituição na plataforma Diretório Grupos de
Pesquisa do CNPq; Concessão de 278 bolsas a
alunos do ensino médio/técnico e de graduação,
com um total de 436 projetos de Pesquisa e
Inovação; Publicação de um (1) volume com 2
(dois) números da Revista Inova Ciência &
Tecnologia; Lançamento de quinze (15) editais de
âmbito interno, sendo seis (6) editais de bolsas de
Iniciação Cientíﬁca e Inovação Tecnológica, um (1)
edital de Bolsa Pró-Doutoral, cinco (5) editais dos
Eventos da Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação e
três (3) editais de Aquisição de materiais de consumo e serviços para a pesquisa e a inovação – Uso
do Cartão BB Pesquisa, os quais contemplaram

trinta e cinco (35) grupos de pesquisa dos Campi
do IFTM e cento e cinco (105) pesquisadores, aplicando um total de R$ 352.167,29; Oferta de doze
(12) cursos de pós-graduação, sendo oito (8) Lato
Sensu e quatro (4) Stricto Sensu, com um total de
novecentos e cinquenta e uma (951) matrículas de
alunos regulares; Capacitação de 91 servidores
em nível de Mestrado por meio de convênio entre
o IFTM e o Instituto Politécnico do Porto (IPP).
Quanto às ações de internacionalização e do
Centro de Idiomas, docentes, discentes e técnicosadministrativos tiveram oportunidades para intercâmbios, capacitação, missões internacionais e
foram ofertadas vagas para estudos em línguas
estrangeiras (Inglês, Espanhol, Francês e Libras),
tanto para comunidade interna e externa.
Foram realizadas em 2018 quatro novas
parcerias internacionais, proporcionando mais
oportunidades para os alunos e servidores em
fazer um intercâmbio e ofertadas 560 novas vagas
para básico I (Inglês, Espanhol e Francês) e 80
vagas para básico I para o curso de Libras FIC.
Como destaque citamos ainda os programas
de mobilidade intencional para Colômbia,
Universidade de Unibagué – 2018/1, IFTM –
Projeto “Improving Your English – Canadá” Cidade de Montreal e Projeto Mobilidade
Internacional – IFTM – Intercâmbio Cultural na
América do Sul - Chile, Edição 2018.
Nas atividades relativas à extensão no ano
de 2018, foram desenvolvidas 3.098 (três mil e

noventa e oito) atividades de extensão em todos
os campi do IFTM, tendo beneﬁciado 50.405
(cinquenta mil quatrocentos e cinco) pessoas com
as atividades.
As atividades foram: 536 bolsas acadêmicas,
310 visitas técnicas, 1.133 estágios, 318 eventos,
172 programas e projetos sociais e culturais, 294
cursos e minicursos de extensão e 137 acompanhamentos de egressos.
Referente à Assistência Estudantil, em 2018,
o investimento foi de R$ 3.716.579,42 (três milhões setecentos e dezesseis mil quinhentos e
sessenta e nove reais e quarente e dois centavos).
Foram beneﬁciados 5.525 alunos com Auxílio
Estudantil, 1.072 com Assistência Estudantil, 48
com o Proeja e 8.467 com seguros.
O ConInterEPT 2018 recebeu 1.399 inscritos,
3 dias de atividades, totalizando 83 atividades
envolvendo Arte, Cultura, Ensino, Pesquisa e
Inovação, Extensão e Internacionalização.
O IFTM Itinerante realizou, em 2018, duas
operações nacionais (Ituiutaba – beneﬁciando 45
manipuladores e Campo Florido 1.108 participantes) e uma internacional na Colômbia, nas cidades
de Ambalema, Ibagué, Murillo e Planadas, beneﬁciando cerca de 500 pessoas.
Perspectivamos cada vez mais formar e qualiﬁcar proﬁssionais no âmbito da educação tecnológica,
nos diferentes níveis e modalidades de ensino, para
os diversos setores da economia, em como realizar
pesquisa aplicada e promover o desenvolvimento.
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1. VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

INFORMAÇÕES
BÁSICAS
Denominação
Instituto Federal de Educação, ciência
e Tecnologia do Triângulo Mineiro
Denominação abreviada
IFTM
Natureza Jurídica
Autarquia de Regime Especial
Órgão de vinculação
Secretaria de Educação Tecnológica SETEC - Ministério da Educação (MEC)
Principal atividade
Educação Proﬁssional e Tecnológica
Portal
www.iftm.edu.br

QUEM SOMOS?
O Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Triângulo Mineiro - IFTM, criado em
29 de dezembro de 2008, pela Lei n. 11.892, é uma
Instituição de Educação Superior, Básica e
Proﬁssional, pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de educação proﬁssional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com
base na conjugação de conhecimentos técnicos e
tecnológicos com as suas práticas pedagógicas.
Possui natureza autárquica, detentora de
autonomia administrativa, patrimonial, ﬁnanceira,
didático-pedagógica e disciplinar, equiparando-se
às universidades federais.
Nossas ações são conduzidas em conformidade com as políticas deﬁnidas pelo Ministério da
Educação (MEC), ao qual está subordinado, por
meio da Secretaria de Educação Proﬁssional de
Educação Proﬁssional e Tecnológica (SETEC), a
qual promove o desenvolvimento da educação
proﬁssional e tecnológica.
O IFTM 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. Desta forma, o IFTM atua na formação
inicial e continuada de proﬁssionais, ofertando
cursos de pequena, média e longa duração: cursos
técnicos, cursos de graduação (superior de tecnologia,
licenciaturas, bacharelados) e cursos de pósgraduação (especializações, mestrados proﬁssionais),
buscando atender as necessidades locais e regionais,
formando jovens e adultos.
Enquanto instituição de ensino, o IFTM responde
a uma nova missão na sociedade: “Ofertar a educação proﬁssional e tecnológica por meio do ensino,
pesquisa e extensão, promovendo o desenvolvimento na perspectiva de uma sociedade inclusiva e democrática”, visando: “Ser uma instituição de excelência
na educação proﬁssional e tecnológica, impulsionando o desenvolvimento tecnológico, cientíﬁco, humanístico, ambiental, social e cultural, alinhado às regionalidades em que está inserido”. Nesse contexto o
conjunto missão, visão e valores representam sua
identidade institucional, constituindo-se em um
conjunto de princípios norteadores que regem e
inspiram a conduta e os rumos da Instituição em
direção ao cumprimento de seu principal desaﬁo:
“ser referência como Instituição Federal de Educação
Tecnológica e centro de excelência na promoção de
uma educação plena por meio da diversiﬁcação das
atividades extracurriculares”.
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ONDE ESTAMOS?

Mesorregião do estado de Minas Gerais - A
mesorregião do Triângulo Mineiro e alto paranaíba é uma das 12 mesorregiões do estado brasileiro de Minas Gerais. Nela estão inseridas duas das
dez regiões de planejamento do estado. É formada pela união de 66 municípios agrupados em
sete microrregiões, localizada na região oeste de
Minas Gerais. É uma área de 90.545 km 2 equivalente a 15,4 % do território mineiro.
Municípios com Campi do IFTM - Atualmente o
IFTM possui 7 Campi localizados nos municípios
de Ituiutaba, Paracatu, Patos de Minas, Patrocínio,
Uberaba, Uberlândia, Uberlândia Centro e 2
Campi Avançados Uberaba Parque Tecnológico e
Campina Verde.
A reitoria localizada no município de
Uberaba/MG, é o órgão executivo do Instituto
Federal o qual é responsável pela garantia da
unidade institucional e pela gestão de recursos e
planejamento, além de estar à frente de todos os
interesses educacionais, econômicos e culturais
da instituição; já os campi, que para ﬁns da legislação educacional, são considerados sedes e
estão inscritos como Unidades Gestoras distintas,
porém com Gestão única para o IFTM.

Reitoria
Campus
1
2
3
4
5
6
7

Uberaba
Uberlândia
Ituiutaba
Paracatu
Uberlândia Centro
Patrocínio
Patos de Minas

Campus Avançado
1
2

Campina Verde
Uberaba Parque Tecnológico
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IFTM EM NÚMEROS

Indicadores gerais do IFTM

9

560

569

10.901

Campus

Técnicos
Administrativos

Docentes

Matrículas

Servidores por Campus

Acadêmicos por Campus
2500

250

2000

200

240

1989

175

1766
1500

150

1531

132

1380
1204
1000

1285
100

1022

CAMPUS
ITUIUTABA

CAMPUS
PARACATU

83

63

50

590

119

97
81

500

119

20
0

134
CAMPUS
CAMPUS PATOS
AVANÇADO
DE MINAS
CAMPINA VERDE

0
CAMPUS
UBERLÂNDIA
CENTRO

CAMPUS
ITUIUTABA

CAMPUS
PATROCÍNIO

CAMPUS
UBERLÂNDIA

CAMPUS
PARACATU

CAMPUS
UBERABA

CAMPUS
AVANÇADO
UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO

CAMPUS
CAMPUS PATOS
CAMPUS
CAMPUS
AVANÇADO
DE MINAS
AVANÇADO
UBERLÂNDIA
CAMPINA VERDE
UBERABA PARQUE
CENTRO
TECNOLÓGICO

CAMPUS
PATROCÍNIO

REITORIA

CAMPUS
UBERLÂNDIA

CAMPUS
UBERABA

Dados disponíveis em : http://indicadores.iftm.edu.br/
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
CONSELHO SUPERIOR

COLÉGIO DIRIGENTE

REITOR

VICE-REITORIA DO IFTM
CONSELHO DE ENSINO,
PESQUISA E EXTENSÃO (CEPE)
OUVIDORIA
COMITÊ DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - CTIC

GABINETE
DA REITORIA

COMITÊ GESTOR DE
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO (CGSIC)

SECRETARIA
DO GABINETE

DIRETORIA EXECUTIVA
DE RELAÇÕES
INTERINSTITUCIONAIS

COMISSÃO PERMANENTE DE
PESSOAL DOCENTE (CPPD)

COORDENAÇÃO GERAL DO
CENTRO DE IDIOMAS E
RELAÇÕES INTERNACIONAIS

COMISSÃO INTERNA DE
SUPERVISÃO DO PLANO DE
CARREIRA TAE (CIS)

COORDENAÇÃO GERAL DE
AUDITORIA INTERNA

COMISSÃO PRÓPRIA DE
AVALIAÇÃO (CPA)

COORDENAÇÃO DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL E EVENTOS
COORDENAÇÃO DA
EDITORA DO IFTM

COMISSÃO SETORIAL
DE ÉTICA (CSE)
COORDENAÇÃO DE PROCESSO
SELETIVO (COPESE)

SECRETARIA DA
PROCURADORIA FEDERAL

PROCURADORIA
FEDERAL

PROAD

PRODIN

PROEN

PROEXT

PROPI

CAMPUS
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Principais instâncias internas

Roberto Gil Rodrigues
de Almeida
Reitor

José Antônio Bessa
Vice Reitor

Weverson Silva Morais
Diretor Geral do
Campus Patos de Minas

Rodrigo Grassi Martins
Diretor Geral do
Campus Ituiutaba

Euripedes Ronaldo
Ananias Ferreira
Pró-Reitor de Extensão

Gustavo Goulart
Martins
Pró-Reitor de
Desenvolvimento
Institucional

Humberto Marcondes
Estevam
Pró-Reitor de Pesquisa

Marco Antônio
Maciel Pereira
Pró-Reitor de
Administração

Danielle Freire Paoloni
Pró-Reitora de Ensino

Gustavo Prado oliveira
Diretor Geral do
Campus Uberlândia
Centro

Rubens Pascoa Júnior
Diretor Geral do
Campus Avançado
Campina Verde

Marcelo Ponciano Silva
Diretor Geral do
Campus Avançado
Uberaba Parque
Tecnológico

Ednaldo Gonçalves
Coutinho
Diretor Geral do
Campus Uberlândia

Marlúcio Anselmo Alves
Diretor Geral do
Campus Patrocínio

Ronaldo Eduardo Diláscio
Diretor Geral do
Campus Paracatu

Rodrigo Afonso Leitão
Diretor Geral do
Campus Uberaba
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ESTRUTURA DE GOVERNANÇA DO IFTM

A estrutura de governança do IFTM compreende
um conjunto de instâncias, bases normativas, atribuições
e a forma de atuação de cada instância. Este conjunto tem
como objetivo regular a maneira como a instituição é
dirigida, administrada e/ou controlada. Abaixo, segue a
lista dos principais órgãos que compõem a estrutura de
governançadoIFTM.

I Órgãos Executivos e de
Administração Geral:
Reitoria: A administração geral do IFTM é
exercida pela Reitoria, órgão executivo, assessorada e referendada pelos Órgãos
Superiores de caráter deliberativo e consultivo, Conselho Superior e Colégio de Dirigentes,
respectivamente. O regimento Geral que disciplina a organização, as competências, as atribuições e o funcionamento das instâncias
deliberativas, consultivas, administrativas e
acadêmicas do Instituto. Tal documento foi
atualizado em 2016 pela Resolução IFTM nº
72, momento que também foram aprovados
os Regimentos Internos dos Campi. documentos disponíveis no endereço:
w w w. i f t m . e d u . b r / a c e s s o - a - i n f o r m a c a o /
institucional/regimentos/

Procuradoria Federal: Órgão de execução da
Procuradoria Geral Federal, responsável pela
representação judicial e extrajudicial, pelas atividades de
consultoria e assessoramento jurídicos, pela apuração
da liquidez e certeza dos créditos, de qualquer natureza,
inerentes às suas atividades, inscrevendo-os em dívida
ativa, para ﬁns de cobrança amigável ou judicial,
observada a legislação pertinente.;
Diretorias Gerais dos campi, Diretorias de Campi
Avançados e Polos Presenciais: Os Campi são
administrados por Diretores Gerais nomeados de
acordo com o que determina o art. 13 da Lei nº
11.892/2008 e conforme demais legislações
vigentes e os campi avançados são administrados
por Diretores nomeados pelo Reitor, segundo
legislação especíﬁca, competindo-lhes a gestão das
atividades de ensino, pesquisa, extensão e
administrativas, dentro dos limites estatutários,
regimentais e delegações do Reitor.

II Órgãos Superiores da
Administração:
Conselho Superior: de caráter consultivo e
deliberativo é o órgão máximo do IFTM, cuja
composição, competências, atribuições, organização
e funcionamento estão deﬁnidos e regulados no
Regimento Geral e em Regulamento Interno.
www.iftm.edu.br/conselho-superior/regimento-interno/

Colégio de Dirigentes: de caráter consultivo, é o
órgão de apoio ao processo decisório da Reitoria;
cuja composição, competências, atribuições,
organização e funcionamento estão deﬁnidos e
regulados no Estatuto, no Regimento Geral
( w w w. i f t m . e d u . b r / a c e s s o - a - i n f o r m a c a o /
institucional/regimentos/) e em Regulamento Interno.

III Órgãos de controle:
Ouvidoria: órgão de controle responsável por
empreender ações na defesa dos direitos
individuais e coletivos da comunidade do IFTM, e
aperfeiçoamento das atividades institucionais
destinadas a atender os segmentos da
sociedade civil e os diversos setores, com
jurisdição nas áreas acadêmica e administrativa
dos Campi do IFTM;
Auditoria Interna: órgão subordinado ao Reitor,
responsável por fortalecer e assessorar a gestão,
bem como racionalizar as ações do IFTM e prestar
apoio, dentro de suas especiﬁcidades no âmbito da
Instituição, aos Órgãos do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo Federal e ao Tribunal de
Contas da União, respeitada a legislação pertinente.
Para saber mais sobre a auditoria interna acesse:
www.iftm.edu.br/auditoria-interna/
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IV Órgãos de Assessoramento:
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE: órgão
técnico, consultivo e propositivo em matéria de ensino,
pesquisa e extensão, tendo sua composição, competências, atribuições e funcionamento deﬁnidos e regulados no
RegimentoGeraleemseuRegulamentoInterno.
Comitê de Tecnologia da Informação e
Comunicação – CTIC: órgão de caráter consultivo
e propositivo dos assuntos inerentes às áreas de
Tecnologia da Informação e Comunicação;
Comissão Setorial de Ética – CSE: órgão consultivo e
propositivo instituído nos termos do Decreto nº 1.171
de 1994 e o Decreto 6.029 de 2007, normatizado pela
Resolução nº 10, de 29 de setembro de 2008, da Casa
Civil da Presidência da República.
Comissão Interna de Supervisão do Plano de
Carreira dos Cargos Técnico administrativos
em Educação – CIS: órgão de assessoramento a
Reitoria, conforme disposto no § 3º do art. 22 da
Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, e Portaria
nº 2.519, de 15 de julho de 2005, alterada pela
Portaria nº 2.562, de 21 de julho de 2005, do
Ministério da Educação.
Comitê Gestor de Segurança da Informação e
Comunicação – CGSIC: órgão responsável pela
elaboração e revisão periódica da Política de

Segurança da Informação e Comunicação – POSIC
e normas relacionadas; é constituído por servidores representantes de todos os campi e Pró-Reitorias,
indicados pelo dirigente máximo do campus/
pró-reitoria e designados pelo Reitor;

No documento constam as normas que
regulam a atuação da auditoria interna.

Comissão Própria de Avaliação – CPA: constituída por uma Comissão Central e uma Comissão
Local, em cada campus, conforme determina a Lei
nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior,
regulamentada pela Portaria MEC nº 2.051, de 09 de
julho de 2004, é responsável por disciplinar e conduzir
o processo de Avaliação Institucional do IFTM.

A condição de independência é fundamental
e óbvia para o exercício da atividade de auditoria.
No IFTM a Unidade de Auditoria Interna tem
independência no sentido da capacidade que tem
de julgar e atuar com integridade e objetividade,
permitindo a emissão de relatórios ou pareceres
imparciais em relação à unidade auditada e todas
as demais partes que possam estar relacionadas
com os trabalhos atinentes à auditoria interna,
por exemplo, as diretamente ligadas, quais sejam:
Reitor, Diretores Gerais, Pró-Reitorias, Diretorias e
Coordenações Gerais.
Descreve-se ainda, que a equipe de auditoria
mantém atitudes de independência com relação ao
agente controlado, de modo a assegurar imparcialidade
no seu trabalho, bem assim nos demais aspectos relacionados com sua atividade proﬁssional. Além do que, até
o momento desde sua criação, a equipe de auditoria
planeja suas ações sem interferência de qualquer segmento do IFTM, bem como na execução das avaliações
realizadas. O que, usualmente, ocorre é o diálogo direto
com as unidades auditadas e seguidamente, em muitos
momentos, reuniões para busca de soluções com relação às ocorrências que podem ser sanadas, antecipadamente, à emissão do relatório de auditoria.

Comissão Permanente de Pessoal Docente –
CPPD: órgão consultivo e propositivo à Reitoria na
formulação e acompanhamento da execução da
política de pessoal docente, conforme disposto
no Decreto nº 94.664/87;

Atuação da unidade de auditoria
interna
O estatuto do IFTM foi aprovado conforme
Resolução do Conselho Superior nº 1, de
17/08/2009, publicada no Diário Oﬁcial da União
nº 160, de 21/08/2009, Seção 1, Página 25 e 26, e
está disponível pelo endereço:
http://www.iftm.edu.br/acesso-a-informacao/
institucional/documentos/estatuto.pdf:

Independência e objetividade da
unidade de auditoria interna

12

Cabe citar que a independência tem 02 (dois) aspectos principais: O auditor dentro da instituição e o apoio que
lhe delega a administração são fatores determinantes do
valor e da amplitude dos serviços que a mesma obterá da
função de auditoria interna. Além disso, a objetividade é
essencial à função de auditoria, os auditores internos não
devem planejar nem implantar procedimentos, escriturar
registros, ou ter participação em atividades que, normalmente,devemrevisareavaliar.
Com relação à objetividade, a equipe de auditoria
da instituição procura apoiar-se em documentos e
evidências que permitam convicção da realidade ou
veracidade dos fatos ou situações examinadas, e tem
soberania, contudo pautandose no planejamento dos
trabalhos, para selecionar e aplicar procedimentos técnicos
e testes necessários para elaboração de relatórios,
atuando em estrita observância às normas de auditoria.
Em suma, a Unidade de Auditoria Interna, sendo o
órgão responsável por fortalecer e assessorar a gestão
tem liberdade para revisar e avaliar as normas, planos,
procedimentos e registros; mas seu trabalho de modo
algum isenta os demais membros da instituição das
responsabilidades que lhes são designadas.

Estratégia de atuação em relação
à unidade central e às unidades ou
subunidades descentralizadas
A unidade central (Coordenação Geral de
Auditoria Interna - Reitoria) atua em relação às

unidades gestoras dos Campi Uberaba, Uberlândia,
Ituiutaba e Paracatu (Coordenações de Auditoria
Interna - CAI), a partir do Plano Anual de Auditoria
Interna - PAINT (que obedece a instrução do órgão de
controle interno conforme os ditames da Instrução
Normativa Nº 09, de 09/10/2018). Além disso, direcionamos nossa atuação em função do Regimento Geral
do IFTM, Capítulo III - Dos Órgãos de Controle, Seção I.
A Coordenação Geral de Auditoria Interna (CGAI),
em cumprimento ao referido plano, elabora ordens de
serviços às unidades de auditoria da Reitoria e dos
Campi Uberaba, Uberlândia, Ituiutaba e Paracatu,
detalhando os procedimentos a serem realizados pela
equipe de auditoria, no âmbito do IFTM.
Ademais, a CGAI orienta e acompanha as auditorias dos referidos Campi, quando necessário.
No que tange às gestões (áreas) examinadas
por mais de uma unidade de auditoria, conforme
PAINT 2018, ocorre a consolidação dos “resultados dos exames” em um só relatório de auditoria,
a partir da apresentação de “relatórios preliminares” pelas unidades de auditoria alocadas na
Reitoria e nos referidos Campi. Assim sendo, são
adotados os seguintes procedimentos:
• Inicialmente, são formados processos em
cada unidade de auditoria (Reitoria e Campi)
com ﬁns de compilar os papéis de trabalho
das auditorias, respostas das unidades
auditadas, relatório preliminar e demais
expedientes usuais.

• Os relatórios preliminares são encaminhados às cheﬁas imediatas da Reitoria e Campi
para aprovação, e posteriormente encaminhados à Coordenação Geral de Auditoria
Interna (CGAI) para conhecimento, avaliação
e parecer. Logo após é emitido relatório,
intitulado por Relatório Consolidado de
Auditoria Interna.
• Na sequência, o relatório consolidado é
remetido ao Reitor/IFTM. Na ocorrência de
gestão diferenciada a ser examinada por
determinada unidade de auditoria, o relatório é encaminhado individualmente.
• Posteriormente, o relatório consolidado e/ou
individual é encaminhado à Controladoria
Geral da União, no estado de Minas Gerais (a
qual está jurisdicionada esta UJ).
Com referência às unidades de auditoria dos
Campi, além das atribuições inerentes ao exercício
proﬁssional, é salutar o registro de que os auditores realizam os trabalhos que são relatados, formalmente, comunicando-se os resultados dos
exames, a opinião e as recomendações sugeridas
às respectivas Direções Gerais para que sejam
tomadas as ações corretivas apropriadas.
No decorrer desses trabalhos de avaliação da
gestão, os auditores utilizam como principais papéis
de trabalhos, os documentos abaixo referenciados:
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• Solicitação de Auditoria (SA) - documento
utilizado para formalizar pedido de documentos, informações, justiﬁcativas, esclarecimentos ou posicionamento do auditado com relação às dúvidas, aﬁrmações, consultas e questionamentos da auditoria formalizados na SA,
bem como outros assuntos relevantes, identiﬁcados que necessitem de respostas escritas
dos dirigentes da unidade examinada. A SA é
uma garantia mínima para as aﬁrmações dos
auditores; até mesmo porque todo e qualquer
ponto de controle deve ser relatado juntamente com a correspondente justiﬁcativa dos
gestores. Conclui-se que a SA é o instrumento
básico para obtenção de evidências.
• Nota de Auditoria (NA) constitui-se em
solicitação de ação corretiva e serve para a
proposição de ação corretiva sobre questões
pontuais (falhas formais), de caráter não
postergável - aquela situação indesejada que
não pode (ou não precisa) aguardar a conclusão dos trabalhos, sua forma de correção não
seria negociável. A emissão desse documento
ocorre antes da elaboração deﬁnitiva do
relatório de auditoria, com vistas a alterar a
situação de risco de processos na UJ ou efetuar correções em curto prazo.
• Relatório de Auditoria (RA) “constitui a forma pela qual o auditor leva à administração o

produto do seu trabalho. É através dele que
a auditoria evidencia o serviço realizado mostrando à organização suas idéias, pontos de
vista e sugestões que, uma vez implementados, constituem-se na oportunidade de melhorar e solidiﬁcar os controles existentes”.
Em outra esfera estratégica, tudo que diz
respeito às demandas internas apresentadas ao
IFTM (Reitoria) relativas à Unidade de Auditoria
Interna, e demandas dos órgãos de controle interno e externo, passa pelo crivo da Coordenação
Geral de Auditoria Interna CGAI/Reitoria com ﬁns
de acompanhamento, avaliação e demais providências que se ﬁzerem necessárias.

Estruturação da Auditoria interna
A estrutura da Unidade de Auditoria Interna da
Reitoria e dos Campi Uberaba, Uberlândia, Ituiutaba
e Paracatu está demonstrada no endereço:
www.iftm.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/
organograma/.
A indicação para nomeação ou designação do
titular da unidade de auditoria interna é realizada
em observância ao que dispõe o §5º do art. 15 do
Decreto nº 3591/2000, nos moldes da regulamentação instituída pela Portaria nº 915, de 29/04/2014,
do Ministro de Estado Chefe da ControladoriaGeral da União. Nesses moldes foi realizada a indicação do último titular, na forma da Portaria/IFTM

nº 1.598/2016. Todavia, sabendo-se do advento da
Portaria nº 2.737, de 20/12/2017, emitida pelo
Ministério de Estado da Transparência e
Controladoria-Geral da União, é importante destacar que este será o normativo utilizado nas
alterações futuras.
A Unidade de Auditoria Interna da Reitoria, no
âmbito do IFTM, está subordinada ao dirigente máximo
desta Unidade Jurisdicionada - UJ, com vinculação técnica à Controladoria Geral da União, prestando apoio,
dentro de suas especiﬁcidades e aos demais órgãos de
controle respeitando a legislação pertinente.
As demais unidades de auditoria do IFTM (Campi)
atuam de forma descentralizada, apenas com vinculação técnica à Coordenação Geral de Auditoria Interna CGAI/Reitoria. A subordinação administrativa, no
entanto, se dá no âmbito da respectiva Direção Geral
do Campus em que estão inseridas.

Participação da alta gerência na
implementação das recomendações
feitas pela auditoria interna
A Coordenação Geral de Auditoria Interna (CGAI)
por meio de memorando, com recebimento em segunda via, encaminha os relatórios consolidados e/ou
individuais (conforme o caso) ao Dirigente Máximo do
IFTM, pelo qual solicita aprovação, ratiﬁcação e encaminhamento dos mesmos para ﬁns de conhecimento
e providências necessárias.
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É assinado documento pelo dirigente que
estabelece um compromisso de implementação
de providências no sentido de sanar e/ou atender
as recomendações apresentadas pela Auditoria
Interna, documento este denominado Plano
Interno de Providências – PIP.
Além disso, os relatórios são encaminhados à
Controladoria Geral da União/MG para conhecimento da ﬁnalização dos trabalhos pela unidade de
auditoria interna do IFTM. Até o momento, não houve ocorrências quanto a não implementação das
recomendações exauridas pelas auditorias internas
para a alta gerência do IFTM. Normalmente, ocorre a
dilação de prazos para a implementação dessas
recomendações, mediante justiﬁcativas apresentadas
pelos gestores.
Até a presente data, não houve ocorrências
quanto a não implementação das recomendações
exauridas pelas auditorias internas para a alta
gerência do IFTM. O IFTM não possui Conselho de
Administração e Comitê de Auditoria.

Atividades de correção e apuração
de ilícitos administrativos
No âmbito do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro não há
uma estrutura de corregedoria. Quando há necessidade de apurar fatos de ordem 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).
O Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Triângulo Mineiro está em consonância com os preceitos contidos nos arts. 4º e 5º
da Portaria nº1. 043/2007 da CGU, utilizando o
Sistema CGU/PAD, cadastrando sistematicamente
os processos disciplinares instaurados.

Medidas administrativas para
apuração de responsabilidade por
danos ao Erário
O IFTM não tem conteúdo a declarar referente ao exercício de 2018.

Informações sobre a empresa de
auditoria independente contratada
O IFTM não tem conteúdo a declarar referente ao exercício de 2018.
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AMBIENTE EXTERNO

O Instituto Federal do Triângulo Mineiro –
IFTM foi criado em 2008, por força da instituição
da Rede Federal de Educação Proﬁssional,
Cientíﬁca e Tecnológica, com o advento da Lei Nº
11.892, de 29 de dezembro daquele ano.
Sua história, porém, remota a 1953, quando
fora fundado o Centro de Treinamento em Economia
Doméstica e Rural, passando por sucessivas transformações: Colégio de Economia Doméstica Dr.
Licurgo Leite (1963), Escolas Agrotécnicas Federais de
Uberaba e Uberlândia (1979) e Centro Federal de
Educação Tecnológica de Uberaba (2002).
O IFTM é uma instituição de educação superior,
básica e proﬁssional, pluricurricular e multicampi,
especializada na oferta de educação proﬁssional e
tecnológica em diferentes modalidades de ensino,
com base na conjugação de conhecimentos.
Tem como ﬁnalidade ofertar e desenvolver a
educação proﬁssional em processo educativo e
investigativo, objetivando formação e qualiﬁcação de cidadãos para atuação nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento
socioeconômico local, regional e nacional.
Em que pese ter atuação nacional, com forte
apelo regional e, mormente, local, o IFTM tem a
missão de formar proﬁssionais com adequada
instrução cívica, para um mercado globalizado e
altamente competitivo.
Junte-se a isso o desaﬁo de quebrar paradigmas
no empenho de unir informação, tecnologia e comunicação em seus processos de ensino-aprendizagem.

A educação como um todo ainda tem um modelo que
pouco evoluiu nos últimos séculos, mas que tem sido
nos últimos anos transformado mundialmente.
Os números das startups voltadas para educação (edtechs) impressionam, colocando o Brasil
com um mercado emergente muito atrativo, o
que leva a apostar que as transformações serão
muitas e acontecerão rapidamente.
Com efeito, o IFTM é provocado a repensar seu
modelo educacional, de forma a se adequar para um
novo contexto de ensino, o que implica vencer a burocracia para aquisição de tecnologias, preparando
professores que precisarão se adaptar a elas.
Também, não são poucos os riscos, alheios
ao seu domínio, relacionados a orçamento – tanto
para custear despesas correntes, como para se
fazer investimentos -, e àqueles inerentes a projetos acadêmicos, relacionados a possíveis rescisões unilaterais de convênios e cooperações
técnicas que podem ensejar prejuízos em ações
que pretendam o desenvolvimento de programas
de extensão e de divulgação cientíﬁca e tecnológica; a realização e estimulação à pesquisa aplicada,
à produção cultural, ao empreendedorismo, ao
cooperativismo e ao desenvolvimento cientíﬁco e
tecnológico; assim como, a promoção à produção,
ao desenvolvimento e à transferência de tecnologias sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente.
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CADEIA DE VALOR DO IFTM
A Cadeia de Valor do IFTM foi deﬁnida a partir
da identiﬁcação dos principais Macroprocessos
Gerenciais, Finalísticos e de Suporte. O esquema
abaixo, representa a cadeia de valor com a descrição de cada um desses macroprocessos.
Os macroprocessos podem ser entendidos
como grandes conjuntos de atividades pelos

quais a organização cumpre sua missão, gerando
valor para o cliente. Neste contexto, os macroprocessos ﬁnalísticos correspondem à essência do IFTM
e estão diretamente relacionados aos seus objetivos
estratégicos, gerando produtos e /ou serviços para o
aluno e a sociedade. Já os Macroprocessos de
suporte são aqueles que, em regra, geram valor

aos clientes internos da própria instituição.
Eles constituem a base necessária para que
os macroprocessos ﬁnalísticos possam ser
executados.
A seguir, para cada macroprocesso será
apresentado o valor gerado para os alunos e para
a sociedade.

MACROPROCESSOS GERENCIAIS
GESTÃO DA GOVERNANÇA
INSTITUCIONAL
Promoção de ações deliberativas e de assessoramento;

GESTÃO
ESTRATÉGICA
Promoção do desenvolvimento institucional;

Gestão da comunicação;

Gestão do planejamento estratégico;
Prestação de contas ao governo e a sociedade;

Promoção das ações de controle;

Gestão de riscos;

Prestação de serviços jurídicos;

Gestão do planejamento orçamentário;

Promoção das relações interinstitucionais;
Gestão das ações relacionadas ao ingresso de alunos;

Gestão de projetos;

Promoção de ações para oferta de idiomas e relações internacionais;
Gestão de políticas e normativos;

MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS
GESTÃO DE ATIVIDADES
DE ENSINO
Gestão da Educação Proﬁssional e Tecnológica de nível médio e
de graduação;
Oferta de Cursos Técnicos de Nível Médio(Cursos integrados e
concomitantes);
Oferta de Cursos de Graduação (Superiores de Tecnologia,
licenciaturas e bacharelado).

GESTÃO DE ATIVIDADES DE
PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO
E INOVAÇÃO

GESTÃO DE ATIVIDADES
DE EXTENSÃO
Promoção de ações de extensão;
Programas de Assistência Estudantil;

Programa de apoio à iniciação a pesquisa cientíﬁca e tecnológica;

Programa de Estágio e Egressos.

Programa de Incentivo a Inovação e P&D;
Programa de apoio à pós-graduação.
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MACROPROCESSOS DE SUPORTE

GESTÃO DE BENS E
SERVIÇOS

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA,
FINANCEIRA E CONTÁBIL

Promover ações para assegurar o funcionamento e manutenção
das atividades institucionais, por meio do fornecimento de bens e
prestaçãodeserviçosdeapoioadministrativo

Execução e gestão das atividades relacionadas às áreas de
orçamento,ﬁnançasecontabilidade

Promoção de ações para assegurar a continuidade da
expansão institucional.

Racionalização e otimização da aplicação dos recursos visando a
execução de projetos e ações que favoreçam o desenvolvimento
institucional.

Promover ações de Acompanhamento, ﬁscalização e
elaboração de projetos básicos e executivos;

GESTÃO DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO

GESTÃO DE PESSOAS

Planejamento e desenvolvimento de ações de Governançade TI;

GestãodoQuadrodePessoal;

Manutenção e Suporte de infraestrutura das redes de
Comunicação e do parque computacional;

GestãodaFolhadePagamento;

GESTÃO DA
INFRAESTRUTURA FÍSICA

Fiscalização a execução de obras e serviços de engenharia;

GESTÃO DE LICITAÇÕES E
CONTRATOS
Aquisição de bens e contratação de obras e serviços;
Execução e gestão dos contratos.

GestãodaCarreira/Desempenho;

Gestão e desenvolvimento do Sistema Integrado de Gestão
(ERP-IFTM)
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2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO IFTM
O planejamento estratégico do IFTM tem
como principal instrumento norteador o Plano de
Desenvolvimento Institucional (2014-2018), previsto no Artigo 16 do Decreto nº 5.773, de 09 de
maio de 2006. O PDI foi elaborado para um periodo de cinco anos e anualmente saõ realizados
ajustes no planejamento.
O Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI) foi elaborado com a utilização de ferramentas
da administração/gestão voltadas para o planeja-

mento estratégico, sendo que o estabelecimento
dos objetivos, das metas, bem como o monitoramento de todo o plano, tomam como modelo a
ferramenta BSC - Balanced Scorecard.
O mapa estratégico traduz a missão, a
visão e a estratégia do IFTM, em um conjunto
abrangente de objetivos que direcionam o comportamento e o desempenho organizacional, já
os objetivos estratégicos são os ﬁns a serem
perseguidos pelo Instituto para o cumprimento

de sua missão institucional e o alcance de sua
visão de futuro.
O Mapa Estratégico resultou na deﬁnição dos
principais marcos estratégicos do IFTM para o horizonte
temporal compreendido no Planejamento (2014-2018).
Nesse sentido, foram deﬁnidos 29 objetivos estratégicos os quais foram distribuídos em 4 diferentes perspectivas “Alunos”, “Pessoas, Infraestrutura e Inovação”,
“Processos Internos” e “Orçamentária e ﬁnanceira”,
resultando no seguinte mapa estratégico:

*Para consulta ao documento do PDI 2014-2018 acesse:
www.iftm.edu.br/pdi/historico/download/plano_de_desenvolvimento_institucional_aprovado_consup.pdf
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PERSPECTIVA DO ALUNO
A perspectiva do aluno preocupa-se em identiﬁcar qual é o valor do
aluno para o IFTM. Tem por objetivo mostrar se as escolhas
estratégicas executadas pela Instituição estão contribuindo para o
aumento de valor percebido pelos alunos em relação ao ensino,
pesquisa e extensão. Os objetivos estratégicos que constituem
essa perspectiva devem ser capazes de responder a seguinte
pergunta: “Para realizar nossa visão, como devemos parecer aos
olhos dos nossos alunos?”

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

PERSPECTIVA DE
PROCESSOS INTERNOS
Essa perspectiva está voltada para a medida do desempenho dos
processos internos, ou seja, do desempenho da organização. As
atividades internas devem estar direcionadas para o
atendimento voltado para os clientes. Aﬁnal, o desempenho
excelente do ponto de vista do cliente decorre de processos,
decisões e ações em todo o âmbito da organização.

PERSPECTIVA ORÇAMENTÁRIA
E FINANCEIRA
É sob esta perspectiva que é avaliado o desempenho da organização
na geração de resultados que satisfaçam o seu mantenedor
(Governo Federal) e garanta a sua sobrevivência e crescimento,
sempre pautado nos princípios da eﬁciência, eﬁcácia e
economicidade dos recursos utilizados. Os objetivos estratégicos
que constituem essa perspectiva devem ser capazes de responder a
seguinte pergunta: “Como devemos gerir os recursos orçamentári
os para o adequado funcionamento e modernização do IFTM?”.
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RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
Canais de acesso do cidadão
1. Portal do IFTM
É a principal ferramenta de comunicação do
Instituto com a comunidade interna e externa,
trazendo as informações institucionais, sobre os
serviços disponíveis aos públicos (cursos, programas, projetos), processos de seleção de estudantes, servidores, bolsistas e outros. Divulga também notícias relacionadas a tudo o que acontece
no IFTM, além de outras geradas por outras instituições públicas, mas que têm interesse direto,
principalmente, para os públicos internos, por
exemplo, editais de agências de fomento à pesquisa, extensão e inovação; chamadas para bolsas
de intercâmbio no exterior.

com a melhoria dos processos de trabalho, ao
evitar que a questão se torne recorrente dentro
das rotinas institucionais, e ao fortalecimento do
grau de conﬁabilidade da Instituição junto aos
usuários de seus serviços.

As demandas foram classiﬁcadas em solicitações,
reclamações, denúncias, elogios e sugestões que
são as cinco áreas de atendimento da Ouvidoria,
conforme o Quadro 1. As demandas que não foram
enquadradas em nenhuma dessas pelo cidadão
constam como não-classiﬁcadas (comunicação).

Conforme quadro 1, em 2018, foram recebidas 126 demandas e todas foram resolvidas,
sendo o prazo médio de resposta de 15a 46 dias.

ramento realizado pela Ouvidoria até serem
solucionadas.

Endereço de Acesso: http://www.iftm.edu.br
2. Ouvidoria
A Instrução Normativa OGU nº 01/2014, publicada no Diário Oﬁcial da União de 6/11/2014, disciplina os trabalhos desenvolvidos pelas Ouvidorias do
Poder Executivo Federal. Esta normativa trata de
aspectos relacionados aos diferentes tipos de manifestação à disposição do cidadão, bem como dos
prazos para atendimento e das respostas oferecidas.
As solicitações à Ouvidoria do IFTM são
feitas por meio do link disponível no sítio da
Internet (http://www.iftm.edu.br/ouvidoria).

Deve ser feita uma ressalva em relação ao
número de denúncias, uma vez que a maior parte
delas não se caracteriza como tal. Muitas vezes elas
têm caráter de reclamação. Como é o cidadão quem
escolhe o tipo de demanda que quer registrar, acaba
não utilizando a ferramenta de maneira adequada, o
que pode trazer distorções da realidade.

O trabalho realizado por ela está diretamente relacionado à eﬁciência dos procedimentos
institucionais, mantendo, portanto, preocupação

As demandas recebidas foram direcionadas às Unidades competentes para a devida
solução, sendo o acompanhamento e monito-

O sistema responsável pela geração dos
dados do e-Ouv não traz a informação de demandas x campus/reitoria. Entretanto, com base
no dia a dia da Ouvidora da instituição, é possível
fazer algumas observações em relação a isso:
na reitoria do IFTM, o setor mais demandado foi a Diretoria de Gestão de Pessoas
(DGP) acerca de assuntos como aproveitamento de concursos, redistribuição, previsão de
abertura de concursos públicos e informações sobre códigos de vagas.
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Já em relação aos Campi, os mais demandados foram o Campus Uberlândia, Campus
Ituiutaba, Campus Uberaba e Campus Avançado
Uberaba Parque Tecnológico (EAD). Alguns assuntos recorrentes nas demandas, em geral, foram:
atraso no pagamento de bolsas acadêmicas e de
pesquisa; problemas na relação de alunos e professores; problemas de gestão; questões de estrutura física; questões sobre o EAD.

No ano de 2018, registramos os seguintes dados relativos ao canal em referência:
1. Quantidade de pedidos de acesso à informação
Quantidade de Pedidos: 121
Média mensal de pedidos: 10,08

2. Situação e características dos pedidos de acesso
à informação
Quantidade: 121

Pedidos Respondidos

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

100%

Características dos pedidos de acesso à informação
4

89

102
7,16

Endereço de Acesso:
http://www.iftm.edu.br/contato
4. Acesso à Informação - SIC
Esta seção reúne e divulga, de forma espontânea, dados do IFTM que são de interesse coletivo ou
geral com o objetivo de facilitar o acesso à informação pública, conforme determina a Lei de Acesso à
Informação (Lei 12.527, de 18/11/2011).

737
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Temas das solicitações (Top 10)
Quantidade

% de Pedidos

3

2,48%

118

97,52%

Meios de envio de resposta
Meio

Quantidade

Pelo sistema (com
avisos por email)
Pessoa Jurídica

Tipos de solicitante

% de Pedidos

Meio

121

1,65%

Pessoa Física

1

0,98%

Pessoa Jurídica

Quantidade

% de Pedidos

101

99,02%

1

0,98%

Educação - Proﬁssionais da Educação
Educação - Educação proﬁssional e tecnológica

Resposta aos pedidos
de acesso à informação

Razões da negativa de acesso

Tempo médio de resposta:

8,52 dias

Prorrogações:

Quantidade

% de Pedidos

2

1,65%

Descrição

Quantidade

%

% de
Pedidos

Pedido exige
tratamento
adicional de dados

2

66,667%

1,65%

Pedido
incompreensível

1

33,333%

0,83%

3

100%

2,48%

Total:

Endereço para acesso:
http://www.iftm.edu.br/acesso-a-informacao/sic
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5. Redes sociais
As redes sociais têm como objetivo fortalecer o relacionamento com os públicos do IFTM,
através da divulgação de informações e acontecimentos de destaque e interação com a comunidade. Tratam-se de canais de aproximação com
esses públicos, que possibilitam comunicação
direta, praticamente em tempo real e permitem
ao Instituto oferecer atendimento personalizado.
Cada Campus do IFTM e a Reitoria (que representa
o Instituto como um todo) possuem sua própria
página em cada uma das redes sociais, devido à
quantidade de conteúdo a ser divulgado.
Atualmente, os canais passam por reformulações,
de maneira a otimizar sua utilização e expandir
seu alcance.
Endereços de acesso das páginas principais:
https://www.facebook.com/iftmoﬁcial
https://twitter.com/iftmoﬁcial
https://www.youtubr.com/iftmoﬁcial
https://www.ﬂickr.com/photos/iftmoﬁcial

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. Desse
modo, além de informar como o Instituto desenvolve suas atividades, a Carta esclarece ao Cidadão
como participar dessas atividades, reforçando,
assim, a credibilidade do IFTM.
Endereço para acesso:
http://www.iftm.edu.br/acesso-a-informacao/
acoes_programas/

AFERIÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO DOS
CIDADÃOS-USUÁRIOS
1) Comissão Permanente de Avaliação – CPA
Por determinação legal, esta UPC possui em
sua estrutura Comissão Própria de Avaliação (CPA),
a qual detém atribuições de condução dos processos de avaliação internos da instituição, de sistematização e de prestação das informações solicitadas
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP).
A CPA tem atuação autônoma em relação
a conselhos e demais órgãos colegiados existentes na instituição e é formada, em caráter isonômico, por partícipes de todos os segmentos da

comunidade acadêmica (discentes, docentes
e técnico-administrativos em educação) e da
sociedade civil organizada.
Anualmente, a CPA promove a autoavaliação
institucional, por meio de questionários eletrônicos
harmônicos com o Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI), visando analisar as atividades
desenvolvidas e aferir a qualidade da Instituição.
Com base nos resultados apontados, são trabalhadas ações de melhorias, focando-se, principalmente, em pontos avaliados como de baixo
desempenho.
O trabalho da CPA é desenvolvido em 05
(cinco) eixos, quais sejam: (1) Planejamento e
Avaliação Institucional; (2) Desenvolvimento
Institucional (que contempla a responsabilidade
social da UPC); (3) Políticas Acadêmicas (enfatizando o ensino, a pesquisa e a extensão, bem
como a comunicação com a sociedade, notadamente em políticas de atendimento ao discente);
(4) Políticas de Gestão (incluindo as de pessoal);
e, ﬁnalmente, (5) Estrutura Física (avaliando as
instalações de salas de aulas, laboratórios, bibliotecas etc.).
Com base nos dados coletados, são feitas
análises - ressaltando avanços e desaﬁos a serem
enfrentados - e, posteriormente, projetadas
ações, com vistas às melhorias da gestão e das
atividades acadêmicas.

O relatório pode ser acessado na íntegra através deste endereço:
http://www.iftm.edu.br/cpa/.
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ACESSO À
INFORMAÇÃO
MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA DAS
INFORMAÇÕES

O site do IFTM possui o acesso à informação em
seção que reúne e divulga, de forma espontânea,
dados do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Triângulo Mineiro que são de
interesse coletivo ou geral com o objetivo de
facilitar o acesso à informação pública, conforme
determina a Lei de Acesso à Informação (Lei
12.527, de 18/11/2011).

Endereço de acesso:
http://www.iftm.edu.br/acesso-a-informacao/sic

MEDIDAS PARA GARANTIR A ACESSIBILIDADE
AOS PRODUTOS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES
Seguem medidas adotadas pelo IFTM, em acordo
com a Norma NBR 9050 e Lei 10.098/2000:
• instalações sanitárias para PNE;
• vagas de estacionamento;
• rampas, corrimão e guarda-corpo;
• bebedouros adaptados;
• plataforma elevatória;
• corredores e portas com dimensões acessíveis
para PNE;
• sinalização;
• piso tátil;
• rotas de fuga;
• assentos em anﬁteatros e auditórios acessíveis;
• estações de trabalho com regulagem de altura.
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3. GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS
Gestão de riscos no IFTM
Por meio da resolução nº 81/2017 de 12
de dezembro de 2017, o Conselho Superior
(CONSUP) do IFTM aprovou a política de gestão de riscos, cuja aprovação ocorreu na portaria nº 915 de 12 de abril de 2017, na qual o
ministro de estado da transparência, ﬁscaliza-

ção e controladoria-geral da união instituiu a
política de gestão de riscos; e, também, por
meio da IN nº 1 de 10 de maio de 2016, a qual
estabelece no artigo primeiro que “Os órgãos
e entidades do poder executivo federal deverão adotar medidas para a sistematização de

práticas relacionadas à gestão de riscos, aos
controles internos, e à governança”. Dessa
forma, o IFTM iniciou seus trabalhos com
comissões instituídas para tal, as quais foram
criadas para a execução do projeto no IFTM,
de acordo com o exposto a seguir:
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A comissão de organização decidiu trabalhar com a gestão de riscos, por meio de fases e por considerar o fracionamento da execução do projeto mais fácil. Vale ressaltar que muitos servidores que ﬁzeram parte das comissões não tinham expertise na área de riscos e de processos e, portanto, necessitavam de mais tempo
para assimilarem o conteúdo. Dessa forma, as fases traçadas para o projeto foram as seguintes:

A primeira, a segunda e a terceira fases serviram de base para que as demais pudessem ocorrer, já que nelas os servidores envolvidos no projeto tiveram a oportunidade de aprenderem sobre o tema “gestão de riscos”, bem como as ferramentas de trabalho que seriam usadas para colocá-lo em prática.
Para a identiﬁcação dos processos críticos, quinta fase do projeto, a Coordenação Geral de Planejamento Institucional (CGPI) elaborou uma planilha que fosse
capaz de espelhar uma “matriz GUT”, ferramenta de gestão que prioriza um projeto, um processo ou uma atividade de uma organização por meio de pesos em relação aos
critérios “gravidade”, “urgência” e “tendência”. Dessa forma, as áreas estratégicas conseguiram selecionar os processos que tinham maior gravidade, urgência e tendência de piora para a administração. Abaixo a matriz GUT usada no IFTM.
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Na sexta fase, foram mapeados trinta e oito (38) processos críticos de todas as áreas estratégicas da reitoria do IFTM. O mapeamento dos processos consistiu em elencar as atividades, por meio de uma planilha em Excel no caso do IFTM, que fazem parte desses processos. Abaixo planilha usada pelo IFTM para
levantar as atividades nos processos.
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Em seguida, na sétima fase e com base na fase anterior, partiu-se para a modelagem (migração das etapas de um processo para uma plataforma gráﬁca) de todos
os processos críticos. O IFTM usou o programa bizagi, com a ﬁnalidade de deixá-lo mais claro, facilitando a observância dos insumos, dos fornecedores, clientes e condições ligadas à uma determinada atividade. A seguir, exemplo de processo modelado no Bizagi.

Modelados os processos críticos, as áreas
estratégicas passaram a identiﬁcar os potenciais riscos de cada processo crítico. Nesta fase,
foram levantados aproximadamente trezentos
e trinta e dois (332) riscos ligados às 332 atividades levantadas. A seguir, a quantidade de riscos
identiﬁcados em cada área estratégica da
reitoria do IFTM.

129

88
44

28
20

PROEXT

PROEN

PROAD

PRODIN

GABINETE

Além dos riscos que podem comprometer a
eﬁciência dos processos institucionais e o alcance
dos objetivos estra¬tégicos, também foram realizadas atividades para identiﬁcação, monitoramento e
mitigação dos riscos de integridade, relacionados à
eventual ocorrência de eventos associados a desvios de comportamento, fraudes e corrupção.
Durante o levantamento dos riscos nas
atividades dos processos críticos, a CGPI elaborou uma planilha que pudesse ajudar as áreas
estratégicas a identiﬁcá-los com mais facilidade
esses riscos, bem como levantar outros pontos
de interesse sobre esses riscos. A planilha continha os seguintes dados a serem fornecidos pelas
áreas estratégicas:
a) Processo crítico;
b) A atividade onde exista risco;

c) Qual o risco para a atividade;
d) Causa do risco;
e) Consequências do risco para a administração;
f) O impacto do risco (insigniﬁcante, pequeno,
moderado, grande ou catastróﬁco);
g) A probabilidade do risco ocorrer (muito baixa,
baixa, média, alta, muito alta);
h) O nível de risco (pequeno, moderado, alto ou
crítico), dado pelas combinações anteriores;
i) O controle existente para o risco;
j) Como o controle é operacionalizado;
k) A resposta ao risco (ação corretiva ou preventiva)
dada automaticamente pelas combinações
anteriores;
l) A ação a ser tomada para que a resposta ao risco
possa ser efetivada;
m) O responsável pela ação;
n) A periodicidade do controle da ação (diário,
semanal, mensal etc.).
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Além dos riscos que podem comprometer
a eﬁciência dos processos institucionais e o
alcance dos objetivos estra¬tégicos, também
foram realizadas atividades para identiﬁcação,
monitoramento e mitigação dos riscos de integridade, relacionados à eventual ocorrência de
eventos associados a desvios de comportamento,
fraudes e corrupção.
Durante o levantamento dos riscos nas
atividades dos processos críticos, a CGPI elaborou uma planilha que pudesse ajudar as áreas
estratégicas a identiﬁcá-los com mais facilidade
esses riscos, bem como levantar outros pontos
de interesse sobre esses riscos. A planilha continha os seguintes dados a serem fornecidos pelas
áreas estratégicas:
a) Processo crítico;
b) A atividade onde exista risco;
c) Qual o risco para a atividade;
d) Causa do risco;
e) Consequências do risco para a administração;
f) O impacto do risco (insigniﬁcante, pequeno,
moderado, grande ou catastróﬁco);
g) A probabilidade do risco ocorrer (muito baixa,
baixa, média, alta, muito alta);
h) O nível de risco (pequeno, moderado, alto ou
crítico), dado pelas combinações anteriores;
i) O controle existente para o risco;
j) Como o controle é operacionalizado;

k) A resposta ao risco (ação corretiva ou preventiva) dada
automaticamente pelas combinações anteriores;

Principais riscos e sua vinculação com os objetivos estratégicos do IFTM

l) A ação a ser tomada para que a resposta ao risco
possa ser efetivada;

O processo de gestão de riscos surgiu em função
da Instrução Normativa Conjunta nº 01 de 10.05.2016,
do Ministério do Planejamento e da Transparência,
culminando na Resolução nº 81 de 12.12.2017, criando
a política de gestão de riscos no IFTM.

m) O responsável pela ação;
n) A periodicidade do controle da ação (diário,
semanal, mensal etc.).
Após o trabalho de identiﬁcação dos riscos
nas atividades dos processos críticos, a CGPI escreveu seu relatório ﬁnal, elencando todas as fases do
projeto, as atividades desenvolvidas em cada uma,
os riscos identiﬁcados em cada atividade de cada
processo, bem como as ações mitigatórias de cada
risco. Em seguida, a CGPI termina o relatório com
sua conclusão e recomendações.
Apesar de a gestão de riscos ser um projeto
importante e necessário para qualquer organização, seja ela privada ou pública, o IFTM ainda está
aprendendo a lidar com essa nova realidade. O
projeto foi de grande valia para a organização,
pois passou a ter os macroprocessos deﬁnidos, a
relação dos processos críticos, os potenciais riscos em cada atividade, bem como a ação a ser
tomada para cada um desses riscos.
O próximo passo agora é fazer com que o projeto
se torne um processo adotando alguns passos como:
a) criar mecanismos de controle e monitoramento
dos riscos, caso não existam;
b) formalizar os mecanismos informalmente
existentes;
c) fazer com que a ação identiﬁcada para mitigar o
risco passe a ser uma rotina nos setores.

Seguindo os trâmites legais, foram identiﬁcados os riscos nas áreas estratégicas ﬁm e meio com a
ﬁnalidade de veriﬁcar a relevância e o impacto, em
caso de ocorrência, e ações preventivas e corretivas
possíveis de serem implementadas para sua gestão.
Falha de dados no sistema E-MEC, avaliação de
projetos (PPC) e normatização (resoluções), foram
situações de riscos registradas na área ﬁm, enquanto
na área meio destacaram os riscos de demandas
judiciais ou requisições de controle interno, efetivação de compras, exame de seleção. Todos esses
elementos passíveis de risco tiveram os seus eventos, avaliações e ações/respostas registradas de
modo a veriﬁcar sua efetividade.

INFORMAÇÕES SOBRE
AÇÕES TRABALHISTAS
A representação judicial desta autarquia é de competência da
Advocacia Geral da União, por intermédio da Procuradoria Geral
Federal,aquemcompeteoacompanhamentoemjuízo,nostermosda
Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993 c/c Lei nº
10480/2002. No caso especíﬁco do IFTM, o controle das demandas
judiciaisaçõestrabalhistasérealizadopelasProcuradoriasSeccionais
Federais (Uberaba e Uberlândia) e dos Escritórios de Representação
daProcuradoriaFederal(PatosdeMinaseItuiutaba),todosvinculados
àProcuradoriaFederalnoEstadodeMinasGerais.
Dessaforma,nãoépossívelofornecimentodedadosdetalhadosacerca
da Estrutura de gestão e controle de demandas judiciais, bem como
Informaçõessobreaçõestrabalhistascontraestainstituição.
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4. RESULTADOS DA GESTÃO
Nesse capítulo Demonstraremos os resultados da gestão frente aos objetivos estratégicos
deﬁnidos no PDI 2014-2018, conforme disposto
no capitulo 2, e também os indicadores de desempenho conforme deliberações do Tribunal de
Contas da União, para o exercício de 2018.
A seguir , para cada cadeia de valor /pespectiva
do BSC , serão abordados os principais resultados
alcançados por meio de indicadores desempenho
quantiﬁcados e alinhados aos objetivos estratégicos.

Área - ensino
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 conson â n c i a c o m a s d i re t r i z e s e m a n a d a s d o
Ministério da Educação.
As ações da PROEN são desenvolvidas de
forma partilhada e em corresponsabilidade com os
campi, buscando 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.
Neste sentido, a PROEN tem como atribuição principal apoiar, assessorar, acompanhar,
avaliar e redimensionar as atividades desenvolvidas pelos setores sob a sua responsabilidade,
buscando sempre o aprimoramento do processo
ensino-aprendizagem e a formação do educando
para o exercício da cidadania, para o desenvolvimento da ciência, da cultura e para o trabalho.

A partir da análise temporal dos dados relacionados ao ensino, conforme demonstrado pelos
indicadores de desempenho (2014-2018), é possível
constatar que, mesmo sem atingir 100% das metas
estabelecidas, houve um progresso na consolidação
e no fortalecimento dos cursos ofertados pelo IFTM.
A análise dos Indicadores mostrou que,
apesar de ainda existir pontos que necessitem de
atenção, o resultado foi positivo, uma vez que ocorreu melhoria na maioria dos índices. Dessa forma,
faz-se necessária a constante observação dos dados institucionais, visando minimizar os problemas
naturais que surgem no processo de desenvolvimento da Instituição. Nessas premissas, a análise
crítica dos indicadores apresentados especiﬁca as
necessidades individuais de cada Campus que está
inserido no Instinto Federal do Triângulo Mineiro, e
são essenciais para que possamos apontar as possibilidades de melhorias nos aspectos avaliados,
promovendo assim o fortalecimento e o crescimento
desta instituição.
A oferta de cursos no IFTM é alinhada à demanda, levando em conta as informações atualizadas sobre as atividades produtivas, sobre o
mundo do trabalho e sobre as necessidades da
população local, promovendo assim, o desenvolvimento socioeconômico da região.
Além disso, e por meio do trabalho realizado
em corresponsabilidade com os campi, observamos que houve uma redução no índice de evasão
e retenção nos cursos e melhoria nos processos
de ensino-aprendizagem.
Apesar dos avanços, sabemos que os desaﬁos ainda são muitos no atendimento de nossa
missão institucional.

Com o empenho e dedicação de todos os
envolvidos, e por meio da REFLEXÃO-AÇÃOREFLEXÃO, acreditamos que cada vez mais promoveremos o desenvolvimento na perspectiva de
uma sociedade inclusiva e democrática, impulsionando o desenvolvimento tecnológico, cientíﬁco,
humanístico, ambiental, social e cultural, alinhado às regionalidades em que está inserido.
Nesse sentido, a partir de 2019, a PROEN
implementará, em parceria com os campi, os
Projetos de Ensino, tendo como principais objetivos, dentre outros, contribuir para o aprimoramento e melhoria da qualidade dos cursos/áreas do
IFTM; estimular práticas com foco na permanência
e no êxito dos estudantes; e suscitar e incentivar
processos de inovação na prática pedagógica.

Perspectiva do aluno
Objetivo 01: Consolidar e fortalecer os cursos
presenciais ofertados no IFTM.
Meta 1: Obter, no mínimo, nota 4 no IGC (Índice
Geral de Cursos), atingindo nota 5 até 2018.
ALCANÇADO

PLANEJADO

5

5
4

28
4

5
28

5
4
3

2014

2015

2016

2017

2018

*meta especíﬁca do IFTM
A meta foi parcialmente alcançada, pois de 2014 a 2017 a nota alcançada
no IGC foi 4. Em 2018, obtivemos a nota 3.
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Meta 2 - Obter nota igual ou superior a 4 em 100% dos cursos submetidos ao
ENADE até 2018.
Destacamos a seguir, as notas obtidas pelos cursos do IFTM submetidos
ao ENADE de 2014 a 2018, conforme informações do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP:

Enade 2014
Curso

Nota
Enade

Avançado Uberaba
Parque Tecnológico

Engenharia de Computação*
Letras-Português*
Matemática*
Análise e Desenvolvimento de Sistemas

3

Ituiutaba

Ciência da Computação*
Análise e Desenvolvimento de Sistemas

4

Uberaba

Ciências Biológicas
Ciências Sociais
Química

3
3
3

Paracatu

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

3

Patrocínio

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

4

Uberlândia Centro

Computação

4

Campus

Enade 2015
Campus

Curso
Gestão Comercial*

-

Uberlândia
Centro

Logística
Marketing*

4
-

Enade 2016
Curso

Curso

Nota
Enade

Avançado Uberaba
Parque Tecnológico

Matemática
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Engenharia da Computação*
Computação
Letras- Português

3
4
3
3

Uberlândia Centro

Computação

5

Patrocínio

Engenharia Elétrica*
Análise e Desenvolvimento de Sistemas

3

Paracatu

Engenharia Elétrica*
Análise e Desenvolvimento de Sistemas

3

Ituiutaba

Ciência da Computação*
Análise e Desenvolvimento de Sistemas

4
1

Uberaba

Ciências Biológicas
Ciências Sociais
Química

4
1
3

Campus

Enade 2018 - Conforme informações no site do INEP, o resultado está previsto
para ser liberado em 30/08/2019

Nota
Enade

Patrocínio

Campus

Enade 2017

Nota
Enade

Uberaba

Agronomia
Zootecnia

4
2

Uberlândia

Agronomia

4

Enade 2018
Campus

Curso

Patrocínio

Gestão Comercial

Uberlândia
Centro

Logística
Marketing

Nota
Enade

*Cursos sem estudantes concluintes. Não houve a participação do IFTM.
A meta não foi alcançada. A média de notas obtidas pelo IFTM nos cursos
submetidos ao ENADE de 2014 a 2017 foi de 3,25.
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Meta 3 - Obter nota igual ou superior a 4 em 100% dos cursos superiores na
avaliação “in loco” até 2018.
Metas
Anuais

Campus
Avançado Uberaba
Parque Tecnológico

Resultados
Ituiutaba

Curso

Nota

Bacharelado em
Engenharia da Computação

4

Superior de Tecnologia
em Alimentos

4

Bacharelado em
Ciência da Computação

3

Meta 02 : Ampliar um total de 3 cursos de licenciaturas até 2018
A meta para 2018 não foi alcançada.
Havia a previsão de abertura de 2 (dois) cursos de licenciatura presenciais,
1 (um) em Paracatu e 1 (um) em Uberlândia Centro. Em Paracatu, devido à
necessidade de construção de novas salas e contratação de professores, não foi
possível a oferta. O curso de Uberlândia Centro estará planejado para oferta no
próximo PDI (2019-2023).
Meta 03 : Ampliar um total de 12 cursos de bacharelados e tecnológicos até
2018.
Indicador a ser
alcançado

Aferição
da meta

A meta foi parcialmente alcançada, pois, 3 (três) cursos tiveram a
avaliação “in loco” em 2018, sendo que apenas 1 (um) não obteve a nota
esperada, ﬁcando com o resultado 3 (três).
2

Objetivo 02: Ampliar a oferta de cursos presenciais com base na Lei nº
11.892/2008, criação dos Institutos Federais, e no Decreto nº 5.840/2006,
instituição do PROEJA.
Meta 01 : Ampliar um total de 25 cursos técnicos até 2018
Indicador a ser
alcançado

2

2

Aferição
da meta

2
0

IFTM

Campus Avançado Uberaba
Parque Tecnológico

2
0

Campus Paracatu

1

IFTM

1

0

Campus Paracatu

1

1

Campus Uberaba

*Aferição: Número de novas vagas em cursos de bacharelados e Tecnologias presenciais o ano

A meta geral programa para o IFTM foi parcialmente alcançada. Em 2018
havia a previsão de abertura de 2 (dois) novos cursos, 1 (um) no Campus
Paracatu e outro no Campus Uberaba.
No Campus Paracatu, embora haja o desejo de se ampliar a oferta de
cursos e de novas turmas de bacharelado e de tecnologia, tal anseio não
encontra possibilidade de realização justamente pela estrutura atual do
Campus e número de servidores, em especial de professores.
O Curso de Bacharelado em Administração do Campus Uberaba encontrase aprovado no Conselho Superior do IFTM para início em 2019.

*Aferição: Número de novos cursos técnicos presenciais abertos no ano

Meta 04 : Ampliar um total de 12 cursos de PROEJA até 2018.
A meta geral para o IFTM foi alcançada, porém, a abertura de 2 (dois) novos
cursos no Campus Paracatu em 2018 não aconteceu, devido à limitação de
recursos para a ampliação no quadro de professores e para a construção de
novas salas.

A meta não foi alcançada. Em 2018 havia a previsão de 3 novos cursos, mas
não foi possível a oferta de nenhum curso PROEJA nos Campi Paracatu, Uberaba
e Uberlândia Centro.
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Objetivo 03: Ampliar o número de vagas em cursos presenciais com base
na Lei nº 11.892/2008 (criação dos Institutos Federais) e no Decreto nº
5.840/2006 (Instituição do PROEJA).

Em 2018 houve ampliação na oferta de vagas para o curso de licenciatura
em Matemática, no Campus Paracatu, alcançando a meta estabelecida para os
cursos de licenciatura presenciais.

Meta 01 : Ampliar um total de 2.775 vagas em cursos técnicos até 2018.

Meta 03 : Ampliar um total de 1.835 vagas em cursos tecnológicos e de
bacharelado até 2018.

Indicador a ser
alcançado

470

465

110
35

IFTM

0

Campus
Avançado
Campina
Verde

210

Aferição
da meta

Aferição
da meta

210

90

35

Campus
Avançado
Uberaba
Parque
Tecnológico

Indicador a ser
alcançado

Campus
Paracatu

35

40

Campus
Uberaba

40

Campus
Uberlândia

70

30

Campus
Patos de
Minas

30

0

Campus
Uberlândia
Centro

435

355

*Aferição: Número de novas vagas em cursos técnicos presenciais no ano

A ampliação no número de vagas em cursos técnicos em 2018 foi parcialmente
alcançado. Ao analisar os valores dos últimos 5 (cinco) anos, percebe-se um aumento
signiﬁcativo de vagas, demonstrando o acolhimento da comunidade para com os
cursos técnicos oferecidos pelo IFTM, sendo reconhecidos pelo público da região.
Diversas ações foram desenvolvidas pelos campi junto à comunidade do
município e também da região, como o agendamento de visitas de escolas municipais
e estaduais, para que os alunos possam conhecer as instalações e os cursos ofertados.
Alguns Campi fazem a divulgação também por meio de campanha nas
empresas e associações da cidade.
O uso das redes sociais na divulgação dos cursos e o uso da internet, estão se
mostrando bastante eﬁcazes na divulgação do IFTM pela região e por todo o país.
Meta 02 : Ampliar um total de 110 vagas em cursos de licenciatura até 2018.
Indicador a ser
alcançado

Aferição
da meta

120

175

130
35

IFTM

Campus
Avançado
Uberaba
Parque
Tecnológico

Campus
Paracatu

0

Campus
Uberaba

70

70

Campus
Patrocínio

35

35

Campus
Ituiutaba

*Aferição: Número de novas vagas em cursos de bacharelados e Tecnologias presenciais no ano

A meta foi parcialmente alcançada. Não foi possível atingir o total de vagas
estabelecido para os cursos tecnológicos e de bacharelado, pois os espaços
físicos dos campi não foram ampliados para atender adequadamente o
número previsto de vagas, assim como o quadro de servidores.
Meta 04: Ampliar um total de 310 vagas em cursos de PROEJA até 2018.

35
30

35

30

IFTM

Campus Paracatu

Campus Uberlândia Centro

*Aferição: Número de novas vagas em cursos de licenciatura presenciais no ano

120

Devido à baixa demanda de cursos PROEJA, bem como da limitação de corpo
docente, espaço físico e recursos, não foi possível a abertura de novos cursos
PROEJA em 2018. É necessário que haja uma articulação efetiva com o Estado (SRE)
para a oferta do curso técnico junto à EJA em escolas estaduais, porém, novos
estudos de viabilidade estão sendo feitos para abertura nos anos seguintes.
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Objetivo 04: Reduzir as taxas de evasão e retenção de alunos.

Meta 02: Atingir taxa de retenção máxima de 10% até 2018.

Meta 01: Reduzir o nível de evasão para no máximo 15% até 2018.
Indicador a ser
alcançado

Indicador a ser
alcançado

Aferição
da meta

Aferição
da meta

872
1482
1124

381
339
120

117
96

5

IFTM

339
242

248
144

5

IFTM

0

Campus Campus
Campus
Avançado Avançado Paracatu
Campina Uberaba
Verde
Parque
Tecnológico

144

226

102

110

112

88

77
0

68
30

Campus
Campus Campus
Uberaba Uberlândia Patrocínio

32

18

Campus
Patos de
Minas

56

41

20

Campus
Campus
Ituiutaba Uberlândia
Centro

114

32

Campus
Campus
Campus
Uberaba Uberlândia Patos de
Minas

Campus
Campus
Campus
Avançado Avançado Paracatu
Campina Uberaba
Verde
Parque
Tecnológico

120

*Aferição: Número de alunos reprovados

197

161
131

4

111

Campus Campus
Ituiutaba Uberlândia
Centro

*Aferição: Número de alunos evadidos

A meta foi parcialmente alcançada, pois houve redução no nível de
evasão, reﬂexo das ações relacionadas ao Programa de Acesso,
Permanência e Êxito dos estudantes do IFTM (PAPEE/IFTM), com o
objetivo de melhorar os índices, bem como a consolidação do ciclo dos
cursos ofertados. Tais estratégias resultaram um cenário positivo e
elevação neste índice.
As turmas de estudantes dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino
Médio têm um número maior de concluintes, uma vez que estes cursos,
historicamente, possuem um índice de evasão menor.

A meta foi parcialmente alcançada, pois na maioria dos campi muitos
estudantes têm diﬁculdade de concluir o estágio e/ou Trabalho de Conclusão
de Curso, em razão da indisponibilidade de tempo devido à carga diária de
trabalho e/ou de estudos, em especial os estudantes dos cursos técnicos
integrados ao ensino médio.
Para reduzir os indicadores de retenção, favorecendo o sucesso escolar
dos alunos e sua conclusão, tem se buscado uma maior aproximação com as
empresas para viabilização dos estágios e empregos; implementação do
programa de monitoria; acompanhamento pedagógico aos estudantes;
possibilidade de cursar as unidades curriculares em regime de dependência
na modalidade semipresencial; mudanças nas matrizes curriculares e ações
de ordem pedagógica relacionadas ao Programa “Acesso, Permanência e
Êxito dos estudantes do IFTM”.
O trabalho da comissão de estágio e egresso tem um papel fundamental
para o aumento de alunos concluintes, principalmente dos cursos técnicos de
nível médio.
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Meta 03: Atingir índice de eﬁciência acadêmica de 80% até 2018.

Objetivo 05: Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e
extensão socialmente relevantes.
Meta 1 : Atingir, no mínimo, 20% de alunos participantes em projetos de ensino,
ou pesquisa ou extensão até 2018.

*Aferição: Índice de eﬁciência acadêmica publicado pela Nilo Peçanha

A meta foi parcialmente alcançada. A melhoria deste indicador é resultado
do trabalho intenso desenvolvido pelos campi junto ao corpo discente. Diversas
ações foram realizadas para minimizar a evasão, transferências e/ou desligamentos de estudantes, tais como o atendimento e acompanhamento aos
estudantes com diﬁculdades de aprendizagem pelo Núcleo de Apoio
Pedagógico (NAP) e ações desenvolvidas pelo Programa de Acesso,
Permanência e Êxito dos Estudantes do IFTM.

*Aferição: Número de alunos participantes de projetos

No Campus Uberaba a meta foi parcialmente alcançada, pois houve
redução de bolsas de iniciação à docência determinada pelas CAPES. Nos
demais, a meta foi alcançada.
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Objetivo 06: Consolidar e ampliar as ações de diversidade e inclusão
visando à democratização do ensino.

Meta 02 : Reduzir o nível de evasão na modalidade à Distância para no máximo
40% até 2018.

Meta 01 : Atender plenamente, até 2018, 100% dos estudantes com
especiﬁdades e/ou desigualdades educacionais

*Indicador de resultados: Índice de Evasão Escolar

A meta foi alcançada. Houve redução no nível de evasão na modalidade à
distância, reﬂexo das ações relacionadas ao Programa de Acesso, Permanência
e Êxito dos estudantes do IFTM (PAPEE/IFTM), dentre outras.
Meta 03: Ampliar um total de 2 cursos técnicos na modalidade à Distância até 2018.

*Aferição: Número de alunos com necessidades educacionais especíﬁcas e/ou desigualdades educacionais
atendidos no ano.

Devido principalmente ao trabalho desenvolvido pelo Núcleo de
Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Especíﬁcas (NAPNE) de
cada campus, a meta para 2018 foi alcançada na grande maioria dos mesmos.
Meta 02 : Atender até 2018, 100% dos campi com um Núcleo de Tecnologia
Assistiva

A meta foi alcançada com a oferta de cursos técnicos ofertados pela Rede
E-Tec e Cursos de Informática (concomitância externa).
Meta 04: Ampliar um total de 1 curso superior e de Pós-graduação na
modalidade à Distância até 2018.

Não houve a implementação de nenhum Núcleo de Tecnologia Assistiva,
por falta de recursos ﬁnanceiros e humanos.
Objetivo 12: Expansão na oferta da Educação a Distância.
Meta 01: Ampliar em 20% ao ano o número de vagas ofertadas em cursos na
modalidade à Distância.
Em 2018 não foram ofertadas novas vagas na modalidade à distância.

Aferição: Número de novos cursos superiores e de Pós-graduação na modalidade à Distância abertos no ano.

A meta foi alcançada com a oferta de 700 vagas na pós-graduação lato
sensu em Educação Proﬁssional e Tecnológica Inclusiva.
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Perspectiva processos internos
Objetivo 22: Atualizar os instrumentos normativos e regulatórios do Ensino
do IFTM.
Meta 01: Revisão e atualização de 3 regulamentos e normativas ao ano.

Em 2018, o Centro de Idiomas e Relações Internacionais foi responsável por
acompanhar o alcance dos objetivos / Metas metas descritos a seguir, onde em que
docentes, discentes e técnicos-administrativos tiveram oportunidades para
intercâmbios, capacitação, missões internacionais. Tambéme foram ofertadas
vagas para estudos em línguas estrangeiras oferecidas pelo IFTM (Inglês, Espanhol,
Francês e Libras), tanto para comunidade interna e externa.
A seguir, os gráﬁcos com resultados aferidos por cada campi e reitoria.

Perspectiva do aluno
Em 2018, foram estabelecidas vagas para intercâmbio para discentes em
nível internacional para todos os campi do IFTM, proporcionando para ao aluno
adquirir conhecimento com de outras culturas e abranger aprimorar seu nível
na língua estrangeira. Em contrapartida, Ttambém foram recebidos discentes
estrangeiros em campus do IFTM onde foie proporcionado a eles integração
total com a comunidade acadêmica do campus e conhecimento da língua
portuguesa, conforme apresentado nos gráﬁcos a seguir:
*Aferição: Número de Regulamentos e Normativas revisados e atualizados no ano.

A meta foi cumprida parcialmente, pois de 2014 a 2017 houve a
atualização de 3 regulamentos ao ano.
Em 2018 não foi possível concluir as revisões/atualizações dos
regulamentos da organização didático-pedagógica dos cursos técnicos e de
graduação do IFTM, pois estão sendo organizados e deﬁnidos em reuniões
presenciais, com a participação de representantes dos campi e da PROEN.
Outros regulamentos que estão sendo revisados/atualizados são do
Programa de Monitoria e do estágio das licenciaturas (em fase de conclusão).

Objetivo 07: Promover o intercâmbio discente em nível internacional
Meta 01 : Enviar ao exterior um total de 124 discentes até 2018.

Área - Idiomas e Relações Internacionais
O C e n t ro d e I d i o m a s e R e l a ç õ e s I n t e r n a c i o n a i s t e m c o m o
responsabilidade viabilizar novas oportunidades de estudos de língua
estrangeira para nossos alunos (ensino médio, técnico e graduação) e para
comunidade externa, além de e também intercâmbios internacionais para os
alunos dos cursos regulares e para os servidores do IFTM.
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Meta 02 : Receber do exterior um total de 132 discentes até 2018.

Objetivo 08: Consolidar e ampliar as atividades do Centro de Idiomas
Meta 01 : Ampliar em 10% ao ano o número de vagas ofertadas para o centro de idiomas.

Todo ano são ofertadas, através por meio de editais, com abertura de novas
turmas e vagas remanescentes para língua inglesa, espanhola, francesa e Libra
nos campi. Isso cria Dando oportunidades para comunidade interna e externa.
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Perspectiva de pessoas, infraestrutura e inovação
20. Objetivo: Promover o intercâmbio de servidores em nível internacional
Meta 01: Enviar ao exterior um total de 61 docentes/pesquisadores até 2018.

Em 2018, foram enviados servidores docentes e técnico administrativos para missão no exterior e estudos/missão no exterior e para mestrado. , cujo Com objetivo foi de
o servidor crescer proﬁssionalmente e elevar o IFTM a em nível internacional

Meta 02: Receber do exterior um total de 39 docentes/pesquisadores até 2018.
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Meta 03: Enviar ao exterior um total de 57 técnicos administrativos até 2018

Objetivo 23: Promover as relações interinstitucionais em nível nternacional.

Meta 01 : Realizar um total de 100 novas parcerias até 2018

Foram realizadas em 2018 quatro novas parcerias internacionais, proporcionando mais oportunidades para os alunos e servidores em fazer um intercâmbio.
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Área - Extensão Tecnológica
A extensão tecnológica 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 2018, foram desenvolvidas 3.098 (três mil e noventa e oito)
atividades de extensão tecnológica em todos os campi do IFTM, tendo 50.405
(cinquenta mil quatrocentos e cinco) beneﬁciados com as atividades.

Fonte: Pró-reitoria de Extensão Tecnológica

Partindo-se dos objetivos e das metas estabelecidos no Plano de
Desenvolvimento Interno, pode-se perceber que como causas apontadas para não
alcance dos objetivos foi a restrição de recursos no ano de 2018 aliada a burocratização de procedimentos que impediram, em algumas situações especíﬁcas, o
desenvolvimento efetivo das atividades. Além disso, é importante ressaltar a
descontinuação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
–PRONATEC, objeto da meta 02 do objetivo 10, o que inviabilizou sua execução.
Com base nestas informações, a pró-reitoria de extensão tecnológica
trabalhará no aprimoramento dos procedimentos adotados para garantir a
melhor execução das atividades vinculadas à mesma e atuará na tentativa de
garantir orçamento adequado para o desenvolvimento das citadas atividades.
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05 Objetivo Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e
extensão socialmente relevantes.
Meta 1: Atingir, no mínimo, 20% de alunos participantes em projetos de ensino,
ou pesquisa ou extensão até 2018.
09 Objetivo Fortalecer, ampliar e apoiar as atividades de extensão.
Meta 01: Ampliar em 4% ao ano as atividades de extensão
Meta 02: Realizar 27 encontros de egressos até 2018.
Meta 03: Apoiar a criação de 9 empresas Junior no Instituto até 2018.
Meta 04: Ampliar a relação com empresas e instituições, estabelecendo
parcerias, em 8% ao ano, para viabilizar as oportunidades de estágios, emprego,
programas, projetos e outras atividades de extensão
10 Objetivo Fortalecer, ampliar e apoiar os programas de extensão.
Meta 01: Ampliar em 10% ao ano o número de estudantes beneﬁciados pelo
programa de assistência estudantil.
Meta 02: Ampliar em 150% o número de vagas oferecidas pelo Pronatec até 2018.
11 Objetivo Fortalecer, ampliar e apoiar os projetos de extensão.

Fonte: Pró-reitoria de Extensão Tecnológica

Meta 01: Ampliar em 15% ao ano os projetos de extensão desenvolvidos no IFTM.
Meta 02: Ampliar em 20% ao ano o número de estudantes beneﬁciados com
bolsas acadêmicas.

Após a aferição do PDI entre os anos de 2014 a 2018, percebe-se que os desaﬁos futuros, na perspectiva do aluno, encontram-se a necessidade de aprimorar a
qualidade do ensino, fortalecendo ações de ensino, pesquisa e extensão tecnológica e de atender a legislação em relação à oferta dos cursos, sendo este centrado na
promoção da curricularização da extensão, assegurando, no mínimo, 10% do total de créditos curriculares exigidos para ações de extensão e aquele centrado na
implantação de núcleos de extensão tecnológica nos campi do IFTM, na ampliação de ações de extensão tecnológica e do número de estudantes beneﬁciados pelo
programa de assistência estudantil.
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Fonte: Pró-reitoria de Extensão Tecnológica

Por ﬁm, os temas materiais de atuação da pró-reitoria de extensão tecnológica, com base no levantamento de riscos e com base no plano de desenvolvimento
institucional (2014-2018), são: assistência estudantil, banco de estágio e emprego, projetos/programas de extensão e publicações.
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1.1 Assistência Estudantil
Conforme a resolução nº 57, de 11 de dezembro de 2018, o programa de
assistência estudantil do IFTM tem como ﬁnalidade promover o desenvolvimento humano, apoiar a formação acadêmica e garantir a permanência dos
estudantes dos cursos regulares do IFTM, sendo dividido em duas categorias de
benefícios: assistência estudantil e auxílio estudantil.
Vale ressaltar que o procedimento de seleção dos editais do programa de
assistência estudantil foi informatizado com a utilização do módulo AE,
desenvolvido especialmente para este ﬁm, que se encontra em processo de
aprimoramento. Além disso, foi solicitado o desenvolvimento de três novos
módulos, destinados à gestão e execução do programa.
Em 2018, os investimentos, divididos entre os campi do IFTM respeitando a
quantidade de alunos matriculados e o IDH do município, foram do valor de R$
3.716.579,42 (três milhões setecentos e dezesseis mil quinhentos e sessenta e nove
reais e quarenta e dois centavos), possibilitando o custeio dos benefícios “assistência
estudantil” e dos benefícios “auxílio estudantil”, conforme tabela abaixo.

alunos engloba o benefício. Para este ﬁm, foram destinados R$ 14.577,67 (quatorze
mil quinhentos e setenta e seta reais e sessenta e sete centavos), atendendo às
disposições da Lei nº 11.788/2008

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

Fonte: Pró-reitoria de Extensão Tecnológica
Fonte: Pró-reitoria de Extensão Tecnológica

Além disso, foram beneﬁciados aproximadamente 8.467 (oito mil quatrocentos e sessenta e sete) estudantes com a contratação de seguro de vida, feita a todos
os estudantes regularmente matriculados em 2018. O pagamento de seguro para

O sistema ainda possui 2.429 (dois mil quatrocentos e vinte e nove)
currículos de egressos cadastrados e 30 (trinta) cadastros de concedentes.
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1.3 Programas e projetos de extensão
O IFTM Itinerante é um programa inspirado no Projeto Rondon, do Ministério
da Defesa, e tem como propósito estabelecer um diálogo entre o IFTM e a comunidade, atendendo a municípios das áreas de abrangência dos campi do Instituto,
através de soluções que contribuam para o desenvolvimento sustentável, qualiﬁcação da população local e a formação cidadã e proﬁssional dos alunos envolvidos. Em
2018, foram realizadas duas operações nacionais (Ituiutaba/MG e Campo
Florido/MG) e, com o sucesso destas operações, foi realizada uma operação
internacional (Ambalema, Ibagué, Murillo e Planadas – Colômbia).

Fonte: Pró-reitoria de Extensão Tecnológica
Fonte: Pró-reitoria de Extensão Tecnológica

A segunda edição do Congresso de Internacionalização e Educação Proﬁssional e
Tecnológica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo
Mineiro – ConInterEPT contou com 1393 (mil trezentos e noventa e três) participantes.
O congresso tem o objetivo de despertar o interesse dos participantes por meio das
áreas de atuação dos cursos de formação técnica, tecnológica, das licenciaturas e
cursos de pós-graduação oportunizando o desenvolvimento de ideias inovadoras,
formação cidadã e desenvolvimento sustentável, abrangendo atividades nas áreas de
ensino, pesquisa, extensão tecnológica, internacionalização e idiomas e contando com
apresentações culturais desenvolvidas por estudantes de diversos campi do IFTM.

O programa de apoio a projetos de extensão tecnológica do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – IFTM
tem como ﬁnalidade conceder apoio ﬁnanceiro institucional para a
execução de projetos de extensão no âmbito do IFTM e seus campi. São
consideradas linhas de extensão passíveis de apoio: projetos sociais;
projetos de formação proﬁssional e projetos culturais, artísticos e
esportivos. Com dois editas executados em 2018, foram beneﬁciados 34
(trinta e quatro) projetos com R$ 157.378,02 (cento e cinquenta e sete mil
trezentos e setenta e oito reais e dois centavos) em apoio ﬁnanceiro a ser
executado.
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1.4 Publicação
O Boletim Técnico IFTM e o livro “Relatos de Experiência de Projetos de Extensão” estão passando por reformulações e não foram publicados no ano de 2018.
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Área - Pesquisa, Pós-graduação e Inovação
13. Objetivo: Fortalecer, ampliar e apoiar a pesquisa cientíﬁca e tecnológica.
Meta 01 : Aumentar 174 bolsas institucionais de
iniciação cientíﬁca e tecnológica até 2018.

Meta 03 : Aumentar a produção cientíﬁca e tecnológica dos programas institucionais, no mínimo, 513
artigos publicados em periódicos com conselho editorial até 2018.

* Aferição: Número de novas bolsas institucionais concedidas no ano

A referida meta foi cumprida, superando em 40,82%
o previsto para 2018.
Meta 02 : repassar 70% dos recursos anuais da
propi para atividades de pesquisa.

Conforme demonstra o gráﬁco a meta cumprida,
de acordo com o planejado.

Observa-se que a referida meta foi cumprida, superando em 11,81% o previsto para o IFTM em 2018.
Meta 04 : Aumentar a produção cientíﬁca e tecnológica dos programas institucionais, no mínimo, 1.336 em
anais de eventos cientíﬁcos e tecnológicos até 2018.

A referida meta foi cumprida, superando em 16,94 % o previsto para 2018.
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14. Objetivo: Fortalecer, ampliar e apoiar o programa de pós-graduação.
Meta 01: Aumentar 5 cursos de stricto sensu até 2018.

Meta 02: Aumentar 16 cursos de lato sensu até 2018.

Meta 03: Repassar 20% dos recursos anuais da
PROPI para as atividades de pós-graduação.

A meta foi cumprida parcialmente. Um dos cursos
previstos não foi implantado.

A referida meta foi cumprida parcialmente. Dois
dos cursos previstos não foi implantado.

Meta cumprida, conforme planejado

Meta 04 : Destinar até 5% dos recursos anuais dos câmpus para as atividades de pós-graduação.

A referida meta foi cumprida, superando em 39,10 % o previsto para 2018, embora se perceba que alguns campi destinaram valores percentuais bem menores em 2018
que nos anos anteriores.
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Meta 04 : Destinar percentual dos recursos anuais dos câmpus para as atividades de inovação

A referida meta foi cumprida parcialmente pois alguns campi não conseguiram destinar parte de seus recursos para as atividades de inovação.
Principais ações implementadas em 2018 pela PROPI
O IFTM por meio da Pró-reitoria de Pesquisa,
Pós-Graduação e Inovação - PROPI no ano de 2018
planejou e executou diversas ações com intuito de
fortalecer a política institucional de Pesquisa, Pósgraduação e Inovação no âmbito Institucional.
Dentre estas ações, podemos citar o acompanhamento aos setenta e sete (77) grupos de pesquisa
da Instituição informando de maneira educativa e
persuasiva a importância das frequentes atualizações dos grupos pelos pesquisadores responsáveis no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq,
inserindo os colaboradores, estudantes de
Graduação e de Pós-Graduação, a Produção
Cientíﬁca, Tecnológica e Artística, conforme
destacado no Quadro 1. A manutenção destas
informações no Diretório possibilita base de
c o n s u l t a p a ra i m p l e m e n t a ç ã o d e n ov o s
Programas Institucionais de Pesquisa, PósGraduação e Inovação.
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Programa de bolsas de Iniciação Cientíﬁca e Tecnológica em 2018.

Fonte: Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
Durante os dias 25 a 29 de setembro de 2018, no
Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico, foi
realizado o II Congresso de Pesquisa e Inovação
Tecnológica do IFTM (ConPITec). Este evento abrigou a
III Olimpíada de Inovação, o II Seminário de Pesquisa e
Inovação Tecnológica (SePIT), VIII Seminário de
Iniciação Cientíﬁca e Inovação Tecnológica (SIN) e V
Simpósio de Pós-Graduação do IFTM.
O II SePIT realizado no dia 28 de setembro de
2018, teve como objetivo principal oportunizar a
divulgação e a socialização dos resultados de
projetos e programas de pesquisa das áreas de

ciências humanas e sociais, ciências agrárias e de
ciências exatas e da terra. As inscrições foram
abertas a pesquisadores, estudantes do ensino
médio, graduação e pós-graduação, professores do
IFTM e de outras Instituições de Ensino Superior. O
evento teve quarenta e sete (47) resumos expandidos apresentados na forma de pôster e publicados
os anais na Revista Anais do Seminário de Pesquisa
e I n ov a ç ã o Te c n o l ó g i c a – S E P I T
(http://editora.iftm.edu.br/index.php/sepit).
No VIII SIN, realizado nos dias 27 e 28 de
setembro de 2018, foram reunidos e apresenta-

dos os trabalhos vinculados ao Programa
Institucional de Iniciação Cientíﬁca e Inovação
Tecnológica, desenvolvidos nos diversos Campi do
IFTM, incluindo pesquisas realizadas com apoio
de agências externas de fomento, como FAPEMIG
e CNPq. O evento que foi aberto ao público, teve a
participação de aproximadamente seiscentas
(600) pessoas, dentre elas estudantes de ensino
técnico e superior dos Campi do IFTM além de
servidores, professores e comunidade externa. Ao
todo quatrocentos e dez (410) trabalhos cientíﬁcos foram apresentados, conforme Quadro 3.
Vinte e sete (27) alunos dos diversos Campi do
IFTM foram premiados por se destacarem no
momento da apresentação dos trabalhos,
recebendo cada um a quantia de R$ 400,00 como
prêmio (Total: R$ 10.800,00). Grupos de Pesquisa
do CNPq, inserindo os colaboradores, estudantes
de Graduação e de Pós-Graduação, a Produção
Cientíﬁca, Tecnológica e Artística, conforme
destacado no Quadro 1. A manutenção destas
informações no Diretório possibilita base de
c o n s u l t a p a ra i m p l e m e n t a ç ã o d e n ov o s
Programas Institucionais de Pesquisa, PósGraduação e Inovação.
Trabalhos apresentados no Seminário de
Iniciação Cientíﬁca e Tecnológica em 2018

Fonte: Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
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Os Editais para Aquisição de Material de
Consumo e Serviços para Pesquisa e Inovação –
Uso Do Cartão BB Pesquisa contemplou trinta e
cinco (35) grupos de pesquisa dos Campi do IFTM e
cento e cinco (105) pesquisadores, aplicando um
total de R$ 352.167,29.
Em 2018 foi realizada a publicação de um (1)
volume com 2 (dois) números da Revista Inova
Ciência & Tecnologia contendo 18 artigos. Foram
recebidos 52 artigos em submissão que estão em
avaliação para publicação. Neste ano, ainda, a revista
foi indexada nas bases de dados: Google acadêmico.
Diadorim - IBICT. GeoDados. Sumários. DOA J DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS. Ulrich's
Periodicals Directory e PKP - Public Knowledge
Project's Metadata Archive. Foram também atualizados os dados do perﬁl dos usuários cadastrados na
Plataforma de Publicações do IFTM.
No II ConInterEPT tivemos a Mostra de
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFTM 2018
que representou uma ação proposta pela PróReitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação do
IFTM, com o objetivo de divulgar os resultados das
pesquisas cientíﬁcas e tecnológicas realizadas por
docentes, técnicos administrativos e discentes do
IFTM e de outras Instituições de Ensino Superior e,
também, de estimular a troca de experiências.
Dentre as atividades previstas na Mostra, foram
apresentados e premiados vinte e um (21) traba-

lhos destaques oriundos do VIII Seminário de
Iniciação Cientíﬁca e Inovação Tecnológica (SIN) e do
II Seminário de Pesquisa e Inovação Tecnológica (II
SEPIT). Também acorreu a III Olimpíada de Inovação
e a primeira edição do QualiPROPI, evento destinado à socialização dos trabalhos de qualiﬁcação
apresentados na forma de Pôsteres, desenvolvidos
por servidores do IFTM egressos dos Mestrados do
Instituto Politécnico do Porto em Portugal.
O Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT/IFTM)
é um órgão de assessoramento do IFTM, responsável pela gestão da Política de Inovação, proteção
ao conhecimento e pela difusão de tecnologia
gerada pelo IFTM. No ano de 2018 o NIT/IFTM deu
continuidade à diversas ações com o propósito de
implementar e consolidar os processos de
transferência das tecnologias, estímulo ao
empreendedorismo das criações com potencial a
inovação, bem como celebração de acordos e
convênios com instituições e empresas.
A Feira de Produtos, Processos e Serviços
do IFTM foi coordenada pelo NIT/IFTM e que
contou com participação de todos os Campi do
IFTM que enviaram trabalhos em suas diversas
áreas. Todos os trabalhos passaram por um
crivo para detectar possibilidade de obtenção
de patente.
A III Olimpíada do IFTM iniciou mais um
evento ao calendário do IFTM e foi realizada

d e n t ro d o C o n I n t e r E P T - C o n g re s s o d e
Internacionalização e Educação Proﬁssional e
Tecnológica do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro. Nesse
ano a temática foi inovação no setor de varejo e
contou com a parceria da Câmara de Diretores
Lojistas de Uberaba. A demanda de uma empresa
foi obrigatória, já que o objetivo foi o de despertar
o interesse dos participantes por meio das áreas
de atuação dos cursos de formação técnica,
tecnológica, das licenciaturas e cursos de pósgraduação oportunizando o desenvolvimento de
ideias inovadoras, formação cidadã e desenvolvimento sustentável. Os trabalhos foram avaliados
por comissão externa na primeira fase e na
segunda fase empresários ﬁzeram o trabalho de
avaliação escolhendo as melhores ideias, que
foram premiadas.
A coordenação do NIT/IFTM tem trabalhado
em prol da regularização dos instrumentos
jurídicos no âmbito do IFTM para que haja mais
transparência e segurança nas parcerias com
entidades públicas e privadas.
Para o aprimoramento do conhecimento, a
equipe do NIT/IFTM e as bolsistas do CRIE
coordenaram eventos de capacitação e também
possibilitou a participação em eventos importantes na área de empreendedorismo e inovação
(Quadro abaixo).

53

EVENTOS E CAPACITAÇÃO – EQUIPE NIT/IFTM
Impactos e diﬁculdades enfrentadas pelo
NIT/IFTM
Os impactos e diﬁculdades enfrentadas pela
gestão estão relacionadas a:
•Deﬁnição de critérios de participação dos
recursos humanos nos projetos de pesquisa,
evitando a informalidade das parcerias.
•Sensibilização e qualiﬁcação das áreas
jurídicas da instituição, que pouco têm
conhecimento sobre o processo de
negociação de contratos de transferência de
tecnologia.
•Necessidade de amparo à discussões
minuciosas acerca da Lei 13.243/2016 (Marco
Legal da Inovação), que tem gerado dúvida,
principalmente quanto ao entendimento de
que a contratação com exclusividade não fere
os princípios constitucionais, facilita a captação
de recursos ﬁnanceiros e facilita a busca de
parceiros e a necessidade de uniformização de
p ro c e d i m e n t o s p a ra a p u b l i c i d a d e d a
contratação de tecnologia

Fonte: Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
O NIT/IFTM, no âmbito das reuniões mensais
do Ecossistema de Inovação de Uberaba, participou de dois grupos de trabalhos durante o ano de
2018. Esses grupos de trabalho: Trilha do
Empreendedor e Lei da Inovação do Município de
Uberaba foram tutorados por assessores do

SEBRAE e os produtos foram construídos com
entidades públicas e privadas. A Trilha do
Empreendedor já está disponível na página
eletrônica do SEBRAE-MG e a Lei de Inovação do
Município de Uberaba está em processo de
tramitação na Câmara de Vereadores de Uberaba.

•Fortalecimento da cultura de PI e a necessidade
de incentivos internos que facilita ao docente e
aluno serem protagonistas em inovação.
•Educação e treinamento contínuo em inovação.
•Estímulo às práticas de gestão e organização
da inovação.
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•Necessidade da conscientização da importância
de integrar ao Marco da Inovação com a política
institucional, incluindo o desenvolvimento
tecnológico para PME's com apoio do IFTM

Em 2018, o IFTM ofertou doze (12) cursos de pósgraduação, sendo oito (8) Lato Sensu e quatro (4)
Stricto Sensu, um dos quais, realizado em rede com
outros Institutos Federais, sob coordenação do

Instituto Federal do Espírito Santo (IFES). Considerando
os cursos Lato e Stricto Sensu do IFTM, em 2018 foram
realizadas novecentos e cinquenta e uma (951)
matrículas de alunos regulares (Quadro abaixo).

•Incentivar o apoio institucional para a
consolidação de submissão de projetos de
inovação a agências fomento.
•Disseminação de informações acerca do apoio
às empresas (incentivos ﬁscais), com exigência
de garantias viáveis e compatíveis com o risco
inerente às atividades de PI&D desenvolvidas
junto ao IFTM.
A coordenação geral de Pós-Graduação da
PROPI auxilia na implantação e no acompanhamento dos Programas de Pós-Graduação do IFTM,
além de atuar junto aos programas de capacitação
de servidores, por meio da prospecção de programas de Mestrado, Doutorado interinstitucionais
(Minter e Dinter), programas de pós-graduação
internacionais entre outros. Os programas de PósGraduação do IFTM têm a missão de servir como
ferramenta transformadora para a sociedade no
âmbito material e cultural. Esses programas
congregam docentes pesquisadores de diferentes
áreas do conhecimento em torno das investigações
que abrangem as interações entre Educação,
tecnologia, meio ambiente e sociedade.

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

A Pós-Graduação do IFTM conta com quatrocentos e sessenta e oito alunos (468) alunos, entre regulares e especiais, sendo duzentos e setenta e quatro (274) alunos
matriculados em especializações e cento e noventa e quatro (194) nos mestrados proﬁssionais; apresentados conforme os programas de pós-graduação ativos, por Campi e por
áreas de atuação conforme apresentados abaixo.
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PÓS-GRADUAÇÃO INSTITUCIONAL:
Cursos e alunos em atividade.
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
Lato sensu

CAMPUS UBERABA
Lato sensu

1) Tecnologia, linguagens e mídias em educação –
recursos IFTM

1) Saneamento Ambiental – recursos IFTM

2) Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Aplicados a Gestão Empresarial
3) Gestão de Negócios

2) Gestão Ambiental: Diagnóstico e Adequação
Ambiental – recursos IFTM
3) Geoprocessamento

CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
Mestrado Proﬁssional
1) Programa de Pós-Graduação em Educação
Proﬁssional e Tecnológica – PROFEPT
Número de alunos - Regulares: 35

Número de alunos - Regulares: 102

Número de alunos – regulares: 79
CAMPUS UBERLÂNDIA
Lato sensu
1) Controle de Qualidade em processos
alimentícios – recursos IFTM

CAMPUS UBERABA
Mestrado Proﬁssional
1) Ciência e Tecnologia de Alimentos – recursos
IFTM/CAPES

Número de alunos – regulares: 71

Número de alunos -Regulares: 64

CAMPUS PATROCÍNIO
Lato sensu

2) Educação Proﬁssional Tecnológica– recursos
IFTM/CAPES

1) Gestão Estratégica de Negócios – recursos IFTM
2) Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Aplicados a Gestão Empresarial

Número de alunos - Regulares: 68
3) Produção Vegetal– recursos IFTM/CAPES
Número de alunos -Regulares: 27

3) Gestão de Negócios
Número de alunos – regulares: 22
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Em complementação ao convênio entre o IFTM e o Instituto Politécnico do Porto (IPP), para capacitação
de servidores em nível de Mestrado, entre 2017 e 2018 os alunos (servidores) realizaram as defesas de
dissertação e procederam submissão de seus diplomas, à instituições certiﬁcadoras para revalidação no
Brasil, conforme quadro 8.
Capacitação em nível de mestrado para servidores do IFTM:
Número de alunos por curso, dissertações defendidas e em fase de ﬁnalização.

Entre 25 e 29 de setembro de 2018 foi
realizada a quinta edição do Simpósio da Pósgraduação no IFTM (V SIMPÓS), com público
aproximado de 300 participantes entre alunos,
pesquisadores e professores. Nessa edição o
SIMPÓS inovou mais uma vez ao ser realizado nos
Campi do IFTM localizados em Uberaba e

Uberlândia, com transmissão on-line, para
possibilitar a participação de congressistas de
todo Brasil. Dentre as atividades programadas,
foram realizadas mesas redondas, palestras,
reuniões especíﬁcas e apresentação de trabalhos
completos e resumos expandidos, em áreas
temáticas importantes para a região e para o país.

No SIMPÓS foram apresentados cerca de 80
trabalhos entre os quais, trabalhos completos na
área de Educação e resumos expandidos nas
outras áreas de atuação do IFTM.
Durante o ConInterEPT, em apoio à capacitação
do servidor, a coordenação geral de Pósgraduação do IFTM promoveu o I QualiPROPI – I
Seminário de divulgação dos trabalhos de
qualiﬁcação dos servidores do IFTM que
constitui um avanço para o processo de capacitação e qualiﬁcação dos servidores do IFTM,
tornando-o dinâmico, constante e propiciando
ao servidor maior possibilidade de acesso a
programas de Pós-graduação. Em 2018 o evento
recebeu trabalhos referentes às dissertações de
servidores que se capacitaram por meio da
parceria entre o IFTM e o IPP, sendo apresentados e publicados na forma de ANAIS, vinte e um
(21) trabalhos nas áreas de Educação,
Empreendedorismo e Administração.
A coordenação de pós-graduação promoveu a
manutenção do programa PRODOUTORAL/CAPES –
IFTM, que atualmente favorece a capacitação de dois
professores de dois diferentes Campi, por meio de
bolsa para incentivo ao desenvolvimento de
pesquisas em nível de Doutorado. Esse programa
permanece ativo, com previsão de término em 2019
e possibilidade de renovação a critério da política
pública estabelecida pela CAPES.
Em apoio aos programas de Mestrado
Proﬁssional foi implementado o Edital Cartão BB
para aquisição de materiais de consumo, sendo
liberados mais de cem mil reais, divididos entre os
quatro programas Stricto Sensu.
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Área - Gestão de Pessoas
Perspectiva de Pessoas, Infraestrutura e Inovação
16. Objetivo: Ampliar o nº de servidores do IFTM.
A ampliação de servidores é limitada pela Portaria Interministerial MPDG/MEC nº 246/2017 que criou um modelo de dimensionamento de cargos efetivos e
funções no âmbito das Instituições Federais de Ensino. Registre-se que a implantação do modelo não foi totalmente concluída, assim como não acompanhou o ritmo de
crescimento das unidades/instituições, apresentando o IFTM um déﬁcit de cerca de 130 servidores para sua consolidação. Além do repasse dos códigos em déﬁcit para
posterior provimento de cargos, ainda será necessário revisar e ampliar o modelo projetado a ﬁm de propiciar o atendimento aos avanços e especiﬁcidades observadas
no período pós-entrada em vigor da citada portaria interministerial.
Meta 01: Ampliar em 248 servidores da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico.

*Aferição: Número de professores admitidos no ano
Em 2018 a meta ﬁcou em 78,95% com 15 nomeados, contudo, no acumulado do período de vigência do PDI (2014-2018), ela foi superada em 12,10% uma vez que
foram registrados o ingresso de 278 PEBTT.
Meta 02: Ampliar em 286 servidores da Carreira de Técnico-Administrativo em Educação.

*Aferição: Número de técnicos-administrativos em educação admitidos no ano
Apesar de ultrapassarmos em 2,86% a meta anual de 35 novos TAE, não atingimos a meta projetada para o ciclo 2014-2018 a meta ﬁcou em 94,48%.
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17. Objetivo: Promover a saúde, o bem estar e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho .
Nos últimos anos a compreensão de que a saúde, o bem estar e a qualidade vida do servidor em seu ambiente de trabalho também são responsabilidades dos
gestores propiciou a adoção de uma política voltada ao tema, com implementação de programa de atenção à saúde do servidor representadas, em termos de indicadores, nas três metas do presente objetivo. Na consecução das metas 02 e 03 destacamos a importância de dotar a Gestão de Pessoas do IFTM de uma equipe multiproﬁssional que venha a impulsionar a execução de ações mais efetivas junto à saúde dos servidores.
Meta 01: Realizar exames periódicos com os servidores.

*Aferição: Quantidade de servidores com exames periódicos realizados no ano
A realização de exames periódicos depende da contratação de empresa para atendimento à demanda. Os servidores são convidados a aderirem à ação e apesar do
extenso trabalho de conscientização sobre a importância dos exames, 434 servidores atenderam à convocação e se dispuseram a realiza-los em 2018.
Meta 02: Implantar /Desenvolver 99 programas de Qualidade de Vida.

*Aferição: Número de programas implantados/desenvolvidos no ano
Foram realizados 18 dos 24 programas previstos para 2018 representando 75%. Mas no acumulado global o indicador alcançou 94,53% com o desenvolvimento de
92 programas no período 2014-2018.
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Meta 03: Promover 174 atividades desportivas e culturais até 2018.

*Aferição: Número de atividades desportivas e culturais realizadas no ano
Das 174 atividades desportivas e culturais estabelecidas para o período, 164 foram realizadas, 36 delas no ano de 2018. A aferição demonstra que com 95,36% de
realizações estivemos bem próximos de atingir 100% da meta.
18. Objetivo: Propiciar condições de qualiﬁcação, capacitação e preparação dos servidores do quadro do IFTM para o exercício das atividades do cargo.
A capacitação de servidores e sua preparação para o exercício das atribuições do seu cargo são fundamentais à Instituição no cumprimento de seus objetivos
estratégicos e no alcance de sua missão. O orçamento destinado à capacitação corresponde à ação 4572 e é dividido por unidades, cabendo a cada campus gerenciar seu
próprio orçamento. Infere-se como causas de eventual não atingimento às metas do objetivo a restrição orçamentária pela qual o país vem passando nos últimos anos.
Meta 01: Propiciar a qualiﬁcação de 319 servidores em curso superior até 2018.

*Aferição: Número de servidores qualiﬁcados em curso superior no ano
Apesar de a meta apresentar a particularidade de manter dependência direta com a demanda e o interesse dos servidores o que colocaria o seu alcance sujeito a
inﬂuências externas à gestão em si, observamos sua superação em 86,90% com a qualiﬁcação de 535 servidores ao longo dos últimos 5 anos.
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Meta 02: Proporcionar capacitação e aperfeiçoamento para no mínimo 400 servidores por ano.

*Aferição: Número de servidores capacitados/treinados no ano

Em 2018 foram capacitados 351 servidores representando 83,87% da meta. Em relação ao período a meta também não foi alcançada em sua plenitude, apesar de
se manter bem próximo com uma taxa global de 94,37%.

Meta 03: Ofertar 143 bolsas de estudos/ressarcimento de mensalidades até 2018.

*Aferição: Número de servidores beneﬁciados com bolsas de estudo no ano

Como variável importante à capacitação, a concessão de bolsas e ressarcimento de mensalidades por carreira e campus apresentaram ao longo dos últimos 07 anos,
ﬂutuações quantitativas cujo pico se concentra nos anos de 2015 a 2017. Nota-se que a meta foi extrapolada em 72,39% computando no fechamento do ciclo 201 bolsas.
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Meta 04: Propiciar a participação dos servidores em 1.340 congressos, seminários e similares (até 2018).

*Aferição: Número de participações de servidores em congressos, seminários e similares no ano
Em relação à participação em congressos, seminários e congêneres, uma das frentes de capacitação presentes no plano anual de capacitação do IFTM. Em 2018
houve uma expressiva participação dos servidores nos eventos levando ao extrapolamento da meta em 218,32%. Da mesma forma no período em análise a meta restou
superada em 19,08% encerrando o ciclo com o registro de 1.606 participações.
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Área - Tecnologia da Informação

Meta 01 : Implementar novas funcionalidades
nos submódulos dos módulos do ERP-IFTM

Perspectiva de Pessoas, Infraestrutura e
Inovação
Objetivo 19: Ampliar e fortalecer o uso de
Tecnologia de Informação e Comunicação no IFTM.
O Objetivo 19 trata-se de um objetivo especíﬁco
da área de Tecnologia da Informação e Comunicação
do IFTM e divide-se nas seguintes metas:
a)Meta 01 : Implementar novas funcionalidades
nos submódulos dos módulos do ERP-IFTM.
O IFTM optou pelo desenvolvimento próprio
do seu sistema de gestão, integrado às áreas de
ensino, pesquisa e extensão. O ERP-IFTM tem
como objetivo a integração plena de todos os
processos desenvolvidos no IFTM, visando
contribuir para as ações de planejamento e
gestão, permitindo acesso a informações e
indicadores em tempo real. Os módulos que
compõem o ERP-IFTM estão divididos em
submódulos com o objetivo de garantir uma
estrutura lógica ao projeto. Dessa maneira, para o
acompanhamento do desenvolvimento do ERPIFTM, deﬁniu-se uma quantidade de funcionalidades que deveriam ser implementadas nesse
sistema a cada ano.
Para o ano de 2018, tinha-se a meta de
implementar 120 novas funcionalidades e ao ﬁnal
foram implementadas 138 novas funcionalidades
no ERP-IFTM. Algumas mudanças nos procedimentos de desenvolvimento e acompanhamento dos
projetos possibilitou a superação da meta estipulada, conforme apresentado no gráﬁco a seguir

* Aferição: Número de novas funcionalidades
implementadas no ano
b)Meta 02 : Ampliar e atualizar o parque
computacional em 210%.

Com a constante evolução tecnológica e
obsolescência do parque computacional é
inevitável. Diante disso, deﬁniu-se uma meta para
ampliação e atualização do mesmo.
Nos últimos anos, o alcance dessa meta
ﬁcou bastante prejudicado devido ao contingenciamento de recursos para investimento disponibilizados pelo Governo. Entretanto, por meio de um
planejamento feito com antecedência e com
aquisições pontuais, foi possível extrapolar a
meta em 47%. O contingenciamento de recursos
sempre será um risco para aquisição de novos
equipamentos, pois trata-se de um fator externo
sem muito controle por parte da Instituição.
A seguir apresentamos os resultados
alcançados no ano de 2018.

Meta 02 : Ampliar e atualizar o parque computacional em 210%

* Aferição: Número de equipamentos (Parque Computacional) do ano
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Área - Comunicação Social
Perspectiva de processos internos
A Diretoria de Comunicação Social e Eventos
(DCSE) está ligada ao Gabinete do Reitor e é
responsável por planejar, deﬁnir e executar
políticas de comunicação na busca por soluções
para a promoção da divulgação institucional. Tem
o papel de orientar os representantes de comunicação dos campi, com o intuito de estabelecer
uma boa comunicação interna, bem como entre a
Instituição e a sociedade. Compete a ela prestar
assessoramento a toda comunidade do IFTM em
assuntos relacionados à sua área de atuação. Nos
campi o setor de Comunicação Social está
vinculado à Direção Geral e tem como objetivo
gerenciar as ações de comunicação de acordo

com as metas estabelecidas pela DCSE, uniformizando padrões no sentido de identiﬁcar,
promover e valorizar a imagem institucional, além
de abrir novos canais, monitorar e manter
relacionamento com seus diversos públicos.
A identidade institucional é formada pelo
conjunto de todos os atributos relacionados à
instituição. São características diversas, como
nome, logomarca, cores, história, portfólio de
serviços, relacionamento com os públicos, cultura
organizacional etc. Destaca-se que a identidade
institucional do IFTM está ligada à sua missão e a
seus valores, é, portanto, a sua personiﬁcação.
Assim, da instituição, passam a ser esperadas
certas atitudes e comportamentos.
Entende-se por imagem institucional a
forma como os públicos, internos e externos,
interpretam a identidade institucional. É a

percepção dos públicos de interesse sobre o IFTM,
como conhecem a instituição, e resultado das
experiências, sensações, emoções e vivências dos
indivíduos, associadas entre si e com o IFTM.
Neste contexto, na vigência do PDI 20142018 a Comunicação Social do IFTM buscou
alcançar o objetivo de fortalecer a imagem
institucional junto à comunidade interna e
externa, por meio da criação de 129 instrumentos
para o fortalecimento da imagem institucional
junto à comunidade interna e externa.
No gráﬁco a seguir, ano de referência 2018,
podemos veriﬁcar no indicador anual que a
maioria dos campi conseguiram cumprir a meta
estipulada. Os campi: Ituiutaba e Uberlândia não
conseguiram alcançar devido à questões administrativas e falta de equipamentos . Já Patos de
Minas e Uberaba alcançaram parcialmente.

Porcentagem de indicadores alcançados em 2018 pela instituição e por campus
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Já no gráﬁco a seguir, podemos observar no indicador global que a maioria dos campi conseguiram cumprir a meta estipulada para o período do PDI 2014-2018.
Apenas os campi: Ituiutaba, Patos de Minas e Uberlândia não alcançaram.
Porcentagem de indicadores alcançados no período 2014-2018 pela instituição e por campus

Fortalecer e consolidar a identidade do IFTM é fundamental para a sua própria existência e isso deve ser considerado como um processo coletivo e constante, do
qual participam cotidianamente toda a comunidade acadêmica e, também, a sociedade.

Área - Planejamento Institucional
25. Objetivo Mapear, especiﬁcar, padronizar e melhorar os processos administrativos no âmbito do IFTM.
Conforme gráﬁco abaixo, o IFTM tem, no seu
PDI 2014-2018, uma meta que estipula o mapeamento
de 60 processos entre os anos de 2014 e 2018.
Meta 01 : Mapear e especiﬁcar 60 processos
administrativos até 2018.

* Aferição: Número de processos mapeados

O IFTM não conseguiu cumprir essa meta, já
que outras demandas foram surgindo ao longo dos
anos e o quadro de servidores na área de planejamento é limitada. Apesar da incapacidade em
cumprir a meta, o IFTM iniciou em 2018 o projeto de
gestão de riscos que contempla, entre outras
tarefas, mapear os processos da Instituição.
Como se tratou de um projeto piloto na
reitoria, a área de planejamento juntamente
com a comissão instituída para tal, decidiu
mapear apenas os processos denominados
críticos pelas áreas estratégicas. Nessa fase,
foram mapeados 38 processos que resultou na

identiﬁcação de 332 riscos ligados aos processos
críticos. Apesar da meta não ter de riscos
contribuiu para que pudéssemos conhecer
melhor nossos processos, as atividades e os
riscos que os envolvem.
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Área - Orçamento e Finanças
PERSPECTIVA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Por ser uma instituição de natureza pública e sem caráter econômicoﬁnanceiro, grande parte dos recursos que mantém o funcionamento do IFTM
são oriundos do Tesouro Nacional e, portanto, recursos públicos. Esta
perspectiva é a base na qual se sustenta todas as perspectivas anteriores.
Aborda os objetivos estratégicos voltados a criar o maior valor possível para a
sociedade e para os alunos com o montante de recurso disponível.
Em 2018, A PROAD – Pró-Reitoria de Administração foi responsável por
acompanhar o alcance dos objetivos / Metas descritos a seguir, estabelecidos
no último quinquênio em função do PDI 2014-2018:
Objetivo 21: Promover a expansão e modernização da infraestrutura física.
Meta 1: Aumentar em 140 o número de salas de aulas.
Meta 2: Aumentar em 103 o número de laboratórios temáticos.

Objetivo 28: Aprimorar o processo de planejamento orçamentário do IFTM.
Meta 1: Atingir 100% do nível de utilização do MPLAN, em relação às licitações,
inexigibilidades e dispensas.
O Objetivo 21, “Promover a expansão e modernização da infraestrutura
física”, é extremamente relevante no que concerne o estabelecimento das
condições mínimas e básicas para que os pilares da instituição, ensino, pesquisa
e extensão, possam desempenhar os seus trabalhos. Nesta ótica a expansão de
salas de aulas, laboratórios e ediﬁcações de apoio, ou ainda a adaptação das
infraestruturas, possibilitam a melhoria continua do IFTM, e possibilitam que
esta expansão possa ocorrer, em decorrência, no aumento de cursos, do
número de vagas e na melhoria das condições de estudo para os alunos e
trabalho para os servidores.

Meta 3: Aumentar em 61 o número de ediﬁcações de apoio até 2018.

29. Objetivo: Aperfeiçoar a execução dos recursos orçamentários.

Meta 4: Readequação da infraestrutura atual (reformas/adaptações).

Meta 1: Executar, até 2018, 100% dos recursos recebidos.

O Objetivo 21, “Promover a expansão e modernização da infraestrutura física”,
é extremamente relevante no que concerne o estabelecimento das condições
mínimas e básicas para que os pilares da instituição, ensino, pesquisa e extensão,
possam desempenhar os seus trabalhos. Nesta ótica a expansão de salas de aulas,
laboratórios e ediﬁcações de apoio, ou ainda a adaptação das infraestruturas,
possibilitam a melhoria continua do IFTM, e possibilitam que esta expansão possa
ocorrer, em decorrência, no aumento de cursos, do número de vagas e na melhoria
das condições de estudo para os alunos e trabalho para os servidores.

Por último, o Objetivo 29, “Aperfeiçoar a execução dos recursos
orçamentários”, busca a eﬁcácia da aplicação dos recursos recebidos,
para que o aluno na ponta possa obter o resultado de nosso trabalho
com o máximo de possibilidades. Executar os recursos recebidos, desde
que conscientemente, é uma forma de demonstrar para a comunidade
que no IFTM há gestão competente, e esta percepção pode retornar,
para o aluno, o comprometimento / motivação necessários para se
formar um cidadão.
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Objetivo 21: Promover a expansão e modernização da infraestrutura física.

Meta 3 : Aumentar em 61 o número de ediﬁcações de apoio até 2018.

Meta 1 : Aumentar em 140 o número de salas de aulas

Aferição: Número de salas de aula construídas no ano
Aferição: Número de salas de aula construídas no ano
Meta 2 : Aumentar em 103 o número de laboratórios temáticos.

Objetivo 28: Aprimorar o processo de planejamento orçamentário do IFTM
(Especíﬁco do IFTM)
Meta 1 : Atingir 100% do nível de utilização do MPLAN,
em relação às licitações, inexigibilidades e dispensas.

Aferição: Número de laboratórios construídos no ano

*Aferição: Percentual de utilização do MPLAN
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Objetivo 29: Aperfeiçoar a execução dos recursos orçamentários
Meta 1 : Executar, Até 2018, 100% Dos Recursos Recebidos.

*Aferição: Valores executados no ano
Como atividade meio, então, o trabalho da PROAD pode ser resumido como o responsável pela construção da base, fornecendo os subsídios para que a relação em
sala de aula “aluno-professor” se estabeleça.

Apresentação e Análise de Indicadores de Desempenho do IFTM
Apresentamos a seguir, o resultado dos indicadores de gestão conforme deliberações do Tribunal de Contas da União, para o exercício de 2018 e os quatro (4)
exercícios imediatamente anteriores.
Indicadores Acadêmicos

Fonte: Plataforma Nilo Peçanha
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Objetivo 29: Aperfeiçoar a execução dos recursos orçamentários
Número de Alunos Matriculados por Renda per Capita Familiar

* De acordo com os dados disponibilizados na Plataforma Nilo Peçanha 48,87% do total de alunos matriculados não declararam renda.

Índice de titulação de docentes
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Indicadores Administrativos
De acordo com determinação do TCU,
Acórdão TCU 2.267/2005, a Secretária de Educação
Proﬁssional e Tecnológica - SETEC deﬁniu os
indicadores a serem apresentados nos Relatórios
de Gestão anuais da Rede Federal de Educação.
Desta forma os indicadores administrativos são
apurados de acordo com os parâmetros determinados pela SETEC, consolidados e disponibilizados,
deste 2017, na Plataforma Nilo Peçanha - PNP. Esta
Plataforma constitui-se de um ambiente virtual de
coleta, validação e disseminação das estatísticas
oﬁciais da Rede Federal. Nela estão reunidos os
"dados relativos ao corpo docente, discente,
técnico-administrativo e de gastos ﬁnanceiros das
unidades da Rede Federal, para ﬁns de cálculo dos
indicadores de gestão monitorados pela Secretaria
de Educação Proﬁssional e Tecnológica do
Ministério da Educação (SETEC/MEC)".

alunos matriculados na ordem de 13%, ao passo
que os demais gastos (exceto com investimentos, capital, precatórios, inativos, pensionistas)
receberam um aporte de apenas 2% em 2018,
em a relação a 2017. Desta forma a variação CGA
(2018-2017) girou em torno de menos 10%, para
o período analisado

Percentual de Gastos com Investimentos

Fonte: Plataforma Nilo Peçanha - 09/04/2019

Percentual de Gastos com Pessoal

Fonte: Plataforma Nilo Peçanha - 09/04/2019

O índice GCP, calculado em 2018, ﬁcou em 80,49%,
apresentandoumareduçãode 0,36%emrelaçãoa2017.

O indicador de Gastos com Investimentos
mede os gastos com investimentos em relação aos
gastos totais da Instituição. O GI, apresentado para
2018, é de 3,43%, demonstrando uma variação
positiva em torno de 1,05%, em relação a 2017. O
acréscimo apresentado foi possível devido ao aporte
orçamentário obtido com a captação de créditos
junto à SETEC e por Emenda Parlamentar, cujo
incremento foi imprescindível para o cumprimento
de algumas metas estabelecidas no PDI.

Percentual de Gastos com outros Custeios

Gastos Correntes por Aluno

Fonte: Plataforma Nilo Peçanha - 09/04/2019

Fonte: Plataforma Nilo Peçanha - 09/04/2019

Analisando os valores do exercício de 2018
em relação a 2017, a redução dos "gastos
correntes por aluno", com valor médio de R$
1.982,00, decorre do acréscimo do número de

Para o indicador de Gastos com Outros Custeios,
a análise demonstra que em 2018 o índice COC é de
14,87%, demonstrando uma variação positiva de
3,08%, em relação a 2017 .
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Campus Avançado Campina Verde
Indicadores Acadêmicos

Nº de Alunos Matric. por Renda per Capita Familiar

Índice de Titulação do Corpo Docente

Fonte Nilo Peçanha
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ANÁLISE GERAL DOS INDICADORES
O índice de relação inscritos/vagas ofertadas
permaneceu praticamente no mesmo patamar
encontrado no ano de 2017, com pequeno
incremento em 2018.
1. A relação ingressantes/matrículas atendidas
diminuiu em função do maior número de
matrículas atendidas em 2018, principalmente
nos cursos técnicos em administração e
agropecuária e nos cursos FIC de Inglês e Libras,
vinculados ao CENID.

2. No que se refere à relação concluintes/matrículas
atendidas, percebe-se o aumento substancial no
número, o que reﬂete intenso trabalho realizado
junto à comunidade acadêmica quanto à importância da ﬁnalização dos estágios obrigatórios dos
alunos, bem como apresentação de relatórios de
estágio em bancas públicas de defesa.
3. Apesar da melhora no índice concluintes/
matrículas atendidas, percebe-se que o alto
nível de evasão nos cursos conduz o índice de
eﬁciência acadêmica para 46,10%.

4. O índice de retenção escolar continua em
patamares baixos.
5.A relação aluno/professor foi incrementada,
chegando a 24,68, acima da média nacional.
Quanto ao perﬁl socioeconômico dos
alunos, percebe-se a continuidade do padrão de
atendimento de alunos de baixa renda, com cerca
de 57,45% dos alunos declarando RFPC de até 1
salário-mínimo O índice de Titulação do Corpo
Docente manteve-se estável.
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Campus Ituiutaba
Indicadores Acadêmicos

Nº de Alunos Matric. por Renda per Capita Familiar

Índice de Titulação do Corpo Docente

Fonte Nilo Peçanha
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ANÁLISE GERAL DOS INDICADORES
1. Relação Candidato/Vaga

2.Relação Ingresso/Aluno

3.Relação Concluintes/Aluno

Referente à relação candidatos/vagas do
Campus Ituiutaba (Gráﬁco 1) foi observada
redução dos valores do indicador quando
comparado ao observado em 2017.
Embora várias ações de divulgação dos cursos
ofertados pelo Campus tenham sido realizadas no
decorrer do ano anterior, constata-se decréscimo na
relação candidato/vaga no ano de 2018.
A análise dos dados nos últimos cinco anos
reﬂete a sazonalidade dos valores do indicador, sem,
contudo, prejudicar ou reduzir o interesse da
comunidade pelos cursos ofertados pelo campus.
Diante do exposto, identiﬁca-se a necessidade
de ampliar as estratégias de comunicação com a
comunidade, bem como a revisão dos projetos
pedagógicos dos cursos ofertados quanto ao perﬁl
proﬁssional demandado pelo mercado de trabalho,
com intuito de elevar a relação candidato/vaga nos
próximos processos seletivos. Essas ações
englobam atividades internas, realizadas junto à
comunidade acadêmica e atividades externas,
conduzidas junto à comunidade.

Quando analisada a capacidade de renovação do quadro discente (Gráﬁco 2), observa-se que,
apesar da redução do valor do indicador quando
comparado ao ano de 2017, houve manutenção da
média veriﬁcada nos anos anteriores (2014, 2015 e
2016), evidenciando a renovação constante do
quadro discente do campus.
É imprescindível destacar que, no período
entre 2014 e 2016, ocorreram a oferta de novos
cursos técnicos e superiores que precedidas de
efetivos trabalhos de divulgação podem ter
conduzido ao expressivo aumento no valor do
indicador no ano de 2017.
Ainda que tenha sido observada a capacidade de renovação do quadro discente, quando
comparada à obtida no período entre 2014 e
2016, percebe-se a necessidade de adoção de
estratégias que permitam alcançar resultados
semelhantes aos obtidos no ano de 2017.

A análise da relação concluintes/aluno
matriculado no ano 2018 (Gráﬁco 03) evidencia o
aumento constante dos valores do indicador a
partir do ano 2014, sendo o maior valor do
período (48,70%) observado no último ano.
A solidiﬁcação das ações do Programa de
Permanência e Êxito dos Estudantes do IFTM bem
como a consolidação do ciclo de cursos ofertados
concorrem como principais fatores responsáveis
pelo o aumento da relação concluintes/alunos
matriculados.
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4.Índice de Eﬁciência Acadêmica – Concluintes

5.Índice de Retenção do Fluxo Escolar

6.Relação de Alunos/Docente em Tempo Integral

Ainda que discreta, observa-se elevação da
Eﬁciência Acadêmica quando comparada às
observadas nos anos anteriores (Gráﬁco 4)
demonstrando a evolução da consolidação dos
cursos ofertados pelo campus no decorrer dos anos.
É relevante considerar que as ações de
expansão levaram à oferta de novos cursos
técnicos e superiores nos últimos cinco anos, dos
quais alguns ainda não completaram o primeiro
ciclo e, portanto, não atingiram a plenitude.
Soma-se a esse fator o quantitativo de
alunos retidos e evadidos. Mesmo que as ações do
Programa de Permanência e Êxito dos Estudantes
do IFTM tenham culminado em grandes avanços
na redução da retenção e da evasão torna-se
fundamental o estudo e aprimoramento das
estratégias utilizadas.
Nesse contexto, o programa é continuamente revisado e atualizado junto à comunidade
escolar de forma a proporcionar o aumento da
eﬁciência acadêmica.

A avaliação do índice de retenção do ﬂuxo
escolar (Gráﬁco 5) evidencia a constante melhoria
do indicador, sendo reduzido em 26,8% o índice
nos últimos cinco anos, resultado que pode ser
atribuído às diversas ações adotadas para
redução da retenção durante o período.
Dentre essas ações destaca-se o Programa
de Monitoria do IFTM, Programa de Permanência
e Êxito dos Estudantes do IFTM e as ações
coordenadas do Núcleo de Apoio Pedagógico e do
Núcleo de Atendimento às Pessoas com
Necessidades Educacionais Especíﬁcas (NAPNE),
ações desenvolvidas com o propósito de garantir
o sucesso escolar dos discentes.

Quando comparado aos anos anteriores
veriﬁca-se elevação no valor da relação alunos/docentes em tempo integral, sendo, entretanto,
habitual a oscilação nos valores do indicador.
A variação nos valores do indicador no
intervalo avaliado é decorrente das ações de
qualiﬁcação dos docentes do campus, incentivadas
como estratégia para melhoria da qualidade do
corpo docente. Habitualmente, as ações de qualiﬁcação implicam em afastamento do docente e
consequente contratação de docentes substitutos,
levando a alterações na relação aluno/docente em
tempo integral. O mesmo é veriﬁcado quando do
afastamento do docente por licença médica.
Importante ressaltar que tais ações e afastamentos
são resultado de planejamento prévio elaborado em
conjunto no decorrer do processo de gestão.
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Campus Paracatu
Indicadores Acadêmicos

Nº de Alunos Matric. por Renda per Capita Familiar

Índice de Titulação do Corpo Docente

Fonte Nilo Peçanha
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ANÁLISE GERAL DOS INDICADORES
1. Relação Candidato / Vaga
A relação candidato vaga apresentou um
índice de 4,23%. A queda no indicador deve-se à
maior oferta no número de vagas, destacando
neste caso o dobro de vagas ofertadas para os
cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio e ao
início de novos cursos de Formação inicial
continuada-FIC, Inglês Intermediário, Espanhol
Intermediário e Libras que teve o maior índice de
relação candidato vagas. Os cursos superiores
praticamente mantiveram o índice de procura,
apenas o curso de Engenharia Elétrica teve uma
queda mais expressiva no índice, provavelmente
devido à existência deste curso em duas outras
Instituições do Município. Desta forma veriﬁca-se
que a procura pelos cursos do IFTM, praticamente, se manteve em relação aos anos anteriores.
A ﬁm de melhorar este indicador, o campus
vem, por meio da comissão de processos seletivos,
traçando a cada ano melhorias na divulgação da
abertura dos processos de seleção para todos os
cursos. As divulgações geralmente ocorrem por
meio de visita às instituições de ensino estaduais e
municipais, pela divulgação no site, nas mídias
locais e por meio de campanha nas empresas e
associações da cidade. Os cursos superiores com
entrada exclusivamente pelo SISU têm suas vagas
divulgadas em todo território nacional contribuindo para o aumento dos inscritos.
2. Relação Ingressos X Alunos Matriculados
A relação de ingressos por matriculados dos
cursos apresentou para o ano de 2018 um índice

de 41,23%. Houve aumento de vagas ofertadas
pelo campus nos cursos técnicos integrados e
abertura de novos cursos de formação inicial
continuada – cursos FIC, possibilitados pela
liberação de área estrutural do campus que
estava em reforma. Observa-se que os cursos
novos que ainda não completaram seu ciclo,
como o bacharelado e a licenciatura, estão com
índices maiores, bem como os cursos de desenvolvimento educacional e social (FIC) pela própria
característica desses cursos.
3. Relação Concluintes / Alunos Matriculados
O índice geral da relação de concluintes por
matriculados ﬁcou em 13,24% apresentando
ligeira queda e relação ao ano anterior. Como
justiﬁcativas para essa diminuição têm, como
pontos principais, a existência de cursos que
ainda não fecharam o ciclo, isto é, com número de
concluintes zerado, e a ampliação das ofertas de
vagas, principalmente nos cursos Técnicos
Integrados ao Ensino Médio. Esses dois fatores
contribuem nesse cálculo apenas com o aumento
do número de matriculas, que obviamente resulta
em um menor quociente.
Como o aumento no número de alunos
concluintes tem efeito positivo no resultado desse
indicador, a ﬁm de melhorar o êxito escolar dos
alunos, o NAP (Núcleo de Apoio Psicopedagógico)
junto à comissão do Programa de Permanência e
Êxito dos Estudantes do IFTM- Campus Paracatu,
vem mapeando e desenvolvendo ações de
análise pedagógica da relação concluintes /
alunos matriculados, com discussões e orienta-

ções educacional/pedagógica junto a alunos, pais,
coordenações de curso e todo corpo docente.
Somado a essas ações, a Coordenação de Estágios
e Acompanhamento de Egressos tem realizado
um trabalho mais intenso de busca de empresas
da região para o cadastramento de concedente
simples de estágio paralelo com a chamada
pública. Outra ação da coordenação de Estágio é o
encaminhamento dos alunos, principalmente os
que estão em eminência de integralização, para
vagas de estágio. O trabalho da comissão de
estágio e egresso tem um papel fundamental para
o aumento de alunos concluintes, principalmente
dos cursos técnicos de nível médio.
4. Índice De Eﬁciência Acadêmica De Concluintes Concluintes/ﬁnalizados
O índice de eﬁciência acadêmica do Campus
Paracatu em 2018 ﬁcou em 35,05%. Dentre os
cursos oferecidos pelo Campus Paracatu, e que já
integralizaram o primeiro ciclo, os cursos Técnicos
apresentam uma melhor eﬁciência acadêmica. O
curso de Tecnologia já melhorou seu índice em
relação ao ano anterior, após ações tomadas com
problemas detectados que estavam favorecendo
a evasão. Os cursos de qualiﬁcação FIC estão com
alta evasão, o que contribuiu para a queda do
indicador geral em relação ao ano anterior. A
oferta desses cursos é recente e estamos adotando estratégias para mitigar os problemas encontrados na implantação desses cursos.
Diversas ações para evitar a evasão, transferências e/ou desligamentos estão sendo implantadas, tais como a divulgação e monitoramento do
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programa da assistência estudantil, o atendimento
e acompanhamento aos alunos com diﬁculdades
d e a p re n d i z a g e m p e l o N ú c l e o d e A p o i o
Psicopedagógico (NAP), ações desenvolvidas pelo
Programa de Permanência e Êxito dos Estudantes
do IFTM e também com a Coordenação de Estágios
e Acompanhamento de Egressos que tem realizado
um trabalho de mapeamento dos alunos sem
estágio e em iminência de integralização, esses
alunos recebem orientações e informações sobre
vagas de estágios disponíveis.
5. Índice de Retenção do Fluxo Escolar
A diminuição desse índice em relação aos
anos anteriores é uma resposta positiva aos
trabalhos realizados pelo Núcleo de Apoio
Psicopedagógico (NAP), o programa da assistência
e s t u d a n t i l q u e a l i a d o s a o P ro g ra m a d e
Permanência e Êxito dos Estudantes do IFTM, vêm
fazendo o mapeamento e análises dos fatores que
inﬂuenciam negativamente o rendimento do aluno
e realizando atendimento, juntos às coordenações
de cursos e professores, acompanhamento
àqueles que se encontram na situação de retidos
e/ou na eminência de não conseguir êxito escolar.
As recuperações paralelas com aulas extras
e os plantões de dúvidas antes das avaliações são
alguns exemplos de ações do cotidiano docente
que vem somar como ponto positivo na busca de
melhores resultados.

6. Relação Alunos Matriculados/Docente em
Tempo Integral
O índice que quantiﬁca o número de alunos
por docente em tempo integral ﬁcou em 25% em
2018, superando a meta estabelecida que é de 20%.
Dentre muitas ações para alcançar esta meta estão
a construção de um novo bloco de salas e a
conclusão das reformas da área interditada que
possibilitaram a criação de novos cursos e ampliação do número de vagas dos cursos existentes.
7. Índice de Titulação do Corpo Docente
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.
Nesse sentido, o IFTM – Campus Paracatu
preocupa-se em oferecer uma educação de
qualidade e incentiva a qualiﬁcação constante de
seu corpo docente. Como resultado desse esforço,
vários servidores estão realizando suas pósgraduações. Tal fato contribui de forma positiva
para o aumento desse indicador, tendo 68,65 % de
seu corpo docente com mestrado e 10,44% com
doutorado. Ressalta-se que houve no período
redistribuições de professores capacitados durante
o período em que estiveram em exercícios no
campus e entrada de novos docentes.

8. Alunos Matriculados Por Renda Familiar Per Capita
A pesquisa sobre o índice de Renda Familiar
Per Capita permite a visualização da situação
econômica dos discentes e dessa forma é possível
perceber que, dos 1647 alunos matriculados, 605
alunos, o que corresponde a 37% do alunos matriculados, estão na faixa de renda familiar per capita
inferior a 1,5 salários mínimo, o que mostra que o
campus Paracatu é uma instituição de grande
relevância na promoção da inclusão social da região.
Diante do exposto o programa de assistência estudantil, com critérios para assistência a
alunos com renda per capita de até 1,5 salários
mínimos, é de grande importância para se evitar
evasão, transferências ou desligamentos desses
alunos, pois sua ação é muito além de repasses
pecuniários; há também monitoramento, visitas
aos familiares e acompanhamento da frequência
dos educandos.
Conclusão
O IFTM – Campus Paracatu já se ﬁrmou de
maneira relevante na região em que atua, com
reconhecimento da sociedade local enquanto
Instituição Federal formadora de proﬁssionais
aptos a exercerem suas posições no mercado de
trabalho de maneira ativa e participativa na
sociedade em que vivem.
As ações conjugadas de ensino, pesquisa e
extensão diferenciam nossos alunos no mercado
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de trabalho e na comunidade, fator preponderante para que o IFTM – Campus Paracatu cumpra sua
missão, seus objetivos e suas metas estabelecidas, e como visto nos indicadores de Renda
Familiar Per Capita, sua elevada capacidade de
inclusão social torna a missão desta Instituição
ainda mais nobre. Nessa perspectiva, percebe-se
a necessidade constante de desenvolvimento da
estrutura física e das equipes técnica e docente.
Ações constantes de ensino, pesquisa e extensão,
além de programas de assistência estudantil, são
também fatores relevantes na permanência e
continuidade exitosa dos alunos, bem como no
crescimento da demanda das vagas dos cursos
oferecidos pela instituição.
A análise dos Indicadores do ano de 2018
mostrou que, apesar de ainda existirem pontos
que necessitem de atenção, o resultado foi
positivo, uma vez que ocorreu aumento na
maioria dos índices, muitos deles superou a meta,
como a RAP, indicador que mede a capacidade de
atendimento pela força de trabalho docente,
ﬁrmando a importância do campus Paracatu
dentro da Rede Federal de Ensino. Para manter e
elevar os pontos ainda em estágio de melhorias
faz-se necessária a constante observação dos
dados institucionais, visando minimizar os
problemas naturais que surgem no processo de
desenvolvimento da Instituição.

Nessas premissas, a análise crítica dos
indicadores apresentados especiﬁca os sucessos
e as necessidades do Campus Paracatu, e são
essenciais para que possamos apontar as
possibilidades de melhorias nos aspectos
avaliados, promovendo assim o fortalecimento e
o crescimento desta instituição
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Campus Patos de Minas
Indicadores Acadêmicos

Nº de Alunos Matric. por Renda per Capita Familiar

Índice de Titulação do Corpo Docente

Fonte Nilo Peçanha
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ANÁLISE GERAL DOS INDICADORES
1. Relação Candidato/Vaga
O número de candidatos por vaga, no campus
Patos de Minas, quando comparado com o ano
anterior, teve um pequeno decréscimo. Este
decréscimo aconteceu devido à diﬁculdade de
preenchimento das vagas dos cursos concomitante –
Eletrotécnica, Logística e Mineração. Este fato, tem
feito com que a relação candidato/vaga seja menor,
apesar do número de candidatos/vaga das turmas
de integrado estar aumentando anualmente.
Além disso, há que se ressaltar a abertura de
um grande número de vagas em Cursos
Proﬁssionalizantes na cidade. Evidentemente,
com um número maior de vagas oferecidas à
comunidade patense, a relação de candidatos por
vagas tende a diminuir, sobretudo quando estas
vagas são para cursos semelhantes. Apesar disso,
há, no caso dos Institutos Federais, diferenciais
que, no médio prazo, tendem a se tornar preponderantes na hora da escolha por parte dos alunos,
tais como a gratuidade, a qualidade do corpo
docente, projetos de pesquisa e extensão, cursos
de idiomas, etc. Ainda falta, por parte do governo
federal, ações no sentido de dar visibilidade para o
trabalho realizado pelos Institutos para que a
comunidade compreenda as oportunidades que
se oferecem por meio deles.
2. Relação Ingressos/Alunos
A taxa geral de ingressos em relação ao total de
alunos foi, em 2018, de 50,77%. Esse índice apresen-

tou melhoria, em relação ao ano anterior, de 13,1%
pelo aumento da oferta de vagas em todos os cursos.
Esse resultado tende a crescer gradativamente, já que em 2018 foi concluído a reforma
do 2º bloco de salas de aula, o que viabilizará a
implantação de novos cursos técnicos e superiores
no campus.
3. Relação Concluintes/Aluno
Esse índice praticamente não apresentou
alteração em relação ao ano de 2017. Acreditamos
que esse número deverá melhorar a partir de
agora, com o aumento do atendimento a alunos
do Integrado, visto que a maior parte dos alunos
que não concluem o curso são os alunos do
Concomitante que desistem ou não concluem
estágio, e também alunos do Cenid que apresentam um alto índice de evasão.
4. Índice de Eﬁciência Acadêmica – Concluintes
Índice =

Nº. de Concluintes
x 100
Nº. de todas as situações ﬁnais

Em 2018 manteve-se a melhoria alcançada em
2017.
5. Índice de Retenção do Fluxo Escolar
Em 2018 veriﬁcou-se uma queda signiﬁcativa no número de retenções, pelo segundo ano
consecutivo. No ano anterior tinha-se a expectativa para 2018 em torno de 10%, e esse índice de
7,36% superou as expectativas.

Essa melhoria justiﬁca-se pelas ações adotadas
no campus com vistas ao aprendizado, como monitorias, recuperação paralela, maior eﬁciência no
atendimento docente e programa de nivelamento.
6. Relação Alunos/Docente em Tempo Integral
O número de alunos por docente apresentou uma melhoria em relação ao ano de 2017.
Atualmente, este número é de 16,72 alunos por
professor. Esse índice tende a melhorar gradativamente, já que em 2018 o bloco 2 de salas de aula
foi concluído, o que possibilitará a abertura de
novas turmas.
7. Número de Alunos Matriculados por Renda Per
Capita Familiar
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 35,89% destes alunos encontramse na faixa que possuem renda per capita abaixo de 1,5
salários mínimos e estariam aptos a receberem,
preferencialmente, o benefício da assistência
estudantil. Muitos alunos, em 2018, conforme
observado nas respostas, não declararam a renda, o
que diﬁculta veriﬁcar em que situação se enquadram e
se estariam aptos a receber o benefício da assistência
estudantil. Para 2019, serão adotadas estratégias com
o intuito de conscientizar os alunos sobre a importância de responder os questionários de forma mais
clara e condizente com a situação familiar
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8. Índice De Titulação Do Corpo Docente
O índice do Campus Patos de Minas de 2018
apresentou uma melhoria em relação ao ano de
2017. Um grande número de professores
encontra-se matriculados em cursos de especialização nas mais diversas áreas do conhecimento,
indicando o esforço dos docentes em melhorar
sua qualiﬁcação. Mestrados e doutorados
encontram-se em fase de conclusão por parte de
um considerável número de professores e
técnicos. Sabendo disso, temos certeza de que o
trabalho no sentido de ter uma equipe cada vez
mais qualiﬁcada vem se tornando cada vez mais
uma realidade presente no campus.
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Campus Patrocínio
Indicadores Acadêmicos

Nº de Alunos Matric. por Renda per Capita Familiar

Índice de Titulação do Corpo Docente

Fonte Nilo Peçanha
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ANÁLISE GERAL DOS INDICADORES
O campus Patrocínio apresentou em linhas
gerais melhoras dos seus indicadores, ressalva
feita ao que refere número de inscritos e ofertas, o
campus tem trabalhado em novos instrumentos
de divulgação dos seus cursos. Ressalva-se o
aspecto de que apesar desta diminuição o campus
melhorou seu status no que diz respeito ao
número de ingressantes.
Os docentes capacitados, vários em fase
ﬁnal de capacitação que reﬂetirão no ano base de
2019 e outros adentrando períodos com previsão
de ﬁnalização em 2020.

Os esforços no sentido de contenção da
evasão já apontam resultados positivos,
consequentemente os demais dados relacionados a estes.

Reforça-se no presente relatório o compromisso da gestão do campus em trabalhar no
sentido de mitigar quaisquer possíveis causas
intervenientes nestes processos.

Quanto à retenção o aumento um dos fatores
relaciona-se à oferta do Curso Bacharelado em
Engenharia Elétrica, medidas estão sendo trabalhadas
para diminuição do índice como atendimento dos
professores tanto individual quanto coletivo,
ampliação do programa de bolsas de monitoria e
monitorias voluntárias.
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Campus Uberaba
Indicadores Acadêmicos

Nº de Alunos Matric. por Renda per Capita Familiar

Índice de Titulação do Corpo Docente

Fonte Nilo Peçanha
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ANÁLISE GERAL DOS INDICADORES
Analisando-se os dados, veriﬁca-se que a
relação candidato/vaga teve uma pequena redução
no ano de 2018, todavia com valores dentro da faixa
observada nos últimos quatro anos.
Já para a relação Ingressos/Alunos, veriﬁcou-se
aumento em relação ao ano de 2017. Vale
destacar que esta relação tem aumentado
continuamente desde 2014, quando era de
23,87%, chegando ao valor de 40,62% no ano de
2018. Da mesma forma, a relação concluintes/aluno também apresentou valor superior ao
ano de 2018, sendo também observado aumento
contínuo deste índice desde o ano de 2014,
quando o índice era de 13,30%.
O índice de eﬁciência acadêmica também
aumentou em relação a 2017, chegando ao maior
valor desde o ano de 2014. Observa-se portanto
que houve melhoria contínua deste índice nos
últimos cinco anos.

O índice de retenção foi 10,89% sendo este
ligeiramente superior ao ano de 2017, quando era de
8,20 %. Porém, vale destacar que os índices de
retenção diminuíram consideravelmente em relação
aos anos de 2014, 2015 e 2016, quando eram de,
respectivamente, 44,94%, 42,64% e 36,70%.
Vale ressaltar que diversas ações têm sido
adotadas no Campus Uberaba, para maior
efetividade no processo de ensino-aprendizagem,
o que tem resultado em melhorias contínuas dos
índices supracitados.
Do ponto de vista de gestão escolar, outras
ações tem sido tomadas para melhoria do índice de
relação aluno/docente em tempo integral, como a
abertura de novas turmas e/ou novos cursos. No
ano de 2018, aumentaram-se a oferta de 35 vagas
no curso Técnico em Alimentos integrado ao Ensino
Médio, bem como de 25 vagas de pós-graduação

Lato Sensu, devido a criação do curso de pósgraduação em Geoprocessamento, de forma que
no ano de 2018 o valor foi de 14,52%, sendo este
consideravelmente maior em relação a 2017,
quando era de 11,60%.
Com relação aos gastos, entendemos que
não reﬂetem a realidade, pois devido aos
quantitativos, supõe-se que os valores constantes
na Plataforma referem-se ao IFTM como um todo
e não somente ao Campus Uberaba.
Com relação ao perﬁl sócio-econômico dos
alunos, percebe-se ligeira diminuição de alunos
com renda familiar per capta superior a 3,5
salários mínimos em relação a 2017 e demais
anos, sendo que esta faixa tem diminuído
continuamente desde 2014, muito provavelmente,
devido ao sistema de seleção por cotas.
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Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico
Indicadores Acadêmicos

Nº de Alunos Matric. por Renda per Capita Familiar

Índice de Titulação do Corpo Docente

Fonte Nilo Peçanha
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ANÁLISE GERAL DOS INDICADORES
1.Relação Candidato/Vaga

3.Relação de Concluintes/Aluno

5.Índice de Retenção do Fluxo Escolar

A relação candidato/vaga continuou em
queda se comparado aos anos anteriores devido a
consolidação no aumento da oferta de vagas de
cursos à distância oferecidos no Campus por meio
de fomento externo. A oferta de vagas nos cursos
de Educação Inclusiva trouxe uma quantidade
signiﬁcativa das vagas ofertadas em 2018 que
foram direcionadas a um público bastante seleto
e especíﬁco, levando assim a proporção candidato/vaga bem próximo a 1. Se analisarmos somente os números relativos ao ensino presencial
nosso índice chega a 5.03, ou seja, maior que a
média em 2017.

Apesar do pico de alunos concluintes que o
Campus apresentou em 2017 devido à ﬁnalização
de algumas turmas à distância oferecidas pelo
programa UAB, em 2018 essa proporção ainda
continuou alta. Nesse último ano, a proporção se
manteve equilibrada entre EaD e Presencial,
(12,48 % e 19,48% respectivamente), mostrando
que o esforço conjunto de professores, técnico
administrativos e gestores no intuito de consolidar a eﬁciência acadêmica continua trazendo
resultados, independente das turmas EaD
fomentadas com recursos externos. Várias ações
como Programas de Monitoria, Assistência
Estudantil e o estudo e propostas para permanência e êxito de estudantes vem sendo sistematicamente oferecidos e fortalecidos.

Os esforços conjuntos dos atores envolvidos com a educação no campus têm produzido
resultados consideravelmente benéﬁcos para a
vida acadêmica dos estudantes. No ano de 2018,
o Índice de Retenção Geral chegou a patamares
próximos ao encontrados em 2014, época onde
tínhamos praticamente o Ensino Técnico
Integrado (que tradicionalmente são cursos com
menores taxas de retenção) e turmas EaD em
estágio inicial no Campus. Agora, mesmo com o
aumento na oferta de Ensino superior e a
continuidade dos cursos EaD, o índice de
retenção do Fluxo Escolar manteve uma queda
considerável em relação aos anos imediatamente
anteriores.

2.Relação De Ingressos/Aluno
A consolidação do aumento da oferta de
vagas trazido pelas ofertas de cursos à distância
propiciou um aumento signiﬁcativo no número de
ingressantes. Em comparação aos anos anteriores, isso signiﬁca que o número de novos alunos
passou a ter grande representação perante ao
total de matrículas atendidas pelo campus.

4.Índice de Eﬁciência Acadêmica
A continuidade das ações em favor da
permanência e êxito dos estudantes, que vem
sendo sistematicamente implantados ao longo
dos anos pela equipe pedagógica do campus,
além do esforço das coordenações de curso para
orientar e nortear a trajetória acadêmica dos
estudantes, mantivemos, em 2018, a tendência
decrescente de evasões e abandonos, mantendo
assim o índice de Eﬁciência Acadêmica entre os
maiores, se comparados aos anos anteriores.

6.Relação De Alunos/Docente
O aumento no número de vagas nos
cursos EaD com fomento externo trouxe um
grande número de novas matrículas para o
Campus, o que fez com que nossa relação
Alunos/Docente aumentasse consideravelmente, mesmo em um momento onde a quantidade
efetiva de docentes se manteve praticamente a
mesma do ano anterior.
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Campus Uberlândia
Indicadores Acadêmicos

Nº de Alunos Matric. por Renda per Capita Familiar

Índice de Titulação do Corpo Docente

Fonte Nilo Peçanha
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ANÁLISE GERAL DOS INDICADORES
1. Relação Candidato/Vaga
Este indicador oscilou de 4,87, em 2016, para
4,24, em 2018. A manutenção deste quadro se
deve ao trabalho de divulgação, por meio de
visitas as escolas e visitas de alunos das escolas do
município ao campus do IFTM, além de campanhas nas redes sociais no site da instituição. Outro
fator que tem contribuído para esse resultado da
procura são as boas avaliações dos cursos pelo
MEC (ENADE e ENEM) que reﬂetem a qualidade do
ensino dos cursos ofertados e desperta grande
interesse da comunidade.
2. Relação Ingresso/Aluno
Com a entrada dos cursos de pós-graduação
e técnico em Aquicultura presenciais, a relação de
ingressantes tende a uma estabilização a partir do
momento que estes alunos concluírem seus ciclos.
Outro fator relevante e que inﬂuencia nesta taxa
são as várias chamadas do SISU, uma vez que se iniciam
praticamente após a coleta de dados do sistema.
3. Relação Concluintes/aluno
A relação de concluintes teve aumento em
relação ao ano anterior, considerando que os
dados deste ano foram obtidos da Plataforma
Nilo Peçanha.
Os cursos com menores indicadores neste
critério são os de tecnologia de alimentos e o
técnico em agropecuária concomitante. 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 no curso de
alimentos optou-se pela oferta desse curso
apenas no turno matutino (turno com menores
índices de evasão). O impacto dessa ação na
evasão ainda não foi plenamente avaliado. Em
relação ao curso de agropecuária tem-se intensiﬁcado o uso dos setores produtivos, e com mais
aulas práticas o aluno ﬁca mais estimulado.
Também uma maior aproximação com as empresas do setor tem colaborado para viabilização dos
estágios e empregos.
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.
4. Índice de Eﬁciência Acadêmica – Concluintes
A melhoria deste indicador é resultado do
trabalho intenso desenvolvido junto ao corpo
discente e utilização de dados mais ﬁdedignos na
Plataforma Nilo Peçanha.
Esse indicador é uma preocupação do IFTM que
tem estudado a evasão e retenção desenvolvendo

ações para minimizá-las. Ações 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, acompanhamento do estudante
pela equipe pedagógica, interação com a família, etc.
5. Índice de Retenção do Fluxo Escolar
Quando analisado nos últimos anos, observase uma redução signiﬁcativa nesse indicador de
Eﬁciência Acadêmica. Vale ressaltar que com a
utilização dos dados da Plataforma Nilo Peçanha,
teremos dados conﬁáveis para analisar a séria
histórica desse indicador. O que devemos relatar é
que se tem intensiﬁcado as atividades para apoio
aos alunos, utilizando-se os indicadores de
retenção para seleção de recursos para monitorias,
mudanças nas matrizes curriculares, além do
acompanhamento pedagógico aos alunos com
diﬁculdade em parceria com os pais. Implantação
de bolsas de monitoria, assistência estudantil são
ferramentas para a melhoria desse indicador.
Outro ponto importante tem sido a integração do ensino médio ao ensino proﬁssional e a
promoção de atividades multidisciplinares
integrando cada vez mais o aluno com seu curso, a
instituição e o mundo do trabalho.
Porém, ao analisarmos os cursos com
maiores níveis de retenção observamos alguns
desvios em nosso próprio sistema acadêmico.
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ANÁLISE GERAL DOS INDICADORES
De modo geral o IFTM permite que o aluno
integralize o curso no dobro do tempo do curso
regular. Um dos nossos maiores problemas de
re t e n ç ã o a p a re c e n o c u r s o s u b s e q u e nte/concomitante em agropecuária. Nesse curso o
aluno possui três anos para sua conclusão.
6. Relação de Alunos/Docente em Tempo Integral
Esse indicador, 19,98, apresentou aumento
em relação ao ano anterior. Espera-se que com
estabilização do quadro docente, porém ainda
não há a oferta de todos os períodos/unidades
curriculares para esses cursos, o que acontecerá
progressivamente. Além disso, a entrada semestral, prevista para PDI (2019-2023) ainda não se
concretizou em função da insuﬁciência de espaço
físico de salas de aulas no Campus.

7. Índice de Titulação do Corpo Docente
O índice de qualiﬁcação dos docentes
apresentou aumento em relação ao ano anterior,
observando tendência a elevação. O corpo
docente é constituído em sua maioria de doutores, sendo que este percentual será ampliado
tendo vista as conclusões que ocorrerão nos
próximos anos. A Instituição tem incentivado a
qualiﬁcação do corpo docente que tende a elevar
o índice nos próximos anos.
8. Renda Familiar Per Capita em Salários Mínimos
Os dados sócios econômicos apresentados
são apenas uma amostra da realidade, tendo em
vista que a maioria dos ingressantes não declaram rendimentos. Dos alunos que declararam
observou-se uma modiﬁcação em relação ao ano
anterior. Na faixa de renda até 1,5 SM houve uma
diminuição, mas ainda com grande parte dos
alunos (33.78) nesta faixa de renda, o que
continua demandando os investimentos e
alocação de recursos orçamentários vinculados a
assistência estudantil. Outra observação importante foi o aumento na faixa de renda superior a
2,5 SM, em comparação com os dados do ano
anterior. Embora não seja possível observar uma
tendência, trata-se de uma informação importantes para direcionar nosso política de aplicação dos
recursos da Assistência Estudantil.
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Campus Uberlândia Centro
Indicadores Acadêmicos

Nº de Alunos Matric. por Renda per Capita Familiar

Índice de Titulação do Corpo Docente

Fonte Nilo Peçanha
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ANÁLISE GERAL DOS INDICADORES
1. Relação Ingressos/Aluno
A partir da análise temporal dos dados do
Campus Uberlândia Centro é possível notar que
houve uma redução do indicador em relação aos
anos anteriores. Este fato se deve à redução do
quantitativo de turmas ingressantes desde o ano
de 2015, visto que os cursos de Tecnologia em
Logística, Tecnologia em Sistemas para Internet e
Licenciatura em Computação passaram a ofertar
uma turma por ano, ao invés de duas como vinha
ocorrendo até o ano de 2014.
A decisão de ofertar menos turmas no curso
de graduação citados, se deve ao espaço físico
reduzido do campus e à decisão de ampliação da
variedade de cursos, como foi o caso da implantação do curso de Tecnologia em Marketing em
2014. Houve um aumento de 2015 para 2016, pois
na tentativa de uniﬁcar todas as entradas nos
cursos, alteramos o ingresso do curso de
Tecnologia em Marketing de julho para fevereiro,
assim, no ano de 2016, tivemos duas entradas no
referido curso, primeiro e segundo semestre, o
que aumentou o índice de um ano para o outro.
A partir de 2017, a oferta desse curso foi
somente no início do ano, como os demais cursos, o
que também contribuiu para a redução do referido
indicador. Por ﬁm, considerando a oferta anual, foi
proposto um aumento no número de vagas no
início do ano, porém, considerando o calendário do
SISU e as datas de início do semestre letivo, tais
vagas não estão conseguindo ser plenamente
preenchidos, o que afeta de maneira inversamente
proporcional o índice Ingresso/Aluno.

Em 2018, a situação de ingresso por meio do
SISU continua afetando o índice Ingresso/Aluno,
isso porque o sistema permite a candidatura do
aluno em mais de um curso. Considerando que os
alunos interessados nos cursos do campus
possuíam notas altas e que foram aprovados em
outras IES, como primeira opção, os cursos do
IFTM Campus Uberlândia Centro tiveram poucas
matrículas efetivadas em 1ª chamada. Porém, um
esforço contínuo da COPESE e da CRCA contactando os aprovados fossem matriculados na chamadas subsequentes, fazendo com que o referido
índice tivesse um pequeno aumento de 2017 para
2018, passando de 35,72% para 39,71%, um
aumento de 11,17% no índice. Além disso, a
adequação do calendário acadêmico para os
ingressantes, com dias de reposição de aulas,
permitiu que pudéssemos realizar mais chamadas para matrícula, sem prejuízos aos alunos
ingressantes nos cursos.
2. Relação Candidato/Vagas
A partir da análise temporal dos dados do
Campus Uberlândia Centro é possível notar que
houve uma redução do indicador em relação aos
anos anteriores. Este fato se deve, em primeiro lugar,
à correção realizada no SISTEC, visto que os dados
dos anos anteriores estavam incorretos e, após
conferência continuam com inconsistências em
2018, em relação ao número e tipos de cursos
ofertados, assim como, ao número de vagas
ofertadas. Além disso, se analisarmos a relação
Candidato/Vagas de todo o IFTM em 2017, que é 5,45

candidatos por vagas, o Campus Uberlândia Centro
possui um indicador bem maior, 10,63, que é quase o
dobro em comparação ao todo, além de ser o
campus com o maior índice dentre todos os campi.
Em 2018, nota-se pela Plataforma Nilo Peçanha
uma queda geral no índice de Inscritos/Vagas em todo
o IFTM, o qual possui como índice geral, 3,19. Assim,
mais uma vez, o Campus Uberlândia Centro possui o
índice 8% maior do que o dobro do índice geral do
referido Instituto Federal, ou seja, 6,93, sendo o
campus, dentre os nove campi, com maior índice de
Inscritos/Vagas, o que denota a atratividade do campus
na microrregião em que está inserido, assim como, a
valoração do trabalho desenvolvido por docentes e
técnicos-administrativos no âmbito do campus, nos
eixos de ensino, pesquisa e extensão.
3. Relação Concluintes/Aluno
No que se refere a este indicador o campus
mantêm a tendência de crescimento em relação
aos anos anteriores, destacando o crescimento de
mais de 300% de 2017 em relação à 2016, passando
de 9% para 31,2%. O aumento deste indicador se
deve ao esforço conjunto de coordenadores de
curso, equipe pedagógica e Coordenação Geral de
Ensino, Pesquisa e Extensão no sentido de proporcionar ao estudante condições para a conclusão do
curso. Dentre as ações tomadas neste sentido
estão a oferta de disciplinas semipresenciais, oferta
de turmas especiais, mobilização dos setores de
estágio e TCC para ampliar as possibilidades de
ﬁnalização dos trabalhos de estágio e conclusão de
curso dos alunos.
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Além disso, esse crescimento se deve
também, à conclusão das primeiras turmas, em
2017, do curso Superior de Tecnologia em
Marketing e dos cursos Técnico em Administração
Integrado ao Ensino Médio e Técnico em
Computação Gráﬁca Integrado ao Ensino Médio.
Considerando todo o IFTM, o campus está
abaixo da média de 39%. Contudo é importante
destacar que os demais campi possuem uma
maior quantidade de turmas de estudantes dos
cursos Integrados ao Ensino Médio o que garante
um número expressivo de concluintes uma vez
que estes cursos, historicamente, possuem um
baixo índice de evasão. O campus Uberlândia
Centro iniciou as primeiras turmas de cursos
integrados no ano de 2015 e, conforme previsto
em relatórios de gestão anteriores, o indicador
melhorou a partir de 2017.
Em 2018, o índice Concluintes/Aluno
apresentou queda, chegando a 21,12%, uma
queda de 32,3% no índice de um ano para o outro.
Isso deve-se a uma queda nas conclusões nos
cursos de graduação e de pós-graduações,
esforço esse bastante expressivo em 2017, o que
culminou no crescimento do referido índice.
Outro fato relevante é que alguns cursos tiveram
suas coordenações alteradas devido ao processo
de eleições para coordenadores de cursos e tais
ações de apoio à conclusão do curso por parte dos
coordenadores não foram continuadas. As ações
tomadas pela coordenação sobre a questão foi a
orientação dos novos coordenadores e o acompanhamento dos processos de conclusão do curso,

como montagem de horários que favoreçam o
cumprimentos das disciplinas reprovadas, a
indicação de orientadores para os alunos
realizarem seus trabalhos de conclusão de cursos
e a oferta de cursos e palestras de forma que o
aluno consiga cumprir sua carga horária de
atividades complementares.
4.índice de Eﬁciência Acadêmica – Concluintes
Em relação aos anos anteriores é possível
perceber que este indicador mantém a tendência
de crescimento, porém em 2017 houve uma
queda de 8,6% em relação à 2016 passando o
índice de 38,4% para 35,1%. Porém em 2018, o
índice de Eﬁciência Acadêmica, o qual considera
as matrículas e conclusões do ciclo, mostra um
crescimento de 45,9% passando de 35,1% para
51,2%. Isso mostra os esforços de todo o corpo
docente e técnicos-administrativos do campus
em auxiliar o aluno a concluir o curso no tempo
regular, pois o IFTM vem realizando um trabalho
de prevenção e diminuição da retenção e evasão,
coordenado por ações da comissão do PAPEE.
Porém, é importante ressaltar que cursos na área
de exatas (computação) um dos eixos direcionadores dos cursos do campus, historicamente,
apresentam altos índices de retenção de alunos, o
que prejudica esse índice.
Apesar do campus ter apresentado em 2017
um índice abaixo da média geral de 40,3%,
considerando todo o IFTM, em 2018, o índice do
campus foi 51,2%, sendo esse maior do que a
média geral da instituição, 46,8% e maior também

que a média geral de todas as instituições que
compõem a Plataforma Nilo Peçanha, que é de
48,2%. O índice do campus é o terceiro maior do
IFTM, sendo que o campus Uberlândia Centro
possui a menor evasão dentre os nove campi da
instituição, 45,19%. Tais resultados demonstram
os esforços do campus nas ações de permanência
e êxito do Programa de Ações para Permanência e
Êxito dos Estudantes (PAPEE) do IFTM.
5. Índice de Retenção do Fluxo Escolar
Apesar de uma histórica tendência em
crescimento, em 2017, esse indicador caiu drasticamente de 29,6% para 11,1%, o que representa uma
queda de 62,5%, e em 2018 caiu mais 33,5%,
chegando a 7,38%. Isso deve-se aos esforços já
descritos no item Relação Concluintes/Aluno para
redução da retenção e evasão dos cursos,
mostrando que tais ações têm conseguido
melhorar, signiﬁcativamente, o índice de
Eﬁciência Acadêmica do campus. Vale ressaltar
que, com a entrada anual dos cursos, o cumprimento de dependências ﬁca bastante prejudicado, uma vez que o aluno pode ter que aguardar
até dois semestres para ter novamente a oferta
regular da disciplina pendente. Isso resulta no atraso
da conclusão do curso dentro do prazo previsto,
justiﬁcando a retenção. Porém, a Coordenação Geral
de Ensino, Pesquisa e Extensão, juntamente com as
coordenações de curso e o Núcleo de Apoio
Pedagógico tem buscado estratégias para minimizar
os efeitos da anualidade no currículo, as quais
impactam na retenção do aluno.
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6. Relação de Alunos/docente em Tempo Integral
O indicador calculado pelo MEC apresenta
algumas inconsistências, a diﬁculdade de
cruzamentos dos dados do SISTEC com o SIAPE,
conﬁrmada pela nota de aviso na Plataforma Nilo
Peçanha no item 5.6, além disso, considera o IFTM
como um todo, não realizando o ﬁltro por campus,
e por ﬁm considera de maneira duplicada o
professor efetivo do quadro permanente e o seu
respectivo substituto, conforme o caso. O índice
real do campus Uberlândia Centro, em 2017, seria
em torno de 20,94%, o qual considera 54 professores lotados no campus. Considerando este
número houve uma piora no índice em relação à
2016 e que ultrapassa o limite estabelecido pela
lei, a qual estabelece a RAP em, no máximo, 20.

Para 2018, o campus teve uma professora
que se aposentou a qual não teve até o início de
2019 o preenchimento de sua vaga, diminuindo a
quantidade de professores lotados no campus de
54 para 53 docentes em tempo integral. Assim, o
índice em 2018 ﬁcou em 21,98%, o que denota um
aumento da Relação Matrículas/Professor,
explicitando a urgência do campus no preenchimento da vaga da professora aposentada. Porém,
mesmo considerando o preenchimento da vaga
mencionada ainda sim o índice ﬁcaria maior do
que em 2017, 21,57%. Considerando o máximo de
20, conforme estabelece a lei, é urgente a necessidade de mais códigos de vagas aos campus para
adequação da relação matrículas/professor. Vale
ressaltar que a RAP do campus Uberlândia Centro
é maior que a média do IFTM, conforme dados da
Plataforma Nilo Peçanha.

7. Número de Alunos Matriculados Por Renda Per
Capita Familiar
O indicador apontou em 2017 que 37,6%
não declarou a renda per capita familiar, somente,
62,4% dos estudantes. Assim destes, 46,2%
possuem renda per capita familiar até 2,5 salários
mínimos, ou seja, dos 706 alunos que declararam
renda, somente 326 alunos possuem até 2,5
salários mínimos de renda per capita familiar.
Em 2018, 32,5% não declararam a renda per
capita familiar, mostrando uma diminuição de
13,6% de um ano para o outro, ou seja, mais
alunos passaram a declaração suas rendas. Dos
67,5% que declararam renda, 62,6% possuem
renda per capita familiar até 2,5 salários mínimos,
o que representa em valores absolutos que, dos
745 alunos matriculados que declararam renda,
466 possuem renda até 2,5 salários mínimos.
Este dado aponta que o campus vem
cumprindo sua função social de atender a parcela
da população com menor renda, conforme dados
declarados de um ano para o outro, aumentando
de 326 para 466 alunos que renda per capita
familiar de até 2,5 salários mínimos, de forma a
demonstrar o alcance da instituição em todas os
níveis de classes sociais, principalmente, nas
classes menos abastadas.
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Informações Sobre Projetos e Programas Financiados com Recursos Externos
PROGRAMA E EDUCAÇÃO TUTORIAL – PET
O PET constitui-se em programa de educação tutorial desenvolvido em grupos organizados
a partir de cursos de graduação, orientados pelo
princípio da indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão e tem por objetivos:
a)desenvolver atividades acadêmicas em
padrões de qualidade de excelência,
mediante grupos de aprendizagem tutorial
de natureza coletiva e interdisciplinar;
b)contribuir para a elevação da qualidade da
formação acadêmica dos alunos de graduação;

No IFTM, o PET aprovado em 2010 foi do curso
de Engenharia Agronômica no Campus Uberaba
iniciando as atividades em dezembro de 2010.
Bolsas (PET/IFTM) – Modalidade de bolsa:
1. Aluno Bolsista: discentes de graduação do
curso de Engenharia Agronômica/Campus
Uberaba, no valor de R$ 400,00;
2. Tutor: professor tutor, no valor de R$ 2.200,00
No programa no ano de 2018 são 12 alunos
bolsistas e 1 professor tutor. O valor de custeio de
R$ 4.800,00.

escola de educação básica, a partir da segunda
metade de seu curso.
Essa imersão deve contemplar, entre outras
atividades, regência de sala de aula e intervenção
pedagógica, acompanhadas por um professor da escola
com experiência na área de ensino do licenciando e
orientadaporumdocentedasuaInstituiçãoFormadora.
A Residência Pedagógica, articulada aos demais
programas da Capes compõem a Política Nacional,
tem como premissas básicas o entendimento de que a
formação de professores nos cursos de licenciatura
deve assegurar aos seus egressos, habilidades e
competências que lhes permitam realizar um ensino
de qualidade nas escolas de educação básica.

c)estimular a formação de proﬁssionais e
docentes de elevada qualiﬁcação técnica,
cientíﬁca, tecnológica e acadêmica;

Subprojeto (IFTM) / RP – obs.: cf. projeto institucional aprovado no Edital Capes nº 6/2018 Residência pedagógica:

d)formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior
no país;

Campus Uberaba (IFTM): Licenciatura em
Ciências Biológicas e Licenciatura em Química:
MULTIDISCIPLINAR (BIOLOGIA E QUÍMICA)

e)estimular o espírito crítico, bem como a
atuação proﬁssional pautada pela cidadania
e pela função social da educação superior.

Bolsas (RP/ IFTM) – A CAPES concede quatro
modalidades de bolsa aos participantes do
projeto institucional:

f)introduzir novas práticas pedagógicas na
graduação;
g)contribuir para a consolidação e difusão
da educação tutorial como prática de
formação na graduação; e
h)contribuir com a política de diversidade na
instituição de ensino superior – IES, por meio
de ações aﬁrmativas em defesa da equidade
socioeconômica, étnico-racial e de gênero.

Fonte: Sistema de Gerenciamento de Bolsas – SigPET/MEC

Programa Institucional de Residência Pedagógica
Rp/Capes
O Programa de Residência Pedagógica é uma
das ações que integram a Política Nacional de
Formação de Professores e tem por objetivo induzir o
aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de
licenciatura, promovendo a imersão do licenciando na

1.Residente: para discentes com matrícula
ativa em curso de licenciatura que tenham
cursado o mínimo de 50% do curso ou que
estejam cursando a partir do 5º período, no
valor de R$400,00 (quatrocentos reais);
2.Coordenador Institucional: para docente
da IES responsável pelo projeto institucional
de Residência Pedagógica, no valor de R$
1.500,00 (um mil e quinhentos reais);
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3.Docente Orientador*: para o docente que
orientará o estágio dos residentes estabelecendo a relação entre teoria e prática, no valor
R$1.400,00 (um mil e quatrocentos reais);

Total de bolsas por modalidade/ RP / IFTM
(ref.: 2018)

Fonte: Portal – CAPES.

Subprojetos (IFTM) / PIBID – O PIBID-IFTM aprovado
no Edital Capes PIBID 2014/ 2018 apresenta dois
subprojetos:

4.Preceptor: para o professor da escola de
educação básica que acompanhará os residentes na escola-campo, no valor de R$ 765,00
(setecentos e sessenta e cinco reais).
* Segundo o Edital n.06/2018, apenas os
programas com mais de um núcleo,
fazem jus à bolsa para o docente
orientador. Desta forma, o Programa da
Residência Pedagógica – IFTM possui
apenas orientações voluntárias.

As bolsas são pagas pela CAPES diretamente
aos bolsistas, por meio de crédito bancário em
contas correntes pessoais.
Escolas participantes / conveniadas (RP / IFTM)
– ref.: 2018:

Informações gerais – valor das bolsas por
subprojeto e curso por mês/RP/ IFTM(ref.: 2018)

Fonte: Plataforma Freire e informações fornecidas pela
Profa. Dra. Helena Maria de Almeida Mattos Martins dos
Santos Ali (Coordenadora Institucional – RP/ IFTM)

Programa Institucional De Bolsa De Iniciação À
Docência (pibid/capes)

* O projeto foi implantado a partir de agosto de 2018
Fonte: Sistema de Controle de Bolsas e Auxílios – SCBA / CAPES

- Subprojeto Biologia - Campus Uberaba (IFTM):
Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas.
- Subprojeto Interdisciplinar (Biologia,
Ciências Sociais e Química) – Campus
Uberaba: Cursos Ciências Biológicas,
Ciências Sociais e Química.
- Subprojeto Química - Campus Uberaba:
Curso de Licenciatura em Química.

TOTAL: 28 (vinte e oito) bolsas em vigência/ mês
– ref.: 2018
Fonte: Sistema de Controle de Bolsas e Auxílios – SCBA / CAPES

didático-pedagógicas sob orientação de um docente
da IES e de um professor da escola.

O PIBID é uma iniciativa de fomento ao
aperfeiçoamento e a valorização da formação de
professores para a educação básica. Ele consiste na
concessão, pela CAPES, de bolsas a alunos de
licenciatura participantes de projetos de iniciação à
docência desenvolvidos por Instituições de
Educação Superior (IES) em parceria com escolas de
educação básica da rede pública de ensino.
Os projetos devem promover a inserção dos
estudantes de licenciatura no ambiente de ensino
das escolas públicas desde o início da sua formação
acadêmica para que desenvolvam atividades

- Subprojeto Informática – Campus Uberlândia
Centro: Curso Licenciatura em Computação.
O PIBID-IFTM aprovado no Edital Capes
PIBID n.º 7/2018 apresenta dois subprojetos.
- Subprojeto Multidisciplinar (Biologia e
Química) - Campus Uberaba (IFTM): cursos de
licenciatura em Ciências Biológicas e Química.
- Subprojeto Matemática - Campi Paracatu e
João Pinheiro.
Bolsas (PIBID / IFTM) – A Capes concede quatro
modalidades de bolsa aos participantes do projeto
institucional:
- Iniciação à docência – para estudantes de
licenciatura das áreas abrangidas pelos
subprojetos – 54 (cinquenta e quatro) bolsas de
R$ 400,00 (quatrocentos Reais) mensais.
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- Supervisão – para professores de escolas
públicas de educação básica que orientam e
acompanham os bolsistas de iniciação à
docência – seis bolsas de R$ 765,00 (setecentos
e sessenta e cinco Reais).
- Coordenação de área – para professores da
IES, vinculados aos cursos de licenciatura, que
coordenam subprojetos – duas bolsas de R$
1.400,00 (um mil e quatrocentos Reais).

Bolsas por modalidade PIBID-IFTM (ref.: 2018)

Informações gerais - valor das bolsas por subprojeto e curso por mês PIBID-IFTM (ref.: 2018) ²

Fonte: Sistema de Controle de Bolsas e Auxílios – SCBA / CAPES

Escolas conveniadas PIBID-IFTM (ref.: 2018)

- Coordenação institucional – para o professor
da IES que coordena o PIBID – uma bolsa de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos Reais).

2 Os subprojetos foram implantados a partir de setembro de 2018.
Fonte: Sistema de Controle de Bolsas e Auxílios – SCBA / CAPES

Bolsas por modalidade PIBID-IFTM (ref.: 2018)

TOTAL: 63 (sessenta e três) bolsas em vigência –
ref.: 2018
Fontes: Sistema de Controle de Bolsas e Auxílio – SCBA / CAPES e Plataforma Freire.

Valor das bolsas por subprojeto e curso por mês –
PIBID-IFTM (ref.: 2018) - edital 2014-2018.¹

Fonte: Sistema de Controle de Bolsas e Auxílios – SCBA / CAPES

Escolas conveniadas (PIBID-IFTM) – ref.: 2018
Fonte: Sistema de Controle de Bolsas e Auxílios – SCBA / CAPES

Fonte: Sistema de Controle de Bolsas e Auxílios – SCBA / CAPES

1 Esse edital teve vigência até fevereiro de 2018, sendo a última cota de
bolsas recebida pelos membros do programa em março de 2018.
Fonte: Sistema de Controle de Bolsas e Auxílios – SCBA / CAPES e
informações fornecidas pelo Profa. Dra. Ana Isa Marquez Rocha Machado
(Coordenadora Institucional – PIBID / IFTM – edital 2014-2018)
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5. ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO

O Instituto Federal do Triângulo Mineiro,
assim como qualquer outro órgão federal,
discrimina anualmente por meio de sua proposta orçamentária, as ações e naturezas de
despesas que deverão ser contempladas no ano
vindouro, segundo planejamento e expectativas
da UPC. O processo de elaboração da proposta
orçamentária se inicia com a deﬁnição dos
limites orçamentários de cada uma de suas
unidades (campi e reitoria) que, no caso do IFTM,
é de responsabilidade da SETEC – Secretaria de
Educação Tecnológica.
Concatenando as propostas de cada
campus e da reitoria, tem-se a proposta do IFTM,
cujos valores monetários de cada natureza de
despesa, ação e fonte de recurso são lançados no
sistema integrado de planejamento e orçamento
do governo federal (SIOP). A soma dos valores
lançados pelo IFTM com os valores dos outros
órgãos da Administração Federal resulta na Lei
Orçamentária Anual (LOA).
Vale ressaltar que, ao elaborarem suas
propostas orçamentárias para o próximo ano, os
campi e reitoria observam, além de outras
variáveis, os objetivos e metas descritas no Plano
de Desenvolvimento Institucional (PDI), para
aquele mesmo ano. Com isso, os recursos, ao
serem liberados para empenho, vão colaborando
gradativamente com a realização do plano
estratégico do IFTM. Nos gráﬁcos a seguir, há um
panorama da alocação dos recursos para 2018,
por campus e total (IFTM).

99

Percebe-se claramente que grande parte
dos recursos (limites orçamentários) recebidos
em 2018 foi para o custeio do Instituto, ou seja,
para o pagamento de despesas não discricionárias. Em outras palavras, custeou despesas
obrigatórias como terceirizados, água, luz,
internet, taxas, impostos e outras despesas de
funcionamento como material de expediente e
de insumos para as aulas práticas dos alunos.
Em 2018, o orçamento destinado para investimento ﬁcou em exatos R$350.000,00, dos quais
R$ 300.000,00 foram oriundos de emenda
parlamentar e R$50.000,00 de receita própria do
Campus Uberlândia.
Aprovada a LOA pelo Congresso
Nacional, o IFTM tem a expectativa de gastar
os recursos mediante a arrecadação de
receita por parte do governo federal. Vale
ressaltar que os recursos alocados na proposta
orçamentária podem sofrer variações na
execução dependendo das necessidades que
surjam ao longo do ano. Os recursos do IFTM
que foram consumidos em 2018, buscando o
alcance dos objetivos e das metas relacionadas
no seu PDI, são demonstrados no capítulo 4.
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Declaração do Pró-reitor de Administração e do Pró-reitor de Desenvolvimento Institucional

Pró-reitor de
Desenvolvimento Institucional,
Gustavo Goulart Martins

Pró-reitor de Administração
Marco Antônio Maciel Pereira
No IFTM, as Pró-reitorias de Administração
(PROAD) e de Desenvolvimento Institucional
(PRODIN) trabalham conjuntamente para
desempenharem, com eﬁciência, os processos
ligados ao planejamento, orçamento e administ ra ç ã o . P o r i n t e r m é d i o d a D i re t o r i a d e
Administração (DA), ligada à PROAD, e da
Coordenação Geral de Planejamento
Institucional (CGPI), ligada à PRODIN, as atividades relacionadas a esses processos, são executadas ao longo do ano.
As competências regimentais da DA, bem
como da CGPI, estão na Resolução Ad
Referendum nº 30, de 05 de setembro de 2018.
De acordo com o regimento geral do IFTM,
compete à DA planejar, coordenar, supervisionar
e orientar as ações relacionadas às áreas de
orçamento, ﬁnanças, contabilidade, material,
imóveis, infraestrutura, contratos, licitações e

demais atividades de apoio administrativo e à
CGPI, promover o planejamento institucional
através de ações coordenadas, integradas e
orientadas, oferecendo a articulação entre as
diversas áreas de atuação, visando ao alcance dos
objetivos e metas do IFTM.
Os objetivos estratégicos da DA e da CGPI
estão alinhados aos objetivos e metas do IFTM. Um
dos pilares dessas duas áreas é o trabalho conjunto,
já que algumas atividades de uma impactam
diretamente nas atividades da outra. Um claro
exemplo se refere ao Enterprise Resource Planning
(ERP), sistema integrado de gestão que está sendo
desenvolvido pelo IFTM desde o ano de 2013.
Alguns módulos desse sistema foram construídos
conjuntamente pelas duas áreas, o que permitiu
que os processos e as atividades se tornassem mais
céleres e eﬁcazes.
Das ações realizadas em 2018, podemos
destacar as seguintes:
a)melhorias nos módulos do ERP (planejamento
e licitações);
b)gestão eﬁcaz do banco de itens do IFTM;
c)adoção da matriz de descentralização de
recursos (MDR), mecanismo que rateia o
orçamento do IFTM aos centros de custos, atores
que transformam o recurso em insumos;
d)projeto “Papel Zero”, para o qual pretende-se a
médio prazo, diminuir ao máximo as impressões;

e)Capacitação in company, por proﬁssional de
renome nacional, de mais de 70 servidores de
todos os campi simultaneamente, em relação às
mudanças que a IN 05/2017 trouxe à gestão de
serviços; a capacitação de todos os engenheiros
da instituição em gestão de contratos; e a criação
de diversas normativas internas, como a Norma
Operacional para a realização do inventário
anual de bens e a Norma Operacional de
procedimentos de transportes;
f)investimentos realizados ainda em 2018, como
acessibilidade, drenagem e coberturas das marquises da Reitoria; execução do projeto de incêndio da
Unidade II do Campus Avançado Uberaba Parque
Tecnológico; contratação de projetos elétricos para
reforma do Campus Uberaba; implantação das
lagoas de decantação da bovinocultura, construção
das 10 salas de aula, ﬁnalização do Almoxarifado e
recuperação estrutural de bloco com avarias do
Campus Uberlândia; execução do projeto de
paisagismo e urbanismo do Campus Paracatu;
execução do projeto de incêndio, continuação da
construção do Bloco F e contratação de projetos
elétricos para o Campus Ituiutaba; conclusão da
reforma do bloco II do Campus Patos de Minas;
continuação da execução de bloco de salas de aula
do Campus Patrocínio; e contratação de projetos as
built e da execução da drenagem e esgoto do
Campus Avançado Campina Verde. Além disso,
houve a aquisição de diversos equipamentos para
todas as unidades do IFTM.

101

Sobre oportunidades e melhorias para os anos
vindouros, podemos destacar os novos módulos do
sistema ERP, dentre eles, o módulo ﬁnanceiro, que
permitirá, dentre outras funções, empenhar as
despesas por centros de custos e apresentar, de
maneira atualizada, os saldos disponíveis em cada
ação / natureza de despesa; e o módulo de contratos,
que permitirá uma mais eﬁciente gestão contratual, já
que promoverá o acompanhamento da ﬁscalização
em tempo real.
Como desaﬁos futuros, pode-se citar a
necessidade de lidar com a burocracia pública, pois
muitas vezes engessa procedimentos que poderiam
ser facilmente realizados de outra forma. Para
minimizá-los, entretanto, procedimentos operacionais e gerenciais estão constantemente sendo
revistos no âmbito da Diretoria de Administração e do
Planejamento Institucional.
A conformidade e a conﬁabilidade de gestão
deste capítulo encontram-se fundamentadas em
informações extraídas dos principais sistemas
gerenciais da Administração Pública (SIAFI, SIAPE,
SIADS e SIASS) e foram atestadas nas declarações de
conformidade apresentadas pelos gestores responsáveis nos órgãos vinculados à conta deste Relatório de
Gestão 2018. Além disso, estas estão sempre à
disposição das unidades / órgãos competentes por
sua ﬁscalização, sendo estes internos (como a
auditoria interna) ou externos (TCU, CGU, etc.).
Concluindo, DECLARAMOS que os padrões de
gestão do Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM)
atendem aos requisitos de conformidade e conﬁabilidade das informações prestadas nesse capítulo.

Eﬁciência e Conformidade Legal
de áreas relevantes de gestão
Gestão orçamentária e ﬁnanceira
A cada exercício ﬁnanceiro, os valores a serem
utilizados pelo IFTM é consignado na Lei
Orçamentária Anual - LOA. Para o exercício de 2018,
a execução orçamentária foi primordialmente
baseada nos créditos consignados na LOA 2018,
acrescidos de aportes recebidos por intermédio de
emendas parlamentares e liberações de créditos
por parte do MEC, via Secretaria de Educação
Proﬁssional e Tecnológica - SETEC, além dos
valores autorizados relativos a Superávit
Financeiro (ref. a arrecadação própria de anos
anteriores e cujos valores não foram utilizados).
Os valores analisados representam os créditos
destinados a atender as despesas com pagamento de
pessoal, manutenção e custeio das unidades, bem
como investimentos realizados em 2018, demonstrando a dotação inicial, acréscimos e reduções, e, a
partir dos valores ﬁnais, o total empenhado.

Execução orçamentária
O IFTM possui uma estrutura multicampi,
constituída pelos campi e Reitoria, com isso a
execução orçamentária ocorre de forma descentralizada em relação às despesas relativas a custeio e
investimentos, sendo que, para despesas de
pagamento de pessoal, encargos e benefícios aos
servidores, o orçamento é executado exclusivamente na Reitoria, em conformidade com o
disposto no art. 9º da Lei 11.892/2008.
Para 2018, a dotação orçamentária ﬁnal recebida
pelo IFTM, para execução nos campi e Reitoria, foi de
245.992 milhões. Considerando o orçamento aprovado
na LOA 2018 para custeio e investimento, acrescidos dos
aportes orçamentários relativos às transferências
recebidas por Termo de Execução Descentralizada
(orçamentos advindos do MEC), de Emendas
Parlamentares e Superávit Financeiro, os valores
empenhados atingiram o patamar de 40.256 milhões
(sendo para Custeio: 31.121 milhões e para
Investimentos: 9.135 milhões).

Fonte: Tesouro Gerencial (21/02/2019)
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Investimento: abrangem os gastos diretamente
direcionados ao patrimônio permanente, tais
como obras, instalações, aquisições de material
permanente, softwares e soluções de TI.

No tocante a valores efetivamente empenhados
de R$ 243.705.861, excetuando as despesas diretamente relacionadas a pagamento de pessoal, encargos e
benefícios concedidos a servidores, o empenho das
despesas, em 2018, alcançou os limites de R$ 30.356
milhões, para aquelas relativas a custeio e manutenção, e de R$ 9.133 milhões em investimento.

Fonte: Tesouro Gerencial (21/02/2019)

Fonte: Tesouro Gerencial (21/02/2019)

Alocação Orçamentária – Finalidade dos recursos
Dentro do aspecto de execução orçamentária,
relevante destacar que o orçamento é planejado e
aprovado com base em Programas de Governo e
mais especiﬁcamente em Ações direcionadas às
atividades da Instituição:

Para execução das despesas o orçamento é
subdivido em categorias de gastos sendo:
Gastos com pessoal: reúne os gastos com
pagamento de pessoal e encargos patronais,
bem como auxílios e benefícios (transporte,
alimentação, pré-escolar, funeral, natalidade,
assistência a saúde e exames periódicos,
ajudas de custo e moradia)

Execução orçamentária por grupo e elemento
de despesa
Elemento de Despesa: classiﬁcação dos
insumos utilizados ou adquiridos.
Grupo de natureza de despesa: classe de
gastos em que foi realizada a despesa.

Custeio: despesas diretamente ligadas às
atividades da Instituição, relativas a manutenção geral, assistência ao estudante,
fomento à pesquisa, ensino e extensão,
aquisições de materiais de consumo e
serviços diversos.
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Fonte: Tesouro Gerencial (21/02/2019)

Execução orçamentária por modalidade de
licitação
De uma forma sucinta e gerencial, a tabela
abaixo apresenta informações sobre a realização das
despesas sob duas perspectivas: por modalidade de
contratação e por grupo e elemento de despesa. Os
valores são resultados da execução de todas as
unidades do IFTM, em 2017 e 2018:

A execução orçamentária depende não
somente da aprovação da LOA, Emendas e TEDs. A
efetiva utilização do orçamento está diretamente
relacionada à liberação de limites para empenho
das despesas. Tal limite é controlado e liberado pela
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento SPO/MEC. Em 2018, como nos exercícios anteriores
a liberação parcelada diﬁculta a realização e
desenvolvimento das aquisições e manutenção de
contratos, haja vista não haver um cronograma
deﬁnido para o recebimento do limite, nem tão
pouco uma deﬁnição quanto ao montante que será
liberado. Não obstante às diﬁculdades de
planejamento e execução, em 2018 a execução da
dotação consignados na LOA + Emendas + TED
(dotação atualizada) + Superávit Financeiro, ﬁcou
em 99% do montante disponibilizado.

Analisando apenas a dotação que está sobre
discricionariedade do IFTM, ou seja, aquela
direcionada para custeio e investimento, excetuando a execução dos créditos para pagamento de
pessoal ativo, inativo e pensionista, encargos e
benefícios, ﬁcou em torno de 98% para custeio e
100% em investimento.

Execução ﬁnanceira
VALOR TOTAL PAGO EM 2018

Fonte: Tesouro Gerencial (21/02/2019)
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Valores pagos por elemento de despesa - 2018
Respeitando a estrutura administrativa do
IFTM quanto à descentralização da execução
orçamentária e ﬁnanceira, considerando a
delegação de competência aos ordenadores de
despesas de cada campus, os recursos recebidos são
proporcionalmente distribuídos às UGs executoras.
Assim, a rotina de distribuição ﬁnanceira inicia-se
com a liberação dos recursos pela SPO/MEC com
base na liquidação total do IFTM, classiﬁcando em
fonte, categoria de gastos e tipo de recursos. Após o
recebimento pela Setorial Financeira da Reitoria, os
valores de liquidação são apurados, bem como
calculado o percentual liberado pela SPO/MEC. Em
seguida, os valores correspondentes à Reitoria e
campi são calculados e distribuídos proporcionalmente a cada Unidade Gestora - UG.
Destaca-se que a realização dos pagamentos
aos fornecedores, segue os critérios necessários
para atender às prioridades na ordem de pagamento
observando os prazos estabelecidos no cronograma
de pagamentos das obrigações, conforme disposto o
art. 5º da Lei 8.666/93, segregado por UG pagadora
e divulgado no site do IFTM.

Dentre os valores liquidados (despesas em
condições de serem pagas), os valores pagos em
2018, ﬁnalizou em 92% para as despesas relativas
ao custeio (incluindo benefícios e auxílios concedidos a servidores) e 55% dos valores liquidados
relativos a investimento.

CUSTEIO (incluídos os benefícios e auxílios a
servidores)

Gastos com pessoal e encargos
As despesas de custeio foram pagas no
montante de 92% dos valores liquidados, mas
representa 73 % do valor empenhado.

Investimentos

Embora o pagamento de pessoal tenha sido
executado totalmente dentro do exercício de
2018, a alteração da sistemática de emissão de
ordem bancária, realizado do STN, contabiliza os
pagamentos da folha de dezembro/18 como saída
ﬁnanceira em janeiro/2019.
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As despesas de investimento foram pagas no
montante de 55% dos valores liquidados, porém,
em relação ao total empenhado, os valores pagos
representam apenas 8%.

2018

Resumo valor pago 2018

2017

Dotação e execução das despesas IFTM em
2018 e 2017
Despesa empenhada: corresponde aos
empenhos das despesas correspondente à
execução orçamentária.
Despesa liquidada: corresponde às despesas
recebidas e em condições de pagamentos.
RP não processados: corresponde às
despesas que foram empenhadas e que não
estão em condições de serem pagas, por falta
de cumprimento das obrigações, tais como
entrega de bens e serviços.
Valores Pagos: corresponde às despesas que
foram efetivamente pagas durante o exercício.

GRUPO 1: Despesas de Pessoal - inclui as
despesas com pagamentos a servidores
ativos, inativos e pensionistas, além dos
encargos patronais.
GRUPO 3: Outras Despesas Correntes agrupa as despesas com custeio e
benefícios /auxílios concedidos.
GRUPO 4: Investimentos - este grupo
consta as despesas com aquisição de bens
permanentes, instalações e obras /serviços
de engenharia.
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As despesas empenhadas e não recebidas
para efetivação de pagamento em 2018, cujos saldos
ﬁcaram para 2019, são classiﬁcadas como Restos a
Pagar não Processados, correspondendo a 21% das
despesas do Grupo 3 (Outras Despesas Correntes) e
86% das despesas com Investimento (Grupo 4).
Principais desaﬁos
• O principal desaﬁo orçamentário é o montante
distribuído à Instituição, uma vez que o valor
sempre ﬁca aquém das necessidades de
crescimento e desenvolvimento programados
no Plano de Desenvolvimento Institucional.
• Após a aprovação da LOA (Lei Orçamentária Anual)
a administração dos valores ao IFTM é realizada
pelo MEC e o contingenciamento é realizado por
meio da retenção dos valores via liberação de limite
para empenho. Tal contingenciamento diﬁculta a
execuçãodoplanejado.
• Devido à indeﬁnição quanto ao percentual de
limites que serão liberados, bem como em que
época estarão disponíveis, são constantes as
reprogramações orçamentárias, durante o
exercício, visando manter as despesas
contratadas e com obrigações de continuidade
relativas aos serviços essenciais.

• Ainda devido a esse contingenciamento,
as aquisições de materiais e serviços,
ﬁcam prejudicadas, uma vez que as
licitações são realizadas porém o prazo
para aquisição é indeﬁnido, podendo
inclusive perder o prazo da proposta e
impossibilitando a contratação, principalmente no caso de obras.
• O fatiamento do orçamento, administrado
pela distribuição do limite para empenho,
imprime um descompasso entre as necessidades de contratação e a possibilidade de
empenho nos prazos planejados. Assim, a
liberação de limite ao ﬁnal do prazo para
empenho provoca as inscrições das
despesas em restos a pagar.
• No tocante à gestão orçamentária, o desaﬁo
maior foi a rotatividade de pessoal nos
setores de execução orçamentária/ﬁnanceira
e de atividades de contratação, de algumas
unidades, bem como a necessidade de
ampliação do quadro de pessoal que atua na
área, o que ainda não foi possível.

Ações futuras
• Continuidade nas ações de padronização de
rotinas administrativas, por meio de Normas
Operacionais de forma a intensiﬁcar a conformidade legal da gestão orçamentária e ﬁnanceira,
cujas ações abrangem as atividades de planejamento, procedimentos de aquisição (licitações,
contratos), execução orçamentária, ﬁnanceira e
contábil, controle de estoque e patrimonial.
• Aperfeiçoamento da gestão orçamentária,
oferecendo aos gestores atualização e capacitação para superação dos desaﬁos gerenciais.
• Revisão e otimização dos contratos visando
a melhoria tanto na contratação quanto na
prestação de serviços, promovendo a redução
de custos e consequente racionalização das
despesas de custeio e manutenção.
• Promover a divulgação das racionalizações
implantadas e dos resultados obtidos com
implementação das ações existentes.
• Acompanhar e promover o desenvolvimento,
capacitação e ampliação do quadro de pessoal
envolvido nas atividades de gestão orçamentária e
ﬁnanceira (licitação, contratos, controle patrimonial,
execuçãoorçamentária/ﬁnanceiraecontábil).
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Gestão de pessoas:
1)Conformidade Legal
Legislação aplicada:
Para a salvaguarda e atendimento à
legislação aplicável ao funcionalismo federal, a
área responsável pela gestão de pessoas do IFTM
veriﬁca e acompanha rotineiramente, no DOU e
no CONLEGIS (sistema de consulta de atos
normativos da APF), os atos normativos e demais
orientações emanadas pela Secretaria de Gestão
de Pessoas do então MPDG, Órgão Central do
SIPEC. Observa-se então um intrincado conjunto
de normas a serem compreendidas, atualizadas e
aplicadas no âmbito da gestão de pessoas,
destacando-se entre elas:
a)lei 8.112/1990 – Regime Jurídico Único dos
servidores públicos civis;
b)lei 8.745/1993 – contratação por tempo
determinado para atender à necessidade
temporária de excepcional interesse público;
c)lei nº 11.091/2005 – Plano de Carreira dos
Cargos Técnico-Administrativos em Educação
no âmbito das Instituições Federais de Ensino
vinculadas ao Ministério da Educação;
d)decreto 7.311/2010 – Quadro de Referência
dos Servidores Técnico-Administrativos em
Educação dos Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia vinculados ao MEC;
e)decreto 7.312/2010 – Banco de Professor
Equivalente de educação básica, técnica e
tecnológica dos Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia vinculados ao MEC;

f) lei nº 12.772/2012 – Plano de Carreiras
e Cargos de Magistério Federal; e
g) portaria MEC n° 246/2016
Dimensionamento de cargos e funções
nos IF´s;
h) portaria interministerial MPDG/MEC
nº 109/2017 – Procedimentos para
acréscimo ao orçamento de pessoal e
inclusão na PLOA;
i) orientações emanadas pelo Ministério
do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão disponibilizadas no CONLEGIS.
Órgãos de Controle e outros:
Além da SGP/MPDG, constantemente os
atos de pessoal são submetidos às auditorias
preventivas do TCU e CGU/MG, da auditoria
interna ou de sistema de trilhas de auditoria do
Ministério. Figuram entre as recomendações
realizadas pelos órgãos de controle no ano de
2018 temas inerentes a acumulação de cargos,
descumprimento de regime de dedicação
exclusiva, revisão e concessão de adicionais
ocupacionais e pagamento de substituição pelo
exercício de cargos comissionados.
Citam-se ainda diligências e solicitações de
parte do Ministério Público Federal,
Procuradoria/ Justiça Federal, Ouvidoria e
Serviço de Informação ao Cidadão que resultaram em 2018 em expressiva demanda para a
Gestão de Pessoas, as quais o IFTM buscou
atender em sua integralidade.

Indicadores de Conformidade:
Para aferir a conformidade nos processos de
Gestão de Pessoas em 2018, o IFTM fez uso dos
indicadores abaixo:
a) aferição e acompanhamento do PDI, em
especial os 03 objetivos e 10 metas inerentes
à Gestão de Pessoas descritas no documento
do Capítulo “Perspectiva de Pessoas,
Infraestrutura e Inovação”, cujos resultados
aferidos em 2018 foram inseridos no
Capítulo 05 deste Relatório de Gestão;
b) controle e acompanhamento das autorizações de acesso às Declarações de Bens e Renda
por parte de praticamente 100% dos servidores
do IFTM. Apenas um dos 114 servidores
ingressantes não autorizaram o acesso, situação
regularizada no início do exercício de 2019;
c) controle e acompanhamento do registro
junto ao sistema e-Pessoal do TCU de cerca
de 97 atos de admissão, 44 de desligamento
(03 de efetivos e 41 de temporários), 6 de
aposentadoria e 2 de pensão;
d) atendimento às determinações, recomendações e pedidos de subsídios dos Órgãos de
Controle Interno e Externo, inclusive controle
social exercido via sistemas oﬁciais como
Ouvidoria e SIC que contabilizaram 137
atendimentos a esses órgãos, descritos por
ordem decrescente: 57 pedidos via SIC, 29
indícios pelo CGU/TCU, 27 subsídios judiciais, 15
pedidos de ouvidoria, 4 SA da auditoria interna, 3
ciclos de trilhas do MPDG e 2 pedidos do MPF.
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VALOR TOTAL PAGO EM 2018

suplementar, 38 concessões/revalidação de
adicionais a servidores, 24 laudos para adicional
ocupacional e 19 avaliações ambientais de
terceirizados.

2) Avaliação da força de trabalho:

neste parâmetro veriﬁca-se no gráﬁco a seguir, a
distribuição por faixa salarial onde 77,04% dos
servidores recebem até R$ 6.000,00 reais a título
de vencimento básico.
Distribuição dos servidores por
faixa salarial: Vencimento Básico

Apresenta-se neste tópico a análise das
principais variáveis que repercutem no contexto
geral da composição da força de trabalho.
e) aferição de 1618 dados e análise de 75
inconsistências de informações de UORGs e
de Pessoal para validação junto à Plataforma
Nilo Peçanha;
f) homologação, acompanhamento de
processos de Reposição ao Erário e implementação em folha. Em 2018 houve a
inclusão de 12 processos que representarão
ao ﬁnal o montante de R$ 133.068,42
devolvidos à União;
g) instrução, cadastro e acompanhamento
de cerca de 153 processos de Exercícios
Anteriores que geraram um passivo global
de R$ 1.065.700,61;
h) acompanhamento de processos de
concessões, licenças e benefícios, dos mais
variados, entre os quais destacam-se 950
procedimentos diretamente ligados à folha
de pagamento distribuídos entre 308
progressões por mérito, 189 progressão
docente, 133 progressões por capacitação, 88
IQ, 35 RSC, 60 RT, 56 ressarcimento à saúde

Na interpretação dos dados convencionouse o uso do termo “colaborador” para a força de
trabalho de forma geral, ressalvados estagiários e
terceirizados, restringindo o termo “servidor” aos
ocupantes de cargos públicos de provimento
efetivo. Sempre que necessário, adotou-se o mês
de dezembro de 2018 como mês de referência das
informações, sendo que as extrações foram
realizadas a partir da base de dados dos sistemas
de governo, em especial o Sistema Integrado de
Administração de Recursos Humanos (SIAPE) e
complementarmente dados dos órgãos de
controle, dos sistemas oﬁciais como SIAFI, SIORG,
SISAC, e-Pessoal, SIOP, SIC, Ouvidoria e ainda
outras fontes como o sistema de gestão de
pessoas do IFTM.

Fonte: SIAPE, dez/2018
* Não computados 03 servidores em licença não remunerada.

Colaboradores por gênero:
Quanto ao gênero, o sexo masculino conta
com 53% dos colaboradores do IFTM em relação a
47% do sexo feminino conforme demonstrado no
gráﬁco a seguir.
Distribuição dos colaboradores por gênero

Servidores por faixa salarial de vencimento básico:
A remuneração atual dos servidores foi
ﬁxada pela Lei nº 13.325/2016 e sofre variações de
acordo com a carreira, nível, classe e padrão do
cargo e por isso foi considerada na análise da
variável apenas a parcela comum às duas
carreiras, ou seja, o vencimento básico. Com base

Fonte: SIAPE, dez/2018
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Deﬁciências:

Colaboradores por faixa etária:

Servidores por carreira:

Constam nos assentamentos 14 pessoas
com alguma deﬁciência: auditiva, física, visual ou
múltipla, todas elas pertencentes ao quadro ativo
permanente representando 1,19% no universo de
colaboradores. O tipo de deﬁciência mais
recorrente é a física com 64,29% das ocorrências
seguida pela visual com 21,43% dos casos de
deﬁciência descritos no gráﬁco a seguir.

A formação do quadro do IFTM possui cerca
de 57,89% de colaboradores que se encontram,
conforme gráﬁco a seguir, com idade até 30 anos
(14,75%) ou entre 31 e 40 anos (43,14%). A faixa de
41 a 50 anos é a segunda maior com 25,23%, sendo
que as faixas acima de 51 anos representam
apenas 16,88% de toda a força de trabalho.

O total de 1.125 servidores de carreira em
exercício no IFTM é composto de 558 PEBTT, 561
TAE e 06 servidores (02 professores e 04 administrativos) requisitados, em colaboração técnica ou
em exercício provisório. Nesse contexto a
distribuição por carreiras se encontra equilibrada
com 49,87% de professor e 50,13% de administrativo como demonstra o gráﬁco a seguir.

Distribuição dos colaboradores por faixa etária

Servidores por carreira

Fonte: SIAPE, dez/2018

Origem étnica dos colaboradores:

Fonte: SIAPE, dez/2018

Fonte: SIAPE, dez/2018

O quadro de colaboradores do IFTM é
composto, em ordem decrescente, por 809 brancos,
258 pardos, 68 pretos, 15 amarelos, 01 indígena
sendo que 22 colaboradores não informaram sua
etnia. Tais números demonstram que a maioria,
69,86% dos colaboradores, se declarou de etnia
branca seguida pelos declarados pardos com
22,28% conforme o gráﬁco abaixo.

Colaboradores por situação funcional:

Colaboradores por área de atuação:

Quanto à situação funcional do quadro de
colaboradores o gráﬁco a seguir permite a visualização
da sua distribuição constituída 95,4% por servidores
de carreira e 4,61% por pessoal com tipologia
funcional diversa como professor substituto,
colaborador técnico, exercício provisório, cedido,
requisitado ou nomeado em cargo de comissão.

A divisão dos colaboradores por área ﬁm ou área
meio de atuação apresentada no gráﬁco a seguir conta
com 72%, de colaboradores desempenhando
atividades na área ﬁnalística e 28% na área meio
assim consideradas as atividades de apoio e
suporte administrativo.

Distribuição dos colaboradores por etnia

Situação funcional

Fonte: SIAPE, dez/2018

Fonte: SIAPE, dez/2018

Colaboradores por área de atuação

Fonte: SIAPE, dez/2018
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Colaboradores por unidade:
Um importante dado na consolidação da
instituição é a gestão e acompanhamento detalhado da composição do quadro de colaboradores em
cada uma de suas unidades, especialmente em
relação aos servidores de carreira e ao modelo
tencionado pela Portaria interministerial MPDG/MEC
nº 246/2017. Nesse sentido, a distribuição de servidores, em relação ao modelo previsto por unidade na
citada portaria, se apresenta em sete campi aquém
do previsto, apesar de estar em três deles acima do
indicado. Voltando à analise dos colaboradores o
gráﬁco abaixo traz a distribuição dos mesmos entre
às unidades do IFTM.
Colaboradores por unidades

Fonte: SIAPE, dez/2018

3)Estratégia de recrutamento, seleção e alocação
de pessoas
Recrutamento e seleção de servidores:
A política de seleção e recrutamento adotada
pelo IFTM, para servidores das carreiras de PEBTT e
TAE, tem como regra constitucional o provimento
por meio de concurso público de provas ou de

provas e títulos recepcionada nos arts. 9º a 12º da
Lei 8.112/90, nas leis de re-estruturação das carreiras, a
saber: arts. 10º a 11º da Lei Nº 12.772/2012 (PEBTT) e
arts. 9º da Lei Nº 11.091/2005 (TAE) que se opera nos
termos dos arts. 10º a 19º do Decreto 6.944/2009.
Na preparação do concurso público é analisado o
quantitativo de vagas livres, bem como: a) os limites do
Banco de Professor-Equivalente (BPEq) do Decreto nº
7.312/2010 e nº 8.259/2014; b) os quantitativos do
Quadro de Referência de Servidores TAE (QRSTAE)
instituído pelo Decreto nº 7.311/2010, regulamentado
pelo art. 4º, § 1º do Decreto nº 7.232/2010; c) a demanda
dos Campi em consonância com a política de dimensionamento de cargos estabelecida pela Portaria
Interministerial 246/2016; e d) a Portaria Interministerial
MPDG/MEC nº 109/2017, que estabeleceu procedimentos
para projeções de pessoal com reﬂexos no orçamento
anual de pessoal e inclusão no Projeto de Lei
Orçamentária Anual (PLOA).
Em casos de necessidade urgente de pessoal
onde não exista concurso vigente e nem a possibilidade imediata de sua realização, o IFTM lança mão,
consoante permissivo legal, do aproveitamento de
candidatos em lista de espera em concursos públicos
promovidos por outras instituições federais de
ensino ou análise de pedidos para redistribuição de
servidores nos termos do art. 37 da Lei 8112/90.
Alocação e remoção de servidores:
A reposição de servidores, na maioria das
vezes ocorre de forma direta face a relação 1/1
entre “servidor nomeado” e “existência da vaga pelo
desligamento decorrente de vacância, redistribuição ou aposentadoria” subsidiada a alocação,
remoção e movimentação de servidores, quando

aplicável, pela análise de currículo. A remoção entre
unidades/setores tem a preferência na alocação
dos servidores e se opera via Cadastro Permanente
de Reserva (CPR), dispositivo interno criado pela
Portaria Normativa do IFTM 02/2015 com base no
art. 36 da Lei 8.112/90. Segue resumo no quadro a
seguir dos editais abertos e resultados relativos ao
recrutamento, seleção e redistribuição/remoção de
servidores nos anos de 2017 e 2018:

Fonte: MAD-RH, 2018

Recrutamento e seleção de temporários:
O recrutamento e seleção de professores
substitutos é feito mediante processo seletivo
simpliﬁcado e segue o regramento interno da
Portaria Normativa do IFTM 01/2012, a Lei nº
8.745/1993 e o que consta no Decreto nº
7.485/2011. Quando demandado o processo
seletivo simpliﬁcado é usado também na
seleção e contratação de estagiários observada
a Orientação Normativa nº 02/2016 da
Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do
Trabalho no Serviço Público, a Resolução
IFTM/CONSUP nº 138/2011 e a Lei Nº 11.788/2008.
Consta no quadro a seguir informações
relacionadas ao recrutamento e seleção de
professores substitutos e de estagiários nos
anos de 2017 e 2018 do IFTM:
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Exercício anterior – justiﬁcativa para a
Diminuição das Despesas com Pessoal

Fonte: MAD-RH, 2018

4) Detalhamento da despesa de pessoal (ativo,
inativo e pensionista), evolução nos últimos anos
e justiﬁcativa para o aumento/diminuição;
O volume total das despesas do IFTM com
pessoal em 2018 somou R$ 204.216.567,51,
computados nesse montante, remunerações e
vantagens variáveis, como retribuição por cargo
em comissão e indenizações, entre outros. A
demarcação do período 2012-2018 nessa variável
remonta aos anos de 2012 e 2013 que foram
relevantes à implementação de políticas e
vantagens junto às carreiras, em especial a de
PEBTT decorrente da lei 12.772/2012 que impactaram no volume ﬁnal das despesas anuais com a
forma de progressão conhecida como DI-DIII, com
o Reconhecimento de Saberes e Competências
(RSC) e com a Aceleração da Promoção gerando
ainda um expressivo passivo parcialmente
liquidado no citado período.
Despesas de pessoal ativo, inativo e pensionista
As despesas com pessoal Inativo (aposentados
e pensionistas) somaram em 2018 R$ 22.802.119,75,
não computados os benefícios, conforme valores
demonstrados no gráﬁco a seguir, o que representa
11,82% da despesa de pessoal no ano de 2018.

Fonte: MAD-RH, 2018

Evolução das Despesas de Pessoal e justiﬁcativa
para incremento/decréscimo:
A análise da evolução das despesas de
pessoal, computados os benefícios, observada no
gráﬁco a seguir mostra um gradativo crescimento
no período todo, representando ao ﬁnal um
acréscimo de 3% nas despesas de 2018 em
relação ao ano de 2017.

Fonte: Tesouro Gerencial

Em contrapartida descreve-se no gráﬁco a
seguir, três principais tipos de despesas
executadas que inﬂuenciaram no incremento
das despesas de pessoal.
Justiﬁcativas para Incremento
das Despesas com Pessoal

Despesas de Pessoal Executadas
(Empenhadas) do IFTM: 2012 a 2018
5) Avaliação de Desempenho, Remuneração e
Meritocracia:
Avaliação de Desempenho: gratiﬁcações e
progressões:
Algumas alterações nas carreiras de servidores
impactaram de imediato no orçamento, além de
causarem um aumento global no montante do
passivo a título de exercício anterior, liquidado em
sua maioria nos anos de 2016 e 2017, razão pela
qual tivemos um decréscimo, em 2018, desse tipo
de despesa como observado no gráﬁco a seguir.

A avaliação de desempenho dos servidores
do IFTM é realizada em consonância com as leis
11.091/2005 e 12.772/2012 e seus resultados são
usados para ﬁns de progressão funcional, não
existindo previsão de nenhum tipo especíﬁco de
gratiﬁcação atrelada ao desempenho. Para o TAE
além da Progressão Funcional por Mérito
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Proﬁssional que requer avaliação de desempenho, existe a Progressão por Capacitação, ambas
efetivadas após 18 meses de efetivo exercício.
Foram registradas 441 progressões de TAE no ano
de 2018, das quais 308 foram por mérito e 133 por
capacitação.
Em relação aos professores a carreira prevê
a progressão funcional por desempenho e a
promoção, inclusive para a classe titular da
carreira EBTT, sendo requisito em todas elas além
da aprovação em processo de avaliação de
desempenho o cumprimento do interstício de 24
meses de efetivo exercício, com exceção para a
“Aceleração da Promoção” que independe de
interstício, bastando a aprovação no estágio
probatório e a obtenção de título de educação
formal em nível superior à graduação. Em 2018
obtiveram progressão funcional 189 PEBTT.
Avaliação de Desempenho: estágio probatório:
Estágio probatório é o período de três anos
de efetivo exercício no qual, após a entrada em
exercício do servidor nomeado para cargo de
provimento efetivo, ele é avaliado quanto a sua
aptidão e capacidade para o desempenho das
atividades do cargo. Decorrido esse prazo o
servidor aprovado será considerado estável e o
reprovado será exonerado do cargo ou, se estável,
reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. A
avaliação para o estágio probatório compreende
fatores relativos a assiduidade, disciplina,
capacidade laborativa, produtividade e responsabilidade e no IFTM ele é regulamentado pela
Norma Operacional IFTM n°. 01/2013 aplicável
aos TAE e a Resolução IFTM/CONSUP nº 55/2014

concebida para avaliação do estágio probatório
dos PEBTT. Em 2018 38 servidores adquiriram a
estabilidade no cargo garantindo sua permanência no quadro efetivo.
Meritocracia e Remuneração:
Partindo da premissa de que a meritocracia
se baseia em um sistema de recompensas que
busca valorizar e premiar de acordo com o
desempenho apresentado pelo servidor no
efetivo exercício das atribuições de seu cargo/função, o IFTM, alinhado aos objetivos
estratégicos e metas estabelecidas em seu Plano
de Desenvolvimento Institucional, tem investido
na capacitação e qualiﬁcação dos servidores,
ofertando cursos de pós-graduação latu e stricto
sensu e facilitando a participação em cursos,
dentro e fora do País. A capacitação e qualiﬁcação,
assim como a avaliação de desempenho e
progressão funcional propiciam melhorias na
remuneração dos servidores e contribuem para a
elevação do nível de desempenho individual e da
qualidade dos serviços prestados à comunidade
interna e externa.
Os servidores da carreira TAE além das
progressões por mérito ou capacitação contam
com o Incentivo à Qualiﬁcação (IQ) que representa
um acréscimo remuneratório entre 10% a 75%,
calculado sobre a parcela do vencimento básico.
No decorrer de 2018 registramos a concessão do
IQ a 88 servidores TAE.
Para os servidores da carreira EBTT, além da
progressão e da promoção existe a Retribuição
por Titulação (RT) cujo pagamento é vinculado à
obtenção de certiﬁcado de pós-graduação em

qualquer de seus níveis e o Reconhecimento de
Saberes e Competências (RSC) que possibilita ao
professor ser reconhecido e recompensado pelos
conhecimentos e habilidades desenvolvidas ao
longo de sua experiência proﬁssional e/ou no
exercício de atividades realizadas no âmbito
acadêmico. Os números demonstram 35 concessões de RSC e 60 de RT aos servidores da carreira
EBTT realizadas em 2018.
Em relação à remuneração dos servidores a
tabela vigente foi estabelecida pelos anexos da Lei
nº 13.325/2016. No gráﬁco a seguir se encontram
o vencimento básico da classe inicial da carreira
de PEBTT com variações determinadas pelo
regime de trabalho e ainda o piso de cada uma das
classes que compõe a carreira de TAE.
Remuneração: Vencimento Básico
(piso das classes das carreiras)

Fonte: Tabela de Vencimento Básico Lei 12.772 e Lei 11.091
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Ocupação de Cargos Gerenciais:

Igualdade de oportunidades na UPC:

6) Capacitação: estratégia e números

Os cargos gerenciais, em sua maioria são de
livre nomeação/exoneração pela autoridade
máxima da instituição, ressalvados os cargos de
Reitor (CD-0001), de Diretor Geral dos campi (CD-0002)
que tem sua ocupação vinculada à processo eleitoral
previsto na Lei nº 11.892/2008 e os cargos de
Coordenadores de Cursos (FUC-0001) internamente
regulamentados. Para os cargos de Reitor e de
Coordenação de Curso existe ainda a exigência de
serem os ocupantes da carreira de PEBTT.
O detalhamento dos cargos gerenciais se
encontra na tabela a seguir, dispostos em ordem
decrescente em que ﬁguram na estrutura hierárquica, discriminada por carreira e gênero dos ocupantes, ressalvando que a ocupação desses cargos no
IFTM recai em sua totalidade sobre servidores, ainda
que um deles seja requisitado de outro órgão.

As políticas de gestão de pessoas do IFTM, via
de regra, têm propiciado tratamento isonômico aos
servidores, independentemente de qualquer
variável sendo bons exemplos a regulamentação
da remoção interna que sistematizou e trouxe
transparência, legitimidade e credibilidade à
dinâmica dos processos de movimentação de
pessoal, situação também averiguada com a
implantação em 2017 e concretizada em 2018, da
regulamentação da seleção interna de afastamento
para participação de servidores do quadro ativo
permanente em programas de mestrado, doutorado
ou estágio pós-doutoral, que já teve 02 edições.
Destaca-se por ﬁm, a política de capacitação
adotada que oportuniza a participação de todos os
servidores, independente da carreira, cargo ou campus
como demonstrado pela tabela a seguir.

Ocupação de cargos gerenciais
por carreira e gênero

Servidores* liberados para capacitação
por carreira, campus e ano**

O Plano Anual de Capacitação do IFTM segue
as diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal e do Decreto nº 5.707/2006 e se
constitui em instrumento balizador das ações
desenvolvidas no atendimento das necessidades
de sistematização da gestão e dos processos de
trabalho na Instituição como forma de garantir o
pleno desenvolvimento organizacional e seu
alinhamento ao crescimento e desenvolvimento
pessoal e proﬁssional dos servidores, cuja
concepção está em sintonia com os objetivos
estratégicos norteadores do desenvolvimento do
IFTM estabelecidos no PDI 2014-2018, em especial
no Objetivo 18 que dispõe “Propiciar condições de
qualiﬁcação, capacitação e preparação dos servidores
em efetivo exercício no quadro de servidores do
IFTM”, cujos números compuseram, juntamente
com aqueles inerentes aos Objetivos 16, 17 e 20, o
capítulo 5 deste Relatório de Gestão, naquilo que é
comum à área de Gestão de Pessoas.
Em 2018 o plano abrangeu 04 frentes de
capacitação simultâneas: 1) Cursos modulares ou
não, presenciais, semipresenciais e/ou a distância;
2) Cursos presenciais ministrados por proﬁssionais
certiﬁcados e contratados de acordo com a
legislação vigente; 3) Participação em Seminários,
Simpósios, Jornadas, Semanas cientíﬁcas,
Congressos e congêneres; e 4) Cursos de Educação
Formal ofertados diretamente pelo IFTM ou por
meio de acordos de cooperação com outras
instituições de ensino.
Dentre os programas contemplados destacam-se 02 programas de Dinter (01 em computação IFTM/UFF e outro em Informática IFTM/UFU), 07

Fonte: SIAPE, dez/2018
*CD, Cargo de Direção; FG, Função Gratiﬁcada; FCC, Função Comissionada
de Coordenação de Curso.
**Servidor requisitado.
Fonte: SIAPE/DGP/CGDP/CCAPes, 2018
Legenda: T=Técnico Administrativo em Educação, D=Professor EBTT
*Contagem sem repetição de servidores
**exceto horário especial ao servidor estudante
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de Mestrado Proﬁssional (Gestão Pública IFTM/UNB/
SETEC, Gestão de Organizações IFTM/UFSCar, Educação
IFTM, Administração IPP-Porto/IFTM, Empreendedorismo IPP-Porto/IFTM, Educação IPP-Porto/IFTM e
Educação ProfEPT) e 01 programa abrangendo vários
cursos de línguas estrangeiras (Centro de Idiomas IFTM).
Veriﬁca-se no gráﬁco a seguir, o volume de
servidores capacitados no período de 2012 a 2018.

Figura ainda entre as oportunidades para a
qualiﬁcação dos servidores a concessão de
Horário Especial ao Servidor Estudante (HEE),
prática evidenciada nos últimos anos conforme
resumo das ocorrências dos últimos sete anos
representada no gráﬁco a seguir.
Servidores liberados para horário especial
de estudante no período 2012-2017

Nº servidores capacitados

Fonte: SIAPE/DGP/CGDP/CCAPes, 2018

Como forma de estimular o desenvolvimento
proﬁssional dos servidores, sua qualiﬁcação e
capacitação por meio de concessão de bolsas,
auxílios e autorizações para participação em
congressos, seminários e similares cujo detalhamento se encontra no Capítulo 5 deste Relatório de
Gestão, o IFTM também estimula a capacitação dos
servidores mediante vários tipos de concessão de
afastamento conforme descrição estatisticamente
representados no gráﬁco a seguir.
Afastamentos para Capacitação

Fonte: SIAPE/DGP/CGDP/CCAPes, 2018
Legenda: T=Técnico Administrativo em Educação, D=Professor EBTT

Fonte: SIAPE/DGP/CGDP/CCAPes, 2018

Ressalta-se ao ﬁnal que em todas as formas
autorizadas para ﬁns de capacitação e qualiﬁcação, o
servidor, após o término do curso, tem o dever de
apresentar o respectivo certiﬁcado de conclusão ou,
dependendo do caso, declaração de participação.
7) Principais desaﬁos e ações futuras.
A área de Gestão de Pessoas comumente
responde pelas questões essenciais à gestão das
organizações, a começar pelo estabelecimento
daqueles que seriam os principais desaﬁos a ela
inerentes. Merece destaque pela relevância e
complexidade o acompanhamento e adequações
rapidamente resultantes dos avanços e superações impostas pelas tecnologias da informação,
comunicação e, em especial, pela intrincada
legislação de pessoal quando se trata do tema no
âmbito da gestão pública federal.
Junte-se a isso, para fazer frente à demandas
urgentes e emergenciais, a operação dos sistemas

oﬁciais e suas novas interfaces e funcionalidades,
a manutenção do aporte de legislação atualizado,
situação que na maioria das vezes requer
complementarmente a elaboração de normativos
internos, a governança de pessoal, o modelo de
gestão a ser adotado, a gestão de riscos, o
mapeamento e a padronização de processos, a
migração de processos, rotinas, ﬂuxos e procedimentos para plataforma exclusivamente digital, o
mapeamento de competências, a gestão do
conhecimento e do capital intelectual da instituição, temas que se posicionam lado a lado com
outros problemas gerenciais da atualidade.
Na categoria de desaﬁos inerentes à força de
trabalho temos o enfrentamento e gestão de
potenciais riscos à redução deﬁnitiva ou temporária
do seu quantitativo. Observa-se no gráﬁco seguir
que entre os tipos de evasão registrados o término
de contrato de colaboradores, em especial de
professor substituto, representou 48% das saídas
sendo que o fator preponderante no caso de
servidores foi a redistribuição com 16% seguido
pela aposentadoria com 9%.
Evasão
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Inerente às vacâncias atualmente 38
servidores recebem Abono de Permanência, o
que signiﬁca que 1 a cada 30 servidores ativos
estão aptos a requerer sua aposentadoria de
imediato. Já em relação à capacitação o IFTM
procura atender às suas demandas com vistas à
melhoria da qualiﬁcação dos servidores o que
acaba gerando a necessidade de conciliar a
redução temporária da força de trabalho com a
política de capacitação e que possibilitou, em
2018, o afastamento a 273 servidores.
Observa-se ainda a redução decorrente de
problemas de saúde e que registraram, em 2018,
148 licenças para acompanhar familiar doente
concedidas a 89 servidores e 705 licenças para
própria saúde concedidas a 353 servidores. Quanto
à taxa de frequência de acidentes de trabalho
observa-se sua redução de 1,35 para 0,44 em
relação à 2017 com expressiva redução na taxa de

gravidade que caiu de 35,23 para 2,23 demonstrando melhoria nesse indicador. Em geral a saúde uma
variável de relevância na análise da redução da
força de trabalho indicando a necessidade de
constante adoção de ações e medidas mais efetivas
voltadas à atenção, prevenção e promoção da
qualidade de vida do servidor.
Destaca-se ao conjunto de desaﬁos para a
Gestão de Pessoas a recomposição da força de
trabalho que a partir da emissão da Portaria MEC nº
246/2016 e da Portaria Interministerial nº 109/2017
travou o processo de reposição de pessoal dotando-o de amarras que somadas às complicações de
ordem legal, têm prejudicado sobremaneira a
dinâmica dos processos de recrutamento e seleção
tornando-o ainda mais moroso.
Por todo o exposto a área de gestão de
pessoas, por natureza já estratégica ao desenvolvimento da instituição, requer atenção redobrada dos

dirigentes com investimento na formação proﬁssional dos gestores de pessoal, valorização e reconhecendo de fato e de direito a relevância do segmento e
o papel estratégico a ser por ele desempenhado,
principalmente por meio de políticas de valorização,
capacitação, manutenção e retenção dos membros
da equipe cuja formação é complexa, exigindo perﬁl
apropriado e extrema dedicação.
Difícil então elencar prioridades, mas como
destaques de desaﬁos emergenciais a serem
enfrentados em um curto espaço de tempo pode
ser citado a consolidação da equipe da gestão de
pessoas, a normatização interna de alguns temas,
o mapeamento e a padronização de processos, a
informatização de sistemas e a digitalização de
processos, tudo voltado ao aprimoramento dos
serviços executados, sua eﬁciência e eﬁcácia.
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Gestão de licitações e contratos:

1) Conformidade legal

Compras do IFTM

2) Detalhamento de gastos e contratações do IFTM
Contratos vigentes em 31/12/2018

Compras do IFTM

Licitações conjuntas de
materiais de consumo

Contratos assinados e renovados em 2018

Licitações Conjuntas 2018

Aquisições de bens parcelados ou contratações de serviços remunerados por unidade de
medida; formalizadas previamente por licitação
conjunta e concomitantemente, da mesma
natureza, priorizando a economia de escala,
padronização de qualidade dos objetos, necessidade de contratações frequentes, atendimento a
mais de um órgão ou entidade ou quantitativos
previamente indeﬁnidos.

Contratos do IFTM vigentes em 2018
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Contratos do IFTM assinados
ou renovados em 2018

Tipos de Contratos e especiﬁcações:
Serviços comuns contínuos : Deﬁnidos
objetivamente em edital, pela sua essencialidade,
visam atender à necessidade pública de forma
permanente e contínua, por mais de um exercício

ﬁnanceiro. Tem como ﬁnalidade assegurar a
integridade do patrimônio público ou o funcionamento das atividades ﬁnalísticas do órgão ou
entidade, de modo que sua interrupção possa
comprometer a prestação de um serviço público
ou o cumprimento da missão institucional.
Serviços comuns por escopo: Deﬁnidos
objetivamente em edital, com prazo predeterminado para cumprimento, podendo ser prorrogado, desde que justiﬁcadamente, pelo prazo
necessário à conclusão do objeto conforme a Lei.
Tem como ﬁnalidade realizar a prestação de um
serviço especíﬁco.
Terceirização de mão de obra: São aqueles
em que os empregados da contratada ﬁquem à
disposição nas dependências da contratante para

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

Contratações mais relevantes do IFTM em 2018 e sua associação aos objetivos estratégicos do PDI
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Contratações diretas do IFTM:

Principais desaﬁos e ações futuras
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Contratos vigentes ﬁrmados com empresas beneﬁciadas pela desoneração da folha de pagamento
O IFTM não possui contratos com empresas
que prestam serviços referidos nos §§ 4o e 5o
do art. 14 da Lei no 11.774, de 17 de setembro
de 2008, de que trata o inciso I do 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 em 2014 à
AECI/GM-MEC pedido de esclarecimento quanto

ao procedimento, já que foram utilizadas nas
licitações anteriores a 2014 fórmulas de composição de preços com base em tabelas SINAPI que
não discriminavam a desoneração.
A resposta que obtivemos na época,
conforme informado no Relatório de Gestão de
2014 era de que as orientações ainda estavam
sob análise e deliberação pela Secretaria de
Logística e Tecnologia da Informação e pelo
Tribunal de Contas da União, não havendo
depois orientação a respeito. Esta situação

permanece, pois, não obtivemos retorno do
setor especíﬁco de Brasília quanto às orientações que estavam sob análise e deliberação pela
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) e pelo Tribunal de Contas da União.
Ainda com a troca de governo e mudanças na
administração direta e na SLTI, até a presente
data, não recebemos maiores informações.
Quanto aos contratos ﬁrmados por meio de
licitações posteriores a 2014, os preços de referência
tomaram por base a Tabela SINAPI com desoneração.

Gestão patrimonial e infraestrutura
1)Conformidade legal
As atividades de gestão patrimonial do IFTM,
são executadas em todas as Unidades Gestoras
em conformidade com a legislação pertinente e
demais instrumentos legais que regem o assunto.
2)Principais investimentos de capital
Investimentos em infraestrutura e equipamentos

Os investimentos em 2018 ﬁcaram na
ordem de 9.135 milhões, sendo a maior parte
destinada aos serviços e obras de engenharia
(61%). O montante aplicado, embora aquém do
necessário, compreende especialmente as
despesas relativas à manutenção estrutural do
patrimônio mobiliário do IFTM. Houve a realização de alguns projetos de ampliação, mas
sobretudo obras e serviços voltados para o
atendimento à acessibilidade e a proteção contra
incêndios e emergências, quer na aquisição de
projetos como também na execução daqueles
aprovados pelo Corpo de Bombeiros.
Quanto aos valores pagos, dentre outros
entraves, destaca-se a liberação de limite para
empenho em período próximo ao encerramento
do exercício, o que, consequentemente, levou à
inscrição de despesas em Restos a Pagar.

Obras: Obra de engenharia é a ação de construir,
reformar, fabricar, recuperar ou ampliar um bem,
na qual seja necessária a utilização de conhecimentos técnicos especíﬁcos
Serviços de Engenharia: Serviço de Engenharia é toda
a atividade que necessite da participação e acompanhamento de proﬁssional habilitado conforme o
disposto na Lei Federal nº 5.194/66, tais como:
consertar, instalar, montar, operar, conservar, reparar,
adaptar, manter, transportar, ou ainda, demolir.
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Reformas: Consiste em alterar as características de partes de uma obra ou de seu todo, desde que mantendo as características de volume ou área sem acréscimos e a
função de sua utilização atual. A reforma é uma modalidade de obra.
(Deﬁnições IBRAOP - OT nº 02/2009)

Contratos de infraestrutura concluídos em 2018

Principais contratos de obras e serviços
de engenharia do IFTM iniciados em 2018
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Impacto dos principais investimentos de infraestrutura do IFTM em 2018

Principais desaﬁos e ações futuras (infraestrutura)
O investimento em equipamentos e
material permanente, 39% do valor empenhado
nesta categoria de gasto, representa o esforço na
ampliação do acervo bibliográﬁco da unidades do
IFTM, bem como a aplicação em equipamentos de
Tecnologia da Informação, de forma a atualizar o
parque computacional da instituição.
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A aplicação de recursos de investimento
busca o alcance de resultados, demonstrando o
trabalho, constante do IFTM, no aprimoramento de
sua gestão, dando ênfase na observância dos
princípios da economicidade, moralidade, legalidade,
eﬁciência e eﬁcácia na aplicação dos recursos
públicos, visando atingir os objetivos institucionais.
Com a estrutura atual do IFTM composta por 07
campi, 02 campi avançados e a reitoria, os recursos
disponibilizados são direcionados para atender
suas despesas de forma a realizar as ações de
fortalecimento do ensino, pesquisa e extensão, por
meio de desenvolvimento de projetos de pesquisas
e atividades de extensão.

Gestão Patrimonial - Imóveis
Os bens imóveis de Uso Especial de Propriedades
da União, bem como aqueles do qual o IFTM é
cessionário, são imóveis de uso educacional, utilizados
para as atividades ﬁns de educacionais. No interior do
imóvel do Campus Uberlândia, localizado em área
rural, há alguns imóveis funcionais, destinados a
moradia de servidores, visando atender ao interesse
da administração do campus, em atividades peculiares,
como atendimento ao internato. Destaca-se valores
referentes aos aluguéis são recolhidos através de GRU
à Conta Única do Tesouro Nacional.

Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de
Uso Especial de Propriedade da União - IFTM

3) Gastos com locação imóveis e equipamentos

As locações de destaques são as de
equipamentos, onde se enquadram principalmente aquelas de máquinas para reprodução e
cópia de documentos. A despesa relativa a
locação de imóveis é proveniente de prorrogação contratual de espaço para realização de
aulas de educação física, utilizados pelo Campus
Uberlândia Centro.
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Principais desaﬁos e ações futuras

Em 2018, o IFTM não realizou:
1. desfazimento de bens móveis e imóveis;
2. mudanças e desmobilizações.

Na gestão patrimonial o principal desaﬁo é a
gestão dos recursos escassos de forma a atender a
extensa estrutura do IFTM, considerando as necessidades apresentadas por todas as unidades:
Ÿ

manutenção e conservação da infraestrutura
predial;

Ÿ

ampliação da oferta de salas de aula e
laboratórios;

Ÿ

realização de adaptações e reformas
estruturais para atendimento às normas
de acessibilidade e segurança;

Ÿ

controle patrimonial dos bens móveis;

Ÿ

aquisição de equipamentos e bens
permanentes, tanto para atender as novas
demandas de ensino, pesquisa e extensão
como também para manter e atualizar
aqueles existentes;

Ÿ

deﬁciência no quadro de pessoal lotado nas
atividades relativas à gestão patrimonial;

Ÿ

implementação de novo sistema de controle de
estoque e patrimonial, que atenda as exigências
legais e as modernidades tecnológicas.

O trabalho da administração do IFTM tem se
intensiﬁcado para que tais desaﬁos sejam
vencidos. As ações previstas a curto prazo são:

Ÿ

busca constante de aportes orçamentários
para realização das obras e serviços, bem
como aquisição de materiais e equipamentos
permanentes;

Ÿ

intensiﬁcação dos trabalhos junto à DTIC
para implantação dos sistemas de controle
de estoque e gestão patrimonial dos bens
permanentes;

Ÿ

priorização de projetos e obras dentro dos
recursos disponíveis
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Gestão da tecnologia da informação:
Conformidade legal
Para assegurar a conformidade legal da
gestão de TI, o Instituto Federal do Triângulo
Mineiro observa e aplica um vasto conjunto de
regras e diretrizes estabelecidas ou referenciadas
pelo Governo Federal, órgãos de controle,
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão-MP, padrões internacionais para a
manutenção dos serviços de TI, além de obedecer
às normas estabelecidas em seus normativos
internos. Desse modo, evolui continuamente seus
padrões referentes a governança de TI, contratação de bens e serviços, acessibilidade, desenvolvimento de sistemas e segurança da informação.

São de competência do CTIC:
Ÿ

Propor o planejamento anual de infraestrutura
de Tecnologia da Informação e Comunicação
- TIC do IFTM;

Ÿ

Propor normas para utilização dos serviços
de Tecnologia da Informação e Comunicação
- TIC para dar suporte às necessidades
operacionais do IFTM;

Ÿ

Alinhar as ações de TIC às diretrizes
estratégicas do IFTM;

Ÿ

Instituir mecanismos para gestão da
tecnologia da informação contribuindo
para a adaptação às mudanças de circunstâncias tecnológicas ou de gestão e às novas
demandas operacionais;

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

Ÿ

Promover a integração da comunidade constituída
pelos proﬁssionais das áreas de tecnologia da
informaçãoecomunicaçãodoIFTM;

Ÿ

Propor diretrizes para política institucional de
capacitação para os proﬁssionais da área de TIC,
bem como para os usuários de TIC do IFTM;

A Diretoria de Tecnologia da Informação e
Comunicação (DTIC) é a área responsável pela
gestão da tecnologia da informação e comunicação
no âmbito do IFTM juntamente com as coordenações
ligadas à ela e com as coordenadorias de TIC (CTICs)
de cada um dos campi e campi avançados. A DTIC
está subordinada à Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRODIN) e possui sob sua gestão a
Coordenação de Concepção e Elaboração (CCE),
Coordenação de Construção de Sistemas, Coordenação de Transição e Suporte, Coordenação de
Infraestrutura de Redes de Computadores e a
Coordenação de Suporte à Reitoria.
Modelo de Governança do TIC do IFTM

O CTIC também passou a incorporar as
atribuições deﬁnidas pela PORTARIA Nº 19, DE 29
DE MAIO DE 2017, a qual dispõe sobre a implantação da Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação nos órgãos e entidades
pertencentes ao Sistema de Administração dos
Recursos de Tecnologia da Informação do Poder
Executivo Federal - Sisp.
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Modelo de Governança do TIC do IFTM

Modelo de Governança do TIC do IFTM

Contratações mais relevantes de recursos de TI

Gastos de TIC por Natureza - Consumo

Principais iniciativas (sistemas e projetos) e resultados na área de TI por cadeia de valor
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Segurança da informação
Por meio da Portaria 1.506 de 21/08/2018 foi
designada uma comissão com o objetivo de
realizar o levantamento e propor soluções em
relação à segurança dos sistemas de tecnologia da
informação e comunicação do Instituto Federal do
Triângulo Mineiro. Como resultado dessa comissão, foram realizadas melhorias na segurança do
sistema ERP do IFTM.
Aquisição de seis novos equipamentos de Firewall
em substituição aos equipamentos que tiveram o seu
tempo de vida ﬁnalizado em 2018. No total, foram
investidos R$ 238.199,99 nesse projeto.
Principais desaﬁos e ações futuras
A seguir são elencados os principais desaﬁos e
ações futuras da área de TIC do IFTM:
a) Promover melhorias na área de segurança
da informação (backup, redundância,
infraestrutura, proﬁssionais), com a
implantação das melhores práticas adotadas
pelo mercado nessa área.
b) Plena adoção da cultura de gestão por
projetos.
c) Implantação de metodologias ágeis no
desenvolvimento de software, com maior
agilidade e qualidade, no desenvolvimento
dos módulos do ERP-IFTM.

d) Atingir um nível aprimorado no índice de
Governança de TIC (iGovTI).
e) Buscar o reconhecimento da TIC como
área estratégica dentro do IFTM.
Gestão de custos no IFTM:
Mensurar custos na administração pública,
seja ela federal, estadual ou municipal, é dizer o
quanto dos recursos disponíveis foi consumido por
uma organização pública para produzir determinado bem ou serviço para a sociedade. Para cumprir
sua missão, visão, objetivos e metas, o IFTM
necessita realizar diversos gastos ao longo do ano,
seja na aquisição de materiais de consumo, de
investimento, serviços ou outras despesas para seu
funcionamento, gastos com assistência estudantil,
capacitação de seus servidores, entre outros.
Preliminarmente, deve-se ponderar que o
IFTM 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.

Isso posto, para que seja possível apurar o
custo como pretende este tópico e realizar um
accountability razoável, 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.
O IFTM em breve, por meio de seu ERP,
pretende criar novos módulos que permitam
apurar os custos realizados ao longo de cada ano
por seus centros de custos. Esta funcionalidade
irá permitir avaliar cada unidade/departamento
do IFTM, aprimorando dessa forma o processo
de planejamento da organização, bem como a
melhora na eﬁcácia do gasto público. Dentro
desse contexto, o que o IFTM executa atualmente é um acompanhamento, por meio do
TESOURO GERENCIAL e planilha Excel, de seus
gastos (reitoria e campi). Esse levantamento é
feito pela Coordenação Geral de Planejamento
Institucional, Coordenação ligada à Pró-reitoria
de Desenvolvimento Institucional. Em seguida,
tem-se os custos realizados em 2018 por ação e
por programa ﬁnalístico.
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Custos realizados em 2018 – por ação orçamentária

Fonte: CGPI/IFTM

continuados, estão todos os materiais de consumo utilizados nas aulas práticas dos cursos
ofertados pelo IFTM.
Sustentabilidade ambiental:

Fonte: CGPI/IFTM

Percebe-se pelos gráﬁcos (i) e (ii) que o IFTM
tem, mesmo em meio a restrições orçamentárias,
conseguindo desenvolver um importante papel
perante a sociedade. Isso se torna evidente pelo
fato de mais de 4 milhões terem sido gastos com
assistência estudantil, cerca de 860 mil gastos
com bolsa para monitoria e quase 3 milhões em
investimentos (ação 20RG). Ao melhorar as
instalações e infraestrutura do Instituto, automaticamente há a melhoria na qualidade de serviços
prestados. Dos mais de 24 milhões consumidos
na ação de funcionamento (20RL), além das
despesas obrigatórias, como os contratos

Critérios de sustentabilidade da contratações
e aquisições
I. As contratações realizadas pela unidade
jurisdicionada observam os parâmetros
estabelecidos no Decreto nº 7.746/2012;
II. Adota critérios de sustentabilidade
ambiental na aquisição de bens e na
contratação de serviços ou obras, tendo
por base as diretrizes estabelecidas na
legislação vigente, de forma a possibilitar
ações que gerem menor impacto sobre
recursos naturais como ﬂora, fauna, ar,
solo e água; há preferência para materiais,
tecnologias e matérias-primas de origem

local; maior eﬁciência na utilização de
recursos naturais como água e energia;
melhoria no processo de manutenção,
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.
III. 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 engenharia elaboradas, 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.
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IV. Há nas dependências do IFTM lixeiras de
coleta seletiva; são utilizados papéis
reciclados sempre que possível; é dada
preferência para aquisição de itens sustentáveis (classiﬁcação A no Inmetro/Selo
PROCEL) e aparelhos com gás ecológico
R410A; e o projeto PAPEL ZERO, que vem
reduzindo drasticamente a quantidade de
documentos impressos no Instituto.
Projeto PAPEL ZERO
Conforme Decreto N° 8.539, de 08 de outubro
de 2015, todos órgãos e as entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional deveriam adotar o uso do meio eletrônico para
a formalização de processo administrativo. O IFTM

em 02/01/2018, ampliando a necessidade legal,
implementou em todo o IFTM o projeto “Papel
Zero”.Trata-se de um esforço institucional no
sentido de eliminar ao máximo possível a utilização
de papel, não apenas em processos, mas também
em outros documentos, como formulários,
requerimentos diversos, etc. Desta forma foram
desenvolvidos os módulos DOCS e PEI, integrados
aos outros módulos já existentes do sistema
integrado de gestão do IFTM.
Assim, todos os processos abertos a partir de
2018 foram exclusivamente digitais, assim como as
comunicações oﬁciais (despachos, ofícios, ofícios
circulares, memorandos e memorandos circulares), e outros documentos rotineiros (atestados,
declarações, relatórios de viagem, formulários de
solicitação de diárias e passagens, etc.).

Algumas informações relevantes sobre o projeto:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Quantidade de processos abertos em 2018 5669 (ativos e arquivados);
Quantidade de documentos elaborados em
2018 - 66235;
Quantidade de documentos anexados à
processos em 2018 (uploads) - 34080;
Quantidade total de informações armazenadas
até o ﬁm de 2018 (quantos gigabytes já foram
ocupados com informações) - 169GB de arquivos
gerados (documentos elaborados no DOCS
como anexos aos documentos/processos).

Além disso, a implantação do projeto trouxe
economias diversas. A maioria dos campi trouxeram economias relevantes para o IFTM em relação à
utilização de papel, como por exemplo os citados
no gráﬁco abaixo, considerando que a cada ano a
necessidade de papel aumentaria:

Economia de papel (resmas)

129

6. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Declaração da contadora geral:
De acordo com a estrutura organizacional
do IFTM, todas as Unidades Gestoras, Reitoria e
Campi, possuem unidades de contabilidade com
a indicação de um responsável pela Contabilidade da Unidade, sendo que a Coordenação de
Contabilidade da Reitoria - CCont/Rei atua como
setorial contábil do IFTM. Desta forma cada
contador realiza a conformidade contábil da UG,
enquanto que a conformidade contábil do órgão
setorial é realizado pela CCont/Rei.
Kátia Cristina
Gianvechio

As Demonstrações Contábeis do órgão são elaboradas em consonância com
os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, do Decreto-Lei nº 200/1967, do Decreto nº
93.872/1986, da Lei nº 10.180/2001 e da Lei Complementar nº 101/2000, bem como
das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o Manual de Contabilidade Aplicada ao
Setor Público (MCASP) e o Manual SIAFI.
As estruturas e composição das Demonstrações Contábeis estão de acordo
como padrão da contabilidade aplicada ao setor público e são compostas por:
A conformidade contábil das demonstrações contábeis é fundamentada
nos registros contábeis dos atos e fatos da gestão orçamentária, ﬁnanceira e
patrimonial, realizados pelo IFTM, no Sistema Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal - SIAFI. A análise e conﬁrmação da conformidade
contábil realizada pelos campi e Reitoria visam assegurar a integridade, ﬁdedignidade e a conﬁabilidade das informações registradas por meio da certiﬁcação dos
registros baseados nos Princípios e Normas Contábeis Aplicáveis ao Setor Público,
o Plano de Contas da União, a Conformidade dos Registros de Gestão, o Manual
SIAFI, bem como outras normas legais que possam subsidiar as análises.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Balanço Patrimonial (BP);
Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
Balanço Orçamentário (BO);
Balanço Financeiro (BF);
Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);
Notas Explicativas

As informações para elaboração das demonstrações contábeis são extraídas
dos registros consolidados pelas unidades do IFTM, órgão 26413, constantes no SIAFI.

130

1. Balanço Patrimonial (BP)
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1. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)
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3. Balanço Orçamentário (BO)
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4. Balanço Financeiro (BF)
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5. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)
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Notas Explicativas
1 - Base de Preparação das Demonstrações e
das Práticas Contábeis
Elaboradas a partir das informações
constantes no Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal
(SIAFI), as demonstrações contábeis - DCON –
IFTM, consolidam as contas da Reitoria e de seus
Campi. A estrutura organizacional do IFTM é
composta pela Reitoria, localizada no município
d e U b e ra b a / M G , p e l o s C a m p i I t u i u t a b a ,
Paracatu, Patos de Minas, Patrocínio, Uberaba,
Uberlândia, Uberlândia Centro e pelos Campi
Avançados Uberaba Parque Tecnológico e
Campina Verde. A Reitoria é o órgão executivo do
Instituto Federal o qual é responsável pela
administração, coordenação e a supervisão de
todas as atividades da autarquia; já os campi,
que para ﬁns da legislação educacional, são
considerados sedes, estão inscritos como
Unidades Gestoras distintas, porém com Gestão
única para o IFTM.
O uso do conceito de conta única, derivado do princípio de unidade de tesouraria
(conforme art. 1º e 2º do Decreto nº 93.872/1986),

exige que todas as receitas e as despesas, orçamentárias e extraorçamentárias, sejam controladas em
um único caixa. Dessa forma, no BF, os saldos
oriundos do exercício anterior e os destinados ao
exercício seguinte estão concentrados no grupo
Caixa e Equivalentes de Caixa.
2- Resumo dos Principais Critérios e Políticas
Contábeis
A seguir, são apresentados os principais
critérios e políticas contábeis adotados no
âmbito da União, tendo em consideração as
opções e premissas do modelo de contabilidade
aplicada ao setor público.
(a) Moeda funcional
A moeda funcional da União é o Real.
(b) Caixa e equivalentes de caixa
Incluem dinheiro em caixa, conta única,
demais depósitos bancários e aplicações
de liquidez imediata. Os valores são
mensurados e avaliados pelo valor de
custo e, quando aplicável, são acrescidos
dos rendimentos auferidos até a data das
demonstrações contábeis.

(c) Créditos a curto prazo
Compreendemos direitos a receber a curto
prazo, relacionados principalmente com: (I)
créditos tributários; (II) créditos não
tributários; (III) dívida ativa; (IV) transferências
concedidas; (V) empréstimos e ﬁnanciamentos
concedidos; (VI) adiantamentos; e (VII)
valores a compensar. Os valores são
mensurados e avaliados pelo valor original,
acrescido das atualizações monetárias e
juros, quando aplicável.
É constituído também ajuste para perdas,
com base na análise dos riscos de realização
dos créditos a receber.
(d) Estoques
Compreendem as mercadorias em almoxarifado. Na entrada, esses bens são avaliados pelo
valor de aquisição ou produção/ construção.
O método para mensuração e avaliação das
saídas dos estoques é o custo médio ponderado. Há, também, a possibilidade de redução
de valores do estoque, mediante as contas
para ajustes para perdas ou para redução ao
valor de mercado, quando o valor registrado
estiver superior ao valor de mercado.
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(e) Ativo realizável a longo prazo
Compreendemos direitos a receber a longo
prazo, principalmente com dívida ativa não
tributária. Os valores são avaliados e mensurados pelo valor original e, quando aplicável,
são acrescidos das atualizações e correções
monetárias, de acordo com as taxas especiﬁcadas nas respectivas operações.
Para os ativos desse item, quando mensuráveis,
são registrados os ajustes para perdas.
(f) Imobilizado
O imobilizado é composto pelos bens móveis
e imóveis. É reconhecido inicialmente com
base no valor de aquisição, construção ou
produção. Após o reconhecimento inicial,
ﬁcam sujeitos à depreciação, amortização ou
exaustão (quando tiverem vida útil deﬁnida),
bem como à redução ao valor recuperável e à
reavaliação.
Os gastos posteriores à aquisição, construção
ou produção são incorporados ao valor do
imobilizado desde que tais gastos aumentem
a vida útil do bem e sejam capazes de gerar
benefícios econômicos futuros. Se os gastos
não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações
patrimoniais diminutivas do período.
(g) Intangível
Os direitos que tenham por objeto bens
incorpóreos, destinados à manutenção da
atividade pública ou exercidos com essa
ﬁnalidade, são mensurados ou avaliados com
base no valor de aquisição ou de produção,
deduzido o saldo da respectiva conta de
amortização acumulada (quando tiverem

vida útil deﬁnida) e o montante acumulado de
quaisquer perdas do valor que tenham
sofrido ao longo de sua vida útil por redução
ao valor recuperável (impairment).

imóveis. Nos casos de bens reavaliados,
independentemente do fundamento, a
depreciação acumulada deve ser zerada e
reiniciada a partir do novo valor.

(h) Depreciação, amortização ou exaustão de bens móveis
A base de cálculo para a depreciação, a
amortização e a exaustão é o custo do ativo
imobilizado, compreendendo tanto os custos
diretos como os indiretos. O método de cálculo
dos encargos de depreciação para os bens
móveis é o das quotas constantes.
Como regra geral, a depreciação dos bens
móveis deve ser iniciada a partir do primeiro
dia do mês seguinte à data da colocação do
bem em utilização. Porém, quando o valor do
bem adquirido e o valor da depreciação no
primeiro mês sejam relevantes, admite-se, em
caráter de exceção, o cômputo da depreciação
em fração menor do que um mês.

(j) Passivos circulantes e não circulantes
As obrigações da União são evidenciadas por
valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos,
quando aplicável, dos correspondentes
encargos das variações monetárias e cambiais
ocorridas até a data das demonstrações
contábeis.
Os passivos circulante e não circulante
apresentam a seguinte divisão: (I) obrigações
trabalhistas, previdenciárias e assistenciais; (II)
empréstimos e ﬁnanciamentos; (III) fornecedores e contas a pagar; (IV) obrigações ﬁscais; (V)
obrigações de repartições a outros entes; (VI)
provisões; e (VII) demais obrigações.

(i) Depreciação de bens imóveis cadastrados no SPIUnet
O valor depreciado dos bens imóveis da
União, das autarquias e das fundações
públicas federais é apurado mensal e automaticamente pelo sistema SPIUnet sobre o valor
depreciável da acessão, utilizando-se, para
tanto, o Método da Parábola de Kuentzle, e a
depreciação será iniciada no mesmo dia em
que o bem for colocado em condições de uso.
A vida útil será deﬁnida com base no laudo de
avaliação especíﬁca ou, na sua ausência, por
parâmetros predeﬁnidos pela Secretaria de
Patrimônio da União (SPU) segundo a
natureza e as características dos bens

(k) Provisões
As provisões são reconhecidas quando a
possibilidade de saída de recursos no futuro
é provável, e é possível a estimação conﬁável
do seu valor. São atualizadas até a data das
demonstrações contábeis pelo montante
provável de perda, observadas suas
naturezas e os relatórios técnicos emitidos
pelas áreas responsáveis.
(l) Benefícios a empregados
Os benefícios a empregados (aqui o termo
está sendo utilizado de acordo com o
vocabulário das normas contábeis, porém
se refere principalmente aos servidores
públicos), referentes a benefícios de curto
prazo para os empregados atuais, são
reconhecidos pelo regime de competência
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de acordo com os serviços prestados, sendo
registrados como variações patrimoniais
diminutivas. Os benefícios pós-emprego de
responsabilidade da União, relacionados com
aposentadorias e pensões, são também
reconhecidos pelo regime de competência.
(m) Ativos e passivos contingentes
Os ativos e passivos contingentes não são
reconhecidos nas demonstrações contábeis. Quando relevantes, são registrados em
contas de controle e evidenciados em notas
explicativas.
(n) Apuração do resultado
No modelo de contabilidade aplicada ao
setor público, é possível a apuração dos
seguintes resultados:
I. Patrimonial;
II. Orçamentário; e
III. Financeiro.
(n.1) Resultado patrimonial
A apuração do resultado patrimonial implica
a confrontação das variações patrimoniais
aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais
diminutivas (VPD).
As VPA são reconhecidas quando for provável que
benefícios econômicos ﬂuirão para União e quando
puderem ser mensuradas conﬁavelmente, utilizandose a lógica do regime de competência. A exceção se
refere às receitas tributárias e às transferências
recebidas, que seguem a lógica do regime de caixa, o
que é permitido de acordo com o modelo PCASP.

As VPD são reconhecidas quando for provável
que ocorrerá decréscimos nos benefícios econômicos para a União, implicando em saída de recursos
ou em redução de ativos ou na assunção de passivos,
seguindo a lógica do regime de competência. A
exceção se refere às despesas oriundas da restituição de receitas tributárias e às transferências
concedidas, que seguem a lógica do regime de caixa,
o que é permitido de acordo com o modelo PCASP.
A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida
a uma conta de apuração. Após a apuração, o
resultado é transferido para conta de
Superávit/Déﬁcit do Exercício. O detalhamento do
confronto entre VPA e VPD é apresentado na
Demonstração das Variações Patrimoniais.
(n.2) Resultado orçamentário
O regime orçamentário da União segue o
descrito no art. 35 da Lei nº 4.320/1964. Desse
modo, pertencem ao exercício ﬁnanceiro as
receitas nele arrecadadas e as despesas nele
legalmente empenhadas.
O resultado orçamentário representa o
confronto entre as receitas orçamentárias
realizadas e as despesas orçamentárias empenhadas. O superávit/déﬁcit é apresentado
diretamente no Balanço Orçamentário.
(n.3) Resultado ﬁnanceiro
O resultado ﬁnanceiro representa o confronto
entre ingressos e dispêndios, orçamentários e
extraorçamentários, que ocorreram durante o
exercício e alteraram as disponibilidades da União.

No Balanço Financeiro, é possível identiﬁcar a
apuração do resultado ﬁnanceiro. Em função das
particularidades da União, pela observância do princípio
de caixa único, é possível, também, veriﬁcar o resultado
ﬁnanceiro na Demonstração dos Fluxos de Caixa.
3- Principais Mudanças nas Práticas e
Procedimentos Contábeis
No ﬁnal do exercício de 2018 a Secretaria do
Tesouro Nacional fez a implantação do novo sistema
de pagamento de ordens bancárias, o que ocasionou
o adiamento do pagamento da folha de pessoal, e
consequentemente um aumento do valor em Caixa
e Equivalentes de Caixa e da conta de Obrigações
Trabalhistas, Previdenciárias e Assist. a Pagar.
A seguir, são detalhados os principais itens
das demonstrações contábeis do IFTM no período
em análise.
4–Balanço Patrimonial
4.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa
O grupo “Caixa e Equivalentes de Caixa”
contempla o numerário e outros bens e direitos
com maior capacidade de conversibilidade em
“Moeda Nacional” e representa 8,78% do Ativo.
O aumento do saldo desse grupo, foi devido
a implantação do novo sistema de pagamento de
ordens bancárias pelo Tesouro Nacional, o que
ocasionou o adiamento do pagamento da folha de
pessoal, no valor de R$15.381.101,26, de
31/12/2018 para 02/01/2019.
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A tabela a seguir demonstra a composição
de Caixa e Equivalentes de Caixa, bem como sua
evolução em relação a 31 de dezembro de 2017:

Fonte: SIAFI, 2017

4.2- Créditos a Curto Prazo
Esse grupo é composto pelas contas de Dívida
Ativa Não Tributária a Receber, Adiantamento de 13º
Salário, Adiantamento de Férias e outros créditos.
O grupo de contas Créditos a Curto Prazo,
representa 1,07% do Ativo e apresentou uma
redução de 73,00% com relação ao ano anterior,
ou seja, de R$8.456.615,85 em 31/12/2017 para
R$2.269.469,39em 31/12/2018.
A conta de Adiantamento de 13º Salário que
representa 99,80% dos Créditos a Curto Prazo,
após conciliação e ajustes, teve seu saldo reduzido para o valor atual de R$ 2.264.847,59, ao baixar
R$ 6.526.522,69 da conta de Décimo Terceiro
Salário a Pagar zerando o saldo da conta e ao
baixar a conta de ajustes de exercícios anteriores
no valor de R$ 380.686,50.
4.3 - Créditos a Longo Prazo
O grupo de contas Créditos a Longo Prazo no
valor de R$ 4.087,82, é composto pelas contas de
Dívida Ativa Não Tributária a receber no valor de
R$ 830.486,04 menos a conta de Ajustes para
Perdas em Créditos de Longo Prazo no valor de R$
826.398,22 e apresentou uma redução de 64,00%
com relação ao período anterior de 31/12/2017
apesar do registro de novos processos a receber,
devido ao aumento da provisão para perdas.

A provisão para perdas sobre a Dívida Ativa Não
Tributária foi feita tendo como base o histórico de
recebimentos passados. Na metodologia utilizada, a
perda estimada é calculada aplicando-se o quociente
médio de recebimento sobre o saldo atualizado da conta
de valores a receber e subtraindo-se este resultado do
saldo atualizado da conta valores a receber.
4.4- Imobilizado
O imobilizado é composto pelos bens
móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com
base no valor de aquisição, construção ou
produção. Após o reconhecimento inicial, ﬁcam
sujeitos a depreciação, amortização ou exaustão
(quando tiverem vida útil deﬁnida), bem como
redução ao valor recuperável e reavaliação.
Os gastos posteriores à aquisição, construção
ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do
bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios,
eles são reconhecidos diretamente como variações
patrimoniais diminutivas do período.
Em 31/12/2018, o IFTM – Instituto Federal do
Triângulo Mineiro, apresentou um saldo de R$
188.807.982,82 relacionado a imobilizado.
Na tabela a seguir, é apresentada a composição
do Subgrupo Imobilizado, para os exercícios de
2018 e 2017.

4.4.1 - Bens Móveis
Os Bens Móveis do órgão IFTM – Instituto Federal
do Triângulo Mineiro, em 31/12/2018 totalizavam
R$25.306.505,61 (já descontada a Depreciação/Amortização
Acumulada) e estão distribuídos em várias contas
contábeis conforme detalhado na tabela a seguir.
Bens Móveis - Composição

Fonte: SIAFI, 2017

Dos Bens Móveis registrados no Órgão, 35,83%
referem-se a Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e
Ferramentas, divididos conforme tabela a seguir:
Detalhamento conta Máquinas, Aparelhos,
Equipamentos e Ferramentas

Imobilizado – Composição

Fonte: SIAFI, 2017

Fonte: SIAFI, 2018
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Dos bens móveis, a conta Bens de Informática
teve o maior aumento no valor de R$927.648,79,
apresentando uma variação positiva de 8,02%
comparado ao ano anterior. Essa variação decorreu
da aquisição de equipamentos de processamento
de dados e microcomputadores até 31/12/2018,
para atender a demanda relacionada às atividades de ensino da instituição e a atividades
administrativas, em parte devido à implementação
do projeto papel zero.
4.4.2 - Bens Imóveis
Os Bens Imóveis do IFTM – Instituto Federal
do Triângulo Mineiro em 31/12/2018 totalizaram
R$163.501.477,21 e estão distribuídos em várias
contas contábeis, conforme demonstrado na
tabela a seguir.
Bens Imóveis – Composição

Fonte: SIAFI, 2017 e 2018

De acordo com a tabela anterior, os Bens de
Uso Especial correspondem a 84,14% de todos os
bens imóveis reconhecidos contabilmente no
Balanço Patrimonial do Órgão IFTM – Instituto
Federal do Triângulo Mineiro, perfazendo o
montante de R$139.754.353,14em 31/12/2018 a
valores brutos.
Em síntese, os Bens de Uso Especial mais
relevantes na composição do patrimônio imobiliário do Instituto Federal do Triângulo Mineiro,
são constituídos de imóveis de uso educacional

(98,52%) e imóveis residenciais (1,48%). A conta
de Instalações apresentou o saldo de
R$124.484,02 devido à realização do serviço de
modiﬁcação da rede interna de distribuição de
energia do Campus Uberlândia.O aumento de R$
Bens de Uso Especial – Composição

Fonte: SIAFI, 2017 e 2018.

4.402.515,82 em 2018 na conta de Imóveis de
Bens de Uso Especial, foi devido à conclusão de
obras, com as correspondentes baixas das contas
Bens Imóveis em Andamento. As obras concluídas
foram, a construção do ginásio poliesportivo do
Campus Ituiutaba no valor de R$ 1.377.723,02; a
reforma do Prédio I do Campus Patos de Minas no
valor de R$1.133.780,71; a reforma do Prédio II do
Campus Patos de Minas no valor de R$368.012,72;
a reforma do prédio do Campus Uberlândia
Centro contratada pelo Campus Uberlândia no
valor R$1.426.999,37 e a entrega dos projetos de
levantamento topográﬁco e planialtimétrico do
Campus Avançado Campina Verde no valor de
R$96.000,00.
(a) Reavaliação, redução ao valor recuperável,
depreciação, amortização e exaustão
Os procedimentos para registro da reavaliação,
redução a valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão na Administração Pública Direta da
União, suas autarquias e fundações tem como base
legal a Lei nº 4.320/1964, Lei Complementar nº
101/2000, NBCASP, MCASP e Lei nº 10.180/2001. Os
procedimentos contábeis estão descritos, de

maneira mais detalhada, no Manual SIAFIWeb,
Macrofunção 020330, disponível no sítio da STN e
na Portaria Conjunta STN/SPUnº 3/2014.
(a.1)Reavaliação
Segundo a Portaria Conjunta STN/SPU nº
3/2014 os valores dos bens imóveis de uso
especial da União, autarquias e fundações
públicas federais deverão ser reavaliados, aqueles
nos quais seja aplicado, a título de benfeitoria,
valor percentual igual ou superior ao estipulado
pela SPU; houver alteração de área construída,
independentemente do valor investido; seja
comprovada a ocorrência de quaisquer sinistros,
tais como incêndio, desmoronamento, desabamento, arruinamento, dentre outros.
Os valores são atualizados sistemicamente,
a cada ano, na data base de 31 de dezembro,
independentemente da classiﬁcação, considerando os parâmetros e características especíﬁcas dos
imóveis e preços unitários regionais, atualizados
periodicamente.
(a.2)Redução ao valor recuperável de
ativos - Impairment
O órgão IFTM – Instituto Federal do Triângulo
Mineiro, avaliou se houve qualquer indicação de que
um ativo possa ter o seu valor reduzido ao valor
recuperável no período de 2011 a 2014 para atender
macrofunção 020330 emitida em 07/10/2011, sem
possibilidade de reversão desta perda em um futuro
próximo conforme análise em 31/12/2018.
A metodologia de avaliação dessa indicação
de redução ao valor recuperável, bem como a
mensuração do valor seguiram as orientações do
MCASP (Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais)
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e estão descritas de forma mas detalhada no
Manual SIAFIWeb, Macrofunção 020330, disponível no sítio da STN (www.tesouro.gov.br).
(a.3) D e p re c i a ç ã o , a m o r t i z a ç ã o o u
exaustão de bens móveis
A base de cálculo para a depreciação,
amortização e exaustão é o custo do ativo imobilizado, compreendendo tanto os custos diretos como os
indiretos. O método de cálculo dos encargos de
depreciação a ser utilizado para toda a Administração
Pública direta, autárquica e fundacional para os bens
móveis é o das quotas constantes.
Como regra geral, a depreciação dos bens
móveis será iniciada a partir do primeiro dia do mês
seguinte à data da colocação do bem em utilização.
Porém, quando o valor do bem adquirido e o valor
da depreciação no primeiro mês sejam relevantes,
admite-se, em caráter de exceção, o cômputo da
depreciação em fração menor do que um mês.
(a.4)D e p r e c i a ç ã o d e b e n s i m ó v e i s
cadastrados no SPIUnet
A Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014,
dispõe sobre procedimentos e requisitos gerais
para mensuração, atualização, reavaliação e
depreciação dos bens imóveis da União, autarquias e fundações públicas federais, controlados
pelo SPIUnet.
O SPIUnet é um sistema de cadastro e
controle de imóveis da União e de terceiros
utilizados pelos Órgãos Federais, que mantém
atualizado o valor patrimonial dos imóveis. O
sistema é interligado ao SIAFI para o reconhecimento contábil das adições, baixas e transferências, exceto a depreciação, que por sua vez é
registrado no SIAFI por meio de um arquivo que é

encaminhado pela SPU à STN, para que seja
contabilizado no SIAFI.
O valor depreciado dos bens imóveis da União,
autarquias e fundações públicas federais é apurado
mensal e automaticamente pelo sistema SPIUnet
sobre o valor depreciável da acessão, utilizando-se
para tanto o Método da Parábola de Kuentzle e a
depreciação será iniciada no mesmo dia que o bem
for colocado em condições de uso.
O Método da Parábola de Kuentzle distribui a
depreciação ao longo da vida útil da benfeitoria,
segundo as ordenadas de uma parábola, apresentando menores depreciações na fase inicial e maiores
na fase ﬁnal, o que é compatível com o desgaste
progressivo das partes de uma ediﬁcação, o cálculo é
realizado de acordo com a seguinte equação:
Kd = (n² - x²) / n², onde:
Kd = coeﬁciente de depreciação
n = vida útil da acessão
x = vida útil transcorrida da acessão
A vida útil será deﬁnida com base no
informado pelo laudo de avaliação especíﬁco ou,
na sua ausência, por parâmetros predeﬁnidos
pela SPU, segundo a natureza e características dos
bens imóveis. Nos casos de bens reavaliados,
independentemente do fundamento, a depreciação acumulada deve ser zerada e reiniciada a
partir do novo valor.
(a.5) A justes de Exercícios Anteriores
realizados em contrapartida no Imobilizado
São considerados os decorrentes de efeitos
da mudança de critério contábil, ou da retiﬁcação
de erro imputável a determinado exercício
anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos

subsequentes, devendo ser reconhecidos à conta
do patrimônio líquido.
4.5 - Intangível
Os direitos que tenham por objeto bens
incorpóreos destinados à manutenção da
atividade pública ou exercidos com essa ﬁnalidade são mensurados ou avaliados com base no
valor de aquisição ou de produção, deduzido do
saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando tiverem vida útil deﬁnida) e do
montante acumulado de quaisquer perdas do
valor que tenham sofrido ao longo de sua vida útil
por redução ao valor recuperável (impairment).
Ativos intangíveis gerados internamente não
são capitalizados, sendo reconhecidos como
variação patrimonial diminutiva em que foram
incorridos, exceto nos gastos com desenvolvimento que atendam aos critérios de reconhecimento
relacionados à conclusão e uso dos ativos,
geração de benefícios econômicos futuros,
identiﬁcáveis, controláveis, dentre outros.
Não há ativos intangíveis com vida útil indeﬁnida
no IFTM – Instituto Federal do Triângulo Mineiro.
O Plano Interno de Procedimentos Contábeis
Patrimoniais (PIPCP) deﬁniu que o reconhecimento,
mensuração e evidenciação de softwares, marcas,
patentes, licenças e congêneres, classiﬁcados como
intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e
redução ao valor recuperável terão o prazo para
implantação desses procedimentos até
31/12/2018, sendo a obrigatoriedade dos registros
a partir de 01/01/2019.
Em 31/12/2018, o órgão IFTM – Instituto
Federal do Triângulo Mineiro, apresentou um saldo
de R$ 182.964,93 relacionados ao intangível.
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No intangível, destaca-se o item Softwares com
Vida Útil Deﬁnida, que representa cerca de 99,85% do
grupo. No mês de março houve a aquisição de
licenças do software Microsoft Oﬃce pela Reitoria no
valor de R$ 154.200,00 para sua utilização e de seus
Campi e no mês de maio o Campus Uberaba recebeu
doação no valor de R$30.776,00, ocasionando uma
variação positiva de 460,04% na conta de Softwares
com Vida Útil Deﬁnida.
Na tabela a seguir, é apresentada a composição
do Subgrupo Intangível, para os exercícios de
2017 e 2018.
Intangível – Composição

Fonte: SIAFI, 2017 e 2018.

(a.1) Redução ao valor recuperável de
ativos – Impairment
O Órgão IFTM – Instituto Federal do Triângulo
Mineiro, avalia os ativos do intangível quando há
indícios de não recuperação do seu valor contábil.
Não há ativos que têm vida útil indeﬁnida.
Na aplicação do teste de redução do valor
recuperável de ativos, o valor contábil de um ativo
ou unidade geradora de caixa é comparado com o
seu valor recuperável. O valor recuperável é o
valor de mercado de um ativo menos o custo para
a sua alienação, ou o valor que a entidade do setor
público espera recuperar pelo uso futuro desse
ativo nas suas operações, o que for maior.

(a.2) Ajustes de Exercícios Anteriores
realizados no Intangível
São considerados os decorrentes de efeitos
da mudança de critério contábil, ou da retiﬁcação
de erro imputável a determinado exercício
anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos
subseqüentes, devendo ser reconhecidos à conta
do patrimônio líquido.
4.6 - Obrigações Trabalhistas, Previd. e
Assist. a Pagar a Curto Prazo
O grupo de contas Obrigações Trabalhistas,
Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo, representa
7,28% do Passivo e apresentou um aumento de
53,75%, com relação ao ano anterior, ou seja, de
R$10.041.347,97 em 31/12/2017 para R$15.438.408,92
em 31/12/2018.
A conta "Salários, Remunerações e Benefícios
a Pagar" representa 98,23% do saldo do grupo e
este saldo foi em decorrência da implantação do
novo sistema de pagamento de ordens bancárias
pelo Tesouro Nacional, o que ocasionou o adiamento do pagamento da folha de pessoal, no valor de
R$15.381.101,26, de 31/12/2018 para 02/01/2019,
aumentando também o saldo do grupo Caixa e
Equivalentes de Caixa.
4.7 - Fornecedores e Contas a Pagar
Em 31/12/2018, o Órgão IFTM - Instituto
Federal do Triângulo Mineiro apresentou um
saldo em aberto de R$2.336.555,97 relacionado
a Fornecedores e Contas a Pagar, que representa
1,10% do Passivo, sendo que esse total é de
Obrigações a Curto Prazo e com Fornecedores
Nacionais.
Apresentamos a seguir, uma tabela, segregando essas obrigações.

Fornecedores e Contas a Pagar – Composição

A tabela a seguir relaciona as unidades gestoras
contratantes com os valores mais expressivos de fornecedoresecontasapagarnadatabasede31/12/2018.
Fornecedores e Contas a Pagar
Por Órgão (Unidade Gestora) Contratante

O Instituto Federal do Triângulo Mineiro Campus Uberaba é responsável por 37,57% do total a
ser pago a fornecedores. O montante de R$877.895,74
em aberto nesta UG em 31/12/2018 é apresentado na
conta de Fornecedores e Contas a Pagar Credores
Nacionais e é composto da seguinte forma, destacando-se os três fornecedores de maior vulto:
- R$172.027,05 está relacionado à contratação
da empresa Construtora Queiroz Parreira LTDA,
CNPJ: 11.479.422/0001-08, para a construção de um
bloco de salas de aula e paisagismo/urbanismo no
Campus Patrocínio;
- R$103.578,08 está relacionado à contratação
da empresa Palmas Comércio e Transportes LTDA –
EPP,CNPJ:64.481.856/0001-09 para o fornecimento
de serviços de transportes para os alunos;
- R$79.329,24 está relacionado ao contrato de
fornecimento de mão-de-obra terceirizada para o
Campus Uberaba, pela empresa Pluma Terceirização
EIRELI – CNPJ: 13.668.695/0001-26.
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Na tabela apresentada a seguir, relacionam-se
os dez fornecedores mais signiﬁcativos do órgão IFTMInstituto Federal do Triângulo Mineiro e o saldo em
aberto, na data base de 31/12/2018.
Fornecedores e Contas a Pagar – Por Fornecedor

Fonte: SIAFI, 2018.

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

4.8 - Demais Obrigações a Curto Prazo
O grupo de contas Demais Obrigações a
Curto Prazo apresenta saldo de R$2.092.446,20,
representa 0,99% do Passivo e apresentou um
aumento de 2660,38% com relação ao período
anterior de 31/12/2017. Do saldo desse grupo,
60,99% é referente retenções sobre salários para
os pagamentos de empréstimos consignados em
folha, previdência complementar e pensão
alimentícia, do saldo restante, 9,18% se referem a
tributos e contribuições sociais retidos de
fornecedores e que serão pagos no mês seguinte,
17,97% a precatórios expedidos pelo Judiciário
para pagamento a servidores e 11,87% à assistência estudantil e premiações a serem pagas aos
discentes, auxílios ﬁnanceiros a serem pagos a
pesquisadores e outros valores a pagar tais
como,diárias, cauções de fornecedores e outros.
4.9 – Patrimônio Líquido e Ajustes de
Exercícios Anteriores
O grupo do Patrimônio Líquido no valor de
R$192.217.323,99 representa 90,63% do Passivo,
sendo que desse percentual 97,39% é referente a
Resultado de Exercícios Anteriores, 0,72% a
Resultado do Exercício e 1,89% a Ajuste de
Exercícios Anteriores.
Do saldo da conta de Ajuste de Exercícios
Anteriores no valor total de R$3.641.516,99,
100,29% referem-se a baixa dos saldos das contas
do Ativo de adiantamentos de 13º Salário e Férias
e das contas do Passivo de provisões 13º Salário e
Férias a pagar, após conciliações contábeis e
ajustes. O restante do saldo correspondente a 0,29% referem-se ao reconhecimento de outras
dívidas de exercícios anteriores.

4.10 - Obrigações Contratuais a Executar
Em 31/12/2018, o órgão IFTM – Instituto
Federal do Triângulo Mineiro, apresentou um saldo
de R$23.655.964,17 relacionados a obrigações
contratuais, referentes a parcelas de contratos que
serão executados neste exercício e nos próximos.
A seguir, apresenta-se a tabela, segregando-se
essas obrigações, de acordo com a natureza dos
respectivos contratos.
Obrigações Contratuais – Composição

Fonte: SIAFI, 2017 e 2018.

As obrigações contratuais relacionadas com
serviços representam a maioria (ou cerca de
95,28%) do total das obrigações assumidas pelo
IFTM – Instituto Federal do Triângulo Mineiro ao
ﬁnal de 31/12/2018.
Na continuação, apresenta-se a tabela
relacionando-se as unidades gestoras contratantes
com valores mais expressivos na data base de
31/12/2018.
Obrigações Contratuais –Unidade Gestora Contratante

Fonte: SIAFI, 2018.

O Campus Uberlândia, o Campus Ituiutaba e
a Reitoria do IFTM, são responsáveis por 64,75%
do total contratado.

Fonte: SIAFI, 2018.
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Na tabela apresentada a seguir, relacionam-se
os dez contratados mais signiﬁcativos do órgão
Instituto Federal do Triângulo Mineiro e o saldo a
executar na data base de 31/12/2018.
Obrigações Contratuais – Por Contratado

(c) Contratado 3:
Contratação de empresa para execução de
obra de urbanismo e paisagismo no Campus
Paracatu conforme contrato n° 08/2018 com
vigência no período de 08/10/2018 a
07/04/2020;

A exploração de bens, direitos e prestação
de serviços no total de R$284.367,67, corresponde a taxas de vestibular e processos seletivos
(76,91%), cessão onerosa de espaço público e taxa
de uso de imóveis (11,98%), serviços educacionais, cópias reprográﬁcas e outros (11,11%).

(d) Contratado 4:
Contratação de empresa para fornecimento
de serviços terceirizados de natureza
contínua de limpeza, conservação, apoio
administrativo e transporte (condução de
veículos oﬁciais do IFTM). Contrato n°
13/2018 com vigência no período de
15/10/2018 a 14/10/2019;

5 . 2 - Tra n s f e rê n c i a s e D e l e g a ç õ e s
Recebidas
Os valores registrados nesse item se
referem às transferências ﬁnanceiras realizadas
pelo Governo Federal relativas a execução
orçamentária do IFTM. Representam 97,92% das
Variações Patrimoniais Aumentativas e apresentaram um aumento de 1,81% em relação a
31/12/2017.

Fonte: SIAFI, 2017

Em relação aos contratados 1, 2, 3, 4 e 5, eles
representam 33,03% do total contratado e
portanto, apresentamos a seguir, o resumo das
principais transações:
(a) Contratado 1:
Fornecimento de energia elétrica para a
Reitoria e seus Campi. Contratos com
maiores vigências– Reitoria válido até
30/09/2021, Campus Avançado Campina
Verde válido até 31/01/2022 e Campus
Ituiutaba válido até 31/12/2021.
(b) Contratado 2:
Contratação de empresa para prestação de
serviço de transporte rodoviário de passageiros
para os discentes do Campus Ituiutaba e do
Campus Uberlândia Centro. Contrato do
Campus Ituiutaba vigente até 25/10/2019 e do
Campus Uberlândia Centro com vigência até
07/04/2019.

(e) Contratado 5:
Prestação de serviços de publicidade legal
de avisos, editais, extratos, balanços,
relatórios e outros atos oﬁciais para a
Reitoria e seus Campi. Contrato com maior
vigência – Campus Uberaba, válido até
12/11/2019.
5–Demonstração das Variações Patrimoniais
(DVP)
5.1 - Exploração e Venda de Bens, Serviços
e Direitos
Essa conta representa 0,18% das Variações
Patrimoniais Aumentativas e apresentou uma
redução de 49,97% comparado ao seu saldo em
31/12/2017.
O saldo em 31/12/2018 deste grupo no valor
de R$494.487,27, corresponde a 42,49% de venda
de mercadorias e produtos agropecuários pelos
Campi e 57,51% a exploração de bens, direitos e
prestação de serviços.

5.3 - Valorização e Ganhos c/Ativos e
Desincorporação de Passivos
Essa conta representa 1,75% das Variações
Patrimoniais Aumentativas, apresenta uma
variação positiva de 11,47% em comparação com o
ano anterior e corresponde a incorporação do valor
das obras aos imóveis de uso especial (93,25%), a
incorporação da produção própria agropecuária
dos Campi e outras incorporações (6,64%) e a
outros ganhos (0,10%).Os custos referentes as
obras que foram incorporadas aos imóveis, são
registrados no grupo da Desvalorização E Perda De
Ativos e Incorporação de Passivos (Variações
Patrimoniais Diminutivas).
5.4 - Outras Variações Patrimoniais
Aumentativas
Esse item representa 0,15% das Variações
Patrimoniais Aumentativas e apresentou uma
variação negativa de 61,98% em relação a 31/12/2017.
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O saldo dessa conta no valor de R$393.454,15 é
composto por multas administrativas recebidas
(3,10%), multa administrativas a receber inscritas em
dívida ativa devido a descumprimento de contratos
(41,86%), restituições de despesas (13,62%) sendo em
sua maioria devolução de salários de servidores que
foram cedidos a outros órgãos, atualização de juros e
multa sobre dívida ativa não tributária a receber
(25,56%), reversão do ajuste de perdas (1,14%) e outras
receitas de restituição/indenização (14,71%).
5.5 - Pessoal e Encargos
As despesas com pessoal e encargos correspondem a 67,67% das variações patrimoniais
diminutivas e tiveram um aumento 4,39% em
relação a 31/12/2017.
5 . 6 - Tra n s f e rê n c i a s e D e l e g a ç õ e s
Concedidas
Esse item representa 9,76% das Variações
Patrimoniais Diminutivas e apresentou uma
variação positiva de 1,33% em relação ao mesmo
período em 2017. Os valores registrados nesse item
se referem a transferências de recursos entre a
Reitoria e seus Campi relativas a execução orçamentária do IFTM, entre o IFTM e outros Institutos
Federais e outras transferências.
5.7 - Desvalorização E Perda De Ativos e
Incorporação de Passivos
Essa conta no valor de R$4.701.521,46, representa 1,76% das Variações Patrimoniais Diminutivas,
apresenta uma variação positiva de 2,87% em
comparação com o ano anterior e 93,77% do saldo
corresponde ao custo das obras concluídas, sendo
que a incorporação do valor da obra a conta dos
imóveis gera variação patrimonial aumentativa com

Valorização e Ganhos c/Ativos e Desincorporação de
Passivos, 5,91% corresponde ao reconhecimento do
ajuste para perdas em dívida ativa não tributária e
0,33% a perdas involuntárias com bens e materiais.
5.8 – Outras Variações Patrimoniais
Diminutivas
Essa conta no valor de R$4.248.426,38,
representa 1,59% das Variações Patrimoniais
Diminutivas, apresenta uma variação negativa de
2,49% em comparação com o ano anterior e 88,24%
do saldo corresponde ao incentivo a educação com
bolsas de estudos, 10,98% ao incentivo a ciência
com auxílio a pesquisadores e 0,78% a restituições
de despesas e outras.
6 - Balanço Orçamentário
6.1 - Receitas Correntes
Ao ﬁnal do 4º trimestre de 2018 foi realizada
47,22% da receita própria prevista inicialmente para a
instituição, sendo que das receitas correntes realizadas no valor total de R$518.825,78,48,45% referem-se
a receita de serviços com serviços administrativos e
taxas de processos seletivos dos cursos e concursos,40,50% a receitas com venda da produção
agropecuária e de alimentos processados dos Campi,
6,36% a receita patrimonial com concessão de uso de
áreas públicas e 4,69% a outras receitas correntes com
recebimento da devolução de salários por outros
órgãos, com multas contratuais e com indenizações
por danos causados ao patrimônio público.
6.2 - Despesas Correntes
As despesas correntes representam 96,25%
das despesas empenhadas até 31/12/2018, sendo
que 79,12% referem-se a despesas com pessoal e

encargos sociais e 17,13% as demais despesas
correntes de custeio do IFTM.
6.3 - Despesas de Capital
As despesas de capital representam 3,75%
das despesas empenhadas até 31/12/2018 no
valor de R$9.132.994,52, sendo que desse valor
61,00% referem-se a obras e serviços de construção
e 39,00% a aquisição de bens móveis.
6.4 - Restos a Pagar Não Processados
Do saldo de Restos a Pagar Não Processados
(RPNP) do órgão IFTM – Instituto Federal do Triângulo
Mineiro, no valor total de R$15.649.424,99,84,63% se
referem ao exercício de 2017 e 15,37% são valores
reinscritos de anos anteriores a 2017.
Do total de RPNP que foram inscritos, 8,36%
(R$1.307.983,67) continuam com saldo a liquidar em
31/12/2018, 2,79% (R$436.151,44) estão liquidados a
pagar, 77,80% (R$12.175.133,12) já foram liquidados e
pagos e 11,06% (R$1.730.156,76) foram cancelados.
Do saldo de RPNP a liquidar de
R$1.307.983,67, 45,98% são de RPNP Reinscritos
(anos anteriores a 2017) no valor de R$601.462,60
e 54,02% são de RPNP do ano anterior (2017) no
valor de R$706.521,07.
Na tabela a seguir relacionamos as unidades
gestoras contratantes com os respectivos fornecedores cujos valores são mais expressivos de RPNP a
Liquidar na data base de 31/12/2018.
RPNP Por Unidade Gestora Contratante e Fornecedor

Fonte: SIAFI 2015 a 2017
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Em relação aos fornecedores mais signiﬁcativos relacionados anteriormente, no quadro a
seguir são detalhadas as principais transações e
situação dos empenhos/contratos:

se referem às transferências ﬁnanceiras feitas
pelo Governo Federal para pagamento de restos a
pagar e outros dispêndios e apresentou aumento
de 145,19% comparado ao ano de 2017.

Fornecedores – Principais TransaçõesR

7.4 - Despesas Orçamentárias
O grupo de Despesas Orçamentárias
representa 80,88% do total de dispêndios em
2018 e apresentou um aumento de 3,80% em
relação ao ano anterior.
As despesas orçamentárias possuem duas
classiﬁcações, ordinárias e vinculadas. As Despesas
Orçamentárias Ordinárias compreendem as despesas de livre alocação entre a sua origem e a aplicação
de recursos destinadas a atender a quaisquer
ﬁnalidades. As Despesas Orçamentárias Vinculadas
compreendem aquelas cuja destinação é deﬁnida em
lei, estando os recursos atrelados a determinados
programas, atividades, órgãos ou fundos etc. Neste
grupo estão as despesas com Pessoal e Encargos
Sociais e as demais despesas correntes e de capital
executadas pela administração do Órgão, a Reitoria.

Fonte: SIAFI 2015 a 2017

7 - Balanço Financeiro
7.1 - Receitas Orçamentárias
O grupo de Receitas Orçamentárias
representa 0,17% do total de ingressos até o mês
de dezembro de 2018, com redução de m63,90%
em relação ao ano anterior. Referem-se a receitas
próprias com vendas de produtos agropecuários,
taxas de vestibular, fornecimento de refeições
pelos Campi, recebimento de multas contratuais,
recebimento de devoluções de salários por outros
órgãos, dentre outros.
7.2 - Transferências Financeiras Recebidas
O grupo de Transferências Financeiras
Recebidas se referem às transferências ﬁnanceiras feitas pelo Governo Federal relativas a
execução orçamentária do IFTM, representa
87,25% do total do ingresso de recursos até
dezembro de 2018 e apresentou um aumento de
1,87% em relação ao ano de 2017.
7. 3 - Recebimentos Extraorçamentários
O grupo de Recebimentos Extraorçamentários
representa 11,75% do total do ingresso de recursos,

7.5 - Transferências Financeiras Concedidas
O grupo de Transferências Financeiras
Concedidas representa 8,52% dos dispêndios e
apresentou um aumento de 1,87%, comparado ao
ano anterior. Referem-se às transferências ﬁnanceiras relativas à execução das despesas correntes e de
capital e de restos a pagar dos Campi.
7.6 - Despesas Extraorçamentárias
As Despesas Extraorçamentárias representam 4,42% do total dos dispêndios até dezembro
de 2018, com uma redução de 1,61% se comparado ao ano anterior. 99,05% das Despesas
Extraorçamentárias são referentes aos pagamentos

de restos a pagar e 0,95% a depósitos restituíveis e
valores vinculados.
8 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
8.1 - Outros Ingressos das Operações
Esse grupo de contas representa 99,80% dos
Ingressos de recursos, teve um aumento de 1,87%
em comparação com o mesmo período do ano
anterior e 99,92% do valor desse grupo referem-se às
transferências ﬁnanceiras feitas pelo Governo
Federal relativas a execução orçamentária do IFTM.
8.2 - Receitas Derivadas e Originárias
Esse grupo de contas representa 0,20% dos
Ingressos de recursos, teve uma redução de
63,90% em comparação com o mesmo período do
ano anterior e o valor total refere-se as receitas
próprias do órgão sendo, 48,45% com serviços
administrativos e taxas de processos seletivos dos
cursos e concursos,40,50% com venda da
produção agropecuária e de alimentos processados dos Campi,6,36% de receita patrimonial com
concessão de uso de áreas públicas e 4,69% com
outras receitas correntes como recebimento da
devolução de salários por outros órgãos, multas
contratuais e indenizações por danos causados
ao patrimônio público.
8.3 - Pessoal e Demais Despesas
Esse grupo de contas representa 78,42% dos
Desembolsos das Operações, teve uma redução
de 5,49% em comparação com o mesmo período
do ano anterior e referem-se as despesas com
pessoal que trabalham na Instituição para ofertar
a Educação Proﬁssional e Tecnológica por meio do
ensino, pesquisa e extensão.
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8.4 - Outros Desembolsos das Operações
Esse grupo de contas representa 10,74% dos
Desembolsos das Operações, teve um aumento de
1,53% em comparação com o mesmo período do ano
anterior e 99,51% desse grupo referem-se a transferências de recursos entre a Reitoria e seus Campi,
relativas a execução orçamentária do Instituto.
8.5 - Geração líquida e Equivalentes de Caixa
Em 2018 os ingressos de recursos provenientes das transferências ﬁnanceiras recebidas

mais os ingressos extraorçamentários menos os
desembolsos para pagamentos das operações
do IFTM, resultaram em um aumento de caixa de
R$22.898.307,39 que somados as receitas
próprias de R$518.825,78 totalizaram
R$23.417.133,17 de aumento de caixa das
operações. Grande parte do aumento de caixa
foi devido a implantação do novo sistema de
pagamento de ordens bancárias pelo Tesouro
Nacional, o que ocasionou o adiamento do
pagamento da folha de pessoal, no valor de

R$15.381.101,26, de 31/12/2018 para 02/01/2019.
No entanto, os desembolsos de caixa com
atividades de investimentos permanentes no
valor total de R$7.265.189,35, reduziram o valor
do caixa gerado com as operações, mas ainda
resultando em um aumento do valor disponível
na conta de Caixa e Equivalentes de Caixa de
R$16.151.943,82e alterando o saldo da conta
R$2.474.730,08 em 31/12/2017 para R$18.626.673,90
em 31/12/2018.

Resumo dos principais critérios e políticas contábeis

Fonte: Coordenação de Contabilidade da Reitoria
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7. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

Determinação da Materialidade
Segundo o Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) do IFTM, nossa missão é
ofertar a educação proﬁssional e tecnológica por
meio do ensino, pesquisa e extensão promovendo o desenvolvimento na perspectiva de uma
sociedade inclusiva e democrática. Para tal, o
Instituto possui em sua estrutura três Próreitorias que comandam as ações para que essa
missão possa ser alcançada, são elas: PróReitoria de Ensino, Pró-Reitoria de Pesquisa e
Inovação e Pró-Reitoria de Extensão.
Dando suporte à estas três, temos as Próreitorias de Administração e de Desenvolvimento
Institucional, que cuidam da gestão, do planejamento, do orçamento, das ﬁnanças, das compras
e de outros processos que dão suporte às ações
de ensino, pesquisa e extensão.
Com base nessa estrutura, o IFTM elenca como
temas materiais (que impactam nossa capacidade
de criar valor no curto, médio e longo prazo), 21 itens,
sendo que, o Ensino, a Pesquisa/inovação, a
Extensão e a Gestão, temas materiais centrais. Estes
temas foram identiﬁcados por cada Pró reitoria e
sancionados pela alta direção do IFTM, quais sejam, o
reitor e seus Pró-reitores.
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Tratamento de Determinações e recomendações do TCU
As recomendações e deliberações do Tribunal
de Contas da União (TCU) são recebidas pelo
Gabinete do Reitor e/ou Unidade de Auditoria do
IFTM, por intermédio de ofício emitido por parte
daquela corte. Qualquer das duas unidades
receptoras comunica imediatamente a outra, sendo

que a auditoria interna acompanha o cumprimento
das recomendações e deliberações, enquanto o
Gabinete do Reitor é responsável por solicitar o
cumprimento das mesmas às unidades competentes, devendo, a posteriori, demonstrar ao TCU que
tais demandas foram devidamente acatadas.

Não há sistema informatizado destinado a
facilitar o acompanhamento das recomendações
e deliberações em comento. O quadro abaixo traz
as recomendações e deliberações emitidas pelo
TCU que tiveram como destinatário o IFTM:

Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento

155

*Ressalta-se que não há registro de determinações e recomendações feitas em acórdãos do TCU decorrentes do julgamento de contas anuais de exercícios anteriores que estejam pendentes de atendimento.
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8. ANEXOS E APÊNDICES

DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE DO RELATO INTEGRADO PELOS
RESPONSÁVEIS PELA GOVERNANÇA

1.Comosetratadaprimeiravezemque
o IFTM trabalha com essa forma de elaboraçãodorelatóriodegestão(relatointegrado),
muitos servidores ﬁcaram com dúvidas
sobre como proceder, tanto no campo das
ideias,comonaescritadotexto;

desenvolvimento institucional (20192023). Com isso, muitas reuniões tiveram
que ser feitas para esse projeto, inviabilizando o trabalho coletivo entre as áreas
estratégicas para a elaboração do relatóriointegrado;

gestão) realizaram um excelente trabalho. Cada área buscou informações, em
plataformas do governo ou com os
demais campi, relevantes para compor o
documento e que pudesse gerar valor
paraaorganização.

3. Como o IFTM é uma estrutura
multicampi (nove campi e uma reitoria),
torna-se diﬁcultoso o trabalho coletivo
entre os responsáveis pela governa (reitor,
pró-reitoresediretoresdecampus).

2. Coincidentemente no ano de
2018, o IFTM iniciou os trabalhos para a
construção do seu novo PDI – plano de

4.Apesardasdiﬁculdadessupracitadas, os responsáveis pelas áreas estratégicas (ensino, pesquisa, extensão e

5. Para o ano de 2020, por meio de
reuniões e de outras ferramentas de
integração, o instituto buscará elaborar
seu relato de forma mais coletiva em
comparação ao relato de 2018, mas se
compromete com o Tribunal de Contas da
União a se encaixar totalmente nos
moldes do relato integrado no ano de
2021(terceirorelato).

Para este primeiro ano de relatório
integrado, o IFTM achou por bem não
incluir a declaração de integridade pelos
responsáveis pela governança pelos
seguintesmotivos:
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