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

RESOLUÇÃO Nº 01/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018
Aprova a Prestação de Contas Anual do exercício de 2017 do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo
Mineiro – IFTM

Processo nº 23199.001493/2018-68

O CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº
11.892/2008 e as portarias nº 1.184 de 03/08/2016, publicada no DOU de 25/08/2016, nº 1.242 de
02/08/2017, publicada no DOU de 04/08/2017, nº 397 de 26/02/2018, publicada no DOU de
02/03/2018 e nº 468 de 12/03/2018, publicada no DOU de 16/03/2018 em sessão realizada no dia 27
de março de 2018, RESOLVE:

Art. 1º - Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas Anual do exercício de 2017 do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – IFTM, conforme anexo.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data.
Uberaba, 27 de março de 2018.

Roberto Gil Rodrigues Almeida
Presidente do Conselho Superior do IFTM
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1 APRESENTAÇÃO
O Presente relatório refere-se ao exercício de 2017 e tem por objetivo apresentar 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 161/2017,
da Instrução Normativa TCU n° 63/2010 e da Portaria TCU 65/2018. Para a elaboração de cada seção
de conteúdos foram observados o conjunto de itens de informações atribuídos a esta unidade
prestadora da conta (UPC) no sistema e-Contas.
As informações relativas aos itens relacionados abaixo, constantes da Portaria/TCU nº
65/2018 e no sistema e-Contas, não serão apresentadas, uma vez que não há conteúdo a ser declarado
no exercício de referência e/ou não se aplica a natureza do IFTM.
a) 3.3.3 Obrigações assumidas sem respectivo crédito autorizado no orçamento;
b) 5.1.5 Contratação de consultores com base em projetos de cooperação técnica com
organismos internacionais
c) 8.3 Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por danos ao erário;
d) 13 Informações sobre projetos desenvolvidos pelas fundações de apoio regidas pela lei
8.958/1994;
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2 VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS
2.1 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE
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.
Suas ações são conduzidas em conformidade com as políticas definidas pelo Ministério da
Educação (MEC), ao qual está subordinado, por meio da Secretaria de Educação Profissional de
Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), a qual promove o desenvolvimento da educação
profissional e tecnológica.
A estrutura organizacional do IFTM é composta pela Reitoria, localizada no município de
Uberaba/MG, pelos Campi Ituiutaba, Paracatu, Patos de Minas, Patrocínio, Uberaba, Uberlândia,
Uberlândia Centro e pelos Campi Avançados Uberaba Parque Tecnológico e Campina Verde. A
reitoria é o órgão executivo do Instituto Federal o qual é responsável pela administração, coordenação
e a supervisão de todas as atividades da autarquia; já os campi, que para fins da legislação
educacional, são considerados sedes e estão inscritos como Unidades Gestoras distintas, porém com
Gestão única para o IFTM.
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 pós-graduação (especializações, mestrados profissionais), buscando
atender as necessidades locais e regionais, formando jovens e adultos.
De acordo com o art. 4º de seu estatuto, o IFTM tem as seguintes finalidades e características:
I. Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades,
formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores
da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional;
II. Desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e
investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas
sociais e peculiaridades regionais;
III. Promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e
educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos
de gestão;
IV. Orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos
produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das
potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do
Instituto Federal;
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V. Constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de
ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico,
voltado à investigação empírica;
VI. Qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas
instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica
aos docentes das redes públicas de ensino;
VII. Desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica;
VIII. Realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o
cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico; e
IX. Promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais,
notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente.
Em consonância com a Lei nº. 11.892, de 29 de dezembro de 2008, o IFTM tem os seguintes
objetivos em sua esfera de atuação:
I. Ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de
cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da educação
de jovens e adultos;
II. Ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a
capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais, em
todos os níveis de escolaridade, nas áreas da educação profissional e tecnológica;
III. Realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e
tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade;
IV. Desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da educação
profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os segmentos
sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos
científicos e tecnológicos;
V. Estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à
emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e
regional; e,
VI. Ministrar em nível de educação superior:
a) Cursos superiores de tecnologia visando à formação de profissionais para os
diferentes setores da economia;
b) Cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica,
com vistas na formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de
ciências e matemática, e para a educação profissional;
c) Cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais para os
diferentes setores da economia e áreas do conhecimento;
d) Cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização, visando à
formação de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento; e
e) Cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que contribuam
para promover o estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e tecnologia,
com vistas no processo de geração e inovação tecnológica.
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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”.
2.2 NORMAS E REGULAMENTO DE CRIAÇÃO, ALTERAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO
ÓRGÃO OU DA ENTIDADE
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM), em
consonância com a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, foi criado mediante integração do
Centro Federal de Educação Tecnológica e Uberaba e da Escola Agrotécnica Federal de Uberlândia.
A Escola Agrotécnica Federal de Uberaba foi fundada em 1953 e começou a funcionar como
Centro de Treinamento de Economia Doméstica Rural. Por força do Decreto nº. 83.935, de
04/09/1979 passou a denominar-se Escola Agrotécnica Federal de Uberaba. Foi transformada em
Autarquia Federal por meio da Lei nº. 8.731, de 16/11/1993 e em Centro Federal de Educação
Tecnológica de Uberaba por meio do Decreto Presidencial s/nº de 16/08/2002, publicado no DOU de
19/08/2002. Em 2007, o CEFET - Uberaba participou da segunda fase do Plano de Expansão da Rede
Federal de Educação Tecnológica, por meio da Chamada Pública MEC/SETEC Nº. 001/2007, quando
foi autorizada a criação das Unidades de Ensino Descentralizadas - UNED de Ituiutaba e Paracatu,
hoje campi do Instituto. Em 2007, por meio da Chamada Pública MEC/SETEC N. 002, o CEFET Uberaba e suas UNEDs em construção uniram-se à Escola Agrotécnica Federal de Uberlândia para
propor o projeto de criação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo
Mineiro, o que foi consolidado em 29 de dezembro de 2008, por meio da Lei nº. 11.892, sendo
constituído naquele momento por quatro campi, Ituiutaba, Paracatu, Uberaba e Uberlândia. Em 29 de
janeiro de 2010, por meio das Portarias/MEC nº 110 e 124, os campi Paracatu e Ituiutaba,
respectivamente, entraram em funcionamento. Por meio da Portaria/MEC nº 1.366, de 06 de
dezembro de 2010, foi autorizado o funcionamento do Campus Avançado de Patrocínio e do Campus
Avançado de Uberlândia, que transformaram-se em campus em 2013. Atualmente o IFTM é composto
por 7 campi e 2 campi avançados.
O Estatuto da Instituição foi aprovado ad referendum em 17 de agosto de 2009 pela Resolução
nº 01 e referendado pelo Conselho Superior pela Resolução nº 02 de 31 de março de 2010.
O Regimento Geral que disciplina a organização, as competências, as atribuições e o
funcionamento das instâncias deliberativas, consultivas, administrativas e acadêmicas do Instituto,
foi aprovado pela Resolução IFTM nº 41, de 29 de novembro de 2010 e atualizado pela Resolução
IFTM nº 72, de 20 de dezembro de 2016.
Abaixo, apresentamos as normas infra legais relacionadas à gestão e estrutura do IFTM:
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Quadro 1- Normas relacionadas à gestão e estrutura do IFTM

Normas relacionadas à gestão e estrutura do IFTM
Resolução/Conselho Superior nº 01, de 17 de agosto de 2009 – Aprova o Estatuto do IFTM
Portaria/IFTM nº 02, de 04 de janeiro de 2010 – Delega competência aos Diretores Gerais dos campi para a gestão
orçamentária, financeira e patrimonial
Resolução/Conselho Superior nº 02, de 31 de março de 2010 – Aprova o Estatuto do IFTM
Resolução/Conselho Superior nº 03, de 31 de março de 2010 – Aprova as alterações do Estatuto do IFTM
Resolução /Conselho Superior nº 41, de 29 de novembro de 2010 – Aprova o Regimento Geral do IFTM
Resolução/Conselho Superior nº 13, de 29 de março de 2011 – Altera o Regimento Geral do IFTM
Resolução/Conselho Superior nº 29, de 21 de junho de 2011 – Altera o Regimento Geral do IFTM
Resolução/Conselho Superior nº 110, de 19 de dezembro de 2011 – Altera o Regimento Geral do IFTM
Resolução/Conselho Superior nº 13, de 14 de agosto de 2012 –Aprova alterações no Regimento Geral do IFTM
Resolução/Conselho Superior nº 29, de 26 de novembro de 2012 – Aprova alterações no Regimento Geral do IFTM
Resolução/Conselho Superior Nº 01, de 05 de março de 2013 - Aprova alterações no Regimento Geral do IFTM
Resolução nº 56, de 27 de agosto de 2013 – Aprova alterações no Regimento Geral do IFTM
Resolução nº 27, de 27 de agosto de 2013 – Aprova a política de segurança da Informação e Comunicação do IFTM
Resolução/Conselho Superior nº 16, de 27 de março de 2014 - Altera o regimento Geral do IFTM
Resolução/Conselho Superior nº 18, de 18 de junho de 2014 - Altera o regimento Geral do IFTM
Resolução/Conselho Superior nº 52, de 26 de agosto de 2014 - Altera o regimento Geral do IFTM
Resolução/Conselho Superior nº 68, de 26 de agosto de 2014 - Altera o regimento Geral do IFTM
Resolução/Conselho Superior nº 70, de 26 de agosto de 2014 - Altera o regimento Geral do IFTM
Resolução/Conselho Superior nº 74, de 16 de Dezembro de 2015 - Altera o regimento Geral do IFTM
Resolução/Conselho Superior nº 17/2016, de 30 de março de 2016 - Altera o regimento Geral do IFTM
Resolução/Conselho Superior nº 18/2016, de 30 de março de 2016 - Altera o regimento Geral do IFTM
Resolução/Conselho Superior nº 42/2016, de 05 de setembro de 2016 - Altera o regimento Geral do IFTM
Resolução/Conselho Superior nº 72/2016, de 20 de dezembro de 2016 - Altera o regimento Geral do IFTM
Fonte: Gabinete da Reitoria/IFTM.
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2.3 AMBIENTE DE ATUAÇÃO
Como parte da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, o Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM) foi criado pela Lei n.º
11.892, de 29 de dezembro de 2008. Atualmente, o IFTM é composto por 7 (sete) campi – Ituiutaba;
Paracatu; Patos de Minas; Patrocínio; Uberaba; Uberlândia; Uberlândia Centro – e por 2 (dois) campi
avançados – Campina Verde; Uberaba Parque Tecnológico. Além do mais, o IFTM está presente em
diversos municípios do interior mineiro, paulista e goiano, por meio de seus polos da Educação a
Distância (UAB).
Assim como os demais institutos federais (IFs), enquanto instituição voltada para a Educação
Profissional e Tecnológica, o IFTM foi criado para atender ao crescente mercado de trabalho
brasileiro, em consonância com as tendências dos processos de mundialização e de globalização da
economia. Esse movimento de diversificação e de competitividade tem exigido dos diversos países e
do Brasil, em específico, iniciativas no sentido de adequação de elementos como a infraestrutura
adequada, a mão de obra qualificada, subsídios financeiros, estímulos fiscais, etc.
Neste sentido, o IFTM atua de forma contundente na formação de estudantes, considerando
destacadamente demandas de educação superior, básica e profissional, sendo uma instituição que se
distingue pela verticalização do ensino, compreendendo os níveis de Educação Básica e Educação
Superior, desde o ensino técnico de nível médio até a pós-graduação stricto sensu.
Sendo assim, o mercado de atuação voltado para o ensino, a pesquisa e a extensão demonstrase complexo e competitivo, exigindo das instituições, em geral, e do IFTM, em particular, medidas
que atualizem e desenvolvam gradativa e permanentemente seu perfil institucional, explicitadas em
seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).
O mercado de atuação do IFTM, em sua área de abrangência geográfica (regiões do Triângulo
Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro), é compartilhado com outras instituições de ensino, de
naturezas jurídicas diversificadas (públicas ou privadas), tendo como exemplos instituições como:
universidades federais (UFU e UFTM); universidades estaduais (UNIMONTES; UEMG);
universidades privadas (UNIUBE; UNIPAC); centros universitários (UNIPAM; UNICERP;
UNITRI); faculdades privadas (PITÁGORAS; FACTHUS; FAZU; ATENAS; FINOM; FPM; FCC;
FCJP; IESP); faculdades confessionais (Católica de Uberlândia); Sistema “S” (SENAI; SESC; SESI);
etc.
Integrando a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, o IFTM atua
nas modalidades presencial e a distância, nos níveis de Educação Básica (cursos técnicos de nível
médio; Educação de Jovens e Adultos) e na Educação Superior (cursos de graduação – bacharelado,
licenciatura, tecnologia e cursos de pós-graduação – lato sensu e stricto sensu), embasado na
concepção de que os institutos federais são “instituições de educação superior, básica e profissional,
pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas
diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos
com as suas práticas pedagógicas”, exercendo “o papel de instituições acreditadoras e
certificadoras de competências profissionais” (cf. caput do Art. 2.º e respectivo § 2.º da Lei n.º
11.892, de 29 de dezembro de 2008).
Além disso, o IFTM é considerado dotado de “[...] autonomia para criar e extinguir cursos,
nos limites de sua área de atuação territorial, bem como para registrar diplomas dos cursos por eles
oferecidos, mediante autorização do seu Conselho Superior, aplicando-se, no caso da oferta de cursos
a distância, a legislação específica”(cf. Art. 2.º, § 3.º da Lei n.º 11.892, de 29 de dezembro de 2008),
de modo a atender aos arranjos sociais e econômicos de abrangência local, regional, estadual e
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nacional em consonância com a formação de mão de obra específica para os setores produtivos da
sociedade.
Neste sentido, o ambiente de atuação do IFTM pode ser caracterizado, em termos de
oportunidades, no sentido de atendimento à crescente demanda de formação de profissionais,
tipificada como inicial e continuada, voltada para os setores e arranjos produtivos (agricultura,
pecuária, mineração, indústria; comércio e serviços em geral; etc), tendo como pilares as concepções
interligadas de ciência, trabalho, cultura e tecnologia.
Como ameaças ao ambiente de atuação, podem ser enumeradas as dificuldades em absorver e
em estimular a permanência de candidatos em todas as vagas ofertadas. Explicita-se que os problemas
da evasão e da retenção escolar têm atingido todas as instituições escolares, independentemente de
sua natureza jurídica. Parte dos problemas da evasão e da retenção pode ser explicada pelas
dificuldades apresentadas pelos estudantes ingressantes, em geral oriundos da Educação Básica, os
quais manifestam deficiências em aspectos (habilidades, competências) considerados essenciais para
o sucesso escolar, assim como por problemas de outras naturezas, em geral decorrentes da
desigualdade social, presente na realidade brasileira.
Tendo em vista a tentativa de combater as principais fragilidades (evasão; retenção)
apresentadas no processo de ensino e de aprendizagem e os riscos de mercado, o IFTM tem
empreendido uma série de medidas institucionais no sentido de promover a permanência e o sucesso
de seus estudantes, disponibilizando serviços e benefícios como: concessão de bolsas acadêmicas
(ensino, pesquisa e extensão); assistência e auxílio estudantil; iniciativas de nivelamento e de
monitoria, na tentativa de redução das deficiências de aprendizagem, programas institucionais de
caráter governamental, voltados para a permanência dos estudantes; atualização de projetos
pedagógicos dos cursos – PPCs, de modo a contemplar as diversas características e o perfil do egresso
inserido na sociedade, em termos de cidadania e de profissionalização; realização de eventos para a
formação acadêmica em geral, voltada para os estudantes, os docentes, os técnicos administrativos e
a comunidade em geral; acompanhamento pedagógico; projetos institucionais específicos para o
estudo e o entendimento das causas e possíveis medidas de solução para os problemas da evasão e da
retenção escolar; projetos institucionais e iniciativas de estudo e de conhecimento da realidade local,
regional, estadual e nacional, no sentido de compreensão das principais características do mercado,
das demandas e dos arranjos produtivos; etc.
A partir de 2015, como parte da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica, destaca-se a participação do IFTM na construção dos Planos Estratégicos Institucionais
para a Permanência e Êxito dos Estudantes, conforme informações e orientações da Secretaria de
Educação Profissional e Tecnológica (MEC), por meio da Diretoria de Políticas de Educação
Profissional e Tecnológica e da Diretoria de Desenvolvimento da Rede Federal.
Logo, percebe-se que a realidade do mercado educacional acompanha dinamicamente as
mudanças contextuais em geral, exigindo do IFTM e dos demais IFs ações que mantém a instituição
coerente com as demandas e as necessidades da sociedade onde estejam inseridos, manifestadas por
finalidades e características, em específico (cf. Art. 6.º da Lei n.º 11.892, de 29 de dezembro de 2008):
I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades,
formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da
economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional;
II - desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo
de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e
peculiaridades regionais;
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III - promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e
educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de
gestão;
IV - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos
produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das
potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do
Instituto Federal;
V - constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de ciências
aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado à
investigação empírica;
VI - qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas
instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos
docentes das redes públicas de ensino;
VII - desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica;
VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o
cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico;
IX - promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais,
notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente.
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Fonte: PRODIN/Gabinete

Gabinete

Pró-Reitoria de
Administração

Pró-Reitoria de
Desenvolvimento
Institucional

Pró-Reitoria de Extensão

Pró-Reitoria de Pesquisa

Titular

Rosemar Rosa

Túlio Matos de Paula Oliveira

Diretora
Comunicação
Social e Eventos

Coord. Geral
Controle Interno

Procurador
Federal
André Luis Pelegrini

01/01/2017 a 31/12/2017

01/01/2017 a 31/12/2017

01/01/2017 a 31/12/2017

01/01/2017 a 31/12/2017

Chefe de
Gabinete
Luciana Couto Lemes

01/01/2017 a 31/12/2017

01/01/2017 a 31/12/2017

01/01/2017 a 31/12/2017

01/01/2017 a 31/12/2017

Período de atuação

01/01/2017 a 31/12/2017

Pró-Reitor de
Desenvolvimento
Institucional

Pró-Reitor de
Extensão

Pró-Reitor de
Pesquisa

Pró-Reitor de
Ensino

Cargo

Pró-Reitor de
Administração
Marco Antônio Maciel Pereira

Mauro Borges França

Eurípedes Ronaldo Ananias Ferreira

Humberto Marcondes Estevam

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

À Pró-Reitoria de Extensão - PROEXT compete planejar, superintender,
coordenar, fomentar e acompanhar as atividades e políticas de extensão e
relações com a sociedade, articuladas ao ensino e à pesquisa, junto aos
diversos segmentos sociais.
À Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - PRODIN compete
planejar, superintender, coordenar, fomentar e acompanhar as atividades e
políticas pertinentes às áreas de planejamento e desenvolvimento
institucional, gestão de pessoas, e de tecnologia da informação e
comunicação.
À Pró-Reitoria de Administração - PROAD compete planejar, superintender,
coordenar, fomentar, acompanhar e avaliar as atividades e políticas de gestão
orçamentária, financeira e patrimonial do IFTM.

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

Pró-Reitoria de Ensino

Competências

Quadro 2 - Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas

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

Áreas/ Subunidades
Estratégicas

2.4 ORGANOGRAMA FUNCIONAL
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2.4.1 Organograma Geral
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Figura 1- Organograma Geral
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COORDENAÇÃO DE PROTOCOLO

COORDENAÇÃO DE COMPRAS
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COORDENAÇÃO DE
ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

COORDENAÇÃO DE
PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE

COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS

COORDENAÇÃO DE
CONTABILIDADE

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES,
CONTRATOS E COMPRAS

COORDENAÇÃO GERAL DE
MATERIAL E LOGÍSTICA

COORDENAÇÃO DE
ACOMPANHAMENTO DE
CONTRATOS

COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E
ARQUITETURA

COORDENAÇÃO GERAL DE
INFRAESTRUTURA E AQUISIÇÕES

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

PRÓ-REITORIA DE
ADMINISTRAÇÃO

Figura 2- Organograma Pró-Reitoria de Administração

COORDENAÇÃO DE
ACOMPANHAMENTO
ORÇAMENTÁRIO

COORDENAÇÃO E ORÇAMENTO E
FINANÇAS

COORDENAÇÃO GERAL DE
CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E
FINANÇAS

SECRETARIA DA PRÓ-REITORIA DE
ADMINISTRAÇÃO

2.4.2 Pró-Reitoria de Administração
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COORDENAÇÃO DE CADASTRO,
APOSENTADORIAS E PENSÕES

COORDENAÇÃO DE CAPACITAÇÃO
E AVALIAÇÃO DE PESSOAL

COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO E
MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL

COORDENAÇÃO DE PAGAMENTO
DE PESSOAL

COORDENAÇÃO GERAL DE
CADASTRO E PAGAMENTO DE
PESSOAL
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COORDENAÇÃO DE SUPORTE À
REITORIA

COORDENAÇÃO DE TRANSIÇÃO E
SUPORTE

COORDENAÇÃO DE CONSTRUÇÃO
DE SISTEMAS

COORDENAÇÃO DE CONCEPÇÃO E
ELABORAÇÃO

COORDENAÇÃO DE
INFRAESTRUTURA E REDES DE
COMUNICAÇÃO

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

PRÓ-REITORIA DE
DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO À
SAÚDE DO SERVIDOR

COORDENAÇÃO GERAL DE
DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

COORDENAÇÃO DE LEGISLAÇÃO,
PROCEDIMENTOS E ASSESSORIA À
DGP

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

SECRETARIA DA PRO-REITORIA DE
DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

COORDENAÇÃO DE BANCO DE
ITENS

COORDENAÇÃO DE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

COORDENAÇÃO DE
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

COORDENAÇÃO GERAL DE
PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL

Figura 3- Organograma Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

2.4.3 Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
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2.4.4 Pró-Reitoria de Ensino
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Figura 4- Organograma Pró-Reitoria de Ensino
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2.4.5 Pró-Reitoria de Extensão
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Figura 5- Organograma Pró-Reitoria de Extensão
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Figura 6- Organograma Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação

2.4.6 Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação
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2.5 MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS
2.5.1 Pró-Reitoria de Ensino
Os macroprocessos finalísticos acompanhados e desenvolvidos pela Pró-Reitoria de Ensino
são:
1. Oferta de Cursos Técnicos de Nível Médio;
2. Oferta de Cursos de Graduação;
Tais macroprocessos se encontram discriminados nos quadros abaixo:
Quadro 3- Macroprocessos finalísticos – Pró-Reitoria de Ensino

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

Descrição
Cursos Integrados e Cursos
Concomitantes
Cursos Superiores de
Tecnologia, Licenciatura e
Bacharelado

Produtos e

Principais

Subunidades

Serviços

clientes

Responsáveis

Ensino

Sociedade /
Estudantes
Sociedade /
Estudantes

Campi

Ensino

Campi

Fonte: Pró-Reitoria de Ensino
Quadro 4 - Macroprocesso finalístico – Gestão da Educação Profissional e Tecnológica de nível médio e de graduação

MACROPROCESSO FINALÍSTICO
Gestão da Educação Profissional e Tecnológica de nível médio e de graduação.
OBJETIVO:
FINALIDADE:
Planejar, superintender, coordenar, fomentar, apoiar, Formar técnicos de nível médio, tecnólogos, licenciados e
articular, implementar, acompanhar, avaliar e, quando bacharéis para a inserção no mundo do trabalho e para o
necessário, redimensionar as atividades de ensino exercício da cidadania na realidade brasileira e mundial.
desenvolvidas no âmbito do Instituto, articuladas à
pesquisa e à extensão.
COMO O MACROPROCESSO FOI CONDUZIDO NO EXERCÍCIO 2017:
As ações da Pró-Reitoria de Ensino visaram o apoio, o assessoramento, o acompanhamento, a avaliação e o
redimensionamento das atividades desenvolvidas pelos setores sob a responsabilidade da Pró-Reitoria, particularmente
daquelas desenvolvidas pelos campi, buscando assegurar o cumprimento da política educacional vigente, as
deliberações dos órgãos superiores institucionais, o atendimento ao Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI e
ao Termo de Acordo de Metas e Compromissos firmados entre o IFTM/SETEC e ao Plano de Gestão Institucional.
Em sua totalidade, as ações foram desenvolvidas de forma partilhada e em corresponsabilidade com os campi, em
consonância com o modelo de gestão democrático-participativa proposto pela atual gestão institucional e em
articulação com a equipe gestora do IFTM, particularmente, com a participação direta da equipe gestora do ensino e
respectivos servidores. Dentre as ações destacam-se: (1) Planejamento e fomento das políticas institucionais em
atendimento às políticas educacionais definidas pelo Ministério da Educação (MEC) e articulação e apoio a sua
implementação pelos campi, bem como sua avaliação e, se necessário, redimensionamento; (2) Orientação e apoio aos
campi e a articulação e a integração destes quanto às ações e atividades relacionadas ao ensino, assegurando a
consonância das mesmas à política institucional; (3) Institucionalização do Programa de Acesso, Permanência e Êxito
dos estudantes do IFTM (PAPEE/IFTM), culminando com a publicação do livro “Processos e Práticas de Ensino no
IFTM” – Permanência e Êxito dos estudantes. (4) Realização de encontros com as diretorias, coordenações ou
responsáveis pelos setores institucionais sob a responsabilidade da Pró-Reitoria de Ensino, nos campi e na reitoria; (5)
Elaboração e revisão / atualização de regulamentos e submissão ao Conselho Superior para aprovação; (6) Elaboração
e revisão / atualização de manuais, normas e orientações normativas; (7) Apoio e acompanhamento do Programa de
Educação Tutorial (PET); (8) Apoio, articulação e acompanhamento do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação
à Docência (PIBID); (9) Apoio, incentivo, acompanhamento e fortalecimento das Monitorias; (10) Registro de
diplomas e certificados; (11) Orientação, análise e emissão de parecer quanto aos projetos pedagógicos de cursos (PPC)
técnicos de nível médio e de graduação (licenciatura, bacharelados e tecnologia) e submissão ao Conselho Superior
para aprovação; (12) Participação em comissões de trabalho sob a presidência e/ou participação de membros da
PROEN; (13) Orientação, análise, emissão de parecer e acompanhamento quanto aos calendários acadêmicos dos
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campi / polos e submissão ao Colégio de Dirigentes para aprovação; (14) Acompanhamento das ações empreendidas
e administração do auxílio financeiro PET por meio do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação (CLAA); (15)
Assessoramento, acompanhamento e corresponsabilidade, junto à Diretoria de Tecnologia da Informação e
Comunicação (DTIC), no aprimoramento dos módulos do sistema acadêmico institucional; (16) Orientação,
acompanhamento e apoio quanto aos processos de reconhecimentos de cursos de graduação; (17) Apoio aos campi nos
processos de certificação do Ensino Médio a partir dos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM
(referente aos anos de 2009 a 2016) e do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos ENCCEJA (2017); (18) Acompanhamento das atividades desenvolvidas pelas coordenações de atendimento aos
estudantes nos campi; (19) Acompanhamento e fornecimento de dados aos sistemas em vigor, definidos pelo MEC;
(20) Elaboração de projetos na área de ensino e submissão aos órgãos de fomento; (21) Elaboração de respostas e
pareceres à diligências do Ministério da Educação / Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior –
SERES / Diretoria de Regulação da Educação Superior – DIREG / Secretaria da Educação Profissional e Tecnológica
– SETEC; (22) Apoio às ações referentes ao Programa Nacional do Livro Didático (PNLD/FNDE) junto aos campi.
Fonte: Pró-Reitoria de Ensino

2.5.2 Pró-Reitoria de Extensão
Os macroprocessos finalísticos desenvolvidos pela Pró-Reitoria de Extensão são os seguintes:
1. Programa de Assistência Estudantil;
2. Extensão;
3. Estágio e Egressos.
Tais macroprocessos se encontram resumidos nos quatros abaixo.
Quadro 4 - Programa de Assistência Estudantil

MACROPROCESSO FINALÍSTICO
Programa de Assistência Estudantil
OBJETIVO:
FINALIDADE:
O programa de assistência estudantil tem como O programa de assistência estudantil tem como finalidade
objetivos: (1) democratizar as condições de conceder os benefícios de“auxílio estudantil” e “assistência
permanência dos jovens na escola; (2) consolidar o estudantil” com vistas à promoção do desenvolvimento
apoio à formação acadêmica integral; (3) promover humano, apoio à formação acadêmica e garantia da
o acesso e permanência de estudantes em condições permanência de estudantes dos cursos regulares do IFTM,
de vulnerabilidade social e econômica; (4) contribuir favoráveis ao êxito no percurso formativo e a inserção sóciopara a promoção da inclusão social pela educação, profissional.
articulada com as demais políticas setoriais; (5)
contribuir para a permanência e melhoria do
desempenho acadêmico do estudante participante do
programa nacional de integração profissional com a
educação básica na modalidade de educação de
jovens e adultos (PROEJA); (6) minimizar os efeitos
das desigualdades sociais e regionais na
permanência e conclusão dos cursos regulares; (7)
apoiar o estudante na participação em atividades e
eventos pedagógicos, esportivos, sociais e culturais,
complementares à formação acadêmica; (8) apoiar o
estudante por meio de auxílio financeiro para
atenção à saúde biopsicossocial e para incentivo à
cultura e ao esporte; (9) elevar os índices de
aproveitamento dos estudantes e reduzir as taxas de
retenção e evasão.
COMO O MACROPROCESSO FOI CONDUZIDO NO EXERCÍCIO 2017:
Foram realizados editais de seleção, pelos respectivos campi do IFTM, para a concessão do benefício de “assistência
estudantil”. Além disso, foram avaliadas, mediante processo, as solicitações formuladas para a concessão do benefício
“auxílio estudantil”, seguindo-se o disposto na resolução 84/2014, de 01 de dezembro de 2014. Por fim, cita-se a
realização de licitação para contratação de empresa especializada na prestação de seguro de vida, beneficiando todos
os estudantes regularmente matriculados em cursos regulares ofertados nas diversas modalidades pelos campi do IFTM
no referido ano. Ao todo, foram investidos cerca de R$ 3.302.164,46 (três milhões trezentos e dois mil cento e sessenta
e quatro reais e quarenta e seis centavos), beneficiando aproximadamente 9.632 (nove mil e seiscentos e trinta e dois)
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estudantes. O procedimento de seleção dos editais do programa de assistência estudantil foi informatizado com a
utilização do módulo AE, desenvolvido especialmente para este fim.
Fonte: Pró-Reitoria de Extensão
Quadro 5 - Programa de Apoio a Projetos de Extensão

Macroprocesso finalístico
Extensão
Objetivo
As ações de extensão promovidas pelo IFTM têm por
objetivo a disponibilização dos saberes e experiências
produzidos no ambiente acadêmico, otimizando o uso
direto e indireto por diversos segmentos sociais.

Finalidade
As ações de extensão do IFTM buscam atender os
princípios de cidadania, de equidade, de justiça, de
respeito e de dignidade, em construção com a ética nas
relações institucionais e interpessoais, agregando
responsabilidade institucional e social.
Como o Macroprocesso foi conduzido no exercício 2017
(1)Desenvolvimento da primeira operação do projeto “IFTM Itinerante” na cidade de Guimarânia, com objetivo de
realizar atividades de extensão em municípios com baixo IDH que compõem as microrregiões dos campi do Instituto
Federal do Triângulo Mineiro; (2) Realização da primeira edição do Congresso de Internacionalização e Educação
Profissional e Tecnológica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – Coniter
EPT, contando com 604 participantes, com 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, internacionalização e idiomas e contando com apresentações culturais
desenvolvidas por estudantes de diversos campi do IFTM; (3) Lançamento do “Livro de Relatos de Experiência
Projetos de Extensão – 2016”, publicação que divulga as atividades extensionistas realizadas no âmbito do Instituto
pensadas e articuladas por meio de projetos com o propósito de divulgar o conhecimento e de estreitar os laços com a
comunidade; (4) Publicação de 02 edições do Boletim Técnico IFTM, com o objetivo de divulgar o conhecimento
produzido pela comunidade geral nas áreas de ciências agrárias, ambiental, ciências exatas e da terra e ciências
humanas.
Fonte: Pró-Reitoria de Extensão
Quadro 6 - Programa de Estágio e Egressos

Macroprocesso finalístico
Estágio e Egressos
Objetivo
Finalidade
Preparação para o trabalho produtivo e dos educandos que Desenvolvimento de atividades de prospecção de
estejam frequentando o ensino regular em instituições de oportunidades de estágio e emprego e a operacionalização
educação superior, de educação profissional, de ensino administrativa do estágio, englobando encaminhamento e
médio, da educação especial e dos anos finais do ensino documentação necessários para tal fim.
fundamental, na modalidade profissional da educação de
jovens e adultos e inserção no mercado de trabalho de
egressos dos cursos ofertados pelo IFTM.
Como o Macroprocesso foi conduzido no exercício 2017
(1) Desenvolvimento do Banco de Estágio, Emprego e Currículo, como ferramenta moderna e dinâmica para apoiar
sua inserção ou reinserção no mercado de trabalho; (2) Formalização de novos convênios e renovação de convênios já
existentes para realização de estágio; (3) Desenvolvimento da política de egressos do IFTM;
Fonte: Pró-Reitoria de Extensão

As informações sobre outros resultados da gestão no ano de 2017 serão apresentadas no
capitulo 14 - Anexos e Apêndices.
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2.5.3 Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação
Os macroprocessos finalísticos desenvolvidos pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação são:
1. Programa de apoio à iniciação a pesquisa científica e tecnológica;
2. Programa de incentivo à inovação;
3. Programa de apoio à pós-graduação;
Tais macroprocessos se encontram resumidos nos quadros abaixo:
Quadro 5 - macroprocesso finalístico - Programa de apoio à iniciação a pesquisa científica e tecnológica

Macroprocesso finalístico

1. Programa de apoio à iniciação a pesquisa científica e tecnológica
Objetivo
Finalidade
O programa de apoio à iniciação a pesquisa científica e O programa tem por finalidade despertar o interesse e
tecnológica tem como objetivos: (1) possibilitar a geração incentivar vocações para as atividades de pesquisa
e a transformação do conhecimento; (2) atender às científica e tecnológica entre os acadêmicos regularmente
necessidades e interesses da sociedade;(3) incentivar o matriculados no IFTM.
desenvolvimento e a consolidação dos Grupos de
Pesquisa; (4) incentivar a capacitação e a qualificação dos
pesquisadores do IFTM; (5) contribuir para a melhoria da
formação profissional; (6) subsidiar o desenvolvimento de
programas de pós-graduação; e (7) promover a geração de
produtos e/ou processos inovadores que resultem em
propriedade intelectual.
Como o Macroprocesso foi conduzido no exercício 2017
- Lançamento de 10 editais do Programa Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica;
- Lançamento de 1 edital de apoio financeiro ao pesquisador;
- Lançamento de 1 edital de Aquisição de Material de Consumo e Serviços para Pesquisa e Inovação – Uso do Cartão
BB Pesquisa;
- Lançamento de 1 edital para Aquisição de Equipamentos para Pesquisa e Inovação – Uso do Cartão BB Pesquisa;
- Apoio financeiro com premiação destaques SIN 2017;
- Organização do I ConPITec (VII Seminário de Iniciação Científica e Inovação Tecnológica e I Seminário de Pesquisa
e Inovação Tecnológica do IFTM);
- Aumento do número de projetos implementados de 418 em 2016 para 470 em 2017 (dos quais 223 referentes a
projetos vinculados ao Programa de Iniciação Científica Voluntária - PIVIC);
- 2 reuniões com os Coordenadores de Pesquisa e Inovação dos campi realizadas na Reitoria;
- Apoio aos pesquisadores junto aos Comitês de Ética (animal e seres humanos);
- Avaliação, acompanhamento e certificação dos Grupos de Pesquisa junto ao CNPq;
- Lançamento de uma edição da Revista Inova Ciência e Tecnologia e manutenção da Editora IFTM;
- Consolidação das atividades do Comitê de Ética Animal (CEUA/IFTM);
- Atualização dos indicadores estatísticos da pesquisa no IFTM.
Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação
Quadro 6 - macroprocesso finalístico - Programa de Incentivo a Inovação e P&D

Macroprocesso finalístico

2. Programa de Incentivo a Inovação e P&D;
Objetivo
O programa de incentivo a inovação tem como objetivos:
(1) Incentivar práticas que melhoram o desempenho das
estratégias de inovação difundindo a cultura de P&D
interno; (2) Incrementar equipes multidisciplinares para
trabalhar em P&D, através de prospecção de
investimentos; (3) Explorar novas oportunidades de
pesquisa aplicada e inovação com parcerias externas; (4)
assessorar servidores em processos de entrega de

Finalidade
O programa de incentivo a inovação e P&D tem por
finalidade a consolidação do NIT/IFTM e viabilização de
estratégias e ações relacionadas à proteção da propriedade
intelectual e transferência de tecnologia nos âmbitos
interno e externo do IFTM.
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resultados em P&D; (5) Incentivar a apresentação de
projetos de inovação e pesquisa aplicada à concorrência
em editais; (6) fomentar a busca de recursos externos para
ampliar a competitividade das empresas através da
pesquisa aplicada; (7) fomentar e fortalecer o ecossistema
de inovação nas cidades onde o IFTM atua; (8) promover
a transferência de tecnologia; (9) assessorar e validar os
projetos, contratos, parcerias e convênios realizados no
âmbito do IFTM; e (10) fomentar a criação de novos
produtos e serviços por meio de mudanças tecnológicas
para suprir novas exigências do mercado e/ou aumentar o
portfólio.
Como o Macroprocesso foi conduzido no exercício 2017
- Apoio financeiro com premiação destaques na feira de novos produtos e processos do IFTM;
- Lançamento de edital de Apoio a Inovação Tecnológica (PIBITI/CNPq);
- Sensibilização dos servidores do IFTM na área de Inovação;
- Apoio do NIT IFTM na busca de anterioridade, redação e envio da solicitação de patentes;
- Estruturação Ecossistema de Uberaba, com apoio e coordenação do SEBRAE - MG;
- Premiação para as melhores ideias na II Olimpíada de Inovação;
- Organização da Feira de Produtos, Processos e Serviços do IFTM;
- Atualização dos indicadores estatísticos da inovação no IFTM.
- Lançamento do 1º Desafio NIT/IFTM de Inovação em parceria com Empresários locais.
- Estruturação do projeto do SEBRAE/MG – Educação Empreendedora e projeto da FAPEMIG para a manutenção do
NIT/IFTM.
- Organização do XVIII Encontro da Rede Mineira de Propriedade Intelectual em Uberaba – MG.
Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação
Quadro 7 - Programa de apoio à pós-graduação

Macroprocesso finalístico

3. Programa de apoio à pós-graduação
Objetivo

Finalidade

O programa de apoio à pós-graduação tem como O programa tem por finalidade planejar e coordenar as
objetivos: (1) formar e capacitar profissionais políticas de pesquisa e pós-graduação acompanhando e
qualificados para exercer a prática profissional avançada avaliando a elaboração e implementação de projetos de
e transformadora de procedimentos, visando atender cursos de pós-graduação âmbito interno e externo ao
demandas sociais, organizacionais ou profissionais e do IFTM.
mercado de trabalho; (2) formar e capacitar profissionais
qualificados para transferir conhecimento para a
sociedade, atendendo demandas específicas e de arranjos
produtivos com vistas ao desenvolvimento nacional,
regional ou local; (3) formar e capacitar profissionais
qualificados para promover a articulação integrada da
formação profissional com entidades demandantes de
naturezas diversas, visando melhorar a eficácia e a
eficiência das organizações públicas e privadas por meio
da solução de problemas, geração e aplicação de
processos de inovação apropriados; (4) formar e capacitar
profissionais
qualificados
para
contribuir
na
competitividade e aumentar a produtividade em empresas
públicas ou, organizações públicas e privadas; (5)
incentivar a docência e capacitação acadêmica.
Como o Macroprocesso foi conduzido no exercício 2017
- Apoio para continuação do programa Dinter entre a UFU e o IFTM na área de Engenharia Elétrica/Computação;
- Execução de projetos FAPEMIG da taxa de bancada dos mestrados profissionais na área de Educação Tecnológica,
Ciência e Tecnologia de Alimentos e Produção Vegetal;
- Finalização do Doutorado “Dinter em Computação”, aprovado pela CAPES entre o IFTM e a UNIVERSIDADE
FEDERAL FLUMINENSE;
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- Abertura de novo Edital Prodoutoral/CAPES visando a seleção de professor para uma das cotas, além de
acompanhamento das 2 cotas de bolsas do programa.
- Continuidade das atividades previstas no acordo entre o IPP (Instituto Politécnico do Porto) (Portugal) com a
viabilização das defesas de dissertação pelos servidores, bem como prospecção de parcerias com instituições para
reconhecimento dos diplomas de mestrado concluídos;
- Formalização de parceria com UNIUBE para reconhecimento dos diplomas relativos ao mestrado IPP – Educação;
- Reunião de orientação com os Coordenadores de Pós-Graduação Lato Sensu dos diferentes Campi;
- Organização e realização do IV Simpósio de Pós-Graduação dentro do I ConInterEPT do IFTM (Congresso de
Internacionalização e Educação Profissional e Tecnológica);
- Manutenção do Comitê Strictu Sensu, com reuniões periódicas para acompanhamento e direcionamento dos
Programas;
- Início da atualização do site informativo da Pós-Graduação;
- Atualização dos indicadores estatísticos da pós-graduação no IFTM.
Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação
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3 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS
3.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL
O planejamento estratégico do IFTM tem como documento principal o Plano de
Desenvolvimento Institucional (2014-2018), previsto no Artigo 16 do Decreto nº 5.773, de 09 de maio
de 2006.
Esta instituição federal de ensino definiu 29 objetivos estratégicos, desmembrados em metas
específicas (da reitoria) e desdobráveis (compartilhadas por campus), para o período 2014/2018,
organizadas em quatro perspectivas: alunos; pessoas, infraestrutura e inovação; processos internos e,
por fim, perspectiva orçamentária e financeira.
O mencionado Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) foi elaborado com a utilização
de ferramentas da administração/gestão voltadas para o planejamento estratégico, sendo que o
estabelecimento dos objetivos, das metas, bem como o monitoramento de todo o plano, tomam como
modelo a já consagrada ferramenta BSC - Balanced Scorecard.
No sistema de gestão integrado do IFTM (ERP - Enterprise ResourcePlanning)existe um
módulo denominado de Plano de Desenvolvimento Institucional ( módulo PDI), pelo qual,
gradativamente, se pretende que o plano estratégico da organização seja difundido por todos os níveis,
de forma que todos os servidores possam acompanhar efetivamente a sua execução. Esses objetivos
e metas devem repercutir em todas as ações, atividades e tarefas que o Instituto venha a desempenhar.
No que se refere ao planejamento orçamentário para o ano de 2017, o IFTM fez em 2016 e
com base nos limites orçamentários recebidos da SETEC – Secretaria de Educação Profissional e
Tecnológica, o que denomina-se de proposta orçamentária, esta proposta, juntamente com outras
de outros Institutos Federais e Universidades, formaram a PLOA2017 do MEC. A construção do
planejamento orçamentário do IFTM, sé dá de forma participativa, ou seja, todos os campi que
compõem sua estrutura, elaboram um plano orçamentário, que agrupados, formam o plano do
Instituto Federal do Triângulo Mineiro. A elaboração das propostas por parte dos campi é feita com
base nos objetivos e metas elencados no PDI para o ano em questão, assim, os recursos orçamentários
recebidos serão de fato gastos em produtos, serviços e outras despesas que culminarão no alcance dos
objetivos.
No ano de 2013, o IFTM mapeou seus campi em centros de custos, os quais possuem a
prerrogativa e responsabilidade de planejar os produtos, serviços e outras despesas para o
desempenho de suas atividades. O IFTM chama esse processo de “planejamento participativo”, já
que não somente os centros de custos planejam suas despesas, mas todos os servidores podem fazêlo. O processo de planejamento participativo no IFTM é feito por meio de um módulo denominado
MPLAN – módulo de planejamento, parte integrante do ERP que a Instituição, através de sua área
de T.I, vem construindo desde o ano de 2012.
Em conformidade com as políticas de compras desta instituição federal de ensino e extraindo
dados do planejamento participativo, elaborado pelos centros de custos, foram elaboradas as
consolidações para 2017. A consolidação é um documento que concatena todos os produtos e serviços
planejados, separados por naturezas de despesas (ou similares). Essas consolidações são a mola
propulsora para que se abra um processo licitatório no IFTM, por meio delas, o setor de licitação
inicia seus trabalhos de cotações e demais trâmites internos para que o planejamento dos centros de
custos possam se transformar em uma ARP – ata de registro de preço e por fim, serem empenhados.
Essa forma do Instituto Federal do Triângulo Mineiro planejar seus produtos e serviços tem,
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gradativamente, garantido maior economicidade nas contratações públicas, padronização da maioria
dos itens adquiridos e celeridade nos processos de compras.
3.1.1 Descrição Sintética dos objetivos do exercício
PERSPECTIVA DO ALUNO
01. Objetivo: 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.
Indicador de resultados: Índice geral de cursos (IGC)
Responsável: PRO-REITORIA DE ENSINO
Tipo: Específica
Aferição: Índice publicado pelo INEP
Indicador Anual: Índice Geral de Cursos (IGC)
Quadro 8 - Objetivo 1 / Meta 1

Metas
Ano 2017
4
4

Campus
IFTM
REITORIA

Meta 2: Obter nota igual ou superior a 4 em 100% dos cursos submetidos ao ENADE até 2018.
Indicador de resultados: Percentual de cursos com nota igual ou superior a 4 no ENADE
Responsável: PRO-REITORIA DE ENSINO
Tipo: Desdobrável
Aferição: Número de cursos superiores com nota igual ou superior a 4 no ENADE
Indicador Anual: Número de cursos superiores com nota igual ou superior a 4 no ENADE/Total de
cursos superiores submetidos ao ENADE no ano*100
Quadro 9 - Objetivo 1 / Meta 2

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

Metas
Ano 2017
90,00%
90,00%
40,00%
90,00%
90,00%
90,00%
100,00%
0,00%
90,00%
100,00%
0,00%

Meta 3: Obter nota igual ou superior a 4 em 100% dos cursos superiores na avaliação “in loco”
até 2018.
Indicador de resultados: Percentual de cursos com nota igual ou superior a 4 na avaliação “in loco”
Responsável: PRO-REITORIA DE ENSINO
Tipo: Desdobrável
Aferição: Número de cursos superiores com nota igual ou superior a 4 na avaliação “in loco”
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Indicador Anual: Número de cursos superiores com nota igual ou superior a 4 na avaliação “in
loco”/Total de cursos superiores avaliados no ano*100
Quadro 10 - Objetivo 1 / Meta 3

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

Metas
Ano 2017
90,00%
90,00%
40,00%
90,00%
100,00%
90,00%
50,00%
0,00%
90,00%
100,00%
100,00%

02. Objetivo: 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 de resultados: Número de novos cursos técnicos presenciais
Responsável: PRO-REITORIA DE ENSINO
Tipo: Desdobrável
Aferição: Número de novos cursos técnicos presenciais abertos no ano
Indicador Anual: Número de novos cursos técnicos presenciais abertos no ano/Meta anual*100
Indicador Global: #O2M1_NÚMERO_ACUMULADO_DE_NOVOS_CURSOS_TÉCNICOS_PRESENCIAIS_ABERTO
S/Soma das metas*100
Quadro 11 - Objetivo 2 / Meta 1

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

Metas
Ano 2017
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

Meta 02: Ampliar um total de 3 cursos de licenciaturas até 2018.
Indicador de resultados: Número de novos cursos de licenciaturas presenciais.
Responsável: PRO-REITORIA DE ENSINO
Tipo: Desdobrável
Aferição: Números de novos cursos de licenciatura presenciais abertos no ano
Indicador Anual: Número de novos cursos de licenciatura presenciais abertos no ano/Meta
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anual*100
Indicador Global: Número acumulado de novos cursos de licenciatura presenciais abertos/Soma das
metas*100
Quadro 12 - Objetivo 2 / Meta 2

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

Metas
Ano 2017
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

Meta 03: Ampliar um total de 12 cursos de bacharelados e tecnológicos até 2018.
Indicador de resultados: Número de novos cursos de bacharelado e tecnologia.
Responsável: PRO-REITORIA DE ENSINO
Tipo: Desdobrável
Aferição: Números de novos cursos de bacharelado e tecnologia presenciais abertos no ano
Indicador Anual: Número de novos cursos de bacharelado e tecnologia presenciais abertos no
ano/Meta anual*100
Indicador Global: Número acumulado de novos cursos de bacharelado e tecnologia presenciais
abertos/Soma das metas*100
Quadro 13 - Objetivo 2 / Meta 3

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

Metas
Ano 2017
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

Meta 04: Ampliar um total de 12 cursos de PROEJA até 2018.
Indicador de resultados: Número de novos cursos de PROEJA.
Responsável: PRO-REITORIA DE ENSINO
Tipo: Desdobrável
Aferição: Números de novos cursos de PROEJA presenciais abertos no ano
Indicador Anual: Número de novos cursos de PROEJA presenciais abertos no ano/Meta anual*100
Indicador Global: Número acumulado de novos cursos de PROEJA presenciais abertos/Soma das
metas*100
Página 41 de 394

Relatório de Gestão 2017IFTM
Quadro 14 - Objetivo 2 / Meta 4

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

Metas
Ano 2017
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

03. Objetivo: 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).
Meta 01: Ampliar um total de 2.775vagas em cursos técnicos até 2018.
Indicador de resultados: Número de novas vagas em cursos técnicos presenciais no ano
Responsável: PRO-REITORIA DE ENSINO
Tipo: Desdobrável
Aferição: Número de novas vagas em cursos técnicos presenciais no ano
Indicador Anual: Número de novas vagas em cursos técnicos presenciais no ano/Meta anual*100
Indicador Global: Número acumulado de novas vagas em cursos técnicos presenciais/Soma das
metas*100
Quadro 15 - Objetivo 3 / Meta 1

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

Metas
Ano 2017
590
0
90
140
35
75
0
130
0
0
120

Meta 02: Ampliar um total de 110 vagas em cursos de licenciatura até 2018.
Indicador de resultados: Número de novas vagas em cursos de licenciatura presenciais no ano
Responsável: PRO-REITORIA DE ENSINO
Tipo: Desdobrável
Aferição: Número de novas vagas em cursos de licenciatura presenciais no ano
Indicador Anual: Número de novas vagas em cursos de licenciatura presenciais no ano/Meta
anual*100
Indicador Global: Número acumulado de novas vagas em cursos de licenciatura presenciais/Soma
das metas*100
Quadro 16 - Objetivo 3 / Meta 2
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Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

Metas
Ano 2017
70
0
0
70
0
0
0
0
0
0
0

Meta 03: Ampliar um total de 1.835 vagas em cursos tecnológicos e de bacharelado até 2018.
Indicador de resultados: Número de novas vagas em cursos de bacharelados e Tecnologias
presenciais no ano
Responsável: PRO-REITORIA DE ENSINO
Tipo: Desdobrável
Aferição: Número de novas vagas em cursos de bacharelados e Tecnologias presenciais no ano
Indicador Anual: Número de novas vagas em cursos de bacharelados e Tecnologias presenciais no
ano/Meta anual*100
Indicador Global: Número acumulado de novas vagas em cursos de bacharelados e Tecnologias
presenciais/Soma das metas*100
Quadro 17 - Objetivo 3 / Meta 3

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

Metas
Ano 2017
435
0
120
175
0
0
70
0
70
0
0

Meta 04: Ampliar um total de 310 vagas em cursos de PROEJA até 2018.
Indicador de resultados: Número de novas vagas em cursos de PROEJA presenciais no ano
Responsável: PRO-REITORIA DE ENSINO
Tipo: Desdobrável
Aferição: Número de novas vagas em cursos de PROEJA presenciais no ano
Indicador Anual: Número de novas vagas em cursos de PROEJA presenciais no ano/Meta
anual*100
Indicador Global: Número acumulado de novas vagas em cursos de PROEJA presenciais/Soma das
metas*100
Quadro 18 - Objetivo 3 / Meta 4

Campus

Metas
Ano 2017
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IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

35
0
0
35
0
0
0
0
0
0
0

04. Objetivo: Reduzir as taxas de evasão e retenção de alunos.
Meta 01: Reduzir o nível de evasão para no máximo 15% até 2018.
Indicador de resultados: Índice de evasão escolar
Responsável: PRO-REITORIA DE ENSINO
Tipo: Desdobrável
Aferição: Número de alunos evadidos
Indicador Anual: Número de alunos evadidos no ano/Quantidade total de alunos*100
Quadro 19 - Objetivo 4 / Meta 1

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

Metas
Ano 2017
17,50%
17,50%
25,00%
15,00%
15,00%
17,50%
20,00%
15,00%
17,50%
25,00%
15,00%

Meta 02: Atingir taxa de retenção máxima de 10% até 2018.
Indicador de resultados: Índice de reprovação
Responsável: PRO-REITORIA DE ENSINO
Tipo: Desdobrável
Aferição: Número de alunos reprovados
Indicador Anual: Número de alunos reprovados no ano/Quantidade total de alunos*100
Quadro 20 - Objetivo 4 / Meta 2

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO

Metas
Ano 2017
12,50%
12,50%
30,00%
15,00%
10,00%
12,50%
15,00%
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CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

15,00%
12,50%
10,00%
15,00%

Meta 03: Atingir índice de eficiência acadêmica de 80% até 2018.
Indicador de resultados: Índice de eficiência acadêmica
Responsável: PRO-REITORIA DE ENSINO
Tipo: Desdobrável
Aferição: Índice de eficiência acadêmica publicado pelo SISTEC
Indicador Anual: Índice de eficiência acadêmica publicado pelo SISTEC
Quadro 21 - Objetivo 4 / Meta 3

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

Metas
Ano 2017
75
75
55
75
65
75
75
75
75
75
0

5. 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.
Indicador de resultados: Percentual de alunos participantes de projetos de ensino, ou pesquisa ou de
extensão.
Responsável: PRO-REITORIA DE ENSINO / PRO-REITORIA DE EXTENSÃO / PROREITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO
Tipo: Desdobrável
Aferição: Número de alunos participantes de projetos de ensino + Número de alunos participantes
de projetos de extensão + Número de alunos participantes de projetos de pesquisa.
Indicador Anual: Número de alunos participantes de projetos de ensino + Número de alunos
participantes de projetos de extensão + Número de alunos participantes de projetos de
pesquisa/Quantidade total de alunos*100
Quadro 22 - Objetivo 5 / Meta 1

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO

Metas
Ano 2017
17,50%
17,50%
8,00%
15,00%
25,00%
20,00%
15,00%
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CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

15,00%
0,00%
0,00%
15,00%

06. Objetivo: Consolidar e ampliar as ações de diversidade e inclusão visando à democratização
do ensino.
Meta 01: Atender plenamente, até 2018, 100% dos estudantes com especifidades e/ou
desigualdades educacionais.
Indicador de resultados: Percentagem de estudantes com necessidades educacionais específicas
atendidos.
Responsável: PRO-REITORIA DE ENSINO
Tipo: Desdobrável
Aferição: Número de alunos com necessidades educacionais específicas e/ou desigualdades
educacionais atendidos no ano.
Indicador Anual: Número de alunos com necessidades educacionais específicas e/ou desigualdades
educacionais atendidos no ano/Número total de alunos com necessidades educacionais específicas
e/ou desigualdades educacionais*100
Quadro 23 - Objetivo 6 / Meta 1

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

Metas
Ano 2017
85,00%
85,00%
90,00%
90,00%
100,00%
90,00%
90,00%
90,00%
0,00%
90,00%
85,00%

Meta 02: Atender até 2018, 100% dos campus com um Núcleo de Tecnologia Assistiva.
Indicador de resultados: Quantidade de Campus atendidos
Responsável: PRO-REITORIA DE ENSINO
Tipo: Específica
Aferição: Número de Campus atendidos no ano
Indicador Global: Número acumulado de campus atendidos/Quantidade total de Campus*100
Indicador Anual: Número de Campus atendidos no ano/Quantidade total de Campus*100
Quadro 24 - Objetivo 6 / Meta 2

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO

Metas
Ano 2017
7
7
0
0
0
0
0
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CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

0
0
0
0

07. Objetivo: Promover o intercâmbio discente em nível internacional.
Meta 01: Enviar ao exterior um total de 124 discentes até 2018.
Indicador de resultados: Nº de intercambistas enviados ao exterior.
Responsável: COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS / GABINETE DA
REITORIA
Tipo: Desdobrável
Aferição: Número de discentes enviados ao exterior no ano
Indicador Anual: Número de discentes enviados ao exterior no ano/Meta anual*100
Indicador Global: Número acumulado de discentes enviados ao exterior/Soma das metas*100
Quadro 25 - Objetivo 7 / Meta 1

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

Metas
Ano 2017
17
0
1
5
5
1
2
1
0
2
0

Meta 02: Receber do exterior um total de 132 discentes até 2018.
Indicador de resultados: Nº de intercambistas recebidos do exterior.
Responsável: COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS / GABINETE DA
REITORIA
Tipo: Desdobrável
Aferição: Número de discentes recebidos do exterior no ano
Indicador Anual: Número de discentes recebidos do exterior no ano/Meta anual*100
Indicador Global: Número acumulado de discentes recebidos do exterior/Soma das metas*100
Quadro 26 - Objetivo 7 / Meta 2

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO

Metas
Ano 2017
31
0
0
15
5
0
2
1
2
6
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CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

0

08. Objetivo: 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.
Indicador de resultados: Porcentagem de vagas ofertadas.
Responsável: PRO-REITORIA DE EXTENSÃO
Tipo: Desdobrável
Aferição: Número de vagas ofertadas pelo Centro de Idiomas no ano
Indicador Global: (Número de vagas ofertadas pelo Centro de Idiomas no ano/Quantidade de vagas
do parâmetro de 2013*100)-100
Indicador Anual: (Número de vagas ofertadas pelo Centro de Idiomas no ano/Quantidade de vagas
do ano anterior*100)-100
Quadro 27 - Objetivo 8 / Meta 1

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

Metas
Ano 2017
10,00%
10,00%
10,00%
25,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
25,00%
0,00%
30,00%

09. Objetivo: Fortalecer, ampliar e apoiar as atividades de extensão.
Meta 01: Ampliar em 4% ao ano as atividades de extensão
Indicador de resultados: Porcentagem de atividades desenvolvidas.
Responsável: PRO-REITORIA DE EXTENSÃO
Tipo: Desdobrável
Aferição: Número de atividades de extensão desenvolvidas no ano.
Indicador Anual: (Número de atividades de extensão desenvolvidas no ano/Quantidade de
atividades de extensão desenvolvidas no ano anterior*100)-100
Indicador Global: (Número de atividades de extensão desenvolvidas no ano/Quantidade de
atividades do parâmetro de 2013*100)-100
Quadro 28 - Objetivo 9 / Meta 1

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA

Metas
Ano 2017
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
10,00%
4,00%
4,00%
10,00%
4,00%

Página 48 de 394

Relatório de Gestão 2017IFTM
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

4,00%
10,00%

Meta 02: Realizar 27 encontros de egressos até 2018.
Indicador de resultados: Nº de encontros
Responsável: PRO-REITORIA DE EXTENSÃO
Tipo: Desdobrável
Aferição: Número de encontros de egressos no ano
Indicador Anual: Número de encontros de egressos no ano/Meta anual*100
Indicador Global: Número acumulado de encontros de egressos/Soma das metas*100
Quadro 29 - Objetivo 9 / Meta 2

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

Metas
Ano 2017
7
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1

Meta 03: Apoiar a criação de 09 empresas Junior no Instituto até 2018.
Indicador de resultados: Nº de empresas
Responsável: PRO-REITORIA DE EXTENSÃO
Tipo: Desdobrável
Aferição: Número de empresas júnior criadas no ano
Indicador Anual: Número de empresas júnior criadas no ano/Meta anual*100
Indicador Global: Número acumulado de empresas júnior criadas/Soma das metas*100
Quadro 30 - Objetivo 9 / Meta 3

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

Metas
Ano 2017
3
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0

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.
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Indicador de resultados: Porcentagem de parcerias
Responsável: PRO-REITORIA DE EXTENSÃO
Tipo: Desdobrável
Aferição: Número de parcerias estabelecidas no ano
Indicador Global: (Número de parcerias estabelecidas no ano/Quantidade de parcerias do parâmetro
de 2013*100)-100
Indicador Anual: (Número de parcerias estabelecidas no ano/Quantidade de parcerias do ano
anterior*100)-100
Quadro 31 - Objetivo 9 / Meta 4

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

Metas
Ano 2017
8,00%
8,00%
8,00%
10,00%
20,00%
10,00%
0,00%
5,00%
0,00%
10,00%
5,00%

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.
Indicador de resultados: Porcentagem de estudantes beneficiados.
Responsável: PRO-REITORIA DE EXTENSÃO
Tipo: Desdobrável
Aferição: Número de estudantes beneficiados no ano
Indicador Anual: (Número de estudantes beneficiados no ano/Quantidade de estudantes
beneficiados do ano anterior*100)-100
Indicador Global: (Número de estudantes beneficiados no ano/Quantidade de estudantes
beneficiados do parâmetro de 2013*100)-100
Quadro 32 - Objetivo 10 / Meta 1

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

Metas
Ano 2017
10,00%
10,00%
10,00%
0,00%
10,00%
4,00%
5,00%
0,00%
10,00%
5,00%
10,00%

Meta 02: Ampliar em 150% o número de vagas oferecidas pelo Pronatec até 2018.
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Indicador de resultados: Porcentagem de vagas ofertadas.
Responsável: PRO-REITORIA DE EXTENSÃO
Tipo: Desdobrável
Aferição: Número de vagas ofertadas no ano
Indicador Anual: (Número de vagas ofertadas no ano/Quantidade de vagas ofertadas no ano
anterior*100)-100
Indicador Global: (Número de vagas ofertadas no ano/Quantidade de vagas ofertadas do parâmetro
de 2013*100)-100
Quadro 33 - Objetivo 10 / Meta 2

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

Metas
Ano 2017
12,50%
12,50%
10,00%
10,00%
4,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
10,00%

11. Objetivo: Fortalecer, ampliar e apoiar os projetos de extensão.
Meta 01: Ampliar em 15% ao ano os projetos de extensão desenvolvidos no IFTM.
Indicador de resultados: Porcentagem de projetos.
Responsável: PRO-REITORIA DE EXTENSÃO
Tipo: Desdobrável
Aferição: Número de projetos de extensão do ano
Indicador Anual: (Número de Projetos de Extensão do Ano/Quantidade de projetos de extensão do
ano anterior*100)-100
Indicador Global: (Número de Projetos de Extensão do Ano/Quantidade de projetos de extensão do
parâmetro de 2013*100)-100
Quadro 34 - Objetivo 11 / Meta 1

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

Metas
Ano 2017
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
10,00%
10,00%

Meta 02: Ampliar em 20% ao ano o número de estudantes beneficiados com bolsas acadêmicas.
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Indicador de resultados: Porcentagem de estudantes.
Responsável: PRO-REITORIA DE EXTENSÃO
Tipo: Desdobrável
Aferição: Número de estudantes beneficiados no ano
Indicador Anual: (Número de estudantes beneficiados no ano/Quantidade de estudantes
beneficiados do ano anterior*100)-100
Indicador Global: (Número de estudantes beneficiados no ano/Quantidade de estudantes
beneficiados do parâmetro de 2013*100)-100
Quadro 35 - Objetivo 11 / Meta 2

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

Metas
Ano 2017
20,00%
20,00%
10,00%
20,00%
4,00%
20,00%
1,00%
21,00%
20,00%
20,00%
10,00%

12. Objetivo: 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.
Indicador de resultados: Porcentagem de vagas ampliadas em cursos na modalidade à Distância.
Responsável: DIREÇÃO DO CAMPUS AVANÇADO UBERABA - PARQUE TECNOLÓGICO /
PRO-REITORIA DE ENSINO
Tipo: Desdobrável
Aferição: Número de vagas ofertadas no ano
Indicador Global: (Número de vagas ofertadas no ano/Quantidade de Vagas Ofertadas do Parâmetro
de 2013*100)-100
Indicador Anual: (Número de vagas ofertadas no ano/Quantidade de Vagas ofertadas do ano
anterior*100)-100
Quadro 36 - Objetivo 12 / Meta 1

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO

Metas
Ano 2017
20,00%
0,00%
20,00%

Meta 02: Reduzir o nível de evasão na modalidade à Distância para no máximo 40% até 2018.
Indicador de resultados: Índice de Evasão Escolar.
Responsável: DIREÇÃO DO CAMPUS AVANÇADO UBERABA - PARQUE TECNOLÓGICO /
PRO-REITORIA DE ENSINO
Tipo: Desdobrável
Aferição: Número de alunos evadidos no ano
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Indicador Anual: Número de Alunos Evadidos no ano/Quantidade total de alunos do ano
(EAD)*100
Quadro 37 - Objetivo 12 / Meta 2

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO

Metas
Ano 2017
43,00%
0,00%
43,00%

Meta 03: Ampliar um total de 2 cursos técnicos na modalidade à Distância até 2018.
Indicador de resultados: Número de novos cursos técnicos na modalidade à Distância.
Responsável: DIREÇÃO DO CAMPUS AVANÇADO UBERABA - PARQUE TECNOLÓGICO /
PRO-REITORIA DE ENSINO
Tipo: Desdobrável
Aferição: Número de novos cursos técnicos na modalidade à Distância abertos no ano.
Indicador Anual: Número de novos cursos técnicos na modalidade à distância abertos no ano/Meta
Anual*100
Indicador Global: Número acumulado de novos cursos técnicos à distância abertos/Soma das
metas*100
Quadro 38 - Objetivo 12 / Meta 3

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO

Metas
Ano 2017
0
0
0

Meta 04: Ampliar um total de 1 cursos superiores e de Pós-graduação na modalidade à
Distância até 2018.
Indicador de resultados: Número de novos cursos superiores e de Pós-graduação na modalidade à
Distância.
Responsável: DIREÇÃO DO CAMPUS AVANÇADO UBERABA - PARQUE TECNOLÓGICO /
PRO-REITORIA DE ENSINO
Tipo: Desdobrável
Aferição: Número de novos cursos superiores e de Pós-graduação na modalidade à Distância
abertos no ano.
Indicador Anual: Número de novos cursos superiores e de pós-graduação na modalidade à distância
abertos no ano/Meta anual*100
Indicador Global: Número acumulado de novos cursos superiores e de Pós-graduação na
modalidade à Distância abertos/Soma das metas*100
Quadro 39 - Objetivo 12 / Meta 4

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO

Metas
Ano 2017
0
0
0

13. Objetivo: Fortalecer, ampliar e apoiar a pesquisa científica e tecnológica.
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Meta 01: Aumentar 174 bolsas institucionais de iniciação científica e tecnológica até 2018.
Indicador de resultados: Nº de bolsas concedidas.
Responsável: PRO-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO
Tipo: Desdobrável
Aferição: Número de novas bolsas institucionais concedidas no ano.
Indicador Anual: Número de bolsas concedidas no ano/Meta anual*100
Indicador Global: Número acumulado de bolsas concedidas/Soma das Metas*100
Quadro 40 - Objetivo 13 / Meta 1

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

Metas
Ano 2017
38
0
6
0
0
6
0
5
8
10
3

Meta 02: Repassar 70% dos recursos anuais da PROPI para atividades de pesquisa.
Indicador de resultados: Porcentagem de montante anual a ser repassado aos Campus.
Responsável: PRO-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO
Tipo: Específica
Aferição: Valor do repasse de recursos para editais no ano + Valor do repasse de recursos para
permanente no ano
Indicador Anual: (Valor do repasse de recursos para editais no ano + Valor do repasse de recursos
para permanente no ano+Valor do repasse de recursos para permanente no ano)/(Meta Anual*Valor
do recurso destinado a PROPI na LOA)*100
Indicador Anual: Valor do repasse de recursos para editais no ano + Valor do repasse de recursos
para permanente no ano/(Meta Anual*Valor do recurso destinado a PROPI na LOA)*100
Quadro 41 - Objetivo 13 / Meta 2

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

Metas
Ano 2017
45,00%
45,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Meta 03: Aumentar a produção científica e tecnológica dos programas institucionais, no
mínimo, 513 artigos publicados em periódicos com conselho editorial até 2018.
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Indicador de resultados: Nº de artigos anuais publicados.
Responsável: PRO-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO
Tipo: Desdobrável
Aferição: Número de artigos publicados no ano
Indicador Anual: Número de artigos publicados no ano/Meta anual*100
Indicador Global: Número acumulado de artigos publicados/Soma das metas*100
Quadro 42 - Objetivo 13 / Meta 3

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

Metas
Ano 2017
129
0
5
10
55
20
12
5
12
10
0

Meta 04: Aumentar a produção científica e tecnológica dos programas institucionais, no
mínimo, 1.336 em anais de eventos científicos e tecnológicos até 2018.
Indicador de resultados: Nº de trabalhos anuais publicados em eventos científicos e tecnológicos.
Responsável: PRO-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO
Tipo: Desdobrável
Aferição: Número de resumos publicados no ano
Indicador Anual: Número de resumos publicados no ano/Meta anual*100 6
Indicador Global: Número acumulado de resumos publicados/Soma das metas*100
Quadro 43 - Objetivo 13 / Meta 4

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

Metas
Ano 2017
313
0
5
35
110
90
16
10
35
12
0

Meta 05: Destinar percentual do orçamento anual dos Campus para as atividades de pesquisa.
Indicador de resultados: Porcentagem destinada pelos campus.
Responsável: PRO-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO
Tipo: Desdobrável
Aferição: Valor do recurso destinado pelo campus para atividades de pesquisa no ano (bolsas,
consumo, permanente)
Página 55 de 394

Relatório de Gestão 2017IFTM
Indicador Anual: Valor do recurso destinado pelo Campus para atividades de pesquisa no
ano/(Percentual estipulado na meta anual*Valor total da LOA do Campus)*100
Quadro 44 - Objetivo 13 / Meta 5

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

Metas
Ano 2017
3,80%
3,71%
1,00%
5,00%
2,00%
5,00%
1,00%
0,70%
2,00%
3,30%
0,00%

14. Objetivo: Fortalecer, ampliar e apoiar o programa de pós-graduação.
Meta 01: Aumentar 5 cursos de stricto sensu até 2018.
Indicador de resultados: Nº de cursos ofertados.
Responsável: PRO-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO
Tipo: Desdobrável
Aferição: Número de cursos stricto sensu ofertados no ano
Indicador Anual: Número de cursos stricto sensu ofertados no ano/Meta anual*100
Indicador Global: Número acumulado de cursos stricto sensu ofertados/Soma das metas*100
Quadro 45 - Objetivo 14 / Meta 1

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

Metas
Ano 2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Meta 02: Aumentar 16 cursos de lato sensu até 2018.
Indicador de resultados: Nº de cursos ofertados.
Responsável: PRO-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO
Tipo: Desdobrável
Aferição: Número de cursos lato sensu ofertados no ano
Indicador Anual: Número de cursos lato sensu ofertados no ano/Meta anual*100
Indicador Global: Número Acumulado de cursos lato sensu ofertados/Soma das metas*100
Quadro 46 - Objetivo 14 / Meta 2

Campus

Metas
Ano 2017
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IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

3
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0

Meta 03: Repassar 20% dos recursos anuais da PROPI para as atividades de pós-graduação.
Indicador de resultados: Porcentagem repassada aos Campus.
Responsável: PRO-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO
Tipo: Específica
Aferição: Valor do repasse de recursos para pós-graduação
Indicador Anual: Valor do repasse de recursos para pós-graduação/(Meta Anual*Valor do recurso
destinado a PROPI na LOA)*100
Quadro 47 - Objetivo 14 / Meta 3

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

Metas
Ano 2017
10,00%
10,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Meta 04: Destinar até 5% dos recursos anuais dos Campus para as atividades de pósgraduação.
Indicador de resultados: Porcentagem destinada pelos Campus
Responsável: PRO-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO
Tipo: Desdobrável
Aferição: Valor do recurso destinado pelo Campus às atividades de pós-graduação no ano
Indicador Anual: Valor do recurso destinado pelo Campus às atividades de pós-graduação no
ano/(Percentual estipulado na meta anual*Valor total da LOA do Campus)*100
Quadro 48 - Objetivo 14 / Meta 4

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA

Metas
Ano 2017
0,40%
0,00%
0,00%
1,00%
1,00%
0,00%
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CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

1,00%
0,00%
0,00%
0,50%
0,00%

15. Objetivo: Promover e incentivar o programa institucional de inovação.
Meta 01: Promover 3 depósitos de patentes até 2018.
Indicador de resultados: Nº de depósitos promovidos.
Responsável: PRO-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO
Tipo: Específica
Aferição: Número de depósitos de patentes no ano
Indicador Anual: Número de depósitos de patentes no ano/Meta anual*100
Indicador Global: Número acumulado de depósitos de patentes/Soma das metas*100
Quadro 49 - Objetivo 15 / Meta 1

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

Metas
Ano 2017
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Meta 02: Promover 1 licenciamento de transferência do conhecimento para o setor privado até
2018.
Indicador de resultados: licenciado transferido.
Responsável: PRO-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO
Tipo: Específica
Aferição: Número de licenciados transferidos no ano
Indicador Anual: Número de licenciados transferidos no ano/Meta anual*100
Indicador Global: Número acumulado de licenciados transferidos/Soma das metas*100
Quadro 50 - Objetivo 15 / Meta 2

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO

Metas
Ano 2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

0

Meta 03: Repassar 10% dos recursos da PROPI para atividades de inovação
Indicador de resultados: Porcentagem repassada aos Campus.
Responsável: PRO-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO
Tipo: Específica
Aferição: Valor do Repasse de recursos para inovação
Indicador Anual: Valor do Repasse de recursos para inovação/(Meta Anual*Valor do recurso
destinado à PROPI na LOA)*100
Quadro 51 - Objetivo 15 / Meta 3

Metas
Ano 2017
45,00%
45,00%
0,00%

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Meta 04: Destinar percentual dos recursos anuais dos Campus para as atividades de inovação
Indicador de resultados: Porcentagem destinada pelos Campus.
Responsável: PRO-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO
Tipo: Desdobrável
Aferição: Valor do recurso destinado pelo Campus às atividades de inovação no ano
Indicador Anual: Valor do recurso destinado pelo Campus às atividades de inovação no
ano/(Percentual estipulado na meta anual*Valor total da LOA do Campus)*100
Quadro 52 - Objetivo 15 / Meta 4

Metas
Ano 2017
0,40%
0,00%
0,00%

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

1,00%
0,50%
0,00%
0,50%
0,70%
0,00%
0,00%
0,00%

PERSPECTIVA DE PESSOAS, INFRAESTRUTURA E INOVAÇÃO
16. Objetivo: Ampliar o nº de servidores do IFTM.
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Meta 01: Ampliar em 248 servidores da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico.
Indicador de resultados: Nº de PEBTT admitidos
Responsável: DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS / PRO-REITORIA DE
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Tipo: Desdobrável
Aferição: Número de Professores admitidos no ano
Indicador Anual: Número de Professores admitidos no ano/Meta anual*100
Indicador Global: Número acumulado de Professores admitidos/Soma das metas*100
Quadro 53 - Objetivo 16 / Meta 1

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

Metas
Ano 2017
50
0
5
7
6
2
10
10
0
0
10

Meta 02: Ampliar em 286 servidores da Carreira de Técnico-Administrativo em Educação.
Indicador de resultados: Nº de TAE admitidos.
Responsável: DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS / PRO-REITORIA DE
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Tipo: Desdobrável + Reitoria
Aferição: Número de técnicos-administrativos em educação admitidos no ano
Indicador Anual: Número de técnicos-administrativos em educação admitidos no ano/Meta
anual*100
Indicador Global: Número acumulado de técnicos-administrativos em educação admitidos/Soma
das metas*100
Quadro 54 - Objetivo 16 / Meta 2

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

Metas
Ano 2017
60
7
5
5
6
15
8
11
0
2
1
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17. Objetivo: Promover a saúde, o bem estar e a qualidade de vida do servidor no ambiente de
trabalho.
Meta 01: Realizar exames periódicos com os servidores.
Indicador de resultados: Porcentagem de servidores com exames periódicos realizados.
Responsável: DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS / PRO-REITORIA DE
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Tipo: Desdobrável + Reitoria
Aferição: Quantidade de servidores com exames periódicos realizados no ano
Indicador Anual: Número de servidores com exames periódicos realizados no ano/Quantidade Total
de Servidores Convocados para Exames Periódicos*100
Quadro 55 - Objetivo 17 / Meta 1

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

Metas
Ano 2017
73,00%
80,00%
50,00%
90,00%
80,00%
60,00%
100,00%
70,00%
100,00%
100,00%
0,00%

Meta 02: Implantar /Desenvolver 99 programas de Qualidade de Vida.
Indicador de resultados: Nº de programas implantados/desenvolvidos no ano.
Responsável: DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS / PRO-REITORIA DE
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Tipo: Desdobrável + Reitoria
Aferição: Número de programas implantados/desenvolvidos no ano
Indicador Anual: Número de programas implantados/desenvolvidos no ano/Meta anual*100
Indicador Global: Número acumulado de programas implantados/desenvolvidos/Soma das
metas*100
Quadro 56 - Objetivo 17 / Meta 2

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

Metas
Ano 2017
19
7
0
1
1
1
3
3
2
1
0
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Meta 03: Promover 174 atividades desportivas e culturais até 2018.
Indicador de resultados: Nº de atividades desportivas e culturais realizadas.
Responsável: DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS / PRO-REITORIA DE
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Tipo: Desdobrável + Reitoria
Aferição: Número de atividades desportivas e culturais realizadas no ano
Indicador Anual: Número de atividades desportivas e culturais realizadas no ano/Meta anual*100
Indicador Global: Número acumulado de atividades desportivas e culturais realizadas/Soma das
metas*100
Quadro 57 - Objetivo 17 / Meta 3

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

Metas
Ano 2017
39
4
2
4
2
2
2
1
16
5
1

18. Objetivo: Propiciar condições de qualificação, capacitação e preparação dos servidores do
quadro do IFTM para o exercício das atividades do cargo.
Meta 01: Propiciar a qualificação de 319 servidores em curso superior até 2018.
Indicador de resultados: Nº de servidores qualificados.
Responsável: DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS / PRO-REITORIA DE
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Tipo: Desdobrável + Reitoria
Aferição: Número de servidores qualificados em curso superior no ano
Indicador Anual: Número de servidores qualificados em curso superior no ano/Meta anual*100
Indicador Global: Número acumulado de servidores qualificados em curso superior/Soma das
metas*100
Quadro 58 - Objetivo 18 / Meta 1

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

Metas
Ano 2017
85
15
2
4
1
3
12
5
40
3
0
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Meta 02: Proporcionar capacitação e aperfeiçoamento para no mínimo 400 servidores por ano.
Indicador de resultados: Nº de servidores capacitados/treinados.
Responsável: DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS / PRO-REITORIA DE
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Tipo: Desdobrável + Reitoria
Aferição: Número de servidores capacitados/treinados no ano
Indicador Anual: Número de servidores capacitados/treinados no ano/Meta anual*100
Indicador Global: Número acumulado de servidores capacitados/treinados/Soma das metas*100
Quadro 59 - Objetivo 18 / Meta 2

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

Metas
Ano 2017
465
85
10
50
150
70
20
5
55
10
10

Meta 03: Ofertar 143 bolsas de estudos/ressarcimento de mensalidades até 2018.
Indicador de resultados: Nº de servidores beneficiados.
Responsável: DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS / PRO-REITORIA DE
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Tipo: Desdobrável + Reitoria
Aferição: Número de servidores beneficiados com bolsas de estudo no ano
Indicador Anual: Número de servidores beneficiados com bolsas de estudo no ano/Meta anual*100
Indicador Global: Número acumulado de servidores beneficiados com bolsas de estudo/Soma das
metas*100
Quadro 60 - Objetivo 18 / Meta 3

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

Metas
Ano 2017
33
5
5
4
7
1
2
5
1
3
0

Meta 04: Propiciar a participação dos servidores em 1.340 congressos, seminários e similares.
Indicador de resultados: Nº de participações em congressos, seminários e similares.
Responsável: DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS / PRO-REITORIA DE
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DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Tipo: Desdobrável + Reitoria
Aferição: Número de participações de servidores em congressos, seminários e similares no ano
Indicador Anual: Número de participações de servidores em congressos, seminários e similares no
ano/Meta anual*100
Indicador Global: Número acumulado de participações de servidores em congressos, seminários e
similares/Soma das metas*100
Quadro 61 - Objetivo 18 / Meta 4

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

Metas
Ano 2017
297
40
20
25
70
21
25
13
45
8
30

Meta 05: Ofertar 7 cursos de qualificação aos servidores até 2018.
Indicador de resultados: Quantidade de cursos ao ano.
Responsável: PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL / PRO-REITORIA
DE EXTENSÃO
Tipo: Específica
Aferição: Número de cursos de qualificação ofertados no ano
Indicador Anual: Número de cursos de qualificação ofertados no ano/Meta anual*100
Indicador Global: Número acumulado de cursos de qualificação ofertados/Soma das metas*100
Quadro 62 - Objetivo 18 / Meta 5

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

Metas
Ano 2017
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0

19. Objetivo: Ampliar e fortalecer o uso de Tecnologia de Informação e Comunicação no IFTM.
Meta 01: Implementar novas funcionalidades nos submódulos dos módulos do ERP-IFTM.
Indicador de resultados: Nº de funcionalidades.
Responsável: DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO / PROREITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
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Tipo: Específica
Aferição: Número de novas funcionalidades implementadas no ano
Indicador Anual: Número de novas funcionalidades implementadas no ano/Meta anual*100
Indicador Global: Número acumulado de novos módulos implementados/Soma das metas*100
Quadro 63 - Objetivo 19 / Meta 1

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

Metas
Ano 2017
120
120
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Meta 02: Ampliar e atualizar o parque computacional em 210%.
Indicador de resultados: Porcentagem de ampliação.
Responsável: DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO / PROREITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Tipo: Desdobrável + Reitoria
Aferição: Número de equipamentos (Parque Computacional) do ano
Indicador Global: ((Número de equipamentos do ano/Número de equipamentos do parâmetro
2013)*100)-100
Indicador Anual: ((Número de equipamentos do ano/Número de equipamentos do ano
anterior)*100)-100
Quadro 64 - Objetivo 19 / Meta 2

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

Metas
Ano 2017
38,00%
25,00%
30,00%
80,00%
10,00%
50,00%
30,00%
30,00%
14,90%
10,00%
100,00%

20. Objetivo: Promover o intercâmbio de servidores em nível internacional.
Meta 01: Enviar ao exterior um total de 61 docentes/pesquisadores até 2018.
Indicador de resultados: Nº de docentes/pesquisadores enviados ao exterior.
Responsável: COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS / GABINETE DA
REITORIA
Tipo: Desdobrável
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Aferição: Número de docentes/pesquisadores enviados ao exterior no ano
Indicador Anual: Número de docentes/pesquisadores enviados ao exterior no ano/Meta anual*100
Indicador Global: Número acumulado de docentes/pesquisadores enviados ao exterior/Soma das
metas*100
Quadro 65 - Objetivo 20 / Meta 1

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

Metas
Ano 2017
14
0
2
4
1
1
2
0
2
1
1

Meta 02: Receber do exterior um total de 39 docentes/pesquisadores até 2018.
Indicador de resultados: Nº de docentes/pesquisadores recebidos do exterior
Responsável: COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS / GABINETE DA
REITORIA
Tipo: Desdobrável
Aferição: Número de docentes/pesquisadores recebidos do exterior no ano
Indicador Anual: Número de docentes/pesquisadores recebidos do exterior no ano/Meta anual*100
Indicador Global: Número acumulado de docentes/pesquisadores recebidos do exterior/Soma das
metas*100
Quadro 66 - Objetivo 20 / Meta 2

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

Metas
Ano 2017
8
0
1
2
1
1
1
0
2
0
0

Meta 03: Enviar ao exterior um total de 57 técnicos administrativos até 2018.
Indicador de resultados: Nº de técnico-administrativos enviados ao exterior
Responsável: COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS / GABINETE DA
REITORIA
Tipo: Desdobrável
Aferição: Número de técnicos-administrativos enviados ao exterior no ano
Indicador Anual: Número de técnicos-administrativos enviados ao exterior no ano/Meta anual*100
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Indicador Global: Número acumulado de técnicos-administrativos enviados ao exterior/Soma das
metas*100
Quadro 67 - Objetivo 20 / Meta 3

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

Metas
Ano 2017
22
0
5
3
1
7
2
0
2
2
0

Meta 04: Receber do exterior um total de 36 técnicos administrativos até 2018.
Indicador de resultados: Nº de técnico-administrativos recebidos do exterior
Responsável: COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS / GABINETE DA
REITORIA
Tipo: Desdobrável
Aferição: Número de técnicos-administrativos recebidos do exterior no ano
Indicador Anual: Número de técnicos-administrativos recebidos do exterior no ano/Meta anual*100
Indicador Global: Número acumulado de técnicos-administrativos recebidos do exterior/Soma das
metas*100
Quadro 68 - Objetivo 20 / Meta 4

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

Metas
Ano 2017
9
0
1
3
1
1
1
0
2
0
0

21. Objetivo: Promover a expansão e modernização da infraestrutura física.
Meta 1: Aumentar em 140 o número de salas de aulas.
Indicador de resultados: Número de salas de aulas
Responsável: PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO / PRO-REITORIA DE
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Tipo: Desdobrável
Aferição: Número de salas de aula construídas no ano
Indicador Anual: Número de salas de aula construídas no ano/Meta anual*100
Indicador Global: Número acumulado de salas de aula construídas/Soma das metas*100
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Quadro 69 - Objetivo 21 / Meta 1

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

Metas
Ano 2017
20
0
5
0
0
0
10
0
5
0
0

Meta 2: Aumentar em 103 o número de laboratórios temáticos.
Indicador de resultados: Número de laboratórios temáticos
Responsável: PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO / PRO-REITORIA DE
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Tipo: Desdobrável
Aferição: Número de laboratórios construídos no ano
Indicador Anual: Número de laboratórios construídos no ano/Meta anual*100
Indicador Global: Número acumulado de laboratórios construídos/Soma das metas*100
Quadro 70 - Objetivo 21 / Meta 2

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

Metas
Ano 2017
21
0
1
0
0
4
5
0
10
1
0

Meta 3: Aumentar em 61 o número de edificações de apoio até 2018.
Indicador de resultados: Número de edificações de apoio
Responsável: PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO / PRO-REITORIA DE
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Tipo: Desdobrável
Aferição: Número de edificações de apoio construídas no ano
Indicador Anual: Número de edificações de apoio construídas no ano/Meta anual*100
Indicador Global: Número acumulado de edificações de apoio construídas/Soma das metas*100
Quadro 71 - Objetivo 21 / Meta 3

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE

Metas
Ano 2017
10
1
2
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TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

1
1
2
2
0
1
0
0

Meta 4: Readequação da infraestrutura atual (reformas/adaptações).
Indicador de resultados: Número de edificações de apoio
Responsável: PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO / PRO-REITORIA DE
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Tipo: Desdobrável
Aferição: Número de reformas/adaptações construídas no ano
Indicador Anual: Número de reformas/adaptações construídas no ano/Meta anual*100
Indicador Global: Número acumulado de reformas/adaptações construídas/Soma das metas*100
Quadro 72 - Objetivo 21 / Meta 4

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

Metas
Ano 2017
7
0
0
0
1
4
1
1
0
0
0

PERSPECTIVA DE PROCESSOS INTERNOS
22. Objetivo: Atualizar os instrumentos normativos e regulatórios do Ensino do IFTM.
Meta 01: Revisão e atualização de 3 Regulamentos e Normativas ao ano.
Indicador de resultados: Quantidade de Regulamentos e Normativas.
Responsável: PRO-REITORIA DE ENSINO
Tipo: Específica
Aferição: Número de Regulamentos e Normativas revisados e atualizados no ano.
Indicador Anual: Número de Regulamentos e Normativas revisados e atualizados no ano/Meta
anual*100
Indicador Global: Número acumulado de Regulamentos e Normativas revisados e atualizados/Soma
das Metas*100
Quadro 73 - Objetivo 22 / Meta 1

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE

Metas
Ano 2017
3
3
0
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TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

0
0
0
0
0
0
0
0

23. Objetivo: Promover as relações interinstitucionais em nível internacional.
Meta 01: Realizar um total de 100 novas parcerias até 2018.
Indicador de resultados: Nº de parcerias realizadas.
Responsável: COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS / GABINETE DA
REITORIA
Tipo: Específica
Aferição: Número de parcerias realizadas no ano
Indicador Anual: Número de parcerias realizadas no ano/Meta anual*100
Indicador Global: Número acumulado de parcerias realizadas/Soma das metas*100
Quadro 74 - Objetivo 23 / Meta 1

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

Metas
Ano 2017
20
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0

24. Objetivo: Fortalecer a imagem institucional junto à comunidade interna e externa.
Meta 01: Criar 129 instrumentos para o fortalecimento da imagem institucional junto à
comunidade interna e externa.
Indicador de resultados: Nº de instrumentos criados
Responsável: COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL / GABINETE DA REITORIA
Tipo: Desdobrável + Reitoria
Aferição: Número de instrumentos criados no ano
Indicador Anual: Número de instrumentos criados no ano/Meta anual*100
Indicador Global: Número acumulado de instrumentos criados/Soma das metas*100
Quadro 75 - Objetivo 24 / Meta 1

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO

Metas
Ano 2017
26
3
1

Página 70 de 394

Relatório de Gestão 2017IFTM
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

1
2
1
10
1
2
4
1

25. Objetivo: Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos no
âmbito do IFTM.
Meta 01: Mapear e especificar 60 processos administrativos até 2018.
Indicador de resultados: Número de processos administrativos mapeados.
Responsável: PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Tipo: Específica
Aferição: Número de processos mapeados
Indicador Anual: Número de processos mapeados/Meta anual*100
Indicador Global: Número acumulado de processos mapeados/Soma das metas*100
Quadro 76 - Objetivo 25 / Meta 1

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

Metas
Ano 2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

26. Objetivo: Nortear o desenvolvimento do IFTM por meio do Planejamento Estratégico.
Meta 01: Acompanhar e monitorar a execução do PDI.
Indicador de resultados: Nível de execução do PDI.
Responsável: PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Tipo: Específica
Aferição: Número de metas aferidas no ano
Indicador Anual: Número de metas aferidas no ano/Quantidade total de metas do PDI no ano*100
Quadro 77 - Objetivo 26 / Meta 1

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA

Metas
Ano 2017
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
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CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

27. Objetivo: Aperfeiçoar os processos de Avaliação Institucional.
Meta 01: Ampliar mecanismos para aperfeiçoar a gestão por meio da avaliação institucional
Indicador de resultados: Nº de mecanismos
Responsável: GABINETE DA REITORIA / PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL
Tipo: Específica
Aferição: Número de mecanismos ampliados no ano
Indicador Anual: Número de mecanismos ampliados no ano/Meta anual*100
Indicador Global: Número acumulado de mecanismos ampliados/Soma das metas*100
Quadro 78 - Objetivo 27 / Meta 1

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

Metas
Ano 2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PERSPECTIVA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
28. Objetivo: 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.
Indicador de resultados: Percentual de utilização do MPLAN.
Responsável: PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO / PRO-REITORIA DE
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Tipo: Específica
Aferição: Número de processos contendo o número de controle interno no ano
Indicador Anual: Número de processos contendo o número de controle interno no ano/Quantidade
de processos do ano*100
Indicador Global: Número acumulado de processos contendo o número de controle
interno/Quantidade acumulada de processos*100
Quadro 79 - Objetivo 28 / Meta 1

Campus
IFTM
REITORIA

Metas
Ano 2017
100,00%
100,00%
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CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

29. Objetivo: Aperfeiçoar a execução dos recursos orçamentários.
Meta 1: Executar, até 2018, 100% dos recursos recebidos.
Indicador de resultados: Percentual de execução dos recursos recebidos.
Responsável: PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO / PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

Tipo: Específica
Aferição: Valores executados no ano
Indicador Anual: Valores executados no ano/Quantidade de recursos recebidos no ano*100
Quadro 80 - Objetivo 29 / Meta 1

Campus
IFTM
REITORIA
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE
TECNOLÓGICO
CAMPUS PARACATU
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE

Metas
Ano 2017
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

3.1.2 Estágio de Implementação do planejamento estratégico
O Instituto Federal do Triângulo Mineiro, desde o ano de 2012 vem, por meio de sua equipe
de T.I, construindo um sistema integrado de gestão (ERP - Enterprise Resource Planning, que em
português significa Sistema de Gestão Empresarial.). Este sistema de gestão é composto por vários
módulos e sub-módulo que desempenham funções específicas da gestão, seja ela de pessoas,
orçamentária, contábil e financeira, de materiais e patrimônio, de ensino, pesquisa, extensão, dentre
outas.
No que se refere ao planejamento estratégico, o ERP já contempla módulos específicos,
dentre eles o PDI, o MPLAN e o sub-módulo PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA, que está dentro do
módulo MPLAN. Destes módulos, o primeiro a vir à tona foi o módulo de planejamento participativo
(MPLAN), por se tratar de um módulo muito complexo, pois envolve todas as despesas a serem
planejadas e todas as possibilidades de aquisições que o Instituto faz, ele vem passando por melhorias
sistemática em sua estrutura. Como se trata de um sistema integrado, o MPLAN “conversa” com
outros módulos, como o da licitação (MD-LC) que à medida que vão sofrendo modificações,
influenciam mudanças em sua estrutura.
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Em seguida, criou-se o sub-módulo PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA, visto que anteriormente
esse processo era feito todo em planilha Excel. A inclusão deste sub-módulo no ERP foi de
fundamental importância, já que as informações se tornam mais precisas, facilita o controle do
processo e dá a possibilidade de extrair relatório mais eficazes. Este sub-módulo vem atendendo
plenamente ao IFTM, não sendo necessário ajustes no mesmo.
No ano de 2015, o IFTM implantou o módulo PDI, integrado ao Sistema de Gestão do IFTM
(ERP), utilizado para gerenciamento do PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional, o qual tem
como principal objetivo embasar o desenvolvimento do IFTM por meio do Planejamento Estratégico,
definindo ações e atividades a serem desenvolvidas tanto no plano acadêmico como administrativo.
No ano de 2016, esse módulo passou por melhorias e ajustes em sua arquitetura afim de atender certos
requisitos internos e corrigir alguns pontuais erros identificados, o que não ocorreu no ano de 2017.
Como se aproxima um novo ciclo de PDI (2019-2023), este ano de 2018, o módulo passará por
grandes ajustes a fim de contemplar os novos objetivos e metas para este quinquênio. Vale ressaltar
aqui que o módulo PDI, sistematizado no ERP, tem servido de base para outras instituições de ensino
federal, que ora e outra, procura o IFTM para conhecer melhor esta ferramenta.
O ERP do IFTM já contempla várias áreas da gestão mas ainda tem muito por avançar, neste
momento está em fase de teste o módulo ALMOXARIFADO e está em construção na T.I o módulo
PATRIMÔNIO, módulos estes que contribuirão significadamente com a gestão de materiais no IFTM.
3.1.3 Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos
O mapa estratégico do IFTM é a melhor maneira de demostrar esta vinculação, é a
representação gráfica do BSC, que descreve o conjunto de hipóteses de relação de causa e efeito entre
os objetivos estratégicos que levam ao alcance da visão da Instituição, ou seja, o mapa estratégico
permite ao IFTM contar a história da sua estratégia, de forma clara e simplificada, rumo à realização
da sua visão. Ele somente é elaborado após a definição de todos os objetivos estratégicos de cada
perspectiva de valor.
Após o levantamento de objetivos e metas efetuado por meio das unidades estratégicas em
conjunto com os campi, foram definidos os objetivos estratégicos por perspectivas conforme
apresentados a seguir.
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Figura 7 - Mapa Estratégico - PDI 2014-2018
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3.2 FORMAS E INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO E RESULTADOS
DOS PLANOS
Para o monitoramento e controle do planejamento estratégico foi desenvolvido dentro do
módulo PDI, uma funcionalidade que permite automatizar o processo de aferição dos resultados
planejados para o Plano de Desenvolvimento Institucional de 2014 a 2018 e para todos os períodos
subsequentes. Através dessa funcionalidade é possível avaliar o desempenho real das unidades
estratégicas, e se os objetivos e metas estão sendo alcançados de acordo com os padrões anteriormente
estabelecidos.
Com o intuito de simplificar a metodologia de medição dos resultados, é cobrado de cada área
estratégica somente 1 (uma) informação para cada uma das metas, a esta informação demos o nome
de Aferição. Cada meta tem sua aferição específica, sendo que esta informação geralmente é um
número inteiro que resultará numa porcentagem quando aplicada nas fórmulas dos indicadores.
No Instituto Federal do Triângulo Mineiro, após a medição do que foi realizado ano a ano,
temos como resultado:
1 – Indicador de resultado anual: É a porcentagem alcançada por cada um dos campi e/ou
pelo IFTM de modo geral da meta planejada para o ano.
2 – Indicador de resultado global: É a porcentagem alcançada por cada um dos campi e/ou
pelo IFTM de modo geral da somatória das metas dos 05 (cinco) anos planejados.
Cada uma das metas do PDI tem seu indicador de resultado anual específico. Porém, nem
todas as metas tem o indicador de resultado global, haja vista que em alguns casos não é possível
medir o acumulado. Nesse contexto, os resultados obtidos por meio da medição dos indicadores
devem ser comparados com a situação anterior e com a situação desejada e/ou metas estabelecidas.
O módulo PDI possibilita um efetivo monitoramento e controle do cumprimento do que foi
planejado já que os indicadores podem ser monitorados em tempo real, possibilitando aos gestores
adotar ações imediatas para a solução de problemas que possam ocorrer.
As principais vantagens da utilização do sistema para aferição de metas podem ser
sistematizadas de acordo com a observância dos seguintes resultados:
1- Relatório por Objetivos, Geral ou por Campus: Permite verificar se as estratégias e
políticas estão proporcionando os resultados esperados, dentro das situações existentes e
previstas;
2- Relatório de Cumprimento Global das Metas por Campus: Verificar se os resultados
obtidos com a realização das operações estejam, tanto quanto possível, próximos dos
resultados esperados para consecução dos objetivos;
3- Relatório de Metas não cumpridas, com justificativas: permite obter informações
gerenciais periódicas, para que haja em tempo hábil a intervenção no desempenho das
unidades estratégicas.
Como o planejamento estratégico não deve ser engessado, a cada ano também são realizadas
revisões no PDI de forma a ajustar alguns desvios entre o planejado e o realizado e até mesmo excluir
algumas metas que não são mais possíveis de serem acompanhadas, como por exemplo, programas
governamentais que foram extintos.
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Abaixo apresentamos a proposição da forma como os ajustes são realizados.
Figura 8 – Metodologia para monitoramento e acompanhamento do PDI

Fonte: Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional

Em 2017 foi realizada a aferição dos resultados referentes ao exercício de 2016 e também
foram feitos os ajustes necessários no planejamento para o ano 2018 conforme a proposta de
monitoramento e controle do PDI, e em 2018 foram realizadas as aferições referente ao ano de 2017,
que constam no anexo III do capítulo 14.
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( x ) Parcial
Tipo: Atividade

24.940.836

Inicial

Ação Prioritária

Dotação

Unidade Orçamentária
)Sim

25.007.796

(

26413

24.168.622

Empenhada

( x )Não
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17.893.934

Liquidada

Despesa

Execução Orçamentária e Financeira

Lei Orçamentária do exercício

Tipo:

Atividade

17.089.134

Paga

804.800

Processados

6.274.688

Não Processados

Restos a Pagar do exercício

Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras

2080

Educação de qualidade para todos

Programa

Código:

Código: 1009 - Ampliar o acesso à educação profissional e tecnológica de qualidade, alinhada com as demandas sociais e do mercado de
trabalho locais e regionais, contemplando as especificidades da diversidade e da inclusão, e considerando as metas estabelecidas no Plano
Nacional de Educação 2014-2024.

Final

20RL

) Integral

Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica

(

Objetivo

Título

Código

na execução da ação

Responsabilidade da UPC

Identificação da Ação

Quadro 81 - Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica

3.3.1.1 Ações relacionadas a PROGRAMA TEMÁTICO do PPA de responsabilidade da UPC – OFSS

3.3.1 Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da unidade

Além dessas informações o tópico está subdividido em outros subitens de forma a detalhar a execução do orçamento no exercício, apresentando
os valores executados relativos a todo orçamento sob responsabilidade do IFTM.

Dentro do capítulo Planejamento Orçamentário e Resultados, o item desempenho orçamentário demonstra a programação e a execução do
orçamento, com a evidenciação das ações relacionadas ao Programa Temático do PPA de responsabilidade do IFTM. Tais ações estão demonstradas nos
quadros relativos às Ações relacionadas ao Programa Temático do PPA de responsabilidade da UPC – OFSS e Ações não previstas na LOA do exercício
– Restos a Pagar – OFSS, seguidos da análise crítica de sua execução.

3.3 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO

Relatório de Gestão 2017IFTM

Unidade de medida
Unidade

Valor Liquidado

Valor Cancelado

Reprogramada
0

Descrição da Meta
Estudante matriculado

Unidade de medida
Unidade

Execução Física - Metas

Prevista
11.832

Meta

Realizada
2963

Realizada
9632

Unidade Orçamentária

Programa

Objetivo

Título

Código

na execução da ação

Responsabilidade da UPC

Fonte:Pró-Reitoria de Administração

2994

) Integral

( x ) Parcial

Identificação da Ação

Tipo: Atividade

26413
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Código: 1009 - Ampliar o acesso à educação profissional e tecnológica de qualidade, alinhada com as demandas sociais e do mercado de trabalho
locais e regionais, contemplando as especificidades da diversidade e da inclusão, e considerando as metas estabelecidas no Plano Nacional de
Educação 2014-2024.
Educação de qualidade para todos
Código:
2080
Tipo:
Atividade

Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica

(

Quadro 82 - Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica

4.041.443
2.019.146
Fonte: Tesouro Gerencial - em 08/02/2018 - SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle Módulo: SPO – Acompanhamento Orçamentário
Análise Situacional : O não alcance do número de matrículas em 2017 estabelecido como meta se deve a fatores, tais como: 1 - Alguns cursos na modalidade a distância, ofertados
por meio de programas de fomento do governo Federal: Universidade Aberta do Brasil (UAB) e Rede eTec Brasil não foram ofertados no referido ano. Temos ainda alunos que não
concluíram os cursos citados, porém não houve oferta de novas turmas em alguns cursos nessa modalidade em 2017. 2 - Os cursos ofertados via satélite/Paraná foram encerrados,
não tendo ocorrido matrículas em 2017. 3 - Devido a limitações logísticas e/ou financeiras considerando seu local de residência, alguns candidatos que se inscreveram nos cursos de
graduação do IFTM pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU), não realizaram a matrícula. Fatores que dificultaram a execução da ação: 1 - Número menor de recursos financeiros
para manter as turmas que são de programas de fomento: Universidade Aberta do Brasil (UAB), Rede eTec Brasil. 2 - Encerramento de alguns cursos que vinham sendo ofertados
por convênios. 3 - Limitações logísticas e/ou financeiras de alguns candidatos inscritos nos cursos de graduação (SiSU). Principais resultados obtidos: * Pequena redução no número
de matrículas em 2017 (96% da meta alcançada). Ressaltamos que o IFTM vem buscando ampliar a oferta de cursos sem a necessidade de recursos externos (programas de fomento),
adequando a oferta em atendimento às demandas socioeconômico-ambientais dos cidadãos e do mundo do trabalho, conciliando as demandas dos campi com a vocação e a capacidade
da instituição, em termos de reais condições de viabilização das propostas pedagógicas.

Valor em 1º janeiro
6.336.131

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

Descrição da meta
Estudante matriculado

Execução Física
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Dotação

4.514.312

)Sim

3.720.061

Empenhada

( x )Não

Unidade de medida

3.302.164
Execução Física

Liquidada

Despesa

Execução Orçamentária e Financeira

Lei Orçamentária do exercício

3.149.612

Paga

Valor Liquidado

Valor Cancelado

Descrição da Meta
Benefício concedido

Reprogramada
0

Realizada
10382

Realizada
100308

417.897

Não Processados

Unidade de medida

Execução Física - Metas

Prevista
226.173

Meta

152.552

Processados

Restos a Pagar do exercício

Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras

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

Descrição da meta
Benefício concedido

Final

(

Título

Código

na execução da ação

Responsabilidade da UPC

Fonte:Pró-Reitoria de Administração

6380

) Integral

( x ) Parcial
Tipo: Atividade
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Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica

(

Identificação da Ação

Quadro 83 - Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica

unidade
232.018
14.469
193.649
Fonte: Tesouro Gerencial - em 08/02/2018 - SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle Módulo: SPO – Acompanhamento Orçamentário
Análise Situacional: Entre os fatores que contribuíram, podemos citar a existência de procedimentos pré-estabelecidos e a existência de minutas de editais pré-estabelecidas que
agilizam o processo de seleção. Entre os fatores que dificultaram, citam-se procedimentos burocráticos institucionais, procedimento de aprovação e procedimentos de liberação do
orçamento destinado à ação. Além disso, um dos fatores que prejudicou o alcance das metas foi a disponibilização tardia de recursos, dificultando a execução de todo um planejamento
outrora realizado pelo IFTM.

Valor em 1º janeiro

4.514.312

Inicial

Ação Prioritária
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Dotação

907.440

)Sim

649.323

Empenhada

( x )Não

Unidade de medida
unidade

625.089
Execução Física

Liquidada

Despesa

Execução Orçamentária e Financeira

Lei Orçamentária do exercício

625.089

Paga

Valor Liquidado

Valor Cancelado

Descrição da Meta

Unidade de medida

unidade

Realizada

Realizada
2.070

24.235

Não Processados

Reprogramada
2.859

Meta

Execução Física - Metas

Prevista
2.859

-

Processados

Restos a Pagar do exercício

Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras

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

Descrição da meta
Bolsa concedida

Final

(

26413

Código: 1009 - Ampliar o acesso à educação profissional e tecnológica de qualidade, alinhada com as demandas sociais e do mercado de trabalho
locais e regionais, contemplando as especificidades da diversidade e da inclusão, e considerando as metas estabelecidas no Plano Nacional de
Educação 2014-2024.
Educação de qualidade para todos
Código:
2080
Tipo:
Atividade

Código

2992

Tipo: Atividade
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Identificação da Ação

Quadro 84 - Ações não Previstas LOA do exercício - Restos a Pagar – OFSS - Funcionamento da educação profissional

3.3.1.2 Ações não Previstas LOA do exercício - Restos a Pagar – OFSS

Fonte:Pró-Reitoria de Administração

Bolsa concedida
30.472
4.700
25.772
28
Fonte: Tesouro Gerencial - em 08/02/2018 - SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle Módulo: SPO – Acompanhamento Orçamentário
Análise Situacional :Fatores que contribuíram: Existência de procedimentos pré-estabelecidos; Existência de minutas editais pré-estabelecidas que agilizam o processo de seleção;
Fatores que dificultaram: Procedimentos burocráticos institucionais; Procedimentos de aprovação e liberação do orçamento destinados à ação.

Valor em 1º janeiro

974.400

Inicial

Ação Prioritária

Unidade Orçamentária

Programa

Objetivo
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(

) Sim

( x )Não

10.765

-

)Sim

( x )Não

(
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Execução Financeira e Física

Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras

Atividade

Ação Prioritária

Tipo:

26413

2080

Unidade Orçamentária

Código:

Educação de qualidade para todos

-

Programa

Tipo: Atividade

-

Realizado

Código: 1009 - Ampliar o acesso à educação profissional e tecnológica de qualidade, alinhada com as demandas sociais e do mercado de
trabalho locais e regionais, contemplando as especificidades da diversidade e da inclusão, e considerando as metas estabelecidas no Plano
Nacional de Educação 2014-2024.

( x ) Parcial

Identificação da Ação

Unidade de medida

Objetivo

20RG

) Integral

Descrição da Meta

Quadro 85 - Ações do Orçamento de Investimento

13.857

Valor Cancelado

Execução Física - Meta

) Brasil sem Miséria ( )Outras

Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica

(

(

Título

Código

na execução da ação

Responsabilidade da UPC

3.3.1.3 Ações - Orçamento de Investimento - OI

Fonte: Tesouro Gerencial - em 08/02/2018

25.188

Valor Liquidado

)PAC

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores

Caso positivo: (

Código: 1062 - Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica

Funcionamento da educação profissional

Execução Orçamentária e Financeira

Valor em 1º de janeiro

Ação Prioritária

Unidade Orçamentária

Programa

Objetivo

Título
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Dotação Final

Valor Realizado

Descrição da Meta

Unidade de medida
unidade

Previsto
8

Execução Física – Meta
Reprogramado
0

Realizado
7

Fonte: Pró-reitoria de Administração
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3.047.083
3.047.083
2.744.148
Projeto viabilizado
Fonte: Tesouro Gerencial - em 08/02/2018
Análise Situacional : As metas "Derivação interna de energia elétrica e melhoria de rede" e "Impermeabilização, proteção térmica e acústica nas coberturas da biblioteca e anfiteatro",
ambas do Campus Uberlândia do IFTM, foram executadas com sucesso, mas com orçamento de 2016 / 2017, sendo que a segunda foi realizada com serviços próprios; a meta
"Elaboração de Projetos Arquitetônicos e Complementares do Prédio 2" do Campus Patos de Minas também foi realizada, e a execução do mesmo está em andamento. A meta
"Execução de Fossa Séptica para atender o almoxarifado/bloco administrativo/quadra" do Campus Patrocínio também foi realizada, encontra-se em execução. As metas
"AQUISICAO DE SOFTWARE para atendimento à administração", "Reestruturação do parque computacional" e "Aquisições de equipamentos diversos para atendimento às
atividades de ensino, pesquisa e extensão" também foram alcançadas. A "Construção de bloco de salas de aulas" do Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico, entretanto,
ainda não foi executada pois os projetos continuam em elaboração, apresentando pendências em relação às suas aprovações nos órgãos competentes (prefeitura, CODAU, CEMIG,
bombeiros, etc.).

Dotação Inicial

Execução Orçamentária e Financeira
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3.3.2 Fatores intervenientes no desempenho orçamentário
Como Autarquia Federal, vinculada ao Ministério da Educação, o Instituto Federal do
Triângulo Mineiro mantém sua sustentabilidade financeira no Orçamento Geral da União, com
recursos repassados pelo Tesouro Nacional por meio da LOA, sendo destinado ao atendimento das
despesas com custeio, investimento e pagamento de pessoal (ativo, inativo e pensionista).
Quanto às despesas relativas a custeio e investimento, o limite orçamentário distribuído entre
os Institutos, pela Subsecretaria de Planejamento e Orçamento (SPO) é estabelecido pelo MEC para
cada unidade do Ministério, tanto para custeio como para investimento, possibilitando planejar e
adequar suas despesas fundamentando no pressuposto de garantir os recursos necessários às despesas
correntes. O total estabelecido para cada Instituto Federal tem por base uma matriz parametrizada,
elaborada pelo Fórum de Planejamento e Gestão (FORPLAN) do Conselho de Reitores dos Institutos
Federais (CONIF).
O desempenho orçamentário, em 2017, desenvolveu-se com as dificuldades de execução
devido à falta de um cronograma fixo de liberação dos limites para empenho. Trabalhou-se o durante
todo o exercício sempre com a expectativa de que a qualquer tempo o limite poderia ser
complementado. Pois, embora a promessa do MEC era de liberação de 80% do orçamento aprovado,
não houve uma determinação de quando este montante seria disponibilizado. Assim, o IFTM
trabalhou sempre com uma execução apertada e com a esperança de que o limite fosse ampliado para
possibilitar os projetos que estavam aguardando a emissão de empenho.
Além da questão relativa à liberação de limite para empenho, durante o exercício ocorreu um
contingenciamento orçamentário, por parte do MEC, no percentual de 30% sobre a dotação de custeio
aprovada para atender a ação 20RL - Funcionamento de Instituições Federais de Educação
Profissional e Tecnológica e 10% dos valores destinados a investimento, identificados na ação 20RG
- Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica. Este
valores somente foram descontingenciados a uma semana do término do primeiro prazo para emissão
de empenho, de acordo com a determinação do MEC.
Com este cenário de liberações parceladas e de última hora, o IFTM buscou priorizar suas
despesas diretamente ligadas ao funcionamento e manutenção, além da assistência ao estudante.
Por fim, mesmo com tantas dificuldades para executar o planejamento, foram realizadas
várias aquisições importantes, especialmente relativa a investimentos, com a utilização de adesões a
atas de outros órgãos, o que, consequentemente elevou o montante de inscrição em Restos a Pagar.
3.3.3 Obrigações assumidas sem respectivo crédito autorizado no orçamento
No exercício de 2017, não ocorreram reconhecimentos de passivos por insuficiência de
créditos ou recursos.
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3.3.4 Restos a pagar de exercícios anteriores
Os Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores são apresentados nos quadros abaixo.
Quadro 86 - Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar não Processados Liquidados

INSTITUTO FEDERAL DO TRIÂNGULO
MINEIRO

Ano de
Inscrição

Valores em R$ 1,00

Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar não Processados Liquidados
Montante
em 1º de
Pagos
Cancelados
janeiro do
ano 2017
(a)

(b)

2016

1.063.316

2015

85.531

2014

49.394

2013

141.826

2012

7.736

2011

-

2010

30.602

2009

38.484

(c)

Saldo a pagar
31/12 do ano
2017
(d) = (a-b-c)

1.055.372

1.416

36.584
38.451
117.994
7.736
-

6.527

-

48.948

-

10.944

-

23.832

-

-

-

-

-

30.602

-

38.484

Restos a Pagar Não Processados
Montante em 1º
de janeiro do Liquidados
Ano de
ano 2017
Inscrição
(e)
(f)
2016

Pagos

Cancelados

Saldo a pagar
31/12 do ano
2017

(g)

(h)

(i) = (e-g-h)

13.856.176

10.188.517 10.163.492

2015

4.681.470

1.291.023

1.291.023

2014

312.199

32.803

32.803

2013

997.701

544.294

544.294

2012

102.091

14.558

14.558

2011

34.187

19.763

19.763

2010

-

-

-

2009

-

-

-

2.807.305
2.342.296

885.380
1.048.152

180.624
111.868

98.772
341.539

32.022
13.857
-

Fonte: Tesouro Gerencial - em 07/02/2018
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55.511
567
-
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Análise Crítica: Com o contínuo trabalho da Administração do IFTM, o montante de Restos a Pagar do IFTM vem
reduzindo significativamente. Os demonstrativos acima evidenciam que 89% dos Restos a Pagar processados foram
pagos; cumprindo registrar que dos 11% de inscrições que estão aguardando pagamento, boa parte se dá pela existência
de demandas judiciais em andamento.
No tocante aos Restos a Pagar não processados, o resultado positivo também é a redução significativa dos valores,
restando um registro apenas de 12% das despesas a receber, destacando que neste montante estão incluídas as obras em
andamento. Ainda positivamente, pode ser verificado que houve uma realização de 61% e o cancelamento de 27%
quando as inscrições deixaram de atender os requisitos legais para manutenção das inscrições.
Fonte:Pró-Reitoria de Administração

Situação dos Restos a Pagar não Processados por unidade integrante da estrutura do IFTM:
Quadro 86 - UG: 158099- Reitoria
Valores em R$ 1,00

Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar não Processados Liquidados

Ano de
Inscrição

Montante em 1º
de janeiro do
ano 2017

2016

Pagos

Cancelados

Saldo a pagar 31/12 do
ano 2017

(b)
615.193

(c)

(d) = (a-b-c)

615.396

203

-

2015

25.980

14.097

-

11.883

2014

10.944

-

-

10.944

2013

-

-

-

-

2012

-

-

-

-

2011

-

-

-

-

2010

-

-

-

-

2009

-

-

-

-

(a)

Restos a Pagar Não Processados

Ano de
Inscrição

Montante em 1º de
janeiro do ano 2017
(e)

Liquidados

Pagos

(f)

(g)

Cancelados
(h)

Saldo a pagar 31/12 do ano
2017
(i) = (e-g-h)

2016

4.659.473

2.689.883

2.688.216

1.664.993

306.264

2015

332.958

1.446

1.446

261.305

70.207

2014

68.045

-

-

64.629

3.416

2013

-

-

2012

-

-

2011

22.856

8.999

8.999

13.857

-

2010

-

-

-

-

-

2009
Análise Crítica: No âmbito da Reitoria, o esforço em sanar as pendências relativas aos empenhos inscritos em os
restos a pagar não processados possibilitou a liquidação de 53% e o cancelamento de 39%, restando liquidar em torno
de 8%. Ou seja, as ações da Reitoria junto às empresas para possibilitou o recebimento de obras, bens e/ou prestação
dos serviços empenhados, bem como para o ajuste de valores com o cancelamento daqueles que deixaram de atender
as condições de manutenção em restos a pagar.
Fonte:Pró-Reitoria de Administração
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Quadro 87 - UG: 158309 - Campus Paracatu
Valores em R$ 1,00

Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar não Processados Liquidados

Ano de
Inscrição

Montante em 1º
de janeiro do
ano 2017
(a)

Pagos

Cancelados

Saldo a pagar 31/12 do
ano 2017

(c)

(d) = (a-b-c)

2016

150.165

(b)
143.637

-

6.527

2015

-

-

-

-

2014

-

-

-

-

2013

-

-

-

-

2012

-

-

-

-

2011

-

-

-

-

2010

-

-

-

-

2009

-

-

-

-

Restos a Pagar Não Processados

Ano de
Inscrição

Montante em 1º de
janeiro do ano 2017
(e)

2016

Cancelados

Saldo a pagar 31/12 do ano
2017

Liquidados

Pagos

(f)

(g)

750.013

674.993

674.993

60.981

14.038

2015

77.031

460

460

68.171

8.400

2014

34.584

503

503

-

34.081

2013

132.321

2.270

2.270

73.765

56.286

2012

26.380

4.628

4.628

21.752

-

2011

-

-

-

-

-

2010

-

-

-

-

-

(h)

(i) = (e-g-h)

-

2009
Analise crítica: No Campus Paracatu, os empenhos de 2013 e 2014 foram anulados por não haver mais interesse pela
administração os fornecimentos dos serviços ou aquisição de materiais. Quanto ao empenho de 2015, este foi cobrado
da empresa para que agilize o término de entregas de livros.
Fonte:Pró-Reitoria de Administração
Quadro 88 - UG: 158310 - Campus Uberaba

Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar não Processados Liquidados

Ano de
Inscrição
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

Montante em 1º
de janeiro do
ano 2017
(a)
42.456
5.384
38.451
23.832

30.602
38.484

Pagos

Cancelados

Saldo a pagar 31/12 do
ano 2017

(b)
42.442
38.451
-

(c)
13
-

(d) = (a-b-c)
5.384
23.832
30.602
38.484
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Restos a Pagar Não Processados

Montante em 1º de
Saldo a pagar 31/12 do ano
Liquidados
Pagos
Cancelados
Ano de
2017
janeiro do ano 2017
Inscrição
(i)
=
(e-g-h)
(e)
(f)
(g)
(h)
234.597
2016
2.313.976
1.826.057
1.802.697
276.681
237.069
2015
675.655
139.904
139.904
298.681
51.135
2014
96.378
5.456
5.456
39.787
285.253
2013
819.434
534.181
534.181
55.511
2012
55.511
2011
2010
2009
Análise Crítica: Em 2017, os restos a pagar totalizaram R$ 4.140.161, 74, dos quais R$ 179.208,83 referem-se aos
processados e R$ 3.960.952,91, aos não-processados (de 2009 a 2016).
Durante o exercício, R$ 2.563.132,27 (61,91%) foram pagos; R$ 615.162,61 (14,86%), cancelados; e R$ 961.865,86
(23,23%), reinscritos para execução no exercício de 2018.
Faz-se importante destacar que os empenhos cuja prorrogação da vigência foi devidamente registrada no SIAFI são, em
sua grande maioria, referentes à situações de inexecuções contratuais em trâmite e julgamento judicial, bem como a
contrato de obras ainda em execução. Há dentre estes, empenhos cuja execução não se concluiu no exercício de 2017,
frisando-se que, em relação aos casos de flagrante descumprimento das obrigações assumidas pelos
contratados/fornecedores, o IFTM Campus Uberaba tem sido cada vez mais atuante na execução das penalidades em
prol de garantir o interesse público e moralizar as relações para com a Administração.
Fonte:Pró-Reitoria de Administração
Quadro 89 - UG:

158311- Campus Ituiutaba

Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar não Processados Liquidados
Montante em 1º
Saldo a pagar 31/12 do
de janeiro do
Pagos
Cancelados
Ano de
ano 2017
ano 2017
Inscrição
(a)
(b)
(c)
(d) = (a-b-c)
2016

4.000

4.000

-

-

2015

-

-

-

-

2014

-

-

-

-

2013

-

-

-

-

2012

-

-

-

-

2011

-

-

-

-

2010

-

-

-

-

2009

-

-

-

-

Restos a Pagar Não Processados
Ano de
Inscrição
2016

Montante em 1º de
janeiro do ano 2017
(e)

Liquidados
(f)

Pagos
(g)

Cancelados

1.491.704

962.337

962.337

428.228

101.140

908.939

43.901

-

-

-

-

2015

952.840

2014

-

908.939
-

(h)

Saldo a pagar 31/12 do
ano 2017
(i) = (e-g-h)
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2013

-

-

-

-

-

2012

-

-

-

-

-

2011

-

-

-

-

-

2010

-

-

-

-

-

2009
Análise Crítica: Com o efetivo esforço do campus Ituiutaba, os valores inscritos em Restos a Pagar exercícios
anteriores, reduziram significativamente. Assim o valor restante refere-se ao empenho 2015NE800154 (valor de R$
101.139,92) correspondente ao contrato n° 04/2015, cuja obra foi recebida definitivamente em janeiro/2018.

Quadro 90 - UG: 158312 - Campus Uberlândia
Valores em R$ 1,00

Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar não Processados Liquidados

Montante em 1º
de janeiro do
Ano de
ano 2017
Inscrição
(a)

Pagos

Cancelados

Saldo a pagar 31/12 do
ano 2017

(c)

(d) = (a-b-c)

132.477

(b)
132.477

-

-

2015

52.415

20.734

-

31.681

2014

-

-

-

-

2013

117.994

117.994

-

-

2012

7.736

7.736

-

-

2011

-

-

-

-

2010

-

-

-

-

2009

-

-

-

-

2016

Restos a Pagar Não Processados

Ano de
Inscrição

Montante em 1º de
janeiro do ano 2017
(e)

Liquidados

Pagos

(f)

(g)

Cancelados
(h)

Saldo a pagar 31/12 do ano
2017
(i) = (e-g-h)

2016

1.712.256

1.607.143

1.607.143

28.437

76.676

2015

2.613.814

239.015

239.015

1.642.324

732.475

2014

113.193

26.844

26.844

76.209

10.141

2013

45.946

7.843

7.843

38.103

-

2012

20.200

9.930

9.930

10.270

-

2011

11.331

10.765

10.765

-

567

2010

-

-

-

-

-

2009
Análise crítica: O IFTM Campus Uberlândia tem empreendido esforços na condução da gestão de restos a pagar,
procurando agir com eficiência, eficácia e efetividade. Os saldos remanescentes nos empenhos ocorrem em razão de:
contratos terceirizados que geraram demandas judiciais, obras em execução, morosidade da Imprensa Nacional na
emissão de documentos fiscais, e ainda, uma falha operacional do sistema SIAFI, que não está permitindo que um
determinado valor seja anulado. A Coord. Geral de Contabilidade, Orçamento e Finanças da Reitoria solicitou ajuda à
CCONT/MEC, que até o presente momento não apresentou solução. A última cobrança a CCONT/MEC foi realizada
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em 29/12/17. O saldo da conta Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar não Processados Liquidados refere-se a
duas empresas cujos processos estão em análise jurídica aguardando autorização para liberação financeira.
Fonte:Pró-Reitoria de Administração
Quadro 91 - UG: 159001 - Campus Patrocínio

Valores em R$ 1,00
Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar não Processados Liquidados
Montante em 1º
Saldo a pagar 31/12 do
de janeiro do
Pagos
Cancelados
Ano de
ano 2017
ano 2017
Inscrição
(a)
(b)
(c)
(d) = (a-b-c)
18.446
2016
18.446
2015

1.753

1.753

-

-

2014

-

-

-

-

2013

-

-

-

-

2012

-

-

-

-

2011

-

-

-

-

2010

-

-

-

-

2009

-

Ano de
Inscrição

Restos a Pagar Não Processados

Montante em 1º de
janeiro do ano 2017
(e)

Liquidados

Pagos

(f)

(g)

-

Cancelados
(h)

Saldo a pagar 31/12 do
ano 2017
(i) = (e-g-h)

2016

904.385

633.374

633.374

220.819

50.192

2015

29.135

1.259

1.259

27.876

-

2014

-

-

-

-

-

2013

-

-

-

-

-

2012

-

-

-

-

-

2011

-

-

-

-

-

2010

-

-

-

-

-

2009
Análise crítica: Estamos trabalhando para que a execução de serviços e compras sejam entregues dentro do prazo,
evitando a inscrição em restos a pagar. No entanto, existem algumas situações que forem ao controle da Administração.
O valor inscrito em restos a pagar do Campus Patrocínio, refere-se a: o valor de 49.268,25 (compra de notebooks), a
empresa entregou o material errado e está sendo penalizada para regularizar a situação; o valor de 924,00 (serviços
gráficos), o solicitante já entrou em contato com a empresa para realizar a conclusão o serviço.
Fonte:Pró-Reitoria de Administração
Quadro 92 - UG: 159002 - Campus Uberlândia Centro

Valores em R$ 1,00
Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar não Processados Liquidados
Montante em 1º
Saldo a pagar 31/12 do
de janeiro do
Pagos
Cancelados
Ano de
ano 2017
ano 2017
Inscrição
(a)
(b)
(c)
(d) = (a-b-c)
58.980
2016
60.180
1.200
-
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2015

-

-

-

-

2014

-

-

-

-

2013

-

-

-

-

2012

-

-

-

-

2011

-

-

-

-

2010

-

-

-

-

2009

-

Restos a Pagar Não Processados

Ano de
Inscrição

Montante em 1º de
janeiro do ano 2017
(e)

2016

-

Cancelados

Saldo a pagar 31/12 do
ano 2017
(i) = (e-g-h)

Liquidados

Pagos

(f)

(g)

268.035

210.552

210.552

57.483

-

2015

-

-

-

-

-

2014

-

-

-

-

-

2013

-

-

-

-

-

2012

-

-

-

-

-

2011

-

-

-

-

-

2010

-

-

-

-

-

(h)

2009
Análise Crítica: O campus Uberlândia Centro conseguiu finalizar todos os empenhos inscritos em Restos a Pagar
dos exercícios anteriores.
Fonte:Pró-Reitoria de Administração
Quadro 93 - UG: 159003 - Campus Patos de Minas

Valores em R$ 1,00
Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar não Processados Liquidados
Montante em 1º
Saldo a pagar 31/12 do
Pagos
Cancelados
de janeiro do
Ano de
ano 2017
ano 2017
Inscrição
(a)

(c)

(d) = (a-b-c)

40.196

(b)
40.196

-

-

2015

-

-

-

-

2014

-

-

-

-

2013

-

-

-

-

2012

-

-

-

-

2011

-

-

-

-

2010

-

-

-

-

2009

-

2016

Ano de
Inscrição

Restos a Pagar Não Processados

Montante em 1º de
janeiro do ano 2017
(e)

Liquidados

Pagos

(f)

(g)

-

Cancelados
(h)

Saldo a pagar 31/12 do
ano 2017
(i) = (e-g-h)

2016

1.756.333

1.584.178

1.584.178

69.682

102.473

2015

37

-

-

37

-
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2014

-

-

-

-

-

2013

-

-

-

-

-

2012

-

-

-

-

-

2011

-

-

-

-

-

2010

-

-

-

-

-

2009
Análise
crítica:
O
montante
de
102.473
se
refere
à
dois
empenhos:
O primeiro empenho de número 2016NE800096-91, cujo valor é de R$101.353,28, trata-se da reforma do prédio 1 do
campus Patos de Minas e que se encontra em andamento, por isso justifica-se a sua permanência em restos a pagar. O
segundo empenho de número 2016NE800133-17, cujo valor é de R$1.120,00, refere-se a uma demanda do campus
para aquisição de Pen drives, mas a empresa vencedora do certame não procedeu com a entrega da mercadoria e por
isso está sendo penalizada.
Fonte:Pró-Reitoria de Administração

3.3.5 Execução descentralizada com transferência de recursos
Quadro 95 - Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três exercícios

Unidade concedente ou contratante
Nome:

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro

UG/GESTÃO:

158099/26413

Modalidade
Convênio

Quantidade de instrumentos
celebrados
2017
2016
2015
0

0

Montantes repassados no exercício (em R$ 1,00)
2017

2016

2015

0

-

Contrato de repasse

0

0

0

-

Termo de Cooperação
Totais

1
1

4
4

29.150
29.150

2
2

1.499.755
1.499.755

89.942
89.942

Fonte: SIAFI 2017
Quadro 96 - Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade de convênio, termo de cooperação e de
contratos de repasse.

Valores em R$ 1,00
Unidade Concedente
Nome:

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro

UG/GESTÃO:
Exercício da
Prestação das Contas

158099/26413
Instrumentos (Quantidade e Montante Repassado)
Quantitativos e montante repassados
Convênios

Contratos de
repasse

Termos de
Cooperação

-

-

-

-

29.150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Quantidade
Exercício do relatório
de gestão

Contas
Prestadas
Contas
NÃO Prestadas

Montante
Repassado
Quantidade
Montante
Repassado

Exercícios
anteriores

Contas
NÃO Prestadas

1

Quantidade
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Montante
Repassado

-

-

-

Fonte:Pró-Reitoria de Administração
Quadro 97 - Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do relatório de gestão

Valores em R$ 1,00
Unidade Concedente ou Contratante
Nome: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro
UG/GESTÃO: 158099/26413
Instrumentos

Contas apresentadas ao repassador no
exercício de referência do relatório de gestão

Contas analisadas

Contas NÃO analisadas

Convênios

Contratos de
repasse

Termos de Cooperação

Quantidade
aprovada

-

-

Quantidade
reprovada

-

-

Quantidade de
TCE
instauradas

-

-

0

Montante
repassado (R$)

-

-

29.150

Quantidade

-

-

0

Montante
repassado (R$)

-

-

1
0

0

Fonte: SIAFI 2017
Quadro 98 - Perfil dos atrasos na análise das contas prestadas por recebedores de recursos

Unidade Concedente ou Contratante
Nome: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro
UG/GESTÃO: 158099/26413
Quantidade de dias de atraso na análise das contas
Instrumentos da
transferência
Até 30 dias

De 31 a 60 dias

De 61 a 90
dias

De 91 a 120 dias

Mais de 120 dias

Convênios

-

-

-

-

-

Contratos de repasse

-

-

-

-

-

Termos de Cooperação

-

-

-

-

-

Fonte:Pró-Reitoria de Administração

Análise Crítica
As transferências realizadas pelo IFTM, com repasses em 2017, encontram-se em situação
regular e compreendem:
1) Termo de Execução Descentralizada IFTM nº 001/2013 (5ª parcela), firmado com a Universidade
Federal Fluminense, tem como objetivo a realização do Curso de Pós-Graduação em Computação,
Stricto Sensu (DINTER), visando a formação de 15 professores deste IFTM, lotados nos campus
Uberaba, Uberlândia, Uberlândia Centro e Paracatu. Salientamos que esse termo encontra-se em
andamento;
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2) Termo de Execução Descentralizada IFTM nº 04/2017, firmado com o Instituto Federal do Espírito
Santo, tendo como finalidade a realização dos Jogos dos Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia -JIF'S 2017, da Região Sudeste.
3.3.5.1 Informações sobre a estrutura de pessoal para análise das prestações de contas
No IFTM ainda não há uma estrutura de pessoal exclusiva para acompanhamento e análise
das prestação de contas de convênios e descentralizações. Porém as atividades são distribuídas entre
diversos setores da seguinte forma:
Quadro 94 - Informações sobre a estrutura de pessoal para análise das prestações de contas

AÇÃO
Abertura de processos, formalização e publicação dos
Termos de Execução Descentralizada.
Acompanhamento do período de execução e prestação de
contas

Responsável

Gabinete do Reitor
PROAD/D.A./CGCOF e Coordenador do
Projeto/Gabinete do Reitor

Recebimento e aprovação da prestação de contas
Reitor/Gabinete do Reitor
Registro da prestação de contas no SIMEC e demais
sistemas (exceto SIAFI)
Registro da prestação de contas no SIAFI (quando TEDs
concedidos)

Gabinete do Reitor

CGCOF/COF

Fonte:Pró-Reitoria de Administração
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NATUREZA
DA RECEITA

FONTE

TOTAL

0280 13250000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS

0250 19192700 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS
0250 19199900 OUTRAS MULTAS
0250 19219900 OUTRAS INDENIZACOES

0250 16002100 SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO
0250 16005000 TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS
0250 19189900 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA

0250 15202600 RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES
0250 16001300 SERVICOS ADMINISTRATIVOS
0250 16001600 SERVICOS EDUCACIONAIS

0250 14100000 RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL
0250 14200000 RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS
0250 14900000 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS

0250 13110000 ALUGUEIS
0250 13153000 TAXA DE OCUPACAO DE OUTROS IMOVEIS
0250 13330100 REC. CONCESS. DE DIREITO REAL USO AREA PUBLIC
-

-

-

ITUIUTABA

-

-

-

1.114

-

66

-

168.455

-

21.122

13.892

-

142.510

60

882

-

-

1

-

-

-

156

-

-

-

-

UBERLÂNDIA
-

742

39.850

-

-

172.389

-

1.111

-

-

89.701

3.584

-

7.283

-

503

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PATROCÍNIO
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85.433 285 15.922 1.578 16.507
614.624 2.812 376.244 16.611 331.166 503

628

-

5

-

-

520.996
4.550

-

-

-

40

440

-

-

-

-

-

-

1.858 13.103 13.995

-

-

-

REITORIA

-

PARACATU

3.200

UBERABA

Quadro 95 - Realização de Receitas - Exercício 2015

UBERLÂNDIA
CENTRO
2.233

-

1.008

-

-

-

-

-

139

-

-

-

-

1.086

-

-

PATOS DE
MINAS
184

184

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.961

119.726
1.344.376

1.568

3.492

44.400

71

520.996

340.844

187.186
1.689.738

2.662

733.500

318.769

-

25.277

23.007
-

6.942

1.069

335.559

35.011

35.802

13.892

-

232.211

3.644

30.042

7.283

3.200

ARRECADAÇÃ
O TOTAL

As informações relativas às receitas próprias tratam das principais fontes de receitas, segregadas por natureza de receita e fonte de recursos, com
a apresentação dos montantes arrecadados em comparação aos valores previstos, buscando a demonstrar o comportamento da receita no período de 2015
a 2017.

3.3.6 Informações sobre a realização das receitas
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PREVISÃO
ATUALIZADA
DA RECEITA

PARACATU

FONTE

Quadro 96 - Realização de Receitas -Exercício 2016

UBERABA

REITORIA
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ALUGUEIS E
0250 13100111 ARRENDAMENTOSPRINCIPAL
7.290,44
CONC/PERM/AUT/CESSAO
0250 13100211 DIR.USO IMOV.PUBPRINC.
4.800,00 1.970,66 12.706,08 21.264,25
CONC/PERM/AUT/CESSAO
0250 13100212 DIR.USO IMOV.PUBMUL.JUR
0,77
11,71
8,07
REMUNERACAO DE
0250 13210011 DEPOSITOS BANCARIOSPRINCIPAL
RECEITA
0250 14000011 AGROPECUARIA102.231,70
PRINCIPAL
100.646,29
RECEITA INDUSTRIAL0250 15000011
PRINCIPAL
17.238,49
SERV.ADMINISTRAT.E
0250 16100111 COMERCIAIS GERAIS182.042,00
PRINC.
2.242,25
60,00
229.394,15
INSCR.EM CONCURSOS E
0250 16100211 PROC.SELETIVOSPRINCIPAL
196.260,00
INSCR.EM CONCURSOS E
0250 16100212 PROC.SELETIVOSMUL.JUR.
-

NATUREZA
DA RECEITA

% DE
RECEITA
REALIZADA

80%

10.039,00
31.083,00
214.962,00
256.107,00
24.570,00
504.948,00
93.970,00

40.740,99
20,55
202.877,99
17.238,49
413.738,40
196.260,00
-

ARRECADAÇÃ
O TOTAL
7.290,44

PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO DA RECEITA

UBERLÂNDIA

Fonte: SIAFI e Tesouro Gerencial - em 16/02/2017

ITUIUTABA
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PREVISÃO
ATUALIZADA
DA RECEITA
PATOS DE
MINAS

UBERLÂNDIA
CENTRO

PATROCÍNIO

-

40.760,00

41.047,28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.328
941
-

765
630
-
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-

-

-

-

-

-

-

-

2.212

-

-

-

-

3.010

-

-

-

6

12.201

-

-

61

265

-

-

-

-

-

-

-

-

8.595

1.755

-

56.159

8.767
46.881

-

609.699

423.606

7.878

215.769

-

-

42.416

50

257.921

422.501

12.451

267.245

5.276

6

19.934

3.010

86%

1.135.679,00

973.537,15
% DE
RECEITA
REALIZADA

205,50

12.451
0250 16100111 SERV.ADMINISTRAT.E COMERCIAIS GERAIS-PRINC.
2.989
85 230.247
189.180
0250 16100211 INSCR.EM CONCURSOS E PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL 257.921
0250 16100212 INSCR.EM CONCURSOS E PROC.SELETIVOS-MUL.JUR.
50
0250 19100111 MULTAS PREVISTAS EM LEGISL.ESPECIFICA-PRINC.
821
1.449 1.316 1.278 1.546
0250 19100911 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINC.
3.993
41.257
0250 19210111 INDENIZ.P/DANOS CAUSADOS AO PATR.PUB.-PRINC.
215
1.540
-

99.075

5.276

-

-

1.272,50

891,00

-

-

-

-

6.467,63

463,54

6.631,84

81.807,28

205,50

-

-

-

-

-

5.296

225

1.272,50

891,00

168.170

0250 13100911 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS-PRINCIPAL
0250 14000011 RECEITA AGROPECUÁRIA-PRINCIPAL
0250 15000011 RECEITA INDUSTRIAL-PRINCIPAL

0250 13100111 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL
0250 13100211 CONC/PERM/AUT/CESSAO DIR.USO IMOV.PUB-PRINC.
0250 13100212 CONC/PERM/AUT/CESSAO DIR.USO IMOV.PUB-MUL.JUR

REITORIA

Quadro 97 - Realização de Receitas -Exercício 2017

PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO DA RECEITA

NATUREZA
DA
RECEITA

1.448,05

250.771,07 2.962,43 402.347,64 22.074,82 293.012,19

-

6.467,63

225,64

PARACATU

TOTAL

-

237,90

802,50

UBERABA

Fonte: SIAFI e Tesouro Gerencial - em 16/02/2017

FONTE

1.078,00

ITUIUTABA

931,00

UBERLÂNDI
A

3,29

UBERLÂNDI
A CENTRO

PATOS DE
MINAS

MULTAS PREVISTAS EM
0250 19100111 LEGISL.ESPECIFICAPRINC.
MULTAS E JUROS
0250 19100911 PREVISTOS EM
CONTRATOS-PRINC.
INDENIZACAO POR
0250 19210311
SINISTRO-PRINCIPAL
OUTRAS INDENIZACOES0250 19219911
PRINCIPAL

PATROCÍNI
O
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ARRECADA
ÇÃO TOTAL

PREVISÃO
ATUALIZAD
A DA
RECEITA

PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO DA RECEITA

266.213 8.369 389.623 13.485 361.906 3.606

2.269

325

1.045.796
1.364.122
% DE
RECEITA
77%
REALIZADA

Página 98 de 394

A arrecadação destas receitas são demonstradas nas tabelas onde os valores arrecadados estão apresentados por cada UG executora do IFTM,
durante os exercícios de 2015 a 2017, com segregação das receitas por classificação de acordo com o Plano de Contas. No entanto, importantíssimo
ressaltar que o principal órgão de fomento das atividades do IFTM é o próprio Governo Federal e que IFTM não possui objetivos de produção para
arrecadação de receitas, haja vista que a oferta de ensino público federal deve ser gratuita e sem ônus para o cidadão.

Verifica-se que a arrecadação de 2017 ficou menor que receita auferida em 2015. Tal redução ocorreu principalmente devido à menor arrecadação
com processos seletivos, especialmente relativa a seleção de servidores públicos, levando em consideração que as demais arrecadações apresentaram o
mesmo comportamento dos exercícios anteriores, com pequenas variações. Em relação a 2016, a redução da arrecadação de 2017 ficou em torno de R$
72.000,00, valor não muito expressivo. Ressalta-se que a Subsecretaria de Orçamento - SPO/MEC e a Secretaria de Orçamento Federal do Ministério
do Planejamento -SOF reestimou a previsão de receita para 2017 acima dos valores de 2016. Com isso, embora com um acréscimo na arrecadação de
2017 em relação a 2016, o percentual de realização da receita em 2017 ficou em torno de 77% em relação à previsão da receita.

Para composição da fonte 0250 as principais origens dos recursos de 2017 foram provenientes da arrecadação relacionada ao funcionamento do
refeitório, com uma expressiva arrecadação de receita classificada em Serviços Administrativos, seguida da comercialização do excedente de produção
de produtos agropecuários, resultantes de projetos pedagógicos realizados nos campi Uberaba e Uberlândia, que atuam na área agropecuária. Outra
arrecadação que se destaca é a relativa à cobrança de taxa para Inscrição em Concursos e Processos Seletivos, com arrecadação concentrada na Reitoria.

Quanto à classificação das receitas, observa-se que a nomenclatura das classificações sofreram alterações no exercício de 2016, agrupando as
receitas de acordo com a natureza da receita, porém as origens da arrecadação continuaram as mesmas dos exercícios anteriores, sendo mantida para
2017.

Neste tópico é demonstrado o desempenho das receitas próprias que, embora sejam receitas orçamentárias, se diferem das receitas do Tesouro.
Estas receitas se caracterizam-se pelo esforço de arrecadação da própria Instituição, sendo registradas na fonte 0250026413.

Fonte: SIAFI - 09/02/2018

TOTAL
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34.618.636

34.620.635

31.224.066
3.394.570
34.618.636

CUSTEIO
INVESTIMENTO
TOTAL

29.149.938
2.878.152
32.028.091

Despesa Empenhada

0,93
0,85
0,93

%

32.028.091

DESPESAS EMPENHADAS

29.149.938
2.878.152
32.028.091

CUSTEIO
INVESTIMENTO
TOTAL

22.439.599
347.521
22.787.120

Despesa Liquidada

0,77
0,12
0,71

% de Liquidação
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Além disso, a emissão de empenhos no final do exercício proporcionou a inscrição de empenhos em restos a pagar na ordem de 29% da dotação
orçamentária da LOA do IFTM.

Fonte: Pró-Reitoria de Administração

Despesa Empenhada

CATEGORIA

Quadro 100 - Despesas com Custeio e Capital

Novamente, cumpre destacar que a liberação dos limites para empenho às vésperas do fechamento do prazo para emissão de empenhos
comprometeu a execução, impossibilitando a execução de 100% dos créditos, principalmente de investimento, que ficou em torno de 85% dos créditos
consignados para despesas de capital, na LOA. Quanto aos créditos destinados ao custeio os 93% de execução foram utilizados para as despesas
classificadas nas ações voltadas essencialmente à manutenção da Instituição e assistência ao estudante e apoio à monitoria.

Fonte: Pró-Reitoria de Administração

Dotação Final

CATEGORIA

Quadro 99 - Despesas com Custeio e Capital - Execução por categoria de gasto

Das despesas com custeio e capital, destaca-se a execução por categoria de gasto (exceto TED):

Fonte: Pró-Reitoria de Administração

DOTACAO ATUALIZADA

DOTACAO INICIAL

Quadro 98 - Execução das Despesas

Embora os fatores de liberação de limite para execução da despesa tenha dificultado o desenvolvimento das aquisições e manutenção de contratos,
durante 2017 foi possível utilizar aproximadamente 93% da dotação consignados na LOA, atualizada, direcionada para custeio e investimento, em todas
as ações sob a responsabilidade do IFTM, excetuando a execução dos créditos descentralizados por meio de TED - Termo de Execução Descentralizada
e os créditos para pagamento de pessoal ativo, inativo e pensionista.

3.3.7 Informações sobre a execução das despesas
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2
316

Tomada de Preços
Total
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Saliente-se que, por primar pelos princípios da economicidade, moralidade e legalidade, os recursos são direcionados para atender a manutenção
da infraestrutura, pagamento de pessoal, capacitação de docentes e técnico-administrativos, concessão de assistência estudantil, desenvolvimento de
projetos de pesquisas e atividades de extensão, dentre outras ações que visam fortalecimento do ensino, pesquisa e extensão.

Fonte: Pró-Reitoria de Administração

41

145

Dispensa

118

3

Convite

Pregão

7

Concorrência

Inexigibilidade

QUANTIDADE

Modalidade

Quadro 101 - Execução da despesa por modalidade de Contratação

Para desenvolvimento das atividades e, consequente, cumprimento de diversas metas institucionais propostas no PDI, o IFTM incessantemente
busca aperfeiçoar seus processos de contratos e aquisições de forma a propiciar maior economicidade e eficiência na execução da despesa. Neste
arcabouço, a execução da despesa, em 2017, foi conduzida dentro das modalidades previstas na legislação vigente, utilizando, além de adesões, 316
procedimentos licitatórios, no âmbito do IFTM, demonstrados no quadro abaixo:

Não obstante à execução do orçamento aprovado na LOA, o IFTM também pode contar com o incremento de créditos oriundos de TED - Termo
de Execução descentralizada, com intuito de subsidiar ações de melhoria da educação profissional e tecnológica, destinados especialmente à expansão/
manutenção da infraestrutura física e material do IFTM (SETEC), à Educação à Distância - EaD (CAPES) e à Merenda Escolar (FNDE). Neste contexto
a notoriedade é direcionada as gastos voltados aos investimentos, cujos empenhos alcançaram o montante de R$ 3.657.195,16. Tal valor é muito
significativo pois acresceu à despesa de capital um valor superior ao autografado na LOA, que foi de R$ 3.394.570,00. Assim, o IFTM conseguiu
empenhar em 2017, a título de investimento, em torno de R$ 6.500.000,00. Contudo, embora expressiva, a despesa de capital em 2017 foi reduzida em
17% em relação ao exercício de 2016.

Nos quadros anteriores, visualiza-se que, em relação às despesas correntes, a despesa com maior execução, historicamente, é a Locação de Mão
de obra, seguida de Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, pois tratam-se de despesas que viabilizam a manutenção e o desenvolvimento de
atividades imprescindíveis ao pleno funcionamento da Reitoria, 07 Campi e 02 Campi Avançados.
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Tomada de Preços

Concorrência

Pregão

Concurso

Consulta

b)

c)

d)

e)

f)

Dispensa

Inexigibilidade

h)

i)

l)

k)

Pagamento em Folha

Pagamento de Pessoal

Suprimento de Fundos

Diárias

4.
(k+l)

j)

3.
Regime de Execução
Especial

Contratações Diretas (h+i)

2.

g)
Regime Diferenciado de
Contratações Públicas

Convite

a)

1.
Modalidade de Licitação
(a+b+c+d+e+f+g)

Modalidade de Contratação

525.744

187.868.825

188.394.569

4.509

4.509

832.319,40

2.058.221,11

2.890.541

-

-

-

23.104.099

3.561.649

321.440

209.232

27.196.419

2017

80,24%

0,002%

1,23%

11,58%

76,28%

0,01%

1,74%

13,99%

%
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596.588

159.436.943

160.033.531

13.026

13.026

1.102.373

2.551.804

3.654.177

-

-

-

25.696.992

3.517.439

29.685

101.298

29.345.414

Despesa executada
2016
%

Quadro 102 - Despesas totais por modalidade de contratação

525.744

187.868.825

188.394.569

4.509

4.509

609.448,13

1.625.737,52

2.235.186

-

-

-

14.461.175

29.808

47.123

61.348

14.599.454

2017

85,42%

0,00%

1,01%

6,62%

%

Despesa paga

596.300

159.046.732

159.643.032

13.026

13.026

637.716

2.044.111

2.681.826

-

-

-

15.836.637

667.447

-

9.769

16.513.853

2016

81,92%

0,01%

1,38%

8,47%

%
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339039 - Outros serviços
de terceiros - pessoa
jurídica

339037 -Locação de
mão-de-obra

3. Outras Despesas
Correntes

2. Juros e Encargos da
Dívida

Demais elementos do
grupo

319011 -Vencimentos e
vantagens fixas - Pessoal
Civil
319113 - Obrigações
Patronais - op.intraorcamentárias
319001 - Aposentadoria
RPPS, reser. remuner.
erefor. militar

1. Despesas de Pessoal

Grupos de Despesa

7.582.783

12.801.255
7.025.858

12.470.099

11.999.201

14.356.173

18.225.346

14.188.825

21.701.701

25.251.920

2016

111.379.868

-

Empenhada

-

100

-

-

193.046.147
100

92,02%

4.090.274

4.466.443

10.889.177

11.710.756

14.356.173

21.671.857

111.307.946

2016
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11.302.415

14.188.825

18.225.346

25.251.920

130.202.735

2017

Liquidada

DESPESAS CORRENTES

-

-

205.233.718

3.492.510

1.498.840

-

-

-

-

2017

2.559.415

1.580.922

-

100

93,06%

288.444

-

29.844

71.923

2016

RP não processados

Quadro 103 - Despesas por grupo e elemento de despesa

93,06%

218.486.038

130.202.735

2017

Fonte: Tesouro Gerencial - em 08/02/2018

5. Total das Despesas acima
(1+2+3+4)
6.
Total das Despesas da
UPC

3.960.456

10.755.326

14.188.825

18.225.346

25.251.920

130.202.735

2017

2016

4.158.589

10.765.156

11.710.756

14.356.173

21.671.857

-

100

91,78%

111.307.946

Valores Pagos

-

178.851.737

Relatório de Gestão 2017IFTM

da

3.605
924
-

411.396

124.965

-

13.868.782

5.836.494

-

-

124.965

3.605

84.277

134.674

2017

Liquidada

-

-

-

-

663.165

921.402

2016

DESPESAS DE CAPITAL

11.925.014

6.002.516

Exercício
Financeiro

2017

-

-

-

407.791

1.606.851

4.173.184

Código

Nome ou Sigla

Unidade Gestora (UG) do SIAFI

Valor Total
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Quantidade

Conta Tipo B

-

-

924

172.877

3.800.937

2.512.471

2016

-

-

124.965

3.605

72.477

134.674

2017

Quantidade

Valor Total

Valor do maior limite
individual concedido

-

-

-

-

512.941

667.447

2016

13.643.224

5.836.494

Valores Pagos

11.625.748

6.002.516

Meio de Concessão
Cartão de Pagamento do Governo Federal

Quadro 104 - Concessão de suprimento de fundos

2.643.113

9.277

RP não Processados

2.065.354

-

3.3.8 Suprimentos de fundos, contas bancárias tipo B e cartões de pagamento do governo federal

-

4.464.102

1.691.128

-

3.433.873

2016

4.307.859

2017

Fonte: Tesouro Gerencial - em 08/02/2018

6.Amortização
Dívida

449051 - Obras e
instalações
449052 - Equipamentos
e material permanente
449039 - Outros
Serviços de Terceiros PF
- Op. Int. Orç.
Demais elementos do
grupo
5.Inversões Financeiras

4. Investimentos

16.511.894

5.845.772

Empenhada

13.990.367

Demais elementos do
grupo

Grupos de Despesa

6.002.516

339046 -Auxílioalimentação
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-

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

158099

158310

158099

158310

IFTM - Campus Uberaba

IFTM - Reitoria

IFTM - Campus Uberaba

IFTM - Reitoria

IFTM - Campus Uberaba

158310

158099

158310

158099

158310

158099

IFTM- REITORIA

Unidade Gestora (UG) do SIAFI
Código
Nome ou Sigla

0

0

0

0

0

0

Quantidade

0

0

0

0

0

0

Valor Total

Conta Tipo B

4
5
10

4

4
0

Quantidade

546
280

-

300

533
-

Valor dos Saques (a)

32,69
648,16

10 - Locação de imóveis
16- Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
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33.90.39 - OUTROS SERVICOS
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

856,00

638,90
300,70

Total

6.938

3.994

4.960

8.066

2.984
1.525

(a+b)

Total

2.000

2.000

2.000

2.000

1.000

3.300

42 - Ferramentas

3.447
6.658

4.960

7.766

2.451
1.525

Valor das Faturas (b)

24 - material p/ manut. de bens imóveis/instalações

Classificação do Objeto Gasto
Subitem da Despesa

33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 26 - Material elétrico e eletrônico

Elemento de Despesa

10.000

8.800

12.000

2.000
16.600

13.750

Cartão de Pagamento do Governo Federal
Saque
Fatura

3

4

4

2
5

5

Quadro 106 - Classificação dos gastos com suprimento de fundos no exercício de referência

IFTM - Reitoria

Nome ou Sigla

158099

Código

Fonte: SIAFI - 07/02/2018

2015

2016

2017

Exercício

Unidade Gestora (UG) do SIAFI

-

-

-

-

-

-

Quadro 105 - Utilização de suprimento de fundos

-

-

-

IFTM - Campus Uberaba

158310

-

IFTM - Reitoria

158099

Fonte: Coordenação de Orçamento e Finanças da Reitoria e Campus Uberaba

2015

2016

2017
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IFTM - Campus Uberaba

TOTAL

154,00
102,30

39 - Material para manutenção de veículos
42- Ferramentas

1.524,98

345,00

26 - Material elétrico e eletrônico

297,60

88,38

146,70

391,00

2.984,28

57,83

450,00
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Neste cenário, o esforço quanto à otimização dos gastos é evidenciado com a redução das despesas com CPGF, pois enquanto o montante foi de
R$ 13.026,00 em 2016, para 2017 o total foi de R$ 4.509,00

Assim, para utilização dos recursos destinados a Suprimento de Fundos, o controle dos gastos com o CPGF em conformidade com a legislação,
se dá por meio da análise criteriosa quanto à excepcionalidade de cada situação instaurada, com a devida justificativa para a aquisição de materiais e/ou
serviços por meio do Suprimento de Fundos, por parte do servidor solicitante, que é analisada pelo suprido para aprovação.

As despesas realizadas por meio de Suprimento de Fundos, utilizando cartão corporativo do Governo Federal , no âmbito do IFTM, são para
atendimento único e exclusivo de situações emergenciais e/ou excepcionais que não podem aguardar os procedimentos da legislação aplicável às
aquisições e contratações na administração pública, sob pena de acarretarem prejuízos maiores a esta instituição, que tem como objetivo o ensino,
pesquisa e extensão, especialmente no Campus Uberaba por se tratar de uma área rural com situações peculiares e imprescindíveis.

A busca constante pelo aprimoramento da capacidade institucional de planejar as demandas a serem licitadas, de modo a abarcar todo tipo de
eventuais necessidades, além daquelas conhecidamente usuais, tem refletido na baixa utilização do CPGF no tocante aos gastos motivados por situações
emergenciais e imprevistas.

ANALISE CRITICA DAS INFORMAÇÕES :

Fonte: Tesouro Gerencial - em 07/02/2018

158310

01 - Combustíveis e Lubrificantes automotivos

10 - Taxas

18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
24 - Material para manutenção de bens
imóveis/instalações
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 25 - Material para manutenção de bens móveis

33.90.47 -OBRIGAÇÕES
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
TOTAL

17 - Manutenção e conservação de máquinas e
equipamentos
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Acadêmicos

(Ingressantes/Matrículas Atendidas)*100

(Concluídos/Matrículas Atendidas)*100

(Concluídos/Matrículas Atendidas)*100

(Retidos/Matrículas Atendidas)*100

(Matrículas Atendidas/((20h*0,5)+40h+DE)*100

Relação
Ingressos /
Aluno

Relação
Concluintes /
Aluno

Índice de
Eficiência
Acadêmica Concluintes

Índice de
Retenção do
Fluxo Escolar

Relação de
Alunos /
Docente em
Tempo
Integral
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(Inscritos/Vagas Ofertadas)*100

Fórmula de Cálculo

Relação
Candidato /
Vaga

Indicadores

Quadro 107 - Resultados dos Indicadores

18,43

3,30%

40,30%

20,88%

41,55%

5,44

2017

16,41

30,29%

38,56%

9,73%

33,96%

5,21

2016

16,13

29,16%

37,19%

10,17%

30,09%

8,22

2015

Exercícios

14,38

23,96%

38,06%

9,60%

36,16%

6,02

2014

38,00

40,54%

30,97%

10,63%

27,70%

2,85

2013

A seguir será apresentado o resultado dos indicadores conforme deliberações do Tribunal de Contas da União, considerando-se o exercício de
referência do Relatório de Gestão 2017 e os quatro (4) exercícios imediatamente anteriores.

3.4.1 Apresentação e análise dos indicadores de desempenho conforme deliberações do Tribunal de Contas da União

3.4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE INDICADORES DE DESEMPENHO

Relatório de Gestão 2017IFTM

Gestão de
Pessoas

Índice =

SM = Salário Mínimo

3,32%
4,65%

2,5 <= RFPC < 3,5 SM
3,5 <= RFPC

G + A + E+ M + D
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4,2

7,26%

1,5 <= RFPC < 2,5 SM

9,07%

1,0 <= RFPC < 1,5 SM

G*1 + A*2 + E*3 + M*4 + D*5

RFPC = Renda Familiar Per Capta

* De acordo com os dados disponibilizados na Plataforma Nilo Peçanha 59% do total de alunos matriculados não declararam renda.

Fonte: SIMEC

Índice de
Titulação do
Corpo
Docente

Socioeconômico

Legenda:

12,18%

0,5 <= RFPC < 1,0 SM

2,38%
4,52%

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

Percentual de
Gastos com
Investimentos

11,49%

81,18%

20.025,02

2017

RFPC < 0,5 SM

(Gastos com Outros Custeios * 100) / Gastos Totais

Percentual de
Gastos com
outros
Custeios

(Gastos com Pessoal * 100)/ Gastos Totais

Percentual de
Gastos com
Pessoal

Número de
Alunos
Matriculados
por Renda per
Capita
Familiar

Administrativos

(Gastos Totais/Matrículas Atendidas)

Fórmula de Cálculo

Gastos
Correntes por
Aluno

Indicadores

4,11

12,11%

7,61%

17,08%

30,38%

24,42%

8,39%

4,38%

17,42%

76,31%

20.382,02

2016

3,99

12,22%

10,34%

16,53%

29,97%

23,00%

7,95%

3,87%

14,83%

77,09%

19.042,92

2015

Exercícios

3,87

15,9%

7,0%

23,7%

32,0%

14,6%

6,7%

6,47%

16,36%

72,57%

16.967,69

2014

4,07

1397

10,11%

16,93%

68,23%

7.404,19

2013
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Índice de Titulação do
Corpo Docente

16,67%
47,22%
25%
8,33%
0%
2,78%

3,33%
10,00%
6,66%
3,88%
0,55%
0,00%

3,83

21,33

22,50%

3,75

28,13%

44,44%

9,38%
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3,50

13,33%
20,00%
46,66%
20,00%
0,00%
0,00%

16,83

30,69%

87,50%

6,93%

44,55%

1,24

2015

Exercícios

27,34%

1,17

2016

4,00%

48,00%

10,00%

72,22%

0,85%

2017

Houve mudança significativa dos indicadores de gestão consoantes do Quadro B.65.1, os quais comentamos abaixo:

ANÁLISE GERAL DOS INDICADORES

(G*1 + A*2 + E*3 + M*4 + D*5)/(G+A+E+M+D)

Índice de Retenção do Fluxo
(Retidos/Matrículas Atendidas)*100
Escolar
Relação de Alunos/Docente
em Tempo Integral (RAP
(Matrículas Atendidas/((20h*0,5)+40h+DE)*100
antiga)
RFPC < 0,5 SM
0,5 <= RFPC < 1,0 SM
Número de Alunos
1,0 <= RFPC < 1,5 SM
RFPC = Renda Familiar Per Capta
Matriculados por Renda per
SM = Salário Mínimo
1,5 <= RFPC < 2,5 SM
Capita Familiar
2,5 <= RFPC < 3,5 SM
3,5 <= RFPC

(Concluintes/Matrículas Finalizados)*100

(Concluídos/Matrículas Atendidas)*100

Relação Concluintes/Aluno

Índice de Eficiência
Acadêmica – Concluintes

(Ingressantes/Matrículas Atendidas)*100

Relação Ingressos/Aluno

Fonte: Campus Avançado Campina Verde

Gestão de Pessoas

Socioeconômico

Acadêmicos

(Inscritos/Vagas Ofertadas)*100

Fórmula de Cálculo

Quadro 108 - Resultados dos Indicadores – Campus Avançado Campina Verde

Relação Candidato/Vaga

Indicadores

3.4.1.1 Campus Avançado Campina Verde

3,33

8,30%
16,70%
41,70%
29,20%
0,00%
4,20%

10,67%

18,75%

100,00%

17,19%

39,06%

0,86%

2014

-

-

-

-

-

-

-

-

2013
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Socioeconômico

Acadêmicos

(Concluintes/Matrículas Finalizados)*100

(Concluídos/Matrículas Atendidas)*100

(Ingressantes/Matrículas Atendidas)*100

(Inscritos/Vagas Ofertadas)*100

Fórmula de Cálculo
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Índice de Retenção do Fluxo
(Retidos/Matrículas Atendidas)*100
Escolar
Relação de Alunos/Docente
em Tempo Integral (RAP
(Matrículas Atendidas/((20h*0,5)+40h+DE)*100
antiga)
RFPC < 0,5 SM
0,5 <= RFPC < 1,0 SM
Número de Alunos
RFPC = Renda Familiar Per Capta
Matriculados por Renda per
1,0 <= RFPC < 1,5 SM
SM = Salário Mínimo
Capita Familiar
1,5 <= RFPC < 2,5 SM
2,5 <= RFPC < 3,5 SM

Índice de Eficiência
Acadêmica – Concluintes

Relação Concluintes/Aluno

Relação Ingressos/Aluno

Relação Candidato/Vaga

Indicadores

Quadro 109 - Resultados dos Indicadores – Campus Ituiutaba

21,04%
17,14%
7,00%
24,90%
33,70%
18,00%
7,60%

9,33%
5,65%
18,50%
0,08%
12,90%
5,60%

40,65%

15,56%

34,57%

3,24

2016

14,42%

43,38%

30,42%

63,71%

5,29%

2017

9,22%
32,43%
30,84%
18,00%
7,47%

17,65%

27,30%

40,99%

14,01%

38,45%

4,36

2015

Exercícios

2,02

2013

9,34%

3,31%

8,70%
15,30%
35,20%
21,60%
4,60%

-

14,48% 22,83%

31,53% 14,91%

48,93%

20,52%

38,04% 71,83%

3,33

2014

O índice de relação candidato/vaga diminuiu porque muitos candidatos inscritos não efetivaram a inscrição com o pagamento do boleto e outros não
compareceram no dia da prova;
A oferta do curso técnico em Administração aumentou significativamente o número de ingressantes, influenciando também o percentual da relação
alunos/docente.
O índice de concluídos aumentou consideravelmente porque buscamos e recuperamos, por meio de ações do Programa de Permanência e Êxito,
vários alunos considerados como evadidos ou desistentes e que deviam apenas o estágio ou relatório de estágio, bem como a apresentação desse
relatório.
Tal fato impactou igualmente o índice de Eficiência Acadêmica e diminuiu o índice de Retenção do Fluxo Escolar.
O índice de Titulação do Corpo Docente manteve-se estável.

3.4.1.2 Campus Ituiutaba

•
•

•

•

•

Relatório de Gestão 2017IFTM

Índice de Titulação do
Corpo Docente
(G*1 + A*2 + E*3 + M*4 + D*5)/(G+A+E+M+D)

4,1

5,40%
3,9

7,00%
3,69

10,81%
3,49

14,70%
3,6

2017

2016

2015

2014

2013
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A relação de candidatos/vaga em 2017 do campus Ituiutaba, representada no Gráfico 1, demonstram que o número de candidato/vaga sofreu um
acréscimo de 3,24 em 2016 para 5,29 em 2017. Tais números demonstram a eficiência das diversas ações de divulgação dos cursos ofertados pelo campus

0

1

2

3

4

5

6

Relação Candidato Vaga

Gráfico 1 - Relação candidato/vaga por ano do campus Ituiutaba.

- Objetivo: Identificar a relação candidato/vaga - Fórmula de Cálculo: Inscritos/Vagas Ofertadas

RELAÇÃO CANDIDATO/VAGA

A elaboração do documento é norteada pelas normas dos Indicadores de Gestão estabelecidas nos Termos do Acórdão TCU n° 2.267/2005 para
as IFETs e extraídos na Plataforma Nilo Peçanha

Esta análise integra os Indicadores de Gestão dos Institutos Federais nos Termos do Acórdão TCU n° 2.267/2005, exercício de 2017. Apresenta
a síntese dos resultados das ações do campus, com análise crítica dos indicadores, no esforço para cumprir seus objetivos como Instituição de Ensino e
as metas estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional 2014-2018.

ANÁLISE GERAL DOS INDICADORES

Fonte: Campus Ituiutaba

Gestão de Pessoas

3,5 <= RFPC
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2017

2016

2015

2014

2013
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- Objetivo: Quantificar a taxa de concluintes em relação ao total de alunos

RELAÇÃO CONCLUINTES/ALUNO

O indicador mede a capacidade de renovação do quadro discente, onde o campus Ituiutaba apresenta uma renovação de 63,71%. Nos anos de
2014, 2015 e 2016 novos cursos técnicos e superiores foram ofertados pelo campus, o que pode ter contribuído para a manutenção do percentual de
renovação do quadro discente. Em 2017 como demonstra o Gráfico 2 houve um acréscimo em relação ao ano de 2016.

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Relação Ingressos/Alunos

Gráfico 2 - Relação ingressos/vaga por ano do campus Ituiutaba.

- Fórmula de Cálculo: (Ingressantes/Matrículas Atendidas)*100

- Objetivo: Quantificar a taxa de ingresso em relação ao total de alunos.

RELAÇÃO INGRESSO/ALUNO

ao longo do ano de 2017, ações de intervenção estas planejadas dado a diminuição desse índice no ano de 2016. Ao analisar os valores dos últimos 5
(cinco) anos, percebe-se um acolhimento da comunidade para com os cursos oferecidos pelo campus, sendo reconhecido pelo público da região.
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2017

2016

2015

2014

2013

- Fórmula de Cálculo: (Concluintes/Matrículas Finalizados)*100

- Objetivo: Quantificar a eficiência das Instituições

ÍNDICE DE EFICIÊNCIA ACADÊMICA – CONCLUINTES
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A relação de concluintes/aluno matriculados no ano de 2017 apresentados no Gráfico 3, resultou em um índice de 30,42. Em relação a 2016,
houve um incremento de 15%, como reflexo das ações relacionadas ao Programa “Permanência e Êxito dos Estudantes do 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 considerável
neste índice.

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Relação Concluintes/Alunos

Gráfico 3 - Relação concluintes/vaga por ano do campus Ituiutaba.

- Fórmula de Cálculo: (Concluídos/Matrículas Atendidas)*100
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2017

2016

2015

2014

2013

- Fórmula de Cálculo: (Retidos/Matrículas Atendidas)*100.
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- Objetivo: Quantificar a taxa de retenção do fluxo escolar em relação ao total de alunos

ÍNDICE DE RETENÇÃO DO FLUXO ESCOLAR

Observa-se que o percentual de Eficiência Acadêmica um pequeno aumento em relação aos anos de 2016 e 2015, apresentados no Gráfico 4. A
pequena evolução desse índice ofertas de cursos superiores que ainda não foram finalizados, não chegando a sua plenitude; e a relação dos alunos retidos
e evadidos, onde o campus propõe diversas ações relacionadas ao Programa “Permanência e Êxito dos Estudantes do IFTM” para a melhoria desse
indicador.
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Eficiência Acadêmica

Gráfico 4 - Eficiência Acadêmica
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2017

2016

2015

2014

2013

- Fórmula de Cálculo: (Matrículas Atendidas/((20h*0,5)+40h+DE).
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Este indicador mede a capacidade de atendimento pela força de trabalho docente.

- Objetivo: Quantificar o número de alunos por docente em tempo integral

RELAÇÃO DE ALUNOS/DOCENTE EM TEMPO INTEGRAL

O valor de retenção do fluxo escolar em 2017, apresentados no Gráfico 5, sofreu queda de 6,62% em relação ao ano anterior. Isso demonstra que
melhoria no indicador do campus nos últimos anos em virtude de ações de ordem pedagógica e que estão relacionadas ao Programa “Permanência e
Êxito dos Estudantes do IFTM”.
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35,00%

Retenção do Fluxo Escolar

Gráfico 5 - Relação índice de retenção do fluxo escolar por ano do campus Ituiutaba.
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2017

2016

2015

2014

2013

Acadêmicos

Relação Concluintes/Aluno

Relação Ingressos/Aluno

Relação Candidato/Vaga

Indicadores

3.4.1.3 Campus Paracatu
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(Concluídos/Matrículas Atendidas)*100

(Ingressantes/Matrículas Atendidas)*100

(Inscritos/Vagas Ofertadas)*100

Fórmula de Cálculo

Quadro 110 - Resultados dos Indicadores – Campus Paracatu

19,36%

55,98%

4,44%

2017

13,50%

33,05%

6,48%

2016

10,71%

32,55%

4,71%

2015

Exercícios

2,37%

2013

12,15% 70,99%

40,86% 11,51%

3,11%

2014

O Gráfico 6 demonstra que o índice de 2017 houve queda de 7,81% do indicador em relação ao ano anterior. Isso ocorre devido aos docentes que
estão afastados para a qualificação ou licença médica, gerando a contratação de servidores substitutos.
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Relação de Alunos/Docente em
Tempo Integral

Gráfico 6 - Relação de Alunos/Docentes em Tempo Integral
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Índice de Titulação do
Corpo Docente
(G*1 + A*2 + E*3 + M*4 + D*5)/(G+A+E+M+D)

2012
Índice (%)
-Índice (%)
-

Cursos

Desenvolvimento educacional e social

Espanhol Básico

Inglês Básico

Médio e Técnico

Ensino Médio

-

Índice (%)

-

-

Índice (%)

2014
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-

Índice (%)

-

-

Índice (%)

2013

Quadro 111 - Relação Candidato / Vaga

-

Índice (%)

-

-

Índice (%)

2015

Esse indicador mede a consonância entre a oferta de vagas em relação à procura do público.

RELAÇÃO CANDIDATO X VAGA

ANÁLISE GERAL DOS INDICADORES

Fonte: Campus Paracatu

Gestão de Pessoas

Socioeconômico

(Concluintes/Matrículas Finalizados)*100

Índice de Retenção do Fluxo
(Retidos/Matrículas Atendidas)*100
Escolar
Relação de Alunos/Docente
em Tempo Integral (RAP
(Matrículas Atendidas/((20h*0,5)+40h+DE)*100
antiga)
RFPC < 0,5 SM
0,5 <= RFPC < 1,0 SM
Número de Alunos
1,0 <= RFPC < 1,5 SM
RFPC = Renda Familiar Per Capta
Matriculados por Renda per
SM = Salário Mínimo
1,5 <= RFPC < 2,5 SM
Capita Familiar
2,5 <= RFPC < 3,5 SM
3,5 <= RFPC

Índice de Eficiência
Acadêmica – Concluintes

12,03%
28,53%
31,33%
12,73%
5,59%
9,79%

7,79%
17,25%
21,79%
8,17%
3,71%
4,54%

-

Índice (%)

Índice (%)

2016

-

Inscrito

344

43

Inscrito

3,75

14,25

19,73

3,8

25,38%

38,58%

10,67%

46%

2017

-

Vagas

142

22

3,28

-

25,11

-

Índice (%)

2,42

1,95

Índice (%)

3,56

9,30%
20,00%
37,10%
20,00%
3,40%
10,10%

14,95

25,77% 49,37%

48,53% 87,37%

Vagas

3,62

10,43%
25,56%
35,58%
17,59%
5,11%
5,73%

15,31

22,81%

31,85%
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7,63
5,06
Índice (%)
37,26
Índice (%)
2,62

Técnico em Administração

Técnico em Manutenção e Suporte em Informática concomitante

Técnico em Informática Integrado

Técnico em Eletrônica

Graduação

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Licenciatura em Matemática

Bacharelado

Bacharelado Engenharia Elétrica

TOTAL

2,37

-

Índice (%)

-

2,06

Índice (%)

4,18

6,11

-

-

5,01

3,11

-

Índice (%)

-

4,06

Índice (%)

8,03

5,92

1,17

3,77

8,17

15,35
6,48

4,71

Inscrito

-

7,07

3,02
Inscrito

2,88

-

7,92

-

-

Índice (%)

-

14,71

Índice (%)

5,45

3,31

1,11

10,84

-

3.338

1.085

Vagas

322

686

197
Vagas

129

133

399

-

752

60

Índice (%)

35

70

105
Índice (%)

73

105

140

-

4,44

18,08

Inscrito

5,85

9,8

18,57
Inscrito

1,77

1,27

2,85

-

Cursos

2012

2013

2014

2016
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2015

Quadro 112 - Relação ingressos / Alunos matriculados

Esse indicador mede a capacidade de renovação do quadro discente.

RELAÇÃO INGRESSOS X ALUNOS MATRICULADOS

2017

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.

A relação candidato vaga apresentou um índice de 4,44%. A queda no indicador deve-se à maior oferta no número de vagas neste ano, destacando
neste caso o dobro de vagas ofertadas para os cursos técnicos integrados, o início de novos cursos de desenvolvimento educacional e social-FIC, Inglês
e Espanhol básicos e o curso superior de Licenciatura em Matemática, que já iniciou com índice de procura superior ao do próprio campus. Desta forma
verifica-se que a procura pelos cursos do IFTM, na verdade, se manteve em relação aos anos anteriores.

Fonte: Campus Paracatu

3,37

Técnico em Comércio
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-

35,1

Bacharelado

Licenciatura

Pós-graduação

Pós-graduação stricto-sensu

TOTAL

11,5

-

-

44,32

40,8

-

-

-

-

29,67

161,04

45,99

-

-

Índice (%)
RIM

32,55

-

-

-

-

32,72

-

32,52

-

-

Índice
(%) RIM

33,05

-

-

62

71

-

173

-

-

Índice
(%)
RIM

740

-

-

35

60

66

-

415

-

164

Ingressantes

1.322

-

-

35

123

172

-

818

-

174

Matriculados

55,98

-

-

1,00

48,78

38,37

-

50,73

-

94,25

Índice (%) RIM

2012

2013

2014

2016
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2015

Concluintes

Quadro 113 - Relação concluintes / alunos matriculados

Esse indicador mede a capacidade de alcançar o êxito escolar.

RELAÇÃO CONCLUINTES / ALUNOS MATRICULADOS

Matrículas Atendidas

2017
RCM

O campus Paracatu tem grandes expectativas na melhoria deste indicador, pois com as obras de restauração da área interditada em andamento
neste ano, espera que toda a infraestrutura esteja libera para o ano de 2019.

A relação de ingressos por matriculados dos cursos apresentou para o ano de 2017 um índice de 55,98%, indicando que em relação a 2016 o
campus Paracatu, mesmo com parte da infraestrutura interditada, praticamente dobrou sua capacidade de renovação do quadro discente. A melhora deste
índice se deu devido ao aumento de vagas ofertadas pelo campus nos cursos técnicos integrados e abertura de novos cursos

Fonte: Campus Paracatu

-

56,52

Tecnológico

7,18

33,61

EAD

29,95

-

41,67

-

Ensino médio

-

Índice
(%)
RIM

Técnico

-

Desenvolvimento
educacional e social

Índice
(%)
RIM
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2,10

70,99

12,15

10,71

13,50

256

1322

19,36

Índice
(%)
87,37

Índice
(%)

8,7

2013

48,53

Índice
(%)

2014

31,85

Índice
(%)
38,58

Índice
(%)

2016
Bacharelado
0%

Licenciatura
0%

Quadro 114 - Índice de eficiência acadêmica de concluintes

2015

46,0%

Qualificação
0%

2017
Técnicos
48,3%

Tecnologia
22,7%
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O índice de eficiência acadêmica do Campus Paracatu em 2017 ficou em 46,0%. Dentre os cursos oferecidos pelo Campus Paracatu, os cursos
Técnicos apresentam uma melhor eficiência acadêmica. Dos cursos superiores apenas o curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
(ADS) fechou o ciclo, seu índice ficou abaixo ao do campus, o que indica que há um número maior de alunos reprovados, evadidos, transferidos e/ou
desligados. Esse alto número de alunos retidos no ADS justifica-se pelo fato do curso ter iniciado duas entradas anuais somente em 2016, com isso muitos
alunos esperavam e ainda esperam o próximo semestre para dar sequencia no curso, a partir de 2019 essa situação se regularizará.

Fonte: Campus Paracatu

TOTAL

Cursos

2012

Esse indicador mede a capacidade de alcançar o êxito em relação aos que finalizam.

ÍNDICE DE EFICIÊNCIA ACADÊMICA DE CONCLUINTES (concluintes/finalizados)

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 do Campus Paracatu, vem
mapeando e desenvolvendo ações de análise pedagógica dos indicadores dos cursos e de orientação educacional/pedagógica junto a alunos, pais e todo
corpo docente. Somado a isso, a Coordenação de Estágios e Acompanhamento de Egressos tem realizado um trabalho mais intenso de busca de
oportunidades junto às empresas da região e de encaminhamento dos alunos 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.

O índice geral da relação de concluintes por matriculados ficou em 19,36% apresentando alta em relação ao ano anterior, mesmo tendo vários
cursos em fases iniciais de ciclo, isto é com número de concluintes zerado, contribuindo para efeito desse cálculo apenas com o aumento do número de
matriculas atendidas.

Fonte: Campus Paracatu

INDICE (RCM) = (Nº
CONCLUÍDOS / Nº MATR.
ATENDIDA) X 100
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25,8

22,81

141

0

0

29

50

-

62

Nº de alunos retidos
(reprovados +
trancados)

1.322

123

35

172

818

-

174

Nº de alunos
matriculados

2017

10,66

0

0

24,36

6,11

-

35,63

Índice (%)
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O índice geral de retenção do fluxo escolar de 2017 ficou bem abaixo do índice do ano anterior. A diminuição desse índice em parte se dá pela
mudança na metodologia do cálculo, o que em nada diminui, como resposta positiva a esse indicador, os trabalhos realizados pelo Núcleo de Apoio
Psicopedagógico (NAP), o programa da assistência estudantil que aliados ao Programa de Permanência e Êxito dos Estudantes do IFTM, vêm fazendo o

49,4

-

22,29

25,38

Fonte: Campus Paracatu

3,6

-

29,09

362,05

-

189,07

-

Índice (%)

2016

-

Índice
(%)

2015

TOTAL

-

34,07

160,45

-

-

Índice
(%)

2014

0,0

-

0,00

208,47

-

-

Índice
(%)

2013

Bacharelado em Engenharia
Elétrica

-

0,00

Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de
Sistemas

Licenciatura em Matemática

112

-

Ensino Médio

Técnico

-

Índice
(%)

Qualificação profissional FIC

Cursos

2012

Quadro 115 - Índice de retenção do fluxo escolar

Esse indicador mede a relação de alunos que não concluem seus cursos no período previsto.

ÍNDICE DE RETENÇÃO DO FLUXO ESCOLAR

Diversas ações para evitar a evasão, transferências e/ou desligamentos estão sendo implantadas, tais como a divulgação e monitoramento do
programa da assistência estudantil, o atendimento e acompanhamento aos alunos com dificuldades de aprendizagem pelo Núcleo de Apoio
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 tem realizado um trabalho de mapeamento dos alunos sem estágio que estão em iminência de integralização e
encaminhando-os para vagas de estágios.
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20,46

18,98

43

816

2013

14,95

54,5

815

2014

15,06

62

934

2015

14,25

65

926

2016

19,73

67

1322

2017

Discriminação

Total
Docentes

2012
Equiv.

Total
Docentes

2013
Equiv.

Equiv.

2015
Total
Docentes
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Total
Docentes

2014

Quadro 117 - Índice de titulação do corpo docente

Esse indicador mede o índice de atualização do corpo docente.

ÍNDICE DE TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE

Equiv.

Total
Docentes

2016
Equiv.

Total
Docentes

2017
Equiv.

O índice que quantifica o número de alunos por docente em tempo integral ficou em 19,73% em 2017. Uma das dificuldades enfrentadas para o
aumento desse índice é a interdição parcial da estrutura do Campus, o que impacta de forma negativa no crescimento institucional. Para sanar essa
situação a direção do Campus Paracatu não tem medido esforços na busca de soluções. Um novo bloco de salas foi construído e após a conclusão de
parte dos trabalhos de análise/recuperação da parte interditada houve a liberação de mais salas, o que permitiu dobrar o número de ingressantes nos
cursos integrados ao Ensino Médio em 2017 e também viabilizou aos cursos Técnico em Administração Concomitante, Tecnólogo em Análise e
Desenvolvimento de Sistema e o curso Bacharelado em Engenharia Elétrica terem duas entradas anuais de matriculas já em 2016. Essas ações permitiram
atingir a marca de 1.322 alunos presenciais no campus, praticamente a meta de 20 alunos por docente.

Índice

39

Nº de docentes em tempo integral

Fonte: Campus Paracatu

798

2012

Quadro 116 - Relação alunos matriculados/docente em tempo integral

Nº de alunos matriculados

Ano

Esse indicador mede a capacidade de atendimento pela força de trabalho docente.

RELAÇÃO ALUNOS MATRICULADOS/DOCENTE EM TEMPO INTEGRAL

A questão do curso de ADS citada no indicador de índice de eficiência acadêmica, também contribui para o aumento deste índice. Os cursos de
licenciatura e Engenharia elétrica ainda não fecharam o ciclo de matricula, portando ainda não influenciam no resultado geral deste índice.

mapeamento e análises dos fatores que influenciam negativamente o rendimento do aluno e realizando atendimento e acompanhamento àqueles que se
encontram na situação de retidos e/ou na eminência de não conseguir êxito escolar.
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0

12

21

1

39

Aperfeiçoamento

Especialização

Mestrado

Doutorado

TOTAL

3,33

130

5

84

36

0

5

43

0

22

16

0

5

3,28

141

0

88

48

0

5

55

5

29

17

0

4

3,56

196

25

116

51

0

4

62

2

40

16

0

4

3,58

216

10

160

48

0

4

65

3

47

13

0

2

3,75

244

15

188

39

0

2

69

6

45

15

0

3

3,8

258

30

180

45

0

3

35,3
26,1
7,4
11,3
4,6

0,5 SM < RFPC < 1 SM

1 SM < RFPC < 1,5 SM

1,5 SM < RFPC < 2,5 SM

2,5 SM < RFPC < 3 (3,5) SM

RFPC > 3 (3,5) SM

2,2

4,0

1,3

12,2

38,6

41,7

Índice (%)

Índice (%)
15,3

2013

2012

RFPC < 0,5 SM

MRF

10,1

3,4

20,0

37,1

20,0

9,3

5,73

5,11

17,59

35,58

25,56

10,43

Índice (%)

2015
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Índice (%)

2014

9,79

5,59

12,73

31,33

28,53

12,03

Índice (%)

2016

Quadro 118 - Alunos matriculados por renda familiar per capita

Esse indicador mede a capacidade de inclusão social da Instituição.

ALUNOS MATRICULADOS POR RENDA FAMILIAR PER CAPITA

60

49

108

288

228

103

Quantidade de alunos

2017

4,54

3,71

8,17

21,78

17,25

7,79

Índice (%)

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 professores estão realizando suas pós-graduações. Tal fato contribui de forma positiva para o aumento
desse indicador, tendo 67,16% de seu corpo com mestrado e 8,96% com doutorado. Ressalta-se que houve no período redistribuições de professores e
entrada de novos docentes.

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.

Fonte: Campus Paracatu

Índice

5

Graduação
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TOTAL

100,0

-

*(Houve mudança de análise de faixa a partir de 2017)

100,0

100,0

100

100

1322

486

100,00

36,76

3.4.1.4 Campus Patos de Minas
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Nessas premissas, a análise crítica dos indicadores apresentados especifica as necessidades individuais de nosso Campus, que está inserido no
Instinto Federal do Triângulo Mineiro como um todo, e são essenciais para que possamos apontar as possibilidades de melhorias nos aspectos avaliados,
promovendo assim o fortalecimento e o crescimento desta instituição.

A análise dos Indicadores do ano de 2017 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 a faz-se necessária a constante observação dos dados institucionais, visando minimizar os
problemas naturais que surgem no processo de desenvolvimento da Instituição.

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 no instituto, bem como no crescimento da demanda das vagas dos cursos oferecidos pela instituição. As ações conjugadas de ensino, pesquisa e
extensão diferenciam nossos alunos no mercado de trabalho e na comunidade, fator preponderante para que o IFTM – Campus Paracatu cumpra sua
missão, seus objetivos e suas metas estabelecidas. A sua elevada capacidade de inclusão social torna a missão mais nobre.

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.

CONCLUSÃO

O programa de assistência estudantil, com critérios para assistência para alunos com renda per capita de até 1,5 salários mínimos, atinge uma
parte dos discentes que se encontram nessa faixa de renda. Diante do exposto a assistência estudantil é de grande importância para se evitar a 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.

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 1322 alunos matriculados, 619 alunos (46,82%) apresentam 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.

Fonte: Campus Paracatu

Não declarada
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(Concluintes/Matrículas Finalizados)*100

Índice de Titulação do
Corpo Docente

Objetivo: Identificar a relação candidato por vaga ofertada

RELAÇÃO CANDIDATO/VAGA
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(G*1 + A*2 + E*3 + M*4 + D*5)/(G+A+E+M+D)

Índice de Retenção do Fluxo
(Retidos/Matrículas Atendidas)*100
Escolar
Relação de Alunos/Docente
em Tempo Integral (RAP
(Matrículas Atendidas/((20h*0,5)+40h+DE)*100
antiga)
RFPC < 0,5 SM
0,5 <= RFPC < 1,0 SM
Número de Alunos
1,0 <= RFPC < 1,5 SM
RFPC = Renda Familiar Per Capta
Matriculados por Renda per
SM = Salário Mínimo
1,5 <= RFPC < 2,5 SM
Capita Familiar
2,5 <= RFPC < 3,5 SM
3,5 <= RFPC

Índice de Eficiência
Acadêmica – Concluintes

(Concluídos/Matrículas Atendidas)*100

Relação Concluintes/Aluno

ANÁLISE GERAL DOS INDICADORES

Fonte: Campus Patos de Minas

Gestão de Pessoas

Socioeconômico

Acadêmicos

(Ingressantes/Matrículas Atendidas)*100

(Inscritos/Vagas Ofertadas)*100

Fórmula de Cálculo

Relação Ingressos/Aluno

Relação Candidato/Vaga

Indicadores

Quadro 119 - Resultados dos Indicadores – Campus Patos de Minas

9,40%
30,77%
27,78%
17,95%
7,69%
6,41%

7,29%
24,45%
7,10%
10,25%
3,55%
2,76%

3,67

13,12

13,89%

3,67

32,56%

25,56%

5,31%

46,42%

2,16

2016

15,58%

52,99%

28,00%

37,67%

3,54%

2017

3,44

8,68%
22,31%
33,06%
15,29%
10,33%
10,33%

10,78

36,77%

25,42%

5,15%

50,52%

3,66

2015

Exercícios

4,03%

2013

3,23

8,00%
11,70%
38,70%
22,60%
6,60%
12,40%

8,38%

19,72%

0,00%

0,00%

3,33

-

16,14%

0,00%

0,00%

0,00%

57,80% 100,00%

4,57%

2014
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Objetivo: Quantificar a taxa de concluintes em relação ao total de alunos

RELAÇÃO CONCLUINTES/ALUNO

Ainda assim, julga-se o resultado como positivo, uma vez que ele demonstra a capacidade de renovação e de atração que o Instituto tem realizado
no campus. Com a chegada de novos investimentos e com a ampliação das estruturas físicas: salas de aulas, laboratórios e unidades administrativas, é
possível elevar em muito este número e esta é, justamente, a expectativa da comunidade acadêmica.

A taxa geral de ingressos em relação ao total de alunos foi, em 2017, de 37,67%. Esse indicador sofreu uma queda em relação ao ano anterior.
Este número encontra um fator limitante bastante importante: a impossibilidade de se oferecer vagas para novas turmas em função da limitação do espaço
físico. Em face disso, embora haja o desejo de se ampliar a oferta de cursos e de novas turmas, tal anseio não encontra possibilidade de realização
justamente pela estrutura atual do campus. Em 2017, o campus ainda teve como um fator limitante o fato de estar passando por uma reforma em seu
prédio, diminuindo a quantidade de salas que poderiam funcionar como salas de aulas.

Objetivo: Quantificar a taxa de ingressos em relação ao total de alunos

RELAÇÃO INGRESSOS/ALUNOS

Além disso, há que se ressaltar a abertura de um grande número de vagas em Universidades Particulares e 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 conheça e valorize as oportunidades que se oferecem por meio deles.

O número de candidatos por vaga, no campus Patos de Minas, quando comparado com o ano anterior, teve um pequeno aumento, ficando próximo
do número de 2015. O trabalho de divulgação das ações desenvolvidas pelo campus tem se consolidado de forma gradativa e, a cada ano, percebemos
um esforço maior para que a comunidade de Patos de Minas reconheça o Instituto Federal. Apesar disso, não raramente, uma vez que muitas instituições
de ensino tem aberto vagas na cidade, estes esforços, sozinhos, não são suficientes para que a comunidade reconheça o trabalho como um trabalho de
excelência. Tal resultado, sobretudo em cidades conservadoras e com instituições de ensino particulares muito consolidadas, só se mostra possível à
medida que os alunos começam a demonstrar, depois de formados, frutos relevantes: seja a conquista de um posto de trabalho ou de uma vaga no ensino
superior. Estes resultados começam, lentamente, a aparecer com os primeiros formados. Acredita-se que, com o aumento do número de pessoas
integralizando seus cursos no Instituto, os resultados junto à sociedade também se tornem mais relevantes.
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Nº. de todas as situações finais

Nº. de Concluintes

x 100
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Uma queda significativa foi verificada no número de retenções quando se compara os números de 2015 e 2016. Enquanto em 2016 esse índice
estava em 32,56%, em 2017 obteve-se o resultado de 15,58%. Essa queda considerável pode ser justificada pelas diversas ações que, desde 2015 – ano
em que se apurou de forma mais significativa os resultados alcançados pelo campus, estão sendo realizadas. No campus há uma comissão, designada por
meio de portaria, que desenvolve e avalia ações buscando minimizar os índices de retenção e evasão. Em consonância com esse trabalho as coordenações
de curso e a recém criada comissão pedagógica, vem, desde 2015 ampliando e aprofundando as discussões e ações relativas à melhoria dos números
ligados à retenção. Sabe-se que a retenção é um dos fatores que ampliam a possibilidade de evasão dos alunos. Em função disso, busca-se, no campus¸
amadurecer cada vez mais as propostas de intervenção no sentido de diminuir este índice. A expectativa é que, para 2018, esta taxa caia ainda mais, para
algo em torno de 10% - índice que, hoje, julgamos aceitável.

Objetivo: Quantificar a taxa de retenção do fluxo escolar em relação ao total de alunos.

ÍNDICE DE RETENÇÃO DO FLUXO ESCOLAR

O campus teve, em 2017, um aumento considerável nesse índice. Em 2016 esse indicador apresentava resultado de 25,56%, já em 2017 esse
número aumentou para 52,99%. Desse modo, a eficiência acadêmica teve uma melhora bastante significativa em relação aos anos anteriores. Esse índice
também sofreu influência da conclusão das primeiras turmas de ensino médio integrado ao ensino técnico. A expectativa do campus é que esse índice
continue aumentando. Diante disso, os servidores do campus estão trabalhando em programas que buscam melhorar este índice e tornar mais eficientes
as ações realizadas no sentido de garantir a manutenção dos alunos nos cursos e de garantir a conclusão de suas atividades. Além disso, com a consolidação
do trabalho nos cursos concomitantes, já se verifica, nas novas turmas, uma perenidade maior das frequências e das ações desenvolvidas em cada curso.

Índice =

Esse indicador de eficiência acadêmica de concluintes teve sua metodologia de cálculo alterada pela SETEC no ano de 2014, no sentido de
padronizar a produção e análise de indicadores. O novo cálculo segue o seguinte:

Objetivo: Quantificar a eficiência das Instituições

ÍNDICE DE EFICIÊNCIA ACADÊMICA – CONCLUINTES

Esta taxa teve um aumento considerável em relação ao ano de 2016. Isso se deve, principalmente, ao fato de outras turmas terem integralizado
seu curso. Além disso, em 2017, concluíram as primeiras turmas dos cursos técnicos em eletrotécnica e logística integrados ao ensino médio.
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A qualificação é um processo lento e contínuo. O índice do campus Patos de Minas de 2017 manteve-se constante em relação ao ano de 2016.
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

Objetivo: Quantificar o índice de titulação do corpo docente – efetivos e substitutos

ÍNDICE DE TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE

Número de Alunos Matriculados por Renda per Capita Familiar comprova os dados verificados no senso IBGE
de 2010
(http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=314800&search=||infogr%E1ficos:-informa%E7%F5es-completas). A maioria dos
patenses possuem renda per capita entre 1 e 2,5 salários mínimos. Comparando-se os dados de 2017 com os apresentados em anos anteriores, verificase que houve uma queda no percentual de estudantes com renda per capita familiar: abaixo de 0,5 salários, entre 0,5 e 1 salário, entre 1 e 1,5 salário e
entre 1,5 e 2,5 salários. 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 38,84% destes alunos encontram-se na faixa que possuem
renda per capita abaixo de 1,5 salários mínimos e estariam aptos a receberem, preferencialmente, o benefício da assistência estudantil. Muitos alunos,
em 2017, 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 2018, 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.

NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS POR RENDA PER CAPITA FAMILIAR

O número de alunos por docente manteve-se bem próximo ao alcançado em 2016. Atualmente, este número encontra-se na casa de 13,89 alunos
por professor. Este resultado pode ser explicado por dois fatores principais. O primeiro, o oferecimento de cursos integrados. Estes cursos demandam
um maior número de professores, sobretudo da parte propedêutica. Muitas vezes, estes professores ministram poucas aulas em função do pequeno número
de turmas e, mesmo assim, são indispensáveis à formação do aluno. O outro fator está ligado à limitação de nossa estrutura física. Embora haja o desejo
de ampliar as turmas e os cursos oferecidos pelo campus, a realidade é que, atualmente, o campus trabalha no limite de suas capacidades físicas. Como
se torna impossível a abertura de novas turmas e, por conta disso, o ingresso de novos alunos, o índice de alunos por professor ainda é baixo. Não há,
portanto, no médio prazo, expectativa para que este número seja muito diferente nos próximos anos.

Objetivo: Quantificar o número de alunos por docente em tempo integral

RELAÇÃO ALUNOS/DOCENTE EM TEMPO INTEGRAL

Relatório de Gestão 2017IFTM

(Concluintes/Matrículas Finalizados)*100

ANÁLISE GERAL DOS INDICADORES

Fonte: Campus Patrocínio

Índice de Titulação do
Corpo Docente

Gestão de Pessoas
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(G*1 + A*2 + E*3 + M*4 + D*5)/(G+A+E+M+D)

RFPC = Renda Familiar Per Capta
Número de Alunos
Matriculados por Renda per SM = Salário Mínimo
Capita Familiar

RFPC < 0,5 SM
0,5 <= RFPC < 1,0 SM
1,0 <= RFPC < 1,5 SM
1,5 <= RFPC < 2,5 SM
2,5 <= RFPC < 3,5 SM
3,5 <= RFPC
Não declarados

Índice de Retenção do
(Retidos/Matrículas Atendidas)*100
Fluxo Escolar
Relação de Alunos/Docente
em Tempo Integral (RAP
(Matrículas Atendidas/((20h*0,5)+40h+DE)*100
antiga)

Índice de Eficiência
Acadêmica – Concluintes

Socioeconômico

Acadêmicos

(Concluídos/Matrículas Atendidas)*100

(Ingressantes/Matrículas Atendidas)*100

Relação Ingressos/Aluno

Relação Concluintes/Aluno

(Inscritos/Vagas Ofertadas)*100

Fórmula de Cálculo

Quadro 120 - Resultados dos Indicadores – Campus Patrocínio

Relação Candidato/Vaga

Indicadores

3.4.1.5 Campus Patrocínio

8,25

2015

1,8

2014

1,94

2013

6,28%

3,74%

9,31%

3,86

3,93

10,20%
27,40%
32,60%
15,60%
5,40%
8,80%
-

3,77

11,00%
29,00%
29,00%
13,00%
8,00%
9,00%
-

3,83

5,50%
23,20%
36,20%
20,20%
6,10%
8,80%
-

3,07

-

-

15,41% 16,92% 13,93% 17,90%

18,37
10,19%
23,17%
2,26%
10,02%
3,14%
5,31%
45,91%

22,22% 26,11% 19,66% 35,64%

18,28% 15,60% 18,60% 20,29%

5,61%

41,14% 30,54% 49,92% 30,05%

4,97

2016

10,98%

37,60%

18,47%

43,73%

6,16

2017

Exercícios

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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Nos últimos anos o IFTM tem intensificado o trabalho, através da comissão de permanência e êxito, na busca das causas das retenções dos cursos
ofertados institucionalmente. No IFTM - Campus Patrocínio, a comissão de permanência e êxito levantou em 2016 várias destas causas e em 2017

ÍNDICE DE RETENÇÃO DO FLUXO ESCOLAR

Conforme previsto no relatório de gestão anterior, visto o início dos ciclos de matrícula em 2014 e encerramento de cursos ocorridos, os novos
alunos começaram a encerrar os ciclos de matrícula em 2017 produzindo mais de 100% de aumento em nosso índice de eficiência. Porém, continuamos
trabalhando com diversas frentes de trabalho no sentido de continuar diminuindo os índices de evasão e desistência escolar dos alunos, na busca
incessante de aumentar nossos índices de eficiência, de forma à chegar à limites aceitáveis.

ÍNDICE DE EFICIÊNCIA ACADÊMICA – CONCLUINTES

Visto a finalização de cursos concomitantes e abertura de novos cursos ocorrida em 2014, sendo iniciados novos ciclos de matrículas com
previsão de término em 3 a 4 anos, nossos índices aumentaram, conforme previsão no relatório de gestão do ano anterior. Acredita-se que índice
continuará aumentando uma vez que, conforme projetos pedagógicos alguns alunos ainda podem finalizar seus ciclos de matrículas devido à estágios e
atividades complementares ainda pendentes.

RELAÇÃO CONCLUINTES/ALUNO

O crescimento deste índice é devido à criação em 2017 do curso de Engenharia Elétrica, dessa forma à cada ano teremos um número maior de
ingressantes em relação às matrículas atendidas. Dessa forma, demonstra-se o crescimento do IFTM - Campus Patrocínio ampliando às ofertas de cursos
visando o atendimento às necessidades da comunidade.

RELAÇÃO INGRESSOS/ALUNO

O IFTM - Campus Patrocínio desde sua implantação intensifica à cada ano o trabalho de divulgação e de escolha dos cursos ofertados à
comunidade através de projetos de extensão e pesquisas, parcerias com empresas, atividades externas juntamente com o grêmio estudantil e prefeitura
municipal, parcerias com instituições locais entre outras. Através da comissão de Comunicação e Marketing busca sempre promover ações para que a
comunidade possa ter conhecimento de todas as ações e cursos realizados pela instituição. Com a criação do PDI 2014-2018, cursos foram extintos e
outros criados sendo que a cada ano, antes da abertura de cada cursos são realizadas pesquisas para definição das áreas e modalidades conforme a
regionalidade e necessidade da comunidade. Dessa forma, o aumento da relação Candidato/Vaga demonstra a necessidade da comunidade nos cursos
ofertados pela instituição e a qualidade e reconhecimentos dos cursos.

RELAÇÃO CANDIDATO/VAGA

Relatório de Gestão 2017IFTM

Acadêmicos

Relação Candidato/Vaga

Indicadores

3.4.1.6 Campus Uberaba
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(Inscritos/Vagas Ofertadas)*100

Fórmula de Cálculo

Quadro 121 - Resultados dos Indicadores – Campus Uberaba

6,55%

2017

3,58%

2016

7,11%

2015

Exercícios

4,08%

2014

2,53%

2013

O IFTM - Campus Patrocínio, sempre incentivou a capacitação de seu corpo docente visando melhorar a qualidade dos cursos oferecidos pela
instituição. Em 2015 e 2016 tivemos uma grande modificação do corpo docente, e em 2017, vários servidores com títulos de doutor e mestre foram
redistribuídos ocasionando novas nomeações de professores especialistas e mestres. Também, visando a realização da capacitação docente dos professores
efetivos do campus foram realizados afastamentos para estudos de doutorado e professores substitutos (com títulos de graduação ou especialização)
foram contratados de forma à não interromper os trabalhos realizados pela instituição. Entendemos que esta situação é necessária de forma que os
professores efetivos possam buscar suas melhores capacitações. Logo nosso índice sofreu uma pequena redução que automaticamente será aumentada
com o retorno dos professores em fase de capacitação e encerramento dos contratos dos substitutos.

ÍNDICE DE TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE

Conforme dados apresentados, apesar de 45,9% dos alunos não declararem suas rendas, entre os alunos declarantes possuímos mais de 64% de
alunos com renda inferior à 1,5 salários mínimos o que justifica a necessidade do recurso de assistência estudantil recebido pelo campus.

NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS POR RENDA PER CAPITA FAMILIAR

Visto o reinício dos cursos no Pólo Ibiá e a abertura dos cursos de Engenharia Elétrica e cursos FIC de Idiomas, conforme previsão do PDI,
mantendo-se o mesmo número de professores este índice aumentou conforme previsão do último relatório de gestão. Dessa forma, gradativamente
aumentar-se-á a Relação de Aluno/Professor até que estas turmas alcancem os últimos período.

RELAÇÃO DE ALUNOS/DOCENTE EM TEMPO INTEGRAL (RAP ANTIGA)

iniciou-se vários trabalhos para buscar diminuir as retenções do fluxo escolar. Logo, apesar de trabalhar com cursos nas áreas de informática,
administração, eletrônica e contabilidade, ou seja, cursos que em sua grande maioria exigem cognição desenvolvida, temos conseguido ótimos resultados.
Este trabalho propiciou a diminuição de nossos índices de retenção em mais de 100%. A intensificação das atividades da comissão de permanência e
êxito institucional estão começando a trazer resultados possibilitando aos alunos cumprir com seus estudos dentro dos tempos mínimos estipulados em
seus projetos pedagógicos.
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Índice de Titulação do
Corpo Docente
(G*1 + A*2 + E*3 + M*4 + D*5)/(G+A+E+M+D)

8,20%
20,50%
25,50%
21,05%
9,70%
14,90%

9,3%
29,6%
30,6%
22,4%
10,1%
11,5%

4,4

11,90%

11,60%

4,32

36,70%

48,82%

14,68%

36,12%

8,20%

48%

19,55%

38,25%

4,39

5,81%
19,7%
24,83%
18,00%
14,58%
17,08%

11,73%

42,64%

46,50%

14,99%

30,53%

8,08%

4,29

6,60%
16,40%
27,40%
25,70%
8,60%
15,20%

4,2

-

11,81% 25,28%

44,94% 33,48%

42,05% 20,00%

13,30%

23,87% 29,55%

RELAÇÃO INGRESSOS/ALUNO: 38,25%
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No índice “relação candidato/vaga” o aumento foi de 82% em relação ao ano anterior. O aumento significativo nos últimos anos foi alavancado
pelas diversas ações desenvolvidas pelo campus junto à comunidade do município e também da região. Podemos citar o agendamento de visitas de
escolas municipais e estaduais, para que os alunos pudessem conhecer as instalações e os cursos aqui ofertados, bem como a visita dos nossos alunos a
essas escolas, levando um pouquinho das atividades desenvolvidas. O uso das redes sociais na divulgação dos cursos e o uso da internet, estão se
mostrando com bastante eficácia na divulgação do IFTM pela região e por todo o país. Outro fator de importante relevância tem sido os resultados das
avaliações governamentais, o que demonstra a qualidade de ensino ofertado na instituição.

RELAÇÃO CANDIDATO/VAGA: 6,55%

ANÁLISE GERAL DOS INDICADORES

Fonte: Campus Uberaba

Gestão de Pessoas

Socioeconômico

(Concluintes/Matrículas Finalizados)*100

(Concluídos/Matrículas Atendidas)*100

(Ingressantes/Matrículas Atendidas)*100

Índice de Retenção do Fluxo
(Retidos/Matrículas Atendidas)*100
Escolar
Relação de Alunos/Docente
em Tempo Integral (RAP
(Matrículas Atendidas/((20h*0,5)+40h+DE)*100
antiga)
RFPC < 0,5 SM
0,5 <= RFPC < 1,0 SM
Número de Alunos
1,0 <= RFPC < 1,5 SM
RFPC = Renda Familiar Per Capta
Matriculados por Renda per
SM = Salário Mínimo
1,5 <= RFPC < 2,5 SM
Capita Familiar
2,5 <= RFPC < 3,5 SM
3,5 <= RFPC

Índice de Eficiência
Acadêmica – Concluintes

Relação Concluintes/Aluno

Relação Ingressos/Aluno
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Acadêmicos

Relação Candidato/Vaga

Indicadores
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(Inscritos/Vagas Ofertadas)*100

Fórmula de Cálculo

4,41%

2017

Quadro 122 - Resultados dos Indicadores – Campus Avançado Uberaba - Parque Tecnológico

3.4.1.7 Campus Avançado Uberaba - Parque Tecnológico

7,29%

2016

12,95%

2015

Exercícios

2,86%

2014

-

2013

Estamos trabalhando para um atendimento com qualidade às demandas dos alunos, bem como a realização de projetos de pesquisa e extensão por
parte dos docentes, o que resulta no envolvimento dos alunos e, consequentemente, melhoria no processo de aprendizagem dos alunos.

RELAÇÃO DE ALUNOS/DOCENTE EM TEMPO INTEGRAL: 11,60%

Temos trabalhado intensamente para redução desse índice. Os trabalhos de monitorias, tutorias e de nivelação foram intensificados, com grande
aumento no número de projetos, fazendo com que tivéssemos êxito no programa para evitar a retenção.

ÍNDICE DE RETENÇÃO DO FLUXO ESCOLAR: 8,20%

Temos realizado diversas ações para elevarmos esse índice, como as citadas anteriormente. Vale ressaltar que elevamos esse índice em 143,5%
nos últimos 4 anos. Porém, há fatores que agravam essa situação, como a oferta do curso ser anual o que impossibilita ao discente, a matrícula e o seu
ajuste em disciplinas reprovadas anteriormente dificultando sua conclusão dentro do ciclo.

ÍNDICE DE EFICIÊNCIA ACADÊMICA – CONCLUINTES: 48,00%

O índice de concluintes/alunos teve um aumento em torno de 33%. Temos intensificado ações para favorecer o sucesso escolar dos alunos e sua
conclusão na instituição. Dentre estas ações, destacam-se o aumento no número de monitorias, realização de reforço escolar, projeto de tutoria, projetos
de trabalhos interdisciplinares, projetos de pesquisa e extensão, programas de conscientização para estimular os alunos para realização dos estágios e
trabalhos de conclusão de curso, oficinas para docentes e coordenadores de cursos.

RELAÇÃO CONCLUINTES/ALUNOS: 19,55%

A relação ingressos/aluno aumentou 60% em relação ao ano de 2014. Esse trabalho contínuo, que mostra um aumento a cada ano acontece com
a intensificação do contato com os alunos classificados, objetivando esclarecer eventuais dúvidas, orientando-os quanto aos prazos estipulados e
incentivando-os a realizarem as matrículas.
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Índice de Titulação do
Corpo Docente
(G*1 + A*2 + E*3 + M*4 + D*5)/(G+A+E+M+D)

4,07%
22,00%
31,98%
17,01%
9,98%
14,97%

18,00%
10,00%
20,00%
12,00%
12,00%
28,00%

4

25,33%

19,32%

4,1

21,59%

17,96%

2,32%

29,10%

6,22%

33,30%

25,29%

43,10%

3,91

5,35%
19,40%
30,77%
16,56%
12,37%
15,55%

33,94%

16,16%

27,27%

5,36%

10,71%

3,84

4,00%
9,00%
30,10%
26,60%
8,70%
21,60%

40,39%

2,32%

23,60%

5,03%

38,66%

-

-

-

-

-

-

-

RELAÇÃO DE CONCLUINTES/ALUNO
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O aumento da oferta de vagas propiciou um aumento 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.

RELAÇÃO DE INGRESSOS/ALUNO

A relação candidato/vaga sofreu uma pequena queda de 2016 para 2017. Foi de 7,29 para 4,41. Essa queda pode ser explicada pela consolidação
no aumento da oferta de vagas tanto do Campus Av. Uberaba Parque Tecnológico quanto do Campus Uberaba, que oferta cursos nas mesmas modalidades.

RELAÇÃO CANDIDATO/VAGA

ANÁLISE GERAL DOS INDICADORES

Fonte: Campus Avançado Uberaba - Parque Tecnológico

Gestão de Pessoas

Socioeconômico

(Concluintes/Matrículas Finalizados)*100

(Concluídos/Matrículas Atendidas)*100

(Ingressantes/Matrículas Atendidas)*100

Índice de Retenção do Fluxo
(Retidos/Matrículas Atendidas)*100
Escolar
Relação de Alunos/Docente
em Tempo Integral (RAP
(Matrículas Atendidas/((20h*0,5)+40h+DE)*100
antiga)
RFPC < 0,5 SM
0,5 <= RFPC < 1,0 SM
Número de Alunos
1,0 <= RFPC < 1,5 SM
RFPC = Renda Familiar Per Capta
Matriculados por Renda per
SM = Salário Mínimo
1,5 <= RFPC < 2,5 SM
Capita Familiar
2,5 <= RFPC < 3,5 SM
3,5 <= RFPC

Índice de Eficiência
Acadêmica – Concluintes

Relação Concluintes/Aluno

Relação Ingressos/Aluno
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Acadêmicos

Relação Concluintes/Aluno

Relação Ingressos/Aluno

Relação Candidato/Vaga

Indicadores

3.4.1.8 Campus Uberlândia
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(Concluídos/Matrículas Atendidas)*100

(Ingressantes/Matrículas Atendidas)*100

(Inscritos/Vagas Ofertadas)*100

Fórmula de Cálculo

Quadro 123 - Resultados dos Indicadores – Campus Uberlândia

16,01%

35,31%

4,87%

2017

8,58%

25,86%

11,42%

26,56%

8,53%

2015

Exercícios

2,42%

2016

7,19%

2013

5,97%

23,93%

29,58% 31,97%

5,90%

2014

Com a consolidação do Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico, houve a contratação gradativa de novos docentes. O aumento do número
de docentes foi o responsável pela queda no indicador da relação de alunos por docente em tempo integral.

RELAÇÃO DE ALUNOS/DOCENTE

Como relação direta com os indicadores anteriores, observa-se que o esforço conjunto de todos os atores envolvidos com a educação do campus
tem produzido resultados consideravelmente benéficos para a vida acadêmica dos estudantes. A queda no índice de retenção escolar reforça essa
conclusão.

ÍNDICE DE RETENÇÃO DO FLUXO ESCOLAR

Como resultado 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, houve em 2017
aumento significativo do índice de Eficiência Acadêmica.

ÍNDICE DE EFICIÊNCIA ACADÊMICA

A relação de Concluintes em relação ao número de matrículas atendidas teve um grande aumento em 2017, comparando com o ano de 2016. Esse
aumento é resultado de um esforço conjunto de professores, técnico administrativos e gestores no intuito de consolidar a eficiência acadêmica. 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.
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Índice de Titulação do
Corpo Docente
(G*1 + A*2 + E*3 + M*4 + D*5)/(G+A+E+M+D)

9,16%
25,89%
32,47%
11,95%
7,17%
13,34%

3,99%
12,10%
15,38%
5,24%
3,29%
5,10%
4,43

18,88%

17,54%

4,5

45,61%

58,12%

11,47%

58,1%

4,27

10,56%
22,02%
37,53%
13,03%
10,01%
8,54%

16,40%

33,16%

75,49%

3,98

9,30%
15,90%
31,10%
22,60%
6,80%
14,30%

3,96

-

12,23% 16,27%

19,39% 21,28%

64,21% 69,48%
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A implantação de novos cursos presenciais, como o Técnico em Aquicultura, no ano de 2017, que ainda não tiveram alunos concluintes, a relação
de ingressantes tenderia a uma estabilização a partir do momento que as primeiras turmas concluíssem os cursos. Porém com a abertura de novos cursos
deve-se observar uma variação em relação a esse indicador.

A tendência de queda não foi mantida, se comparada aos anos anteriores. No entanto, estamos analisando os dados da Plataforma Nilo Peçanha,
a qual ainda estamos procurando um entendimento para este fato.

RELAÇÃO INGRESSO/ALUNO

O trabalho de divulgação, por meio de visitas as escolas e visitas de alunos das escolas do município ao campus do IFTM, resultaram em crescente
aumento do número de inscrições ou procuras pelos cursos ofertados em nossa instituição. Outro fator que tem contribuído para a elevação 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.

RELAÇÃO CANDIDATO/VAGA

ANÁLISE GERAL DOS INDICADORES

Fonte: Campus Uberlândia

Gestão de Pessoas

Socioeconômico

(Concluintes/Matrículas Finalizados)*100

Índice de Retenção do Fluxo
(Retidos/Matrículas Atendidas)*100
Escolar
Relação de Alunos/Docente
em Tempo Integral (RAP
(Matrículas Atendidas/((20h*0,5)+40h+DE)*100
antiga)
RFPC < 0,5 SM
0,5 <= RFPC < 1,0 SM
Número de Alunos
1,0 <= RFPC < 1,5 SM
RFPC = Renda Familiar Per Capta
Matriculados por Renda per
SM = Salário Mínimo
1,5 <= RFPC < 2,5 SM
Capita Familiar
2,5 <= RFPC < 3,5 SM
3,5 <= RFPC

Índice de Eficiência
Acadêmica – Concluintes
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Observou-se uma redução significativa nesse indicador de Eficiência Acadêmica. No entanto, é importante salientar que esses dados são da
Plataforma Nilo Peçanha, a qual não permite acesso aos dados primários, apenas os resultados. 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.

ÍNDICE DE RETENÇÃO DO FLUXO ESCOLAR

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.

A melhoria deste indicador é resultado do trabalho intenso desenvolvido junto ao corpo discente.

ÍNDICE DE EFICIÊNCIA ACADÊMICA – CONCLUINTES

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.

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 temse 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.

Essa relação apresenta oscilações significativas, tendo em vista que os novos cursos, oferecidos a partir de 2017, ainda não têm formandos. Dessa
forma, a relação de concluintes teve aumento em relação ao ano anterior, considerando que os dados do deste ano foram obtidos da Plataforma Nilo
Peçanha.

RELAÇÃO CONCLUINTES/ALUNO
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Acadêmicos

Relação Candidato/Vaga

Indicadores
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(Inscritos/Vagas Ofertadas)*100

Fórmula de Cálculo

Quadro 124 - Resultados dos Indicadores – Campus Uberlândia Centro

10,63%

2017

20,12%

2015

Exercícios

16,17%

2016

31,39%

2014

2,97%

2013

Os dados sócio econômicos apresentados são apenas uma amostra da realidade, tendo em vista que a maioria dos ingressantes(54,9%) não
declaram rendimentos. Dos alunos que declararam a maior concentração continua na faixa de renda 1,5 SM, demandando a continuidade dos
investimentos e alocação de recursos orçamentários vinculados a assistência estudantil. Não foi possível fazer uma comparação com os dados de anos
anteriores, tendo em vista que os dados deste ano são apenas uma amostra, enquanto nos outros eram analisados todo o universo de matrículas.

RENDA FAMILIAR PER CAPITA EM SALÁRIOS MÍNIMOS

O índice de qualificação dos docentes apresenta-se com tendência a elevação. O corpo docente é constituído em sua maioria de 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.

ÍNDICE DE TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE

Esse indicador, de 17,54, não apresentou aumento, tendo em vista houve um aumento do quadro de docentes para atendimento dos novos cursos,
porém ainda não há a oferta de todos os períodos/unidades curriculares para esses cursos, o que acontecerá progressivamente. Além disso, a entrada
semestral, prevista em PDI (2013-2018) ainda não se concretizou em função da insuficiência de espaço físico de salas de aulas no Campus.

RELAÇÃO DE ALUNOS/DOCENTE EM TEMPO INTEGRAL

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 retenção
aparece no curso subsequente/concomitante em agropecuária. Nesse curso o aluno possui três anos para sua conclusão.

Porém, ao analisarmos os cursos com maiores níveis de retenção observamos alguns desvios em nosso próprio sistema acadêmico.

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.
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Índice de Titulação do
Corpo Docente
(G*1 + A*2 + E*3 + M*4 + D*5)/(G+A+E+M+D)

6,00%
18,00%
28,8%
22,6%
7,8%
16,7%

3,63%
11,50%
17,77%
13,26%
5,75%
10,96%

4,09

19,43%

18,43%

4,2

29,61%

38,43%

9,03%

38,25%

11,10%

35,10%

31,20%

35,72%

3,96

5,60%
17,00%
28,00%
19,25%
12,00%
16,47%

16,45%

26,33%

25,59%

6,38%

37,66%

4,00%

3,48%

1,33%

3,87

4,30%
9,80%
31,20%
24,30%
9,00%
21,40%

3,44

-

12,02% 21,71%

14,10%

16,67%

3,17%

41,68% 40,73%
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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 no 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

RELAÇÃO INGRESSOS/ALUNO

ANÁLISE GERAL DOS INDICADORES

Fonte : Campus Uberlândia Centro

Gestão de Pessoas

Socioeconômico

(Concluintes/Matrículas Finalizados)*100

(Concluídos/Matrículas Atendidas)*100

(Ingressantes/Matrículas Atendidas)*100

Índice de Retenção do Fluxo
(Retidos/Matrículas Atendidas)*100
Escolar
Relação de Alunos/Docente
em Tempo Integral (RAP
(Matrículas Atendidas/((20h*0,5)+40h+DE)*100
antiga)
RFPC < 0,5 SM
0,5 <= RFPC < 1,0 SM
Número de Alunos
1,0 <= RFPC < 1,5 SM
RFPC = Renda Familiar Per Capta
Matriculados por Renda per
SM = Salário Mínimo
1,5 <= RFPC < 2,5 SM
Capita Familiar
2,5 <= RFPC < 3,5 SM
3,5 <= RFPC

Índice de Eficiência
Acadêmica – Concluintes

Relação Concluintes/Aluno

Relação Ingressos/Aluno
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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%. 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 desta
diminuição no referido índice é importante salientar que o IFTM vem realizando um trabalho de prevenção e diminuição da retenção e evasão, coordenado
por ações da comissão do PAPEE.

ÍNDICE DE EFICIÊNCIA ACADÊMICA – CONCLUINTES

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.

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.

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.

RELAÇÃO CONCLUINTES/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, em primeiro lugar, à correção realizada no SISTEC, visto que os dados dos anos anteriores estavam incorretos. Dessa forma
foi gerada uma distorção se compararmos com os dados dos anos anteriores. Além disso, se analisarmos a relação Candidato/Vagas de todo o IFTM, 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.

RELAÇÃO CANDIDATO/VAGAS

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.
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O indicador aponta 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. Este dado aponta que o campus vem cumprindo sua função social de atender a parcela da população com
menor renda, conforme dados declarados.

NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS POR RENDA PER CAPITA FAMILIAR

Vale ressaltar que a RAP do campus Uberlândia Centro é maior que a média do IFTM, conforme dados da Plataforma Nilo Peçanha.

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 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.

RELAÇÃO DE ALUNOS/DOCENTE EM TEMPO INTEGRAL

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%. Isso deve-se aos esforços já descritos no item Relação Concluintes/Aluno para redução da retenção e evasão dos cursos, apesar de tais
ações ainda não terem 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.

ÍNDICE DE RETENÇÃO DO FLUXO ESCOLAR

Considerando todo o IFTM, verifica-se que o campus apresenta índice abaixo da média de 40,3%. Isto se deve ao fato de a maioria dos outros
campi terem uma quantidade significativa de egressos dos cursos integrados anualmente, já que historicamente esta modalidade possui um baixo índice
de evasão e retenção.
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3.4.1.10 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 dos Institutos Federais. Desta forma os indicadores administrativos são apurados de
acordo com os parâmetros determinados pela SETEC, com a utilização dos dados consolidados e
apurados pela própria Secretaria. Neste sentido de padronização a SETEC disponibilizou até 2017
tais informações no sistema SISTEC - Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e
Tecnológica.
Em 2018, "considerando a necessidade de propor e aprimorar os indicadores de gestão para
as instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e elaborar
requisitos de sistemas de informação que permitam seu monitoramento e avaliação, conforme
previsto no inciso IV do art. 16 do Decreto nº 9.005, de 14 de março de 2017", a SETEC instituiu,
por meio da Portaria MEC/SETEC nº 1, de 3 de janeiro de 2018, a Plataforma Nilo Peçanha - PNP.
Esta Plataforma constitui-se de um ambiente virtual de coleta, validação e disseminação das
estatísticas oficiais da Rede Federal. Nela serão 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)".
Capítulo 2
Considerando que, até a edição deste relatório, não houve a publicação do Guia de
Referência Metodológica das Estatísticas Educacionais da Rede Federal, mantemos as terminologias
constantes do Manual para Produção e Análise de Indicadores da Rede Federal de EPCT (2015):
•

•

•

•
•
•

Matrículas Atendidas (alunos matriculados): Corresponde ao número total de matrículas
na Instituição dentro de um determinado período de tempo, independentemente da situação
atual da matrícula (sendo que os Registros Considerados abrangem todas as matrículas que
estiveram Em Curso por pelo menos um dia no período analisado).
Total de gastos correntes: Consideram-se todos os gastos, exceto investimento, capital,
precatórios, inativos, pensionistas e ação 20RW - Apoio a Formação Profissional e
Tecnológica.
Investimentos: Despesas destinadas ao planejamento e execução de obras, inclusive as
destinadas a aquisição de imóveis considerados necessários a realização de obras, bem como
a programas especiais de trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e material
permanente, e constituição ou aumento de capital de empresas que não sejam de caráter
comercial ou financeiro.
Gastos totais: Gastos totais de todas as fontes e todos os grupos de despesa.
Total de gastos com Pessoal: Gastos com servidores (ativos, inativos, pensionistas, sentenças
judiciais e precatórios);
Gastos com outros custos: Gastos totais de OCC menos (-) benefícios e PASEP,
investimentos e inversões financeiras.

Gastos Correntes por Aluno
O indicador de Gasto Corrente por Aluno (CGA) demonstra o custo médio de cada aluno
da Instituição. O resultado, apresentado para 2017, é obtido a partir do cálculo efetuado com os
valores disponibilizados pela SETEC, via Plataforma Nilo Peçanha, utilizando-se a seguinte fórmula:
Gastos Totais /Matrículas Atendidas.
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Quadro 125 - Gastos Correntes por Aluno

Período

Gastos Correntes

Alunos matriculados

Gastos por aluno
(1,00)

2011

66.348.052

8.201

8.090

2012

76.434.820

12.878

5.935

2013

100.815.451

13.616

7.404

2014

122.370.974

7.212

16.967

2015

153.009.840

8.035

19.043

2016

182.235.613

8.941

20.382

2017*

204.473.589

10.211

20.025

Fonte: Pró-reitoria de Administração - SISTEC - 03/03/2017 - Período de referência: 01/01/2011 a 31/12/2016. *Plataforma Nilo Peçanha 19/03/2018

Como o quadro apresenta uma evolução histórica, cumpre-nos destacar a alteração da
metodologia de mensuração da quantidade de alunos matriculados efetuada pela SETEC/MEC, a
partir de 2014, o que interfere muito no cálculo dos gastos correntes por aluno, conforme relatado no
Relatório de Gestão IFTM de 2014:
Com a nova metodologia imposta pela SETEC/MEC foram suprimidos os alunos matriculados nos cursos técnicos
a distância da rede E-TEC, acarretando um padrão diverso dos anos anteriores. Por esta razão observa-se uma
significativa redução de alunos matriculados em relação ao ano de 2013, e em consequência uma elevação que
ultrapassa a 100% dos Gastos Correntes por Aluno. A justificativa da SETEC/MEC para retirar os alunos e-TEC
se deve a afirmação que os mesmos pertencem a uma ação específica do Pronatec, com financiamento próprio do
MEC, e dessa forma não devem integrar o cálculo dos indicadores de gestão dos Institutos. Afirmação que somos
obrigados a discordar, tendo em vista que este IFTM arca com grande parte dos custos relativos à realização dos
cursos técnicos de ensino a distância, via rede E-tec, tal como a manutenção total da Unidade de Ensino a Distância
– EaD, sediada em prédio próprio, hoje transformada em Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico. Como
também arca com as despesas de diárias, combustível, locação de veículos, equipamentos, mobiliário, dentre outras
necessárias ao funcionamento da referida Unidade, dos cursos à distância e, ainda, dos encontros presenciais nos
polos de apoio. (BRASIL,2014 - p.249):

Analisando o período 2017 em relação a 2016, mantida a metodologia de cálculo das
matrículas atendidas dos últimos anos, identificamos um acréscimo de alunos matriculados na ordem
de 14,20%. Enquanto que os gastos totais do IFTM foram acrescidos em 12,20%, relativamente a
2016. A diferença entre os percentuais de acréscimo, provocou uma redução do Gasto Corrente por
Aluno (CGA) de R$ 357,00 por matrícula, o que representa aproximadamente 2% de redução do
gasto gerado em relação à 2016. Consequentemente, podemos asseverar que a variação do CGA
(2016-2017) girou em torno de menos 2%, para o período analisado.
Tal resultado exprime a busca constante do IFTM em primar-se pelos 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 que compreendem a manutenção da infraestrutura; pagamento de pessoal; capacitação de
docentes e técnico-administrativos; concessão de assistência estudantil; ações de fortalecimento do
ensino, pesquisa e extensão, por meio de desenvolvimento de projetos de pesquisas e atividades de
extensão.
Percentual de Gastos com Pessoal
O indicador de Gastos com Pessoal (GCP) possibilita quantificar o montante de gastos totais
da Instituição. O resultado, apresentado para 2017, é obtido a partir do cálculo efetuado com os
valores disponibilizados pela SETEC, via Plataforma Nilo Peçanha, utilizando-se a seguinte fórmula:
Gastos com Pessoal/Gastos Totais X 100.
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Quadro 126 - Percentual de Gastos com Pessoal

Período

Gastos com Pessoal

Gastos Totais

Índice (%)

2011

60.219.388

89.103.913

67,58

2012

65.873.250

104.323.964

63,14

2013

85.447.612

125.239.670

68,23

2014

105.675.911

145.622.873

72,57

2015

134.686.761

174.705.085

77,09

2016

159.046.732

208.431.536

76,31

2017*

187.698.825

231.215.659

81,18

Fonte: Pró-reitoria de Administração - SISTEC - 03/03/2017 - referência: 01/01/2011 a 31/12/2016. *Plataforma Nilo Peçanha - 19/03/2018

Com os dados apresentados, verifica-se a evolução de valores desde 2011 a 2017. Em relação
ao índice GCP calculado, apura-se um acréscimo de 18,01% em relação às despesas de pessoal de
2016, enquanto que os gastos totais sofreram um acréscimo de 10,93%. Tais gastos proporcionaram
um índice GCP de 81,18%, para 2017. Em comparação com o exercício de 2016 a variação foi de
acréscimo em torno de 4,87%.
Cumpre esclarecer que quanto ao acréscimo da despesa com pessoal destaca-se a admissão de
novos servidores e o pagamentos de processos relativos a despesas de exercícios anteriores, liberados
pelo Ministério do Planejamento. Tais despesas, classificadas no elemento de despesa 92,
corresponderam a 26% do acréscimo apresentado nos gastos com pessoal. Ressalta-se que estes
gastos atendem às exigências legais e as ocorrências independem da intervenção desta Instituição.
Percentual de Gastos com outros Custeios
O indicador de Gastos com Outros Custeios, é calculado deduzindo as despesas com
benefícios e PASEP, em relação ao gastos totais (GOC), o que possibilita quantificar o montante de
gastos totais da Instituição. O resultado, apresentado para 2017, é obtido a partir do cálculo efetuado
com os valores disponibilizados pela SETEC, via Plataforma Nilo Peçanha , utilizando-se a seguinte
fórmula: Gastos com Outros Custeios/Gastos Totais X 100.
Quadro 127 - Percentual de Gastos com outros Custeios

Período

Outros Custeios

Gastos Totais

Índice (%)

2011

15.008.256

89.103.913

16,84

2012

16.021.837

104.323.964

15,36

2013

21.199.559

125.239.670

16,93

2014

23.840.083

145.622.873

16,36

2015

25.899.690

174.705.085

14,83

2016

36.293.742

208.431.536

17,41

2017*

27.255.367

231.215.659

11,49

Fonte: Pró-reitoria de Administração - SISTEC - 03/03/2017 - referência: 01/01/2011 a 31/12/2016. *Plataforma Nilo Peçanha - 19/03/2018

Analisando o período de implantação e plena expansão do IFTM (2011 a 2015), verifica-se
que houve uma elevação da despesa com outros custeios em torno de 12% no período de 2013 a 2014,
enquanto que no período anterior o acréscimo foi de 32% (2012/2013) e uma variação 9% para o
período entre 2014 e 2015.
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O percentual de aumento dos gastos vem reduzindo a cada exercício, como pode ser verificado
na variação apresentada entre os índices calculados para 2015 e 2016, abaixo do índice de inflação
oficial IPCA acumulado em 2016, de 6,29%. Como a variação entre 2015 e 2016 ficou em 2,58% ,
esteve bem abaixo da inflação de 2016.
Na análise quanto ao período deste relatório, verifica-se que em 2017 o índice COC é de
11,49%, demonstrando uma variação negativa em relação a 2016 (-5,62%). Tal variação negativa,
representa que os gastos totais da Instituição, deduzindo as despesas com benefícios e PASEP, foram
menores que as do ano imediatamente anterior. O que corresponde a dizer que houve redução da
disponibilidade orçamentária para o atendimento às necessidades de manutenção e obrigações, sendo
exigido um maior o esforço do IFTM para otimizar a execução dos recursos.
Percentual de Gastos com Investimentos

O indicador de Gastos com Investimentos mede os gastos com investimentos em relação aos
gastos totais da Instituição. O resultado, apresentado para 2017, é obtido a partir do cálculo efetuado
com os valores disponibilizados pela SETEC, via Plataforma Nilo Peçanha, utilizando-se a seguinte
fórmula: Gastos com Investimentos/Gastos Totais X 100.
Quadro 128 - Percentual de Gastos com Investimentos

Período

Investimentos

Gastos Totais

Índice (%)

2011

13.865.990

89.103.913

15,56

2012

18.018.800

104.323.964

17,27

2013

12.664.870

125.239.670

10,11

2014

9.426.683

145.622.873

6,47

2015

6.763.527

174.705.085

3,87

2016

9.138.034

208.431.536

4,38

2017*

5.502.770

231.215.659

2,38

Fonte: Pró-reitoria de Administração - SISTEC - 03/03/2017 - referência: 01/01/2011 a 31/12/2016.
- 19/03/2018

*Plataforma Nilo Peçanha

É sensível a redução dos investimentos em 2017. Embora tenha ocorrido um acréscimo de
10,93% nos gastos totais, a despesa com investimento (considerada pela SETEC) representou uma
redução de 2% em relação aos valores investidos em 2016.
Embora com índice GI de 2,38%, o IFTM contou com a captação de créditos junto à SETEC,
cujo incremento foi imprescindível para que realização de algumas metas estabelecidas no PDI.
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3.5 INFORMAÇÕES SOBRE PROJETOS E PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS
EXTERNOS
PROGRAMA DE 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;
c) estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica;
d) formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país;
e) estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior.
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.
No IFTM, o PET aprovado em 2010 foi do curso de Engenharia Agronômica no Campus
Uberaba iniciando as atividades em dezembro de 2010.
Número e valor de bolsas (PET / IFTM) – 2017:
•
•
•

12 (doze) bolsas mensais para estudantes de graduação (Engenharia Agronômica /
Campus Uberaba) no valor de R$ 400,00 cada.
1 (uma) bolsa mensal para o professor tutor no valor de R$ 2.200,00.
Verba total para custeio (2017) = R$ 4.800,00.
Quadro 3 – Recursos recebidos – PET / FNDE / MEC – 2017

Mês /
ano
01/2017
02/2017
03/2017
04/2017
05/2017
06/2017
07/2017
08/2017
09/2017
10/2017
11/2017
12/2017
Subtotal
Total

12 bolsas / R$ 400,00
1 bolsa
(estudantes)
(tutor)
R$ 4.800,00
R$ 2.200,00
R$ 4.800,00
R$ 2.200,00
R$ 4.800,00
R$ 2.200,00
R$ 4.800,00
R$ 2.200,00
R$ 4.800,00
R$ 2.200,00
R$ 4.800,00
R$ 2.200,00
R$ 4.800,00
R$ 2.200,00
R$ 4.800,00
R$ 2.200,00
R$ 4.800,00
R$ 2.200,00
R$ 4.800,00
R$ 2.200,00
R$ 4.800,00
R$ 2.200,00
R$ 4.800,00
R$ 2.200,00
R$ 57.600,00
R$ 26.400,00
R$ 88.800,00 (oitenta e oito mil e oitocentos reais)

Custeio
(2017)

R$ 4.800,00

R$ 4.800,00

Fonte: elaborado conforme informações do Sistema de Gerenciamento de Bolsas – SigPET / MEC e do Prof. Dr. Márcio José de Santana (tutor).
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA (PIBID /
CAPES)
O PIBID é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores
para a educação básica. O programa concede 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 no contexto das escolas públicas desde
o início da sua formação acadêmica para que desenvolvam atividades didático-pedagógicas sob
orientação de um docente da licenciatura e de um professor da escola.
Fonte: Portal – CAPES.

Subprojetos (IFTM) / PIBID – obs.: cf. projeto institucional aprovado no Edital CAPES n.º
61/2013:
Campus Uberaba (IFTM): Ciências Biológicas; Ciências Sociais; Química;
Interdisciplinar.
Campus Uberlândia Centro (IFTM): Computação.
Bolsas (PIBID / IFTM) – A CAPES concede cinco modalidades de bolsa aos participantes do projeto
institucional:
•
•

•
•

•

Iniciação à docência – para estudantes de licenciatura das áreas abrangidas pelo
subprojeto – 161 (cento e sessenta e uma) bolsas de R$ 400,00 (quatrocentos reais).
Supervisão – para professores de escolas públicas de educação básica que
supervisionam, no mínimo, cinco e, no máximo, dez bolsistas da licenciatura – 24
(vinte e quatro) bolsas de R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais).
Coordenação de área – para professores da licenciatura que coordenam subprojetos
– 9 (nove) bolsas de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais).
Coordenação de área de gestão de processos educacionais – para o professor da
licenciatura que auxilia na gestão do projeto na IES – 2 (duas) bolsas de R$ 1.400,00
(um mil e quatrocentos reais).
Coordenação institucional – para o professor da licenciatura que coordena o projeto
PIBID na IES. Permitida a concessão de uma bolsa por projeto institucional – 1 (uma)
bolsa de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

TOTAL: 197 (cento e noventa e sete) bolsas em vigência – ref.: 2017 fonte: Sistema de
Acompanhamento de Concessão de Bolsas – SAC / CAPES e informações fornecidas pela Profa. Ma.
Ana Isa Marquez Rocha Machado (Coordenadora Institucional – PIBID / IFTM).
Quadro 4 – informações gerais – valor das bolsas por subprojeto e curso por mês /PIBID / IFTM(ref.: 2017)

Subprojeto / Curso /
Campus

Modalidades de
bolsas
Iniciação à Docência
Supervisão
Coordenação de Área
Iniciação à Docência
Supervisão
Coordenação de Área

Valor da
bolsa
(mensal)
R$ 400,00
R$ 765,00
R$ 1.400,00
R$ 400,00
R$ 765,00
R$ 1.400,00

Número de
bolsas /
cotas
39 cotas
8 cotas
2 cotas
60 cotas
9 cotas
3 cotas

Subtotal /
valor pago
(mensal)
R$ 15.600,00
R$ 6.120,00
R$ 2.800,00
R$ 24.000,00
R$ 6.885,00
R$ 4.200,00

Biologia (Campus Uberaba)
/ Licenciatura em Ciências
Biológicas
Informática (Campus
Uberlândia Centro) /
Licenciatura em
Computação
Interdisciplinar (Campus
Uberaba) /

Iniciação à Docência
Supervisão

R$ 400,00
R$ 765,00

26 cotas
3 cotas

R$ 10.400,00
R$ 2.295,00
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Licenciaturas em Ciências
Biológicas e Química
Química (Campus Uberaba)
/ Licenciatura em Química

Coordenação de Área

R$ 1.400,00

2 cotas

R$ 2.800,00

Iniciação à Docência
Supervisão
Coordenação de Área
Coordenação de Área
de Gestão de Processos
Educacionais

R$ 400,00
R$ 765,00
R$ 1.400,00
R$ 1.400,00

36 cotas
4 cotas
2 cotas
2 cotas

R$ 14.400,00
R$ 3.060,00
R$ 2.800,00
R$ 2.800,00

R$ 1.500,00

1 cota

R$ 1.500,00

Coordenação de Área de
Gestão de Processos
Educacionais (Campi
Uberaba e Uberlândia
Centro)
Coordenação Institucional
Coordenação
(Campus Uberaba)
Institucional
SUBTOTAL MENSAL
TOTAL (12 MESES / REF.: 2017)

197 cotas
R$ 99.660,00
R$ 1.195.920,00 (um milhão, cento e
noventa e cinco mil e novecentos e vinte
reais)

Fonte: Pró-reitoria de Ensino
Quadro 5 – total de bolsas por modalidade/ PIBID / IFTM (ref.: 2017)

Iniciação à Docência
Supervisão
Coordenação de Área
Coordenação de Gestão
Coordenação Institucional
TOTAL

Total de bolsas
por segmento

161 cotas
24 cotas
9 cotas
2 cotas
1 cota
197 cotas

Fonte: Pró-reitoria de Ensino

As bolsas são pagas pela CAPES diretamente aos bolsistas, por meio de crédito bancário em
contas correntes pessoais.
Quadro 6 – Escolas participantes / conveniadas (PIBID / IFTM) – ref.: 2017:

NOME DA ESCOLA

MUNICÍPIO/UF

EE HORIZONTA LEMOS

Uberaba/MG

EE QUINTILIANO JARDIM

Uberaba/MG

EE PROFESSORA CORINA DE OLIVEIRA

Uberaba/MG

EE FREI LEOPOLDO DE CASTELNUOVO

Uberaba/MG

EE SEGISMUNDO PEREIRA

Uberlândia/MG

EE PROFESSORA JUVENILIA FERREIRA DOS SANTOS

Uberlândia/MG

EE ODILON CUSTÓDIO PEREIRA

Uberlândia/MG

EM HILDA LEAO CARNEIRO

Uberlândia/MG

EM PROF EURICO SILVA

Uberlândia/MG

EE AMERICA

Uberaba/MG
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EE NOSSA SENHORA DA ABADIA

Uberaba/MG

EE IRMAO AFONSO

Uberaba/MG

EE FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER

Uberaba/MG

EE PROFESSOR CHAVES

Uberaba/MG

EE LAURO FONTOURA

Uberaba/MG

EE MINAS GERAIS

Uberaba/MG

Fonte: Adaptação – Relatório de Atividades parcial anual – 2017 (PIBID / IFTM / coordenação institucional:Profa. Ma. Ana Isa Marquez Rocha
Machado)
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4 GOVERNANÇA
4.1DESCRIÇÃO DAS ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA
Quadro 129 - Estrutura de Governança

Denominação

Reitoria

Procuradoria
Federal

Diretorias Gerais
dos Campus

Conselho
Superior

Colégio de
Dirigentes

Instância

Órgão Executivo
e de
Administração
Geral

Órgão Executivo
e de
Administração
Geral

Base
Normativa

Atribuições

Forma de Atuação

Regimento
Geral –
Resolução
72/2016

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

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

Regimento
Geral –
Resolução
72/2016

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.

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

Órgão Executivo
e de
Administração
Geral

Regimento
Geral –
Resolução
72/2016

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

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

Órgão superior de
Administração

Regimento
Geral –
Resolução
72/2016

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

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

Órgão superior de
Administração

Regimento
Geral –
Resolução
72/2016

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

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

Auditoria Interna

Ouvidoria

Conselho de
Ensino, Pesquisa
e Extensão –
CEPE

Comitê de
Tecnologia da
Informação –
CTIC

Comissão
Permanente de
Pessoal Docente
– CPPD

Instância

Órgão de
Controle

Órgão de
Controle

Órgão de
Assessoramento

Órgão de
Assessoramento

Órgão de
Assessoramento

Base
Normativa

Atribuições

Forma de Atuação

Regimento
Geral –
Resolução
72/2016

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.

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

Regimento
Geral –
Resolução
72/2016

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.

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

Regimento
Geral –
Resolução
72/2016

Órgão de assessoramento da
Reitoria sobre políticas de
ensino, pesquisa e extensão
do IFTM, atuando na emissão
de pareceres sobre normas
gerais
e
procedimentos
referentes a projetos e
atividades
de
ensino,
pesquisa,
inovação
e
extensão.

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

Regimento
Geral –
Resolução
72/2016

Proposição do planejamento
anual de infraestrutura de
Tecnologia da Informação e
Comunicação - TIC do IFTM,
de normas para utilização dos
serviços de Tecnologia da
Informação e Comunicação
para
dar
suporte
às
necessidades operacionais do
IFTM.

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

Regimento
Geral –
Resolução
72/2016

Atuar
nas
atividades
relacionadas a avaliação de
desempenho para Progressão
Funcional, concessão de
incentivos
funcionais;
avaliação de desempenho
para Progressão Funcional
por Titulação, supervisionar o
processo
de

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

Instância

Base
Normativa

Atribuições

Forma de Atuação

acompanhamento e avaliação
das
atividades
docente,
desenvolvimento de estudos e
análises
que
permitam
fornecer
subsídios
para
fixação, aperfeiçoamento e
modificação da política de
pessoal docente e de seus
instrumentos.

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

Comissão Própria
de Avaliação –
CPA

Comissão de
Ética

Órgão de
Assessoramento

Órgão de
Assessoramento

Órgão de
Assessoramento

Regimento
Geral –
Resolução
72/2016

Fiscalizar e avaliar a
implementação do plano de
carreira no âmbito do IFTM;
apresentar
propostas
e
fiscalizar a elaboração e a
execução do plano de
desenvolvimento de pessoal
do IFTM e seus programas de
capacitação, de avaliação e de
dimensionamento
das
necessidades de pessoal e
modelo de alocação de vagas.

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

Regimento
Geral –
Resolução
72/2016

Sistematizar as atividades de
avaliação institucional, bem
como estimular e promover
um ambiente de permanente
auto-avaliação; coordenar a
elaboração do Projeto de
Avaliação Institucional do
IFTM;
acompanhar
a
avaliação do IFTM e cursos
feita pelo INEP.

Através da emissão de
proposições formalizadas
por meio de relatórios.

Regimento
Geral –
Resolução
72/2016

Atuar
como
instância
consultiva
do
dirigente
máximo e dos respectivos
servidores; Aplicar o Código
de Ética Profissional do
Servidor Público Civil do
Poder Executivo Federal,
aprovado pelo Decreto nº
1.171, de 1994.

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

Fonte: Gabinete /Reitoria IFTM

4.2 ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA
a) indicação do estatuto ou normas que regulam a atuação da auditoria interna. Se o estatuto
ou normas estiverem disponíveis na Internet, basta indicar o caminho para acesso. Se não
estiverem disponíveis, as normas ou estatuto devem ser inseridas no anexo do relatório de gestão;

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:
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http://www.iftm.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/documentos/estatuto.pdf:
O Regimento Geral disciplina a organização, as competências, as atribuições e o
funcionamento das instâncias deliberativas, consultivas, administrativas e acadêmicas do IFTM. Tal
documento foi atualizado no mês de dezembro de 2016, momento que também foram aprovados os
Regimentos Internos dos Campi, documentos disponíveis no endereço:
www.iftm.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/regimentos/.
b) demonstração dos elementos que caracterizam a independência e objetividade da unidade
de auditoria interna, tomando-se por base a INTOSAI GOV 9140 (Independência da auditoria
interno no setor público), que é uma das diretrizes Organização Internacional das Entidades
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), os § 3º, 4º e 5º do art. 15 do Decreto 3.591/2000 ou outras
normas específicas que regulam a atuação da unidade de auditoria no âmbito da UPC;

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.
Cabe citar que a independência tem 02 (dois) aspectos principais: O auditor dentro da
instituição e o apoio que lhe delega a administração são fatores determinantes do valor e da amplitude
dos serviços que a mesma obterá da função de auditoria interna. Além disso, a objetividade é essencial
à função de auditoria, os auditores internos não devem planejar nem implantar procedimentos,
escriturar registros, ou ter participação em atividades que, normalmente, devem revisar e avaliar.
Com relação à objetividade, a equipe de auditoria da instituição procura apoiar-se em
documentos e evidências que permitam convicção da realidade ou veracidade dos fatos ou situações
examinadas, e tem soberania, contudo pautando-se no planejamento dos trabalhos, para selecionar e
aplicar procedimentos técnicos e 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 foram designadas.
estratégia de atuação em relação à unidade central e às unidades ou subunidades
descentralizadas, quando houver;
c)
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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 24, de 17/11/2015,
publicada no DOU nº 220, S. 1, pg. 4 e 5). 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 2017, 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, em cumprimento ao Art.
16, da IN/CGU/Nº 24/2015. Na ocorrência de gestão diferenciada a ser examinada por
determinada unidade de auditoria, o relatório é encaminhado individualmente.
Posteriormente, o relatório consolidado e/ou individual é encaminhado à Controladoria Geral
da União, no estado de Minas Gerais (a qual está jurisdicionada esta UJ).

Com referência às unidades de auditoria dos Campi, além das atribuições inerentes ao
exercício profissional, é salutar o registro de que os auditores realizam os trabalhos que são relatados,
formalmente, comunicando-se os resultados dos exames, a opinião e as recomendações sugeridas às
respectivas Direções Gerais para que sejam tomadas as ações corretivas apropriadas.
No decorrer desses trabalhos de avaliação da gestão, os auditores utilizam como principais
papéis de trabalhos, os documentos abaixo referenciados:
●

●

Solicitação de Auditoria (SA) - documento utilizado para formalizar pedido de documentos,
informações, justificativas, esclarecimentos ou posicionamento do auditado com relação às
dúvidas, afirmações, consultas e questionamentos da auditoria formalizados na SA, bem como
outros assuntos relevantes, identificados que necessitem de respostas escritas dos dirigentes
da unidade examinada. A SA é uma garantia mínima 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
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●

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.
demonstração de como a área de auditoria interna está estruturada, de como é feita a escolha
do titular, qual o posicionamento da unidade de auditoria na estrutura da unidade prestadora
da conta (UPC);

d)

A estrutura da Unidade de Auditoria Interna da Reitoria e dos Campi Uberaba, Uberlândia,
Ituiutaba e Paracatu está demonstrada no endereço:
http://www.iftm.edu.br/acesso-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
Controladoria-Geral da União. Nesses moldes foi realizada a indicação do último titular, na forma da
Portaria/IFTM nº 1.598/2016. Todavia, sabendo-se do advento da Portaria nº 2.737, de 20/12/2017,
emitida pelo Ministério de Estado da Transparência e Controladoria-Geral da União, é importante
destacar que 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 controle 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.
informações sobre como se certifica de que a alta gerência toma conhecimento das
recomendações feitas pela auditoria interna e assume, se for o caso, os riscos pela não
implementação de tais recomendações;
e)

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.
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.
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Além disso, os relatórios são encaminhados à Controladoria Geral da União/MG para
conhecimento e providências cabíveis, em apreço ao que dispõe o art. 12 da IN/CGU nº 24/2015. 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.
descrição da sistemática de comunicação à alta gerência, ao conselho de administração e ao
comitê de auditoria, quando houver, sobre riscos considerados elevados decorrentes da não
implementação das recomendações da auditoria interna pela alta gerência;
f)

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.
g) eventuais adequações na estrutura organizacional da unidade de auditoria, inclusive
reposicionamento na estrutura da entidade, demonstrando os ganhos operacionais deles
decorrentes.
No exercício de 2017 não houve adequações na estrutura organizacional da unidade de
auditoria interna do IFTM ou reposicionamento da mesma dentro da entidade. A única alteração que
houve, com o advento da atualização do Regimento Geral e Regimentos Internos dos Campi, foi a
alteração da nomenclatura das unidades de auditoria interna, passando de “Coordenação Geral de
Controle Interno” para “Coordenação Geral de Auditoria Interna”, no caso da Reitoria; e de
“Coordenação de Controle Interno” para “Coordenação de Auditoria Interna” no caso dos campi.

4.2.1 Sobreposição de Carga Horária – Pronatec
O item 9.3 do Acórdão TCU-Plenário nº 1006/2016 determinava a inclusão nos
planejamentos das auditorias internas a realização de ação visando examinar o PRONATEC, mais
especificamente, a “sobreposição de carga horária” nesse programa. Mesmo havendo ação específica
planejada para ser realizada no exercício em que o acórdão foi proferido (conforme PAINT 2016),
não foi possível realizar a ação devido ao fato de não terem sido abertos cursos do IFTM no âmbito
do IFTM em 2016.
Em apreço à determinação do egrégio tribunal, foi planejada ação de auditoria visando
examinar o PRONATEC no exercício de 2017, conforme Plano Anual de Auditoria Interna PAINT 2017, link: http://www.iftm.edu.br/auditoria-interna/paint/download/paint-2017.pdf. Que mais
uma vez restou frustrada, haja vista que não houve a abertura de turmas do PRONATEC no âmbito
do IFTM no referido exercício.
Assim sendo, foi novamente planejada ação de auditoria visando examinar o PRONATEC no
exercício de 2018, conforme Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2018, link:
http://www.iftm.edu.br/auditoria-interna/paint/download/paint-2018.pdf

4.3 ATIVIDADES DE CORREIÇÃO E APURAÇÃO DE ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS
No âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro não
há uma estrutura de corregedoria. Quando há necessidade de apurar fatos de ordem 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
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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.
No ano de 2017 foram encaminhados à gestão do CGU/PAD, para inclusão no sistema, 09
(nove) Processos de Sindicância no âmbito deste Instituto Federal, todos foram julgados no ano de
2017. Como resultado de apuração de responsabilidades - (04) quatro processos tiveram servidores
apenados sendo (02) dois com Penalidade de Advertência e (02) dois Penalidade de ressarcimento ao
erário; (01) um processo de sindicância transformou-se em PAD e outros (04) foram arquivados .
4.4 GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS
A Resolução n. 81/2017 de 12 de dezembro de 2017 aprovou a Política de Gestão de Riscos
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, com o objetivo de
indicar a metodologia a ser utilizada para a implementação da Gestão de Processos e Riscos no âmbito
do IFTM, procurando identificar, avaliar e gerenciar tais riscos com a finalidade de aprimorar os
controles internos na Instituição.
Para viabilizar, dar celeridade e promover o mapeamento de riscos no âmbito do IFTM de
maneira organizada, a Administração designou comissões para diferentes atividades relacionadas à
Governança, Gestão de Riscos e Controle Interno, a saber:
● Comitê de Governança, Riscos e Controles (Comissão Central) - Designação e funções
definidas previamente conforme Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01 de
10/05/2016;
● Comissão de Organização - Responsável pela organização e desenvolvimento de
metodologias de trabalho no âmbito do projeto de Gestão de Riscos, Controles Internos e
Governança. Será composta por um membro de cada área estratégica da Reitoria;
● Comissões Temáticas - Responsáveis pela condução das atividades dentro dos objetivos
traçados pela Comissão Central. Poderão ser compostas por membros de todas as áreas
estratégicas da Reitoria e dos campi.
Também foi estabelecido o plano de ação para desenvolvimento dos trabalhos conforme
abaixo:
Quadro 130 - Plano de ação para desenvolvimento dos trabalhos de Gestão de Riscos no IFTM

Quando?

Quem?

O quê?

Agosto/2016

Reitor

Criar Comissão Central

Maio/2017

Reitor

Criar Comissão de Organização

Maio e junho/2017

Comissão de
Organização

Criar manual de mapeamento de processos

Julho/2017

Reitor

Criar Comissões Temáticas

Agosto e
setembro/2017

Comissão de
Organização

Dar treinamento sobre mapeamento de processos
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Outubro a
dezembro/2017

Comissões Temáticas
/ Áreas Estratégicas

Criar o mapa de processos das áreas estratégicas

Janeiro a
dezembro/2018

Comissões Temáticas
/ Áreas Estratégicas

Mapear e especificar os processos

Outubro a
dezembro/2018

Comissão de
Organização

Criar manual de mapeamento de riscos

Janeiro a março/2019

Comissão de
Organização

Dar treinamento sobre mapeamento de riscos

Abril a julho/2019

Comissões Temáticas
/ Áreas Estratégicas

Identificar riscos

Agosto a
dezembro/2019

Comissões Temáticas
/ Áreas Estratégicas

Mapear e especificar os riscos

Fonte: Gabinete / Reitoria IFTM
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5 ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO
5.1 GESTÃO DE PESSOAS
Os indicadores gerenciais de Recursos Humanos adotados desde o ano de 2011 visam
acompanhar, mediante a geração de uma série histórica, determinados aspectos do quadro de
servidores do IFTM capazes de demonstrar situações que interferem na efetividade e continuidade
dos serviços prestados, permitindo reflexões sobre sua adequação em relação a rotatividade,
formação, capacitação, disciplina, titulação, alocação, dimensionamento, quantidade existente e
demandas. Os dados apresentados neste relatório representam, de maneira geral, o acompanhamento
dos indicadores gerenciais do período de 2014 a 2017.
Quadro 131- Indicador - Educação Continuada

Indicador
Objetivo

Educação Continuada
Promover a capacitação do servidor, em exercício no IFTM, como requisito de seu
desenvolvimento integral, sua valorização e adequação do perfil profissional às necessidades
requeridas para o exercício das atribuições do cargo ocupado.

Meta

Capacitar mais de 50% do quadro efetivo de servidores ativos.

Fórmula do indicador

(Nº servidores capacitados / total servidores) x 100

Resultado 2014

(551/963) x 100 = 57,21 %

Resultado 2015

(635/971)x100 = 65,39%

Resultado 2016

(674/1070) x 100= 62,99%

Resultado 2017

(503/1089) x 100= 46,18%
A mensuração foi realizada de forma a retratar com fidedignidade o percentual de servidores
capacitados, mesmo que alguns servidores tenham participado de eventos de capacitação em
mais de uma ocasião.

Análise

No acompanhamento do indicador observamos que a meta estabelecida de 50 % (544) de
servidores capacitados, apesar de ter ficado bem próxima, não foi alcançada, tal fato pode ser
explicado pela conjuntura econômica e política atravessada pelo país que significaram cortes
nos recursos, refletindo assim nas projeções de ações de capacitação. Registre-se ainda que a
meta de acordo com o PDI era de capacitar 524 servidores, tal diferença decorre do fato da
forma de planejamento do PDI ter se baseado em números enquanto a meta de
acompanhamento para o relatório de gestão foi fixada em percentual. Tal divergência deverá
ser objeto de ajuste na elaboração e planejamento do próximo PDI que terá vigência
2019/2022.
Dando continuidade ao trabalho de desenvolvimento do quadro de pessoal do IFTM, a área
de Gestão de Pessoas pretende cruzar os indicadores a cada dois anos para que os servidores
que não participaram de treinamento nesse período sejam incentivados a se capacitarem no
decorrer do próximo biênio.
Por ser uma ação que depende muito do interesse e motivação do servidor em aderir aos
programas de capacitação ofertados, a administração ainda não tem condições de intervir nos
resultados, salvo mediante adequação dos instrumentos de avaliação funcional que venham a
de alguma forma incentivar a participação dos mesmos.

Fonte: SISTEC-SIAPE-PRODIN/DGP/CGDP
Quadro 132 - Indicador - Disciplina

Indicador

Análise

Disciplina
No ano de 2017 foram encaminhados à gestão do CGU/PAD, para inclusão no sistema, 09
(nove) Processos de Sindicância no âmbito deste Instituto Federal, todos foram julgados no
ano de 2017. Como resultado de apuração de responsabilidades - (04) quatro processos
tiveram servidores apenados sendo (02) dois com Penalidade de Advertência e (02) dois
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Penalidade de ressarcimento ao erário; (01) um processo de sindicância transformou-se em
PAD e outros (04) foram arquivados .

FONTE: PRODIN/DGP/CGDP
Quadro 133 - - Indicador - Titulação do Corpo Docente e Técnicos Administrativos

Titulação do Corpo Docente e Técnicos
Administrativos

Indicador

Objetivo

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

Meta

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

Fórmula do indicador

Resultado 2015
Resultado 2016
Resultado 2017

PEBTT: (Mestres+doutores+Pós-Doutor) / Total de
PEBTT * 100
TAE: (Graduados+Especialistas+Mestres+Doutores) /
Total de TAE * 100
PEBTT: (241+138+10) / 502 * 100 = 77,49%
TAE: (79+243+57+3) /484 * 100 = 78,92%
PEBTT: (265+164+10) / 550 * 100 = 79,81%
TAE: (105+255+75+6) /540 * 100 = 81,66%
PEBTT: (277+172+10) / 554 * 100 = 82,85%
TAE: (98+276+92+7) /550 * 100 = 86%

Carreira/Formação acadêmica

2015

2016

2017

Docentes
Docentes sem graduação
Docentes Graduados
Docentes Aperfeiçoados
Docentes Especialistas
Docentes Mestres
Docentes Doutores
Docentes Pós-Doutores

502
0
31
1
81
241
138
10

50,91%
0,00%
6,18%
0,20%
16,14%
48,01%
27,49%
1,98%

550
0
36
01
74
265
164
10

50,46%
0,00%
6,55%
0,18%
13,45%
48,18%
29,82%
1,82%

554
0
28
1
66
277
172
10

50,18%
0%
5,05%
0,18%
11,91%
50,00%
31,04%
1,80%

2. Técnicos Administrativos em Educação
Técnicos Administrativos sem Ensino Médio
Técnicos Administrativos sem graduação (com ensino
médio)
Técnicos Administrativos Graduados
Técnicos Administrativos Aperfeiçoados
Técnicos Administrativos Especialistas
Técnicos Administrativos Mestres

484
12

49,08%
2,48%

540
10

49,54%
1,85%

550
9

49,81%
1,63%

90

18,59%

89

16,48%

68

12,36%

79
0
243
57

16,32%
0,00%
50,21%
11,78%

105
00
255
75

19,44%
0,00%
47,22%
13,89%

98
0
276
92

17,81%
0,00%
50,18%
16,72%

3

0,62%

06

1,11%

7

1,27%

Técnicos Administrativos Doutores
TOTAL 1 + 2

986

1090
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Observa-se que paralelo ao aumento quantitativo do quadro de servidores do IFTM,
houve uma evolução qualitativa no perfil dos mesmos que buscaram melhorias na
formação educacional motivados pelos benefícios financeiros possibilitados pelos
Planos de Carreiras e pelo incentivo à qualificação do IFTM.
Registre-se que a meta estabelecida de titulação foi superada em mais de 22 pontos
percentuais em cada uma das carreiras que compõe o quadro efetivo de servidores da
Instituição.

Análise

Fonte: SIAPE-PRODIN/DGP/CGDP

5.1.1 Estrutura de pessoal da unidade
Quadro 134 - Força de Trabalho da UJ

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

Autorizada

Ingressos
no
Exercício

Efetiva

Egressos
no
Exercício

1217

1094

65

51

1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)

1217

1094

65

51

1.2.1.

Servidores de carreira vinculada ao órgão

1217

1089

64

49

1.2.2.

Servidores de carreira em exercício descentralizado

1.2.3.

Servidores de carreira em exercício provisório

4

1

2

1.2.4.

Servidores requisitados de outros órgãos e esferas

1

0

0

39

35

41

1.1. Membros de poder e agentes políticos

2. Servidores com Contratos Temporários
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública

4. Total de Servidores (1+2+3)
1217
1133
100
92
Obs.: 1. Na lotação efetiva não foram computados 15 servidores lotados no IFTM, mas que desempenham suas
atividades em outros órgãos.
2. A lotação autorizada abrange os quantitativos dos Decretos 7.311/10 e 7.312/10 atualizados respectivamente pelo
Decreto 8.259/14 e pela Portaria MPDG-MEC 161/14 e ainda os cargos existentes das classes A e B da carreira de
TAE.
Fonte: PRODIN/DGP
Quadro 135 - Distribuição da Lotação Efetiva

Tipologias dos Cargos

Lotação Efetiva
Área Meio

1. Servidores de Carreira (1.1)

Área Fim
333

761

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

333

761

1.1.2. Servidores de carreira vinculada ao órgão

331

758

1.1.4. Servidores de carreira em exercício provisório

1

3

1.1.5. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas

1

1.1.3. Servidores de carreira em exercício descentralizado

2. Servidores com Contratos Temporários

0

39

333

800

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública
4. Total de Servidores (1+2+3)
Fonte: PRODIN/DGP
Quadro 136 - Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções
Gratificadas

Lotação
Autorizada

Efetiva

Ingressos
no
Exercício
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1. Cargos em Comissão

61

64

13

13

61

64

13

13

61

63

13

13

1

0

0

179

180

48

49

179

180

48

49

3. Funções Comissionadas de Coordenação de Curso

63

62

24

22

3.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão

63

62

24

22

303

306

85

84

1.1. Cargos Natureza Especial
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior
1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão
1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício
Descentralizado
1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas
1.2.4.

Sem Vínculo

1.2.5.

Aposentados

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

3.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado
3.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas
4. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2+3)
Fonte: PRODIN/DGP
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0,00
0,00

866.477,58
670.397,50

2.059.952,78
2.091.543,49

2017
2016

2017
2016

2017
2016

2017
2016

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Gratificações

Quadro 137– Custos do pessoal

Adicionais

Benefícios
Indenizações Assistenciais e
Previdenciários

Despesas Variáveis
Demais
Despesas
Variáveis

Despesas de
Exercícios
Anteriores

0,00
0,00
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Membros de poder e agentes políticos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade jurisdicionada
5.241.675,32 17.134.145,46 55.919.295,69 8.148.376,17
3.243.540,00 569.208,77 7.362.286,83
4.761.983,54 14.897.549,49 46.303.509,31 8.842.051,60
5.442.494,79 617.728,30 5.316.855,84
Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade jurisdicionada
42.235,92
5.323,39
1.229,09
0,00
0,00
0,00
0,00
39.001,47
5.028,09
1.152,66
0,00
0,00
0,00
0,00
Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Servidores cedidos com ônus
0,00
170.811,83
418.573,36
69.837,36
87.411,08
248,66
118.799,89
0,00
135.768,80
330.078,85
62.556,86
72.904,56
0,00
7.934,22
Servidores com contrato temporário
0,00
252.987,86
184.091,93
292.604,64
0,00
0,00
1.083,92
0,00
231.461,80
185.441,58
319.687,41
0,00
0,00
0,00

Fonte: DWSIAPE/SCDP/RELATÓRIOS PROAD/IFTM

2017 75.162.441,52
2016 63.577.262,99

0,00
0,00

2017
2016

0,00
0,00

Vencimentos
e Vantagens
Retribuições
Fixas

Exercícios

Tipologias/
Exercícios

5.1.2 Demonstrativo das despesas com pessoal

Total

0,00
0,00

0,00
0,00

40.603,56
40.603,56

0,00
0,00

0,00
0,00

2.790.721,13
2.828.134,28

1.772.763,32
1.320.244,35

0,00
0,00

48.788,40
45.182,22

1.184.056,09 173.965.025,85
1.187.318,73 150.946.754,59

0,00
0,00

Decisões
Judiciais
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5.1.3 Gestão de riscos relacionados ao pessoal
Quadro 138 - Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais

Indicador
Objetivo
Meta

Fórmula do indicador *

Acidentes de Trabalho e doenças ocupacionais
Preservação da saúde ocupacional dos servidores do quadro ativo-permanente e que
tiveram exercício no IFTM
Minimizar/eliminar acidentes de trabalho e doenças ocupacionais
Taxa de Frequência:
TF =
(nº de acidentes) x 1.000.000
Horas/homem de exposição ao risco
Taxa de Gravidade:
TG = (dias perdido + dia debitados) x 1.000.000
Horas/homem de exposição ao risco
03 registros de acidentes do trabalho típicos com 115 dias de afastamentos, representando
no IFTM os índices abaixo:

Resultado 2013

TF = (3) x 1.000.000/ (1.612.800) = 1,86; e
TG = (115) x 1.000.000/ (1.612.800) = 71
Nenhum servidor afastado em decorrência de doença ocupacional
03 registros de acidentes do trabalho típicos, sendo dois acidentes sem afastamento e um
acidente com 02 dias de afastamentos, representando no IFTM os índices abaixo:
- TF = (3) x 1.000.000/ (1.816.320) = 1,65; e

Resultado 2014

- TG = (09) x 1.000.000/ (1.816.320) = 4,95
- Nenhum servidor afastado em decorrência de doença ocupacional
Memorial de cálculos:
- Homem/hora (anual): 1920 horas
- Quantidade de servidores em dezembro de 2014: 946 servidores
02 registros de acidentes típico com 50 dias de afastamento, representando no IFTM os
índices abaixo:
- TF = (2) x 1.000.000/ (1.969.920) = 1,01; e

Resultado 2015

- TG = (50) x 1.000.000/ (1.969.920) = 25,38
- Nenhum servidor afastado em decorrência de doença ocupacional
Memorial de cálculos:
- Homem/hora (anual): 1.920 horas
- Quantidade de servidores em 2015: 1.026 servidores
05 registros de acidentes típico com 128 dias de afastamento, representando no IFTM os
índices abaixo:
- TF = (5) x 1.000.000/ (2.161.920) = 2,31; e

Resultado 2016

- TG = (128) x 1.000.000/ (2.161.920) = 59,20
- Nenhum servidor afastado em decorrência de doença ocupacional
Memorial de cálculos:
- Homem/hora (anual): 1.920 horas
- Quantidade de servidores em 2016: 1.126 servidores

Resultado 2017

03 registros de acidentes típico com 78 dias de afastamento, representando no IFTM os
índices abaixo:
- TF = (3) x 1.000.000/ (2.213.760) = 1,35; e
- TG = (78) x 1.000.000/ (2.213.760) = 35,23
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- Nenhum servidor afastado em decorrência de doença ocupacional
Memorial de cálculos:
- Homem/hora (anual): 1.920 horas
- Quantidade de servidores em 2017: 1.153 servidores
* Desde 2013 o IFTM adotou, como forma de padronização dos indicadores de acidente do
trabalho, as Taxas de Frequência e de Gravidade que são utilizadas conforme modelo
internacional, abaixo detalhado.
1. Taxa de frequência - TF: É o cálculo que permite estabelecer o número de acidentes por
milhão de horas/homem de exposição ao risco.
2. Taxa de gravidade - TG: A taxa de gravidade representa a perda de tempo (dias perdidos
mais dias debitados) resultante dos acidentes ocorridos, em relação ao total de horas/homem
de exposição ao risco.
Em 2017 foram registrados 03 acidentes de trabalho, dois a menos que em 2016,
representando uma queda no percentual da taxa de frequência de acidentes de trabalho.
Em relação à taxa de gravidade, em 2017, houve uma redução nos indicadores em
comparação com o ano anterior, demonstrando melhoria no indicador.
A melhoria nas informações sobre os acidentes de trabalho contribuíram para a diminuição
da sub-notificação de acidentes, sendo que o aumento do número de servidores ativos da
instituição, por sua vez, não refletiu num aumento de ocorrências.
Análise

A Equipe Multiprofissional da Coordenação de Atenção à Saúde do Servidor –
CASS/DGP/PRODIN/REITORIA conta atualmente com dois profissionais na Reitoria: um
Engenheiro de Segurança e um Assistente Social e cinco técnicos de segurança do trabalho
distribuídos nos campus Uberlândia, Ituiutaba, Paracatu, Patrocínio e Uberaba. Registre-se
que no caso do Campus Uberaba o cargo de técnico foi provido em contrapartida a remoção
de um Engenheiro de Segurança do Trabalho que viria para reforçar a equipe
multiprofissional, contudo, o profissional foi requisitado por outra unidade da Reitoria
(PROAD) e acabou não surtindo os efeitos esperados. Diante disso reforça-se a necessidade
urgente de ampliar a equipe multiprofissional, com o provimento de pelo menos mais dois
servidores de outras áreas, preferencialmente um psicólogo e um enfermeiro do trabalho, o
que dotaria a Coordenação CASS de condições estruturais para o incremento de ações em
prol da preservação da integridade física e mental dos servidores, através da elaboração e
implantação de programas de prevenção visando à eliminação ou no mínimo uma redução
significativa dos riscos ambientais.
No exercício tiveram continuidade ações de orientações informais sobre prevenção de
acidentes e orientações formais sobre equipamentos de proteção individual e sua utilização
correta, especificação de EPI para termo de referência, além disso, foram priorizados o
atendimento a demanda emergencial, análise e elaboração de laudos ambientais para fins de
instrução de processos de adicionais.

Fonte: SIAPE/SIASS-PRODIN/DGP/CGDP

Quadro 139- Redução da Força de Trabalho

Indicador

Redução da Força de Trabalho

Objetivo

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

Meta

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

Fórmula do indicador

(Nº servidores afastados / total servidores) x 100 (aferido por carreira e total)
PEBTT: (153/562) x 100 = 27,22 %

Resultado 2016

TAE: (221/564) x 100 = 39,18 %
TOTAL: (374/1126) x 100 = 33,21 %
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PEBTT: (127/577) x 100 = 21,66%
Resultado 2017

TAE: (206/576) x 100 = 35,76%
TOTAL: (333/1153) x 100 = 28,71%

Motivo afastamento

TAE

%

Atividades Acadêmicas

0

0,00%

4

0,69%

4

0,35%

Cessão

6

1,04%

7

1,22%

13

1,13%

Colaboração Técnica

1

0,17%

3

0,52%

4

0,35%

Curso de formação

0

0,00%

1

0,17%

1

0,09%

Doutorado no exterior

4

0,69%

1

0,17%

5

0,44%

Doutorado no país

55

9,53%

4

0,69%

59

5,15%

Estudo ou missão no exterior

27

4,68%

1

0,17%

28

2,43%

Exercício Provisório

1

0,17%

0

0,00%

1

0,09%

Licença para Atividade Política

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

Licença para capacitação

9

1,56%

67

11,63%

76

6,59%

Licença para tratar de interesses
particulares

0

0,00%

2

0,35%

2

0,17%

Licença por motivo de afastamento
do cônjuge

0

0,00%

1

0,17%

1

0,09%

Licença Prêmio

1

0,17%

1

0,17%

2

0,17%

Mestrado no exterior

6

1,04%

39

6,77%

45

3,90%

Mestrado no país

6

1,04%

5

0,87%

11

0,95%

Pós-doutorado no exterior

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

Pós-doutorado no país

2

0,35%

0

0,0%

2

0,17%

Treinamento Regularmente
Instituído

7

1,21%

70

12,15%

Sub- Total A

125

21,66%

206

35,76%

331

28,71%

Licença para tratamento da própria
saúde

210

36,40%

452

78,47%

662

57,42%

18

3,12%

74

12,85%

92

7,98%

46,35%

405

35,13%

82,12%

738

64,01%

Licença para acompanhar familiar
doente
Sub- Total B (servidor com licença
médica repetidas foi somado apenas
uma vez) (Somado apenas uma vez
inclusive saúde familiar)
Total de servidores afastados (A + B)
Total de dias de licença (própria
saúde)

(576)

%

GERAL

PEBTT (577)

(1153)

77

%

6,68%

267
138
(Própria130/
Família 08)
265
2.184

23,92%

45,93%

(Própria
220/
Família
47)
473
4.426

6.610
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Total de dias de licença (familiar
doente)

94

323

417

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

2.278

4.749

7.027

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

16,51

17,79

17,35

A aferição buscou tipificar e quantificar as ocorrências de afastamentos legais de servidores, estabelecendo
o grau de incidência de cada um dos tipos identificados nas carreiras de PEBTT e TAE e seus reflexos no
quadro geral de efetivos. Lembramos que há servidores que usufruíram mais de um tipo de afastamento no
ano de 2017, por exemplo: para o servidor "A" houve o registro dos seguintes afastamentos: treinamento
regularmente instituído, mestrado no exterior e licença para capacitação, sendo assim contabilizado três
vezes.
Na carreira de PEBTT a maior incidência de afastamentos foi em decorrência de afastamento para
doutorado no país com 9,53% e estudo ou missão no exterior com 4,68%, que somado às demais
ocorrências totalizaram 21,66% de docentes afastados no período o que significou uma diminuição em
relação ao exercício de 2016 de mais de 5% de afastamentos, índice ainda acima do patamar ideal
estabelecido.
Quanto aos TAE foi registrado para o segmento um total de 35,76% de afastamento, com queda de 3,42%
em relação ao percentual aferido no exercício de 2016.
Percebe-se que os dois segmentos de carreira tiveram leve diminuição nas ocorrências de afastamento,
porém o índice de 28,88% no geral retratam um patamar de ocorrências bem acima dos 15% propostos
inicialmente.
Entretanto, cabe salientar que na contagem dos afastamentos incidem alguns fatores que detalharemos
abaixo:
- A contabilidade foi feita por número de afastamentos em cada item e não por número de servidores
afastados, ou seja, houve duplicidades de servidores (por exemplo, o mesmo servidor obteve Licença para
capacitação e Mestrado no exterior).

Análise

- Aumento expressivo das licenças para capacitação devido a nova metodologia de concessão feita pela
Portaria IFTM/Reitoria nº 96/2016, que permite uso de cursos de Educação à distância (Ead) além da
continuidade da demanda de afastamentos em virtude da elaboração das dissertações dos mestrados em
Portugal (parceria IFTM e Instituto Politécnico do Porto - IPP).
- Aumento de afastamentos do tipo Treinamento Regularmente Instituído (integral e parcial) devido às
parcerias do IFTM com a Universidade Federal Fluminense - UFF (Dinter), Universidade Federal de
Uberlândia - UFU (Dinter), Instituto Politécnico do Porto - IPP (Mestrados) entre outras demandas
ocorridas no exercício. Alinhado à política de capacitação e desenvolvimento de pessoas e ao Plano de
Desenvolvimento Institucional 2014-2018, o plano anual de capacitação ampliou o quantitativo de cursos
contemplados com este afastamento.
Publicação da resolução 54/2017 que estabelece o afastamento para atividades acadêmicas aos servidores
efetivos do quadro ativo permanente em regime de 40h.
Ressalte-se que três tipos de afastamento apresentaram índice acima de 5%, participação em programa de
treinamento regularmente instituído, capacitação e mestrado no exterior representando 30,56% dos
afastamentos de TAEs, sendo que para os docentes apenas dois tipos de afastamento, doutorado no país e
estudo ou missão no exterior, ficaram acima de 5% representando junto 14,56% dos afastamentos docente.
Frisa-se que os servidores do mestrado em Portugal foram liberados por até 30 dias para treinamento
regularmente instituído e que aqueles que possuíam 5 anos de efetivo exercício, usufruíram da licença para
capacitação. Percebe-se que a partir de 2016 houve um aumento exponencial destes dois tipos de
afastamentos: sendo: 2015 ( LC. - 7; TRI. - 3), 2016 (LC. - 32 e TRI - 160) e 2017 (LC - 76 e TRI - 77).
Além do que foi exposto, conforme Metas estipuladas no PDI 2014-2018, podemos fazer a seguinte
ponderação:
Objetivo 18 para o Ano de 2017:
Meta 1 - Propiciar a qualificação de 77 servidores em curso superior.
Devido à política de qualificação do IFTM feita através dos convênios com Universidades Nacionais e
Estrangeiras, houve um aumento significativo na qualificação dos servidores, com isso, podemos verificar
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que apenas nos Mestrados em parceria com o IPP/Portugal foram qualificados 63 servidores, (sendo que
destes 45 já finalizaram o mestrado em Portugal), tendo ainda o Dinter (UFU e UFF) com previsão de
qualificar 21 servidores. Registre-se ainda os Mestrados (Alimentos e Educação) do próprio IFTM, as
concessões de horário especial ao servidor estudante (90 concessões no ano), bem como os afastamento
para atividades acadêmicas, afastamentos para Doutorado e Mestrado e o Treinamento Regularmente
Instituído que, cada vez, mais propiciam condições aos servidores de se qualificarem. Com tudo isso,
percebemos que quadruplicamos a meta de 2017, qualificando mais de 300 servidores.
Meta 3 - Ofertar 41 bolsas de estudos/ressarcimento de mensalidades
Em consequência da política de qualificação dos servidores citada anteriormente, foram concedidas bolsa
e/ou auxílios financeiros para os servidores participantes do Dinter e do Mestrado em Portugal
contabilizando somente nestes casos mais de 100 concessões.
Objetivo 20 para o Ano de 2017
Meta 1- Enviar ao exterior um total de 17 docentes/pesquisadores em 2017
Foram enviados ao exterior o seguinte quantitativo de servidores conforme dados dos afastamentos:
Afastamento doutorado no exterior (4), Afastamento mestrado no exterior (6) e Estudo ou missão no
exterior (29), totalizando 39 docentes, ou seja, mais que o dobro da meta estipulada para o ano.
Meta 3: Enviar ao exterior um total de 11 técnicos administrativos em 2017.
Foram enviados ao exterior o seguinte quantitativo de servidores conforme dados dos afastamentos:
Afastamento Mestrado no Exterior (39), Doutorado no Exterior (1), estudo ou missão no exterior (1),
totalizando 41 técnico-administrativos, ou seja, quase que a meta total para o quadriênio 2014/2018 (43
servidores), e mais que triplicando a meta do ano.
Importante ressaltar que não compôs a métrica do indicador os afastamentos para tratamento de saúde do
próprio servidor ou para acompanhamento de familiar doente, uma vez que a ocorrência de tais situações
independe da vontade administrativa, que no caso, se encontra restrita ao acompanhamento e registro.
A título de informação foram registrados junto ao SIASS 405 servidores com ocorrência de afastamentos.
Os afastamentos somaram 7.027 dias representando, em média, 17,35 dias de afastamento por servidor
licenciado.
FONTE: PRODIN/DGP/CGDP
Quadro 140 - Rotatividade em cargos efetivos

Indicador

Rotatividade em cargos efetivos

Objetivo

Minimizar impactos relacionados à produtividade

Meta

Manter a rotatividade abaixo de 15%

Fórmula do indicador

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

Resultado 2014

((311 + 126) / 2) / 1025 * 100 = 21,32%

Resultado 2015

((112 + 103) / 2) / 1033 * 100 = 10,40%

Resultado 2016

((159 + 81) / 2) / 1121 * 100 = 10,70%

Resultado 2017

((100 + 92) / 2) / 1133 * 100 = 8,47%

Análise

A rotatividade ou turnover pode ser calculada de forma global, setorial ou por níveis
hierárquicos de maneira que sua fixação e acompanhamento deve atender a realidade e a
demanda de cada organização, podendo inclusive identificar “intenções” de turnover com
objetivo de planejamento estratégico com intervenção e atuação preventiva sobre essas
possibilidades, em especial sobre aquelas que recaiam em servidores cuja perda represente
um sério risco à administração e ao negócio ou sobre os profissionais que atuam na área
finalística.
No exercício de 2017 não houve ampliação do Banco de Professor Equivalente (BPEq) e
nem do Quadro de Referência dos Servidores Técnico-Administrativo em Educação
(QRSTAE) de maneira que os ingressos decorreram basicamente de vacâncias ou de
ocupação de novos cargos em complementação ao quadro fixado desde 2014 ou ainda de
contratação temporária de professor substituto nos termos da lei.
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As ocorrências de saídas se deram pela aprovação de servidores do IFTM em concurso de
outras instituições com a consequente vacância do cargo, somadas às 31 redistribuições (12
ingressos e 19 egressos) e aposentadoria de 18 servidores, ressaltando que tratam-se de
situações onde o poder de interferência da Administração é mínimo, ou inexistente, como
no caso de aposentadorias. Dentro do percentual de egressos, vale salientar que as rescisões
e/ou términos de contratos de professores temporários/substitutos responderam por 44,56%
das saídas registradas.
Desta forma, com base nos dados de 2016, observa-se um decréscimo no índice de
rotatividade na ordem de 2,23% atingindo a meta de manter a rotatividade abaixo de 15%
ficando pela primeira vez abaixo de 10% sendo que o número de entradas continua superior
ao número de saídas. Tal queda pode ser considerada positiva, pois apesar da meta fixada
de 15%, especialistas apontam que a taxa de Turnover deve ficar abaixo de 5% (em média
3%) pois acima disso problemas como perda de capital intelectual, de mercado e negócios,
de conhecimento na prática e operação de tecnologias e aumento de gastos e desperdícios
podem surgir ou serem agravados significativamente.
Nesse sentido uma alta rotatividade pode ser considerada um sintoma de dificuldades
existentes na instituição, bem como pode ser a responsável direta por sérios problemas com
a perda da integração interna entre áreas, a perda de conhecimento e experiências, a
deterioração do clima organizacional, aumento com custos de desligamentos, aumento de
despesas com treinamentos e integração de novos servidores, queda de produtividade de
equipes, etc.
Em relação à movimentação interna de servidores entre os Campus, ocorreram 23 (vinte e
três) remoções, situação que reduz momentaneamente a produtividade no Campus de saída,
até que a força de trabalho reposta alcance o mesmo ritmo de trabalho do servidor removido.
Há que se salientar que a prática adotada no âmbito do IFTM é a liberação do servidor
selecionado para remoção, somente após a chegada e treinamento da nova força de trabalho.
Em contrapartida, o Campus de entrada do servidor removido passa a ter condições de
melhorias no ritmo do seu funcionamento com o acréscimo de força de trabalho, que em
tese já se encontrava num padrão normal de desempenho de atividades.
Ainda sobre a rotatividade, julga-se importante registrar que o IFTM em 2017 possuía 02
(dois) servidor em exercício provisório em outro órgão (um em cooperação técnica e um
em acompanhamento de cônjuge), 03 (três) servidores cedidos ocupando cargos
comissionados junto a outras esferas de poder e 10 (dez) servidores cedidos a outros órgãos
a fim de atender a leis específicas.
Fonte: SIAPE-PRODIN/DGP/CCAP

5.1.4 Contratação de pessoal de apoio e de estagiários

O IFTM disponibiliza as informações sobre terceirização de mão de obra no sítio da
Instituição: http://www.iftm.edu.br/proreitorias/administracao/documentos/terceirizacao/planilhaterceirizados-out-16-a-jan-17.pdf
Quadro 141 -Composição do Quadro de Estagiários 2017

Quadro de Terceirização Dez. 2017
Campus
Quantitativo
IFTM – Campus Paracatu
25
IFTM – Campus Uberaba
70
IFTM – Campus Avançado Uberaba, Campina Verde e Reitoria
84
IFTM – Campus Uberlândia
76
IFTM – Campus Uberlândia Centro
22
IFTM – Campus Patrocínio
18
IFTM – Campus Ituiutaba
29
IFTM – Patos de Minas
20
Total de Terceirizados
344
*Considerando-se o mês de dezembro de 2017 e vigência dos contratos.

Custo Global Mensal

R$ 1.304.942,02*
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Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas- IFMT/Reitoria

No que tange a terceirização regular de mão-de-obra, há que se informar que nas licitações
realizadas para contratação de mão de obra terceirizada, a Diretoria de Gestão de Pessoas se manifesta
em relação ao Decreto Nº 2.271 de 07/07/1997, alertando sobre situações que não se encaixem nos
termos do parágrafo 1º do Art. 1º do citado dispositivo legal, ou que confrontem o parágrafo 2º do
Decreto, ressaltando que tal manifestação se atém a verificar se os cargos objetos da contratação estão
ou não contemplados no plano de carreira dos Técnico-Administrativo em Educação.
Quadro 142 -Composição do Quadro de Estagiários 2017

Nível de escolaridade
1.

Quantitativo de contratos de estágio vigentes
1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

4º Trimestre

(em R$ 1,00)

11

13

13

13

77.776,57

11
-

13
-

13
-

13
-

77.776,57
-

Nível Médio

-

-

-

-

-

2.1 Área Fim

-

-

-

-

-

2.2 Área Meio

-

-

-

-

-

Nível superior
1.1 Área Fim
1.2 Área Meio

2.

Despesa no exercício

3.
Total (1+2)
11
13
13
13
77.776,57
Análise Crítica:
1) Política de Contratação: Os processos seletivos são de ampla concorrência embora se observe um maior interesse e
aprovação nas seleções de estudantes da própria instituição. A base normativa para tais contratações fundamenta-se na
Orientação Normativa Nº 2 de 24 de junho de 2016 que estabelece orientações sobre a aceitação de estagiários no âmbito
da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, bem como na Resolução Interna 138/2011 de 19 de
dezembro de 2011 que dispõe sobre a aprovação da norma regulamentadora interna de estágio curricular não obrigatório
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro.
2) Resultados: Tendo em vista o rápido crescimento dos Institutos Federais, a contratação de estagiários é um apoio forte
nas atividades tanto da área fim quanto da área meio, além de oportunizar aprendizagem prática aos estudantes de sua
comunidade interna e externa.
Fonte: DWSIAPE/CGP-CAMPUS/CSMP
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2015

2015

2015

2015

2015

2014

2014

2014

2013

2013

Ano do
Contrato

Prestação de Serviços Terceirizados de
Vigilância para o IFTM Reitoria
Prestação de Serviços Terceirizados de
Limpeza e conservação para o IFTM Reitoria
Serviços terceirizados de porteiro noturno para
o IFTM Reitoria
Prestação de serviços terceirizados de apoio
administrativo para o IFTM Reitoria
Prestação de Serviços Terceirizados de
Vigilância para o Campus Avançado Uberaba
Parque Tecnológico (CAUPT) Unidade I
Prestação de serviços terceirizados de
motorista para o IFTM Reitoria
Serviços terceirizados, de natureza contínua,
de apoio administrativo, limpeza, conservação
e Supervisão Administrativa - Encarregado
para o CAUPT - Unidade I
Serviços terceirizados de almoxarife para o
IFTM Reitoria
Prestação de Serviços Terceirizados de
Vigilância para o Campus Avançado de
Campina Verde (CACV)
Prestação de Serviços Terceirizados de
Limpeza e conservação e apoio administrativo
para o IFTM Campus Avançado Uberaba
Parque Tecnológico (CAUPT) - Unidade II

Objeto

01/03/2016

15/10/2015

16/11/2015

03/11/2015

01/12/2015

01/09/2014

25/08/2014

20/10/2014

01/11/2013

20/09/2013
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13.668.695/0001-26

18.565.503/0001-70

12.904.815/0001-84

13.668.695/0001-26

07.593.524/0001-82

07.534.224/0001-22

02.780.863/0001-54

08.952.743/0001-73

10.551.135/0001-07

10.423.276/0001-36

28/02/2018

14/10/2018

15/11/2018

02/11/2018

30/11/2018

31/08/2018

24/08/2018

19/10/2015

31/10/2016

19/09/2018

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

Nome: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Reitoria
UG/Gestão: 158099/26413

Unidade Contratante

P

P

Ensino fundamental
completo

P
Ensino médio completo

Ensino médio completo

P

P

Ensino fundamental
completo
Ensino fundamental
incompleto

P

P

Ensino fundamental
incompleto
Ensino médio completo

E

E

P

Sit.

Ensino médio completo

Ensino fundamental
completo
Ensino fundamental
completo

Nível de escolaridade
mínimo exigido dos
trabalhadores contratados

Quadro 143 -Contratos de prestação de serviços não abrangidos pelo plano de cargos da unidade - Reitoria
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Prestação de Serviços Terceirizados de
motorista para o IFTM Reitoria
07.593.524/0001-82

01/12/2015

E
P

A

A

Ensino fundamental
completo
Ensino fundamental
completo

Ensino fundamental
incompleto

02/11/2018

01/01/2019

01/03/2018

P

Ensino fundamental
incompleto

Ensino fundamental
completo

27/12/2016

30/11/2018

Fonte: SIASG - Coordenação de Contratos - Reitoria
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Análise crítica: As principais dificuldades encontradas nos contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra se dão em relação ao cumprimento das obrigações trabalhistas
por parte das empresas contratadas. Durante o ano, foram identificados atrasos nos pagamentos de salários, rescisões trabalhistas e benefícios sociais dos empregados contratados pelas
empresas de terceirização. As providências adotadas pela Administração foram a notificação das empresas contratadas para cumprimento das obrigações, por meio de registros de ocorrência,
sendo adotada também a aplicação de sanções administrativas no caso de descumprimento. Algumas empresas tiveram seus contratos encerrados e não prorrogados, sendo feitas novas
contratações, uma vez que foi constatado que não conseguiriam cumprir os contratos adequadamente. Cumpre ressaltar também que, mesmo após os contratos serem encerrados, algumas
das empresas não efetuaram o pagamento das verbas rescisórias, o que, em alguns casos, resultou em demandas judiciais para a Administração, movidas pelos empregados terceirizados
que não tiveram seus pagamentos. A atitude da Administração tem sido acompanhar as audiências e efetuar os depósitos judiciais, descontado os valores dos pagamentos devidos às
empresas, uma vez que ainda não dispomos de mecanismos para pagamento direto aos empregados e não foi possível operar a conta vinculada de que trata a IN 02/2008, uma vez que os
bancos credenciados ainda não sabem orientar sobre o processo de implantação da conta vinculada. Ressaltamos também que há necessidade de se trabalhar no entendimento da IN 05/2017
que trata, em especial, das novas contratações de prestação de serviços com locação de mão de obra. Por fim, ressaltamos que o contrato de terceirização de vigilância da Reitoria não
poderá ser mais prorrogado e haverá necessidade de uma nova licitação.

2015

Serviços terceirizados de limpeza e apoio
administrativo para o Campus Avançado
11.146.580/0001-46
28/12/2015
Campina Verde
Prestação de Serviços Terceirizados de
2016
04.130.128/0001-20
03/11/2016
Limpeza e conservação para o IFTM Reitoria
Contratação de pessoa jurídica para prestação
08.342.488/0001-47
de serviços terceirizados, de natureza contínua,
2016
de serviço de limpeza, asseio e conservação
02/01/2017
para este IFTM – Campus Avançado de
Campina Verde
Contratação de empresa especializada , de
natureza contínua, de apoio administrativo,
compreendendo as funções de Trabalhador
Agropecuário em Geral e Auxiliar de
00.109.393/0001-76
2017
Manutenção de Edifícios com o fornecimento
02/03/2017
dos uniformes, materiais e equipamentos para
o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Triângulo Mineiro – Campus
Avançado de Campina Verde
LEGENDA : Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.

2015

2015

Relatório de Gestão 2017IFTM

Serviço de vigilância armada

Serviço de limpeza e conservação

Serviço de recepção

Serviço de limpeza e conservação

2014

2015

2016

2016
13.668.695/0001-26

05.912.971/0001-21
13.964.979/0001-60

14.428.415/0001-75

20/06/2016

03/11/2015
05/05/2016

17/02/2014

05/05/2011

01/11/2010

05.119.366/0001-06
05.119.366/0001-06

Início

(CNPJ)

19/06/2018

02/11/2016
04/05/2018

16/02/2018

05/05/2016

31/10/2015

Fim

Informações sobre os Contratos
Período Contratual de
Execução das Atividades
Empresa Contratada
Contratadas

Fundamental Completo

Fundamental
Fundamental Completo

Médio Completo

Fundamental

Fundamental

Nível de escolaridade mínimo
exigido dos trabalhadores
contratados

P

P

E

P

E

Sit.
E

Fonte: Campus Paracatu
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LEGENDA : Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Análise crítica:
1.
A Coordenação de Administração do Campus - CAC informa que o contrato de limpeza e conservação do ano de 2010 (Contrato 06/2010) foi encerrado em 31/10/2015.
1.1
O processo referente ao respectivo contrato passou por análise jurídica devido a impropriedades ocorridas no procedimento de pagamento das verbas rescisórias dos funcionários
da contratada, o qual não foi devidamente homologado pelo Ministério do Trabalho.
1.2.
Diante do exposto, solicitamos análise jurídica para a possibilidade de uma rescisão direta, a fim de efetuarmos o débito rescisório diretamente aos funcionários, uma vez que o
pagamento da fatura à contratada encontra-se retido, logo, a Procuradoria Federal autorizou o pagamento direto, porém, cabe ressaltarmos que a empresa encontra-se irregular junto ao
FGTS.
2.
O contrato referente à contratação de serviços de recepção (Contrato 02/2011) também foi encaminhado para análise jurídica, uma vez que a contratada possuía irregularidade
junto ao FGTS, além da abertura do incidente de penalidades administrativas de rescisão contratual.
3.
O contrato referente à contratação de serviços de limpeza e conservação, manutenção de edifícios e jardinagem (Contrato 08/2015) teve seu início em 03/11/2015 e após a
contratada atrasar o pagamento dos salários dos funcionários de forma recorrente, e aplicadas notificações de ocorrência, esta solicitou a rescisão contratual. Destarte, um novo trâmite
licitatório será iniciado e as penalidades cabíveis serão aplicadas à empresa.

Serviço de recepção

2011

Ano do
Contrato
Objeto
2010
Serviço de limpeza e conservação

UG/Gestão: 158309/26413

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

Unidade Contratante

Quadro 144 -Contratos de prestação de serviços não abrangidos pelo plano de cargos da unidade – Campus Paracatu

Relatório de Gestão 2017IFTM

2016

2016

2014

2014

2012
2013

2012

2011

Ano do
Contrato

Prestação de Serviços de Apoio Administrativo
Serviço de limpeza e conservação com contratação de
serventes e encarregado para o IFTM CAMPUS
UBERABA UNID I e II
Terceirização de Mão de Obra para manutenção de bens
móveis e imóveis - IFTM Campus Uberaba
Serviços de vigilância armada motorizada, com ronda
eletrônica monitorada e com fornecimento de materiais
e equipamentos, em escala de 12x36, nas dependências
da Unidade I para este IFTM – Campus Uberaba
Serviço terceirizado de manutenção e conservação de
bens móveis e imóveis para o Campus Uberaba
Serviço terceirizado de limpeza, conservação e
supervisão administrativa (Encarregado) para o Campus
Uberaba

Objeto
Contratação de pessoa jurídica para prestação de
serviços terceirizados, de natureza contínua, nas áreas
de avicultura de corte e postura, suinocultura,
bovinocultura, olericultura, culturas anuais, fruticultura,
jardinagem e paisagismo, agroindústria de vegetais,
laticínios, abatedouro e processamento de carnes.
Prestação de serviços de Cozinheiro

UG/Gestão: 158310/26413

23/05/2016

02/05/2016

22/05/2014

22/05/2018

01/05/2018

31/05/2018

09/03/2016

01/01/2016

03/12/2013
29/01/2014

07/05/2016

07/05/2016

31/07/2016

Fim

08/11/2012

08/11/2012

27/07/2011

Início
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04.130.128/0001-20

14.947.846/0001-48

14.428.415/0001-75

05.080.967/0001-44

08.139.629/0001-29
10.551.135/0001-07

08.139.629/0001-29

08.139.629/0001-29

(CNPJ)

Informações sobre os Contratos
Período Contratual de Execução
Empresa Contratada
das Atividades Contratadas

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

Unidade Contratante

Quadro 145 -Contratos de prestação de serviços não abrangidos pelo plano de cargos da unidade – Campus Uberaba

Fundamental Completo

Fundamental Completo

Fundamental Completo

Fundamental

Fundamental

Fundamental

Fundamental

Fundamental

Nível de escolaridade
mínimo exigido dos
trabalhadores
contratados

P

P

P

E

E

E

E

E

Sit.
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2014

Ano do
Contrato
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01/01/2015

Início

16/10/2018

Fim

Informações sobre os Contratos
Período Contratual de
Execução das Atividades
Empresa Contratada
Contratadas

Objeto
(CNPJ)
Contratação de empresa especializada no fornecimento de
serviços terceirizados, de natureza contínua, Apoio à
Agricultura compreendendo a função de Trabalhador Volante
04.130.128/0001-20
da Agricultura, para este IFTM – Campus Ituiutaba, conforme
especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I)
do edital do Pregão Eletrônico nº 32/2014.

UG/Gestão: 158311 / 26413

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

Unidade Contratante

Quadro 146 -Contratos de prestação de serviços não abrangidos pelo plano de cargos da unidade – Campus Ituiutaba

Fonte: Campus Uberaba

Ensino Fundamental
Incompleto

Nível de escolaridade
mínimo exigido dos
trabalhadores
contratados

P

Sit.

Contratação de pessoa jurídica para prestação de
serviços terceirizados, de natureza contínua, nas áreas
de avicultura de corte e postura, suinocultura,
2016
13.668.695/0001-26
01/08/2016
31/07/2018 Fundamental Completo
P
bovinocultura, olericultura, culturas anuais, fruticultura,
jardinagem e paisagismo, agroindústria de vegetais,
laticínios, abatedouro e processamento de carnes.
Serviço Terceirizado de Apoio Administrativo,
2016
04.350.057/0001-71
08/11/2016
07/11/2018 Médio Completo
P
vigilância e transporte (Motorista)
LEGENDA Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo
:
Prorrogado; (E) Encerrado.
Análise crítica: A contratada que realizou os serviços de limpeza não se interessou em renovar o contrato, alegando demora generalizada nos pagamentos das notas fiscais pela
Administração Pública. Os demais contratadas também reclamam de tal demora por parte da Administração Pública, ocorrendo atrasos nos pagamentos aos funcionários contratados por
estas. Com relação a prestação dos serviços, em caso de faltas por parte da contratada, os fiscais estão formalizando através de Registro de Ocorrências, caso que, ou são atendidas e
regularizados ou são geradas penalidades administrativas.
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UG/Gestão: 158312/26413
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Nome: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Uberlândia

Unidade Contratante

Quadro 147 -Contratos de prestação de serviços não abrangidos pelo plano de cargos da unidade – Campus Uberlândia

Fonte: Campus Ituiutaba

Contratação de empresa especializada no fornecimento de
serviços terceirizados, de natureza contínua, Asseio,
Conservação e Transporte (condução de veículos oficiais do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Triângulo Mineiro) Apoio Administrativo, compreendendo as
Ensino Fundamental
2014
07.655.416/0001-97 01/01/2015
13/10/2018
P
funções de Almoxarife, Auxiliar de Limpeza, Copeira,
Incompleto
Encarregado, Recepcionista, Motorista e Operador de Máquina
Copiadora para este IFTM – Campus Ituiutaba, conforme
especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I)
do edital do Pregão Eletrônico nº 32/2014.
Contratação de empresa especializada no fornecimento de
serviços terceirizados, de natureza contínua, Manutenção
Predial, compreendendo a função de Auxiliar de manutenção
Ensino Fundamental
E
2014
13.892.384/0001-46 01/01/2015
31/12/2015
predial, para este IFTM – Campus Ituiutaba, conforme
Incompleto
especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I)
do edital do Pregão Eletrônico nº 32/2014.
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de Vigilância Armada, com fornecimento de materiais e
equipamentos, sendo como critério sugerido a confecção de
escala de 12x36, ou seja, 12 (doze) horas de trabalho por 36
(trinta seis) horas de descanso, a ser realizada nas dependências
Ensino Fundamental
11.499.545/0001-00 01/01/2015
12/10/2018
2014
P
do Campus Ituiutaba, para atender a demanda de manutenção
Completo
da ordem e guarda do patrimônio para este IFTM – Campus
Ituiutaba, conforme especificações constantes no Termo de
Referência (Anexo I) do edital do Pregão Eletrônico nº
33/2014.
LEGENDA : Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Análise crítica: O andamento dos contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra, ocorreu normalmente durante o ano de 2017, não sendo encontradas dificuldades da
administração na condução destes contratos, sem ocorrências de interrupções e falta de pagamento de verbas trabalhistas por empresas contratadas, dispensando providências. A
preocupação se deve quanto ao uso da IN 05/2017 para os próximos procedimentos licitatórios de contratação de empresa para prestação de serviços com locação de mão de obra.
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2016

2015

2015

2015

2014

2014

2014

2013

2013

2013

2013

Ano do
Contrato

Locação de mão de obra para refeitório
Prestação de serviço de conservação e
manutenção para o IFTM – Campus
Uberlândia Centro
Prestação de serviços terceirizados, de
natureza contínua, vigilância desarmada para o
IFTM – Campus Uberlândia Centro
Prestação de serviço de mão de obra
terceirizada especializada para os serviços de
Recepcionista, Copeiragem e de Serviços
Gerais
Prestação de serviço de vigilância desarmada
para o IFTM – Campus Uberlândia
Prestação de serviço de conservação,
manutenção e asseio para este IFTM –
Campus Uberlândia
Prestação de serviço de portaria para o IFTM
– Campus Uberlândia
Prestação de serviços terceirizados, de
natureza contínua, de limpeza e conservação
predial com supervisão para manutenção das
unidades administrativas, acadêmicas e de
pesquisa. Em caráter Emergencial
Prestação de serviços de mão de obra
terceirizada de manutenção nas Unidades
Educativas de Produção e Pesquisa
Prestação de serviço de limpeza e conservação
predial com supervisão administrativa para
este IFTM – Campus Uberlândia
Prestação de Serviços de Mão de Obra
Especializada para o Setor de Alimentação e
Nutrição.

Objeto

08.491.163/0001-26

03.639.995/0001-23

08.491.163/0001-26

12.904.815/0001-84

13.430.005/0001-04

13.603.268/0001-60

09.632.105/0001-38

06.372.798/0001-89

11.018.334/0001-09

14.032.556/0001-74

06.372.798/0001-89

(CNPJ)

Fim

31/12/2017

23/11/2018

30/04/2017

25/11/2015

19/12/2015

04/01/2016

09/11/2018

08/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

13/11/2015
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19/08/2015

24/11/2015

01/01/2015

26/05/2015

20/12/2014

05/01/2015

10/11/2014

09/12/2014

01/01/2015

01/01/2015

14/11/2014

Início

Informações sobre os Contratos
Período Contratual de Execução
Empresa Contratada
das Atividades Contratadas

Ensino Fundamental Incompleto

Ensino Fundamental Incompleto

Ensino Fundamental

Ensino Fundamental Incompleto

Ensino Fundamental Incompleto

Ensino Fundamental Incompleto

Ensino Fundamental Incompleto

Ensino Fundamental Incompleto

Ensino Fundamental

Ensino Fundamental Incompleto

Ensino Fundamental Incompleto

Nível de escolaridade mínimo
exigido dos trabalhadores
contratados

E

P

E

E

E

E

P

E

E

E

E

Sit.
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Objeto
(CNPJ)
Serviços terceirizados de natureza contínua
2.013 (Recepcionista e Encarregado Administrativo) 05.118.764/0001-08
para o IFTM - Campus Patrocínio.
Prestação de serviços terceirizados, de natureza
2.014 contínua, de manutenção de edifícios e serviços de 06.372.798/0001-89
portaria para o IFTM – Campus Patrocínio.

Ano do
Contrato

04/08/2016
02/02/2016

05/08/2013
03/02/2014
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Fim

Início

Informações sobre os Contratos
Período Contratual de
Execução das Atividades
Empresa Contratada
Contratadas

Nome: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Patrocínio
UG/Gestão: 159001/26413

Unidade Contratante

Quadro 148 -Contratos de prestação de serviços não abrangidos pelo plano de cargos da unidade – Campus Patrocínio

Fonte: Campus Uberlândia

2017

Ensino fundamental completo

Ensino fundamental completo

Nível de escolaridade mínimo
exigido dos trabalhadores
contratados

E

E

Sit.

Serviço de almoxarife e manutenção predial
08.491.163/0001-26
20/03/2017
19/03/2019
Ensino Médio Completo
P
para o Campus Uberlândia
Serviço de mão de obra rural para o Campus
2017
08.491.163/0001-26
01/05/2017
30/04/2018
Ensino Fundamental Incompleto
A
Uberlândia
Serviço terceirizado de Portaria para o
2017
10.813.768/0001-38
10/05/2017
09/05/2018
Ensino Fundamental Incompleto
E
Campus Uberlândia
LEGENDA : Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Análise crítica: O contrato para Locação de mão de obra para refeitório com vigência de 14/11/2014 a 13/11/2016, o contrato para Prestação de serviço de conservação e manutenção
para o IFTM – Campus Uberlândia Centro com vigência de 01/01/2015 a 31/12/2015, o contrato para Prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, vigilância desarmada
para o IFTM – Campus Uberlândia Centro com vigência de 01/01/2015 a 31/12/2015, o contrato para Prestação de serviço de mão de obra terceirizada especializada para os serviços de
Recepcionista, Copeiragem e de Serviços Gerais com vigência de 09/12/2014 a 08/12/2015, o contrato para Prestação de serviço de conservação, manutenção e asseio para este IFTM –
Campus Uberlândia com vigência de 05/01/2015 à 04/01/2016 e o contrato para Prestação de serviço de portaria para o IFTM – Campus com vigência de 20/12/2014 a 19/12/2014
tiveram a interrupção da prestação da prestação do serviço antes do término dos contratos acarretando em abertura de incidentes para rescisão unilateral de contrato e aplicação das
devidas penalidade.
Em todos os casos foram ajuizadas ações trabalhistas nas quais o IFTM – Campus Uberlândia se utilizando de recursos retidos destas empresas realizou depósitos judiciais para a garantia
do pagamento dos direitos trabalhistas. Os recursos retidos eram fruto da não apresentação da documentação comprobatória do cumprimento de obrigações trabalhistas e tributárias. Por
fim, o contrato de serviço de portaria para o campus foi rescindido em 2018.
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03/02/2014
05/02/2014

01/10/2014

10/08/2015
04/04/2016
02/05/2017

05.912.971/0001-21
06.372.798/0001-89

18.217.017/0001-60

14.320.018/0001-85
12.904.815/0001-84
10.999.443/0001-91

01/05/2018

03/04/2018

09/08/2018

30/09/2018

04/02/2016

02/02/2016

P
A

Ensino médio completo

P

Ensino fundamental completo

Ensino fundamental completo

P

E

Ensino médio completo

Ensino fundamental completo

E

Ensino fundamental completo
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Informações sobre os Contratos

Nome: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Uberlândia Centro
UG/Gestão: 159002/26413

Unidade Contratante

Quadro 149 -Contratos de prestação de serviços não abrangidos pelo plano de cargos da unidade – Campus Uberlândia Centro

Fonte: SIASG - Campus Patrocínio

LEGENDA : Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Análise crítica: As principais dificuldades encontradas nos contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra se dão em relação ao cumprimento das obrigações trabalhistas
por parte das empresas contratadas. Durante o ano, foram identificados atrasos nos pagamentos de salários, rescisões trabalhistas e benefícios sociais dos empregados contratados pelas
empresas de terceirização. As providências adotadas pela Administração foram a notificação das empresas contratadas para cumprimento das obrigações, por meio de registros de
ocorrência, sendo adotada também a aplicação de sanções administrativas no caso de descumprimento. Algumas empresas tiveram seus contratos encerrados e não prorrogados, sendo
feitas novas contratações, uma vez que foi constatado que não conseguiriam cumprir os contratos adequadamente. Algumas das empresas não efetuaram o pagamento das verbas
rescisórias corretamente, mesmo após a finalização do contrato, o que, em alguns casos, resultou em demandas judiciais para a Administração, movidas pelos empregados terceirizados
que não tiveram seus pagamentos. A atitude da Administração tem sido acompanhar as audiências e efetuar os depósitos judiciais, descontado os valores dos pagamentos devidos às
empresas, uma vez que ainda não dispomos de mecanismos para pagamento direto aos empregados.

Prestação de serviços administrativos (motorista),
2.014 para suprir as necessidades do IFTM – Campus
Patrocínio.
Prestação de serviços terceirizados, de natureza
2.014 contínua, de operador de máquina copiadora para
o IFTM – Campus Patrocínio.
Prestação de serviços terceirizados, de natureza
contínua, de limpeza e conservação, e de
2.014
encarregado (supervisão administrativa) do IFTM
– Campus Patrocínio.
Prestação de serviço de natureza contínua de
manutenção de edifícios, serviço de portaria e
2015
operador de máquina copiadora para este IFTM –
Campus Patrocínio.
Prestação de serviço de natureza contínua de
2016
motorista para o Campus Patrocínio
Prestação de serviço de natureza contínua de
2017
vigilância e segurança para o Campus Patrocínio
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12.904.815/0001-84
07.618.334/0001-72

007/2015 Serviço de conservação e asseio

008/2015 Serviço de portaria

012/2016 Serviço de conservação e asseio

31/08/2017

01/09/2015

01/09/2015

01/08/2015

Início
04/01/2013

31/08/2018

31/08/2018

31/08/2016

31/07/2018

Fim
31/08/2015

Ensino fundamental incompleto

Ensino fundamental incompleto

Ensino fundamental incompleto

Ensino fundamental completo

Nível de escolaridade mínimo
exigido dos trabalhadores
contratados
Ensino fundamental incompleto

A

P

E (rescindido)

P

Sit.
E (rescindido)

2013

Ano do
Contrato

Objeto
Prestação de serviços de natureza contínua, de
limpeza e conservação

08.342.488/0001-47

(CNPJ)

12/08/2016

Fim
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13/08/2015

Início

Informações sobre os Contratos
Período Contratual de
Execução das Atividades
Empresa Contratada
Contratadas

Nome: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Patos de Minas
UG/Gestão: 159003/26413

Unidade Contratante

Quadro 150 -Contratos de prestação de serviços não abrangidos pelo plano de cargos da unidade – Campus Patos de Minas

Fonte: Coordenação de Licitações, Contatos e Compras - Campus Uberlândia Centro

Ensino fundamental completo

Nível de escolaridade mínimo
exigido dos trabalhadores
contratados

E

Sit.

LEGENDA : Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Análise crítica: Os contratos prestação de serviço com locação de mão de obra prestados no IFTM - Campus Uberlândia Centro (conservação e asseio, portaria e vigilância) tiveram
problemas em 2015. Por isso, eles foram (ou serão - nesse caso, as atividades estão suspensas) encerrados para que houvesse a contratação de outra empresa. As empresas dos referidos
contratos atrasavam constantemente a entrega da documentação mensal da prestação do serviço e estavam com situação irregular junto ao SICAF. Dos três contratos cujas atividades
não são mais realizadas, dois estavam sob a responsabilidade do Campus Uberlândia - vigilância e conservação e asseio - e tiveram as atividades suspensas em 31/07/2015 e
31/08/2015, respectivamente. Esses dois contratos ainda não foram encerrados, pois há pendências em relação ao pagamento das verbas rescisórias aos funcionários. O outro contrato,
de portaria, que estava sob a responsabilidade administrativa do Campus Uberlândia Centro, foi encerrado. Nele, o pagamento das verbas rescisórias foi feito por meio de depósito
judicial, decorrente do processo de ajuizamento de ação de pagamento em consignação solicitado por esse campus junto à Advocacia Geral da União. Os contratos posteriores, dos três
tipos de serviço, ainda não apresentaram nenhum problema.

18.565.503/0001-70
14.607.140/0001-37

004/2015 Serviço de vigilância

(CNPJ)
14.032.556/0001-74

Empresa Contratada

Ano do
Contrato
Objeto
001/2013 Serviço de portaria

Período Contratual de
Execução das Atividades
Contratadas
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Fonte: Campus Patos de Minas

2013
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Prestação de serviços de natureza contínua, de
10.423.276/0001-36 14/09/2015
13/09/2018
Ensino fundamental completo
P
vigilância
Prestação de serviços de natureza contínua, de
2014
11.108.001/0001-70 01/09/2015
31/08/2018
Ensino fundamental completo
P
motorista
Prestação de serviços de natureza contínua, de
2015
14.320.018/0001-85 21/09/2015
20/09/2018
Ensino fundamental incompleto
P
apoio administrativo
Prestação de serviços de natureza contínua, de
2016
08.342.488/0001-47 13/08/2017
12/08/2018
Ensino fundamental completo
A
limpeza e conservação
LEGENDA : Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Análise crítica: Não detectamos problemas relevantes na condução dos contratos atuais, do IFTM - Campus Patos de Minas, para prestação de serviços com locação de mão de obra
(Apoio administrativo, Limpeza e conservação, Vigilância). Os serviços tem sido prestados de forma ininterrupta e satisfatória, e as empresas têm cumprido com as obrigações
trabalhistas, previdenciárias e fiscais, conforme atestado mensalmente pelos respectivos fiscais através dos Anexo III e VI, respectivamente, da Norma Operacional / IFTM nº 01/2011
devidamente atualizada.
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5.1.5 Contratação de consultores com base em projetos de cooperação técnica com organismos
internacionais
O Instituto Federal do Triângulo Mineiro não realizou no ano de 2017 nenhum tipo de contratação
de pessoa física no âmbito dos projetos e programas de cooperação técnica com organismos
internacionais.
5.2 GESTÃO DO PATRIMÔNIO E INFRAESTRUTURA
5.2.1 Gestão da frota de veículos
Quadro 151 - Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Unidade Jurisdicionada – Reitoria

Identificação do Campus
INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO CAMPUS REITORIA
Nome
a)
Legislação que regula a constituição e a forma de
Lei nº 9.327 de 09/12/1996; Decreto nº 6.403 de
utilização da frota de veículos;
17/03/2008 e IN/SLTI/MPOG 03 de 15/05/2008;

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

A Reitoria manteve a frota de veículos de modo a atender
as necessidades administrativas, acadêmica e da
administração de forma eficiente.

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

Quantidade de Veículos de Transporte Institucional: 02
(dois)
* COROLLA SEDAN XEI 1.8 16V FLEX - GMF 5768;
* CRUZE SEDAN LT NB 1.8 16V FLEXPOWER - GMF
7621.
Quantidade de Veículos de Serviços Comuns:
10 (dez)
* PARATI 1.6 MI TOTALFLEX GIV - GMF 6393;
* PARATI 1.6 MI TOTALFLEX GIV - GMF 6394;
* RANGER CAB DUP XL 3.0 PSE 4X4 - GMF 6596;
* DUCATO MINIBUS T BAIXO 2.3 JET - GMF 6581;
* COROLLA SEDAN XEI 1.8 16V FLEX - GMF 5807;
* CRUZE SEDAN LT 1.8 16V FLEX - GMF 7263;
* CRUZE SEDAN LT 1.8 16V FLEX - GMF 7267;
* JIPE PAJERO 4x4 FLEX - GMF 8052;
* JIPE PAJERO 4x4 FLEX - GMF 8053;
* CAMINHÃO ATEGO 1725 EL 4X2 - JJL 1797;
Total de Veículos: 12 (doze)

d) Média anual de quilômetros rodados, por grupo de
Veículos de Transporte Institucional: 27.407 km/ano
veículos, segundo a classificação contida na letra “c” supra; Média: 13.703,50 km/veículo
Veículos de Serviços Comuns: 159.153 km/ano
Média: 15.915,30 km/veículo
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e)

Idade média da frota, por grupo de veículos;

Veículos de Transporte Institucional: 6 Anos (idade média)
Veículos de Serviços Comuns: 6 anos (idade média)

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

PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT
Total: R$ 914,94
MANUTENÇÃO DA FROTA
(PEÇAS/LUBRIFICANTES/MÃO-DE-OBRA/DENTRE
OUTROS)
Total: R$ 54.253,88
PAGAMENTO DE SEGURO FROTA
Total: R$ 13.900,00
COMBUSTÍVEIS
Total: R$ 92.306,37
MANUTENÇÃO LAVAGEM DE VEÍCULOS
Total: R$ 0,00
MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA
Total: R$ 170.739,71
OUTROS (relacionar)
* FUNÇÃO GRATIFICADA DO COORDENADOR DE
TRANSPORTES R$ 10.694,04
* FUNÇÃO GRATIFICADA DO COORDENADOR DE
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS R$ 7.194,60
* FUNÇÃO GRATIFICADA DO COORDENADOR DE
TRANSPORTES SUBSTITUTO DURANTE
AFASTAMENTO LEGAL DO COORDENADOR R$
1.490,72
TOTAL GERAL R$ 351.494,26

g)

Plano de substituição da frota;

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

No momento, julga-se inviável ao Instituto Federal de
Educação Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Reitoria (em termos econômicos e operacionais) devido a
demanda por solicitações de viagens e o aumento das
atividades institucionais e demais deslocamentos. Sendo
assim, optamos por manter o contrato com a empresa de
locação, concomitante com o trabalho de nossa equipe,
viagens e missões institucionais.
Não se aplica..
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i)
Estrutura de controles de que a UJ dispõe para
assegurar uma prestação eficiente e econômica do serviço
de transporte

A Reitoria conta com a Coordenação de Transporte, que
controla o fluxo de seus veículos através de relatórios de
viagens, requisições de serviço e de viagem, relatórios de
manutenção e relatórios de consumo de combustíveis. Além
desta, conta também com a Coordenação de Manutenção de
Veículos, responsável especificamente pela manutenção da
frota. Em 2017, a Reitoria implantou o sistema
informatizado para controles relativos ao transporte, CFV Controle de Frota de Veículos.

j)
Política de destinação de os veículos inservíveis ou
fora de uso e informações gerenciais sobre veículos nessas
condições

Quantidade de Veículos de Transporte Institucional inservíveis ou fora de uso: nenhum.
Quantidade de Veículos de Serviços Comuns - inservíveis
ou fora de uso: nenhum.
Total de Veículos- inservíveis ou fora de uso: nenhum.

k)
Procedimentos de desfazimento de veículos
inservíveis ou fora de uso

Não houve desfazimento de veículos em 2017

Fonte: Pró-Reitoria de Administração
Quadro 152 - Frota de Veículos Automotores a Serviço da UG, mas contratada de terceiros - Reitoria

Identificação do Campus
INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO CAMPUS REITORIA
Nome
a)
Estudos técnicos realizados para a opção pela
Como não há um plano de substituição da frota, devido a
terceirização da frota e dos serviços de transporte;
restrições orçamentárias, optamos por manter o contrato
com a empresa de locação, concomitante com o trabalho de
nossa equipe, viagens e missões institucionais.
b)
Nome e CNPJ da empresa contratada para a prestação Minas Mais Produtos Alimentícios e Serviços LTDA do serviço de
EPP. CNPJ: 14.071.685/0001-71
c)
Tipo de licitação efetuada, nº do contrato assinado,
vigência do contrato, valor contratado e valores pagos
desde a contratação até o exercício de referência do
Relatório de Gestão;

Pregão Eletrônico 74/2013
Contrato 24/2014
Valor do Contrato R$ 350.175,00
Vigência 20/09/2017 A 19/09/2018
Valor Total Pago (2017): R$ 66.642,04

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

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

Lei nº 9.327 de 09/12/1996; Lei nº 1.081 de 13/04/1950;
Decreto nº 6.403 de 17/03/2008 e IN/SLTI/MPOG 03 de
15/05/2008.
Resolução nº 4.777 de 06 de Julho de 2015 da ANTT,
Decreto nº 44035 de 01/06/2005 do DER-MG.
Sem esta locação as atividades institucionais seriam
cerceadas haja vista que o custo de mão de obra, e insumos
em geral, manutenção e demais despesas não justifica a
aquisição dos veículos.
Veículos de Transporte Institucional:
Não se aplica.
Veículos de Serviços Comuns:
* FIAT PALIO WAY FIRE FLEX - OXJ 8819;
* FIAT PALIO ATRACTIVE - PWI 6660;
* VOLKSWAGEN VOYAGE - FRL 8311;
* HYUNDAI IX35 - PVF 0207;
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* CHEVROLET CAPTIVA - PVE 3412;
* HONDA CITY - PWU 2324.
Total de Veículos: 06 (seis)
g)
Média anual de quilômetros rodados, por grupo de
veículos, segundo a classificação referida no atendimento
da letra “f” supra;
h)

Idade média anual, por grupo de veículos;

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

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

Veículos de Transporte Institucional:
Não se aplica.
Veículos de Serviços Comuns: 21.262 km/ano
Média: 3.543,67 km/veículo
Veículos de Transporte Institucional:
Não se aplica.
Veículos de Serviços Comuns: 2,17 anos (idade média)
Não se aplica., pois os valores estão inclusos no contrato.

A Reitoria conta com a Coordenação de Transporte e
Coordenação de Manutenção de Veículos que executam os
controles de transporte, acompanhamento e fiscalização
dos contratos.

Fonte: Pró-Reitoria de Administração
Quadro 153 - Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Unidade Jurisdicionada –Campus Paracatu

Identificação do Campus
INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO - CAMPUS PARACATU

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

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

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

O campus manteve a frota de veículos de modo a atender
as necessidades administrativas, acadêmica e da
administração de forma eficiente.

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

Quantidade de Veículos de Transporte Institucional: 0
Quantidade de Veículos de Serviços Comuns: 07 (sete)
veículos: uma Van, uma pickup S10, uma Caminhonete
MitshubishiTriton L200, um automóvel Fiat Idea, um
caminhão pequeno F 4000, uma Kombi e um Gevrolet
Spin.

Total de Veículos: 07
d) Média anual de quilômetros rodados, por grupo de
Veículos de Transporte Institucional: nenhum
veículos, segundo a classificação contida na letra “c” supra;
Média: ............. km/veículo
Veículos de Serviços Comuns: 57599 km/ano
Média: 8228,4 km/veículo
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e)

Idade média da frota, por grupo de veículos;

Veículos de Transporte Institucional:
nenhum
Veículos de Serviços Comuns: 5,8 anos (idade média)

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

PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT
Total: R$ 786,86
MANUTENÇÃO DA FROTA
(PEÇAS/LUBRIFICANTES/MÃO-DE-OBRA/DENTRE
OUTROS)
Total: R$ 8.844,07
PAGAMENTO DE SEGURO FROTA
Total: R$ 9.474,86
COMBUSTÍVEIS
Total: R$ 19.728,81
MANUTENÇÃO LAVAGEM DE VEÍCULOS
Total: R$ 0,00
MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA
Total: R$ 0.00
OUTROS (relacionar)
Total: R$ 38.047,74

g)

TOTAL GERAL R$ 38.047,74
Não se aplica..

Plano de substituição da frota;

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

Não se aplica..
São realizados controles e registros de quilometragens,
abastecimentos e manutenção, com as atividades
coordenadas pela Coordenação de Serviços de Apoio do
campus Paracatu.
Quantidade de Veículos de Transporte Institucional inservíveis ou fora de uso: nenhum

j) Política de destinação de os veículos inservíveis ou fora
de uso e informações gerenciais sobre veículos nessas
condições

Quantidade de Veículos de Serviços Comuns - inservíveis
ou fora de uso: nenhum
Total de Veículos- inservíveis ou fora de uso: nenhum

f)
Procedimentos de desfazimento de veículos
inservíveis ou fora de uso

Não houve desfazimento de veículos em 2017.

Fonte: Pró-Reitoria de Administração
Quadro 154 - Frota de Veículos Automotores a Serviço da UG, mas contratada de terceiros –Campus Paracatu

Identificação do Campus
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INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO - CAMPUS PARACATU
Nome
a)
Estudos técnicos realizados para a opção pela
Optamos pela contratação de empresa especializada em
terceirização da frota e dos serviços de transporte;
transporte coletivo e viagem, pela necessidade de motorista
com carteira de habilitação tipo D, pelo custo do seguro, e
pelo custo de manutenção e limpeza de um ônibus .
b)
Nome e CNPJ da empresa contratada para a prestação GAUCHO TURISMO LTDA ME CNPJ 71.294.664/0001 do serviço de
59
c)
Tipo de licitação efetuada, nº do contrato assinado,
vigência do contrato, valor contratado e valores pagos
desde a contratação até o exercício de referência do
Relatório de Gestão;

Pregão eletrônico SRP 05/2015 - Ata de Registro de Preço
vigente até 15/06/2016 - Valor contratado R$ 4,50/Km
(onibus); R$ 3,37/Km (microonibus).
Pregão eletrônico SRP 04- 2016 - Ata de Registro de preço
vigente até 16/06/2017 - Valor R$5,01/Km (onibus); R$
3,01/Km (microonibus) Valor Global da Ata R$ 240.600,00
Valor pago em 2017: R$74.502,70

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

Lei nº 9.327 de 09/12/1996; Lei nº 1.081 de 13/04/1950;
Decreto nº 6.403 de 17/03/2008 e IN/SLTI/MPOG 03 de
15/05/2008.
Resolução nº 4.777 de 06 de Julho de 2015 da ANTT,
Decreto nº 44035 de 01/06/2005 do DER-MG.

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

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

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

Veículos de Transporte Institucional:
Veículos de Serviços Comuns:
Não há quantidade exata de veículos pois os mesmos são
solicitados à empresa quando da viagens de alunos. No ano
de 2017 foram 14.870 Km
no valor total de R$74.502,70
Total de Veículos: Não se aplica.

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

Veículos de Transporte Institucional: Não se aplica.
Média: ............. km/veículo - Não se aplica.
Veículos de Serviços Comuns: 14.870 km/ano

h)

Idade média anual, por grupo de veículos;

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

Não há apuração junto à empresa contratada.

Todas as despesas ocorrem por conta da contratada.
Relatório de solicitação e acompanhamento de viagem. A
cada viagem um relatório específico onde o professor
responsável pela viagem efetua a fiscalização do serviço
prestado.

Fonte: Pró-Reitoria de Administração
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Quadro 155 - Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Unidade Jurisdicionada – Campus Uberaba

Identificação do Campus
INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO - CAMPUS UBERABA

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

Lei nº 9.327 de 09/12/1996; Decreto nº 6.403 de
17/03/2008 e IN/SLTI/MPOG 03 de 15/05/2008;
Grande parte das atividades desenvolvidas no IFTM
necessitam de transporte, seja de pessoal, de carga
ou agrícola.

c)
Quantidade de veículos em uso ou na responsabilidade da UJ, Quantidade de Veículos de Transporte Institucional:
discriminados por grupos, segundo a classificação que lhes seja
nenhum
dada pela UJ (por exemplo, veículos de representação, veículos de
transporte institucional etc.), bem como sua totalização por grupo e
geral;
Quantidade de Veículos de Serviços Comuns: 33

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

e)

Idade média da frota, por grupo de veículos;

Total de Veículos: 33
Veículos de Transporte Institucional: ..............
km/ano
Média: ............. km/veículo
Veículos de Serviços Comuns: 127.686 km/ano
Média: 3.869,27 km/veículo
Veículos de Transporte Institucional: ........... Anos
(idade média)
Veículos de Serviços Comuns: .16,6 anos (idade
média)

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

PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
Total: R$ 2.648,25
MANUTENÇÃO DA FROTA
(PEÇAS/LUBRIFICANTES/MÃO-DEOBRA/DENTRE OUTROS)
Total: R$35.680,90
PAGAMENTO DE SEGURO FROTA
Total: R$34.720,20
COMBUSTÍVEIS
Total: R$96.383,11
MANUTENÇÃO LAVAGEM DE VEÍCULOS
Total: R$
MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA
Total: R$ 62.611,21
OUTROS (relacionar)
Total: R$
TOTAL GERAL.................................................. R$

g)

Há previsão orçamentária para o exercício de 2018
para aquisição de um veículo de passeio e duas
motocicletas, desde que haja autorização do MPOG.

Plano de substituição da frota;
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h)

Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação;

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

Nas atividades meio opta-se pela utilização da frota
própria, considerando o elevado número de
demandas que, se forem atendidas por meio de
locação, onerariam o erário.
São realizados controles e registros de
quilometragens, abastecimentos e manutenção ,
cujas atividades são coordenadas pela Coordenação
de Transporte e Segurança do campus Uberaba.
Quantidade de Veículos de Transporte Institucional
- inservíveis ou fora de uso:
nenhum

j) Política de destinação de os veículos inservíveis ou fora de uso e
informações gerenciais sobre veículos nessas condições

Quantidade de Veículos de Serviços Comuns inservíveis ou fora de uso: 07
Total de Veículos- inservíveis ou fora de uso: 07

f)
Procedimentos de desfazimento de veículos inservíveis ou
fora de uso

Foi iniciado o processo para contratação de serviços
de Leiloeiro Público Oficial para realização de
leilão de bens móveis patrimoniais e inservíveis.

Fonte: Pró-Reitoria de Administração
Quadro 156 - Frota de Veículos Automotores a Serviço da UG, mas contratada de terceiros –Campus Uberaba

Identificação do Campus
INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO - CAMPUS UBERABA

Nome
a)
Estudos técnicos realizados para a opção pela terceirização da Constatação do número insuficiente da frota oficial
frota e dos serviços de transporte;
em razão da demanda de transporte simultâneos de
visitas técnicas e também em função do crescimento
do número de alunos e cursos oferecidos.
b)
Nome e CNPJ da empresa contratada para a prestação do
Palmas Comércio e Transportes Ltda Epp, CNPJ
serviço de
64.481.856/0001-09.
c)
Tipo de licitação efetuada, nº do contrato assinado, vigência
do contrato, valor contratado e valores pagos desde a contratação
até o exercício de referência do Relatório de Gestão;

Pregão Eletrônico do tipo Registro de preços nº
30/2016. Vigência: 26/04/2017 a 25/04/2018. Valor
executado no exercício de 2017: R$440.645,78.

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

Lei nº 9.327 de 09/12/1996; Lei nº 1.081 de
13/04/1950; Decreto nº 6.403 de 17/03/2008 e
IN/SLTI/MPOG 03 de 15/05/2008.
Resolução nº 4.777 de 06 de Julho de 2015 da
ANTT, Decreto nº 44035 de 01/06/2005 do DERMG.
A contratação de empresa especializada na
prestação de serviço de transporte rodoviário
intermunicipal e interestadual de passageiros se
justifica devido ao fato de o IFTM Campus Uberaba
não possuir frota de veículos suficiente para atender
a demanda relacionadas às atividades fim (ensino,
pesquisa e extensão), como a participação dos
alunos em viagens técnicas, apresentação de
trabalhos e seminários e em atividades conjuntas
entre os Campi e outras instituições.

e)
Importância e impacto da frota de veículos sobre as
atividades da UJ;
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f)
Quantidade de veículos existentes, discriminados por grupos, Veículos de Transporte Institucional:
segundo a classificação que lhes seja dada pela UJ (por exemplo,
(definição abaixo)
veículos de representação, veículos de transporte institucional etc.),
bem como sua totalização por grupo e geral;
Veículos de Serviços Comuns:
(definição abaixo)
Total de Veículos: A contratação é realizada por
quilometragem e conforme a necessidade de
realização de transporte.
g)
Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos,
segundo a classificação referida no atendimento da letra “f” supra;

h)

Idade média anual, por grupo de veículos;

Veículos de Transporte Institucional: ..............
km/ano
Média: ............. km/veículo
Veículos de Serviços Comuns: 71.465 km/ano
Média: ............. km/veículo
Não há apuração junto à empresa contratada.

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

Não se aplica..

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

Os controles são realizados através de requisições
de transportes, planilhas para controle de
quilometragens, bem como a ampla fiscalização dos
serviços contratados.

Fonte: Pró-Reitoria de Administração
Quadro 157 - Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Unidade Jurisdicionada – Campus Ituiutaba

Identificação do Campus
INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO - CAMPUS ITUIUTABA

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

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

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

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

c)
Quantidade de veículos em uso ou na responsabilidade da UJ, Quantidade de Veículos de Transporte Institucional:
discriminados por grupos, segundo a classificação que lhes seja
nenhum
dada pela UJ (por exemplo, veículos de representação, veículos de
transporte institucional etc.), bem como sua totalização por grupo e
geral;
Quantidade de Veículos de Serviços Comuns: 08

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

Total de Veículos: 08
Veículos de Transporte Institucional: nenhum
Média: ............. km/veículo
Veículos de Serviços Comuns: 59.176 km/ano
Média: 7397 km/veículo

e)

Idade média da frota, por grupo de veículos;

Veículos de Transporte Institucional: nenhum
Veículos de Serviços Comuns: 12,5 anos (idade
média)
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f)
Custos associados à manutenção da frota (Por exemplo,
gastos com combustíveis e lubrificantes, revisões periódicas,
seguros obrigatórios, pessoal responsável pela administração da
frota, entre outros);

PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
Total: R$ 960,54
MANUTENÇÃO DA FROTA
(PEÇAS/LUBRIFICANTES/MÃO-DEOBRA/DENTRE OUTROS)
Total: R$ 46.476,11
PAGAMENTO DE SEGURO FROTA
Total: R$ 8.000,00
COMBUSTÍVEIS
Total: R$ 35.133,28
MANUTENÇÃO LAVAGEM DE VEÍCULOS
Total: R$ 0,00
MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA
Total: R$ 0,00
OUTROS (relacionar)
Total: R$ 0,00
TOTAL GERAL.................................................. R$

g)

Plano de substituição da frota;

Não se aplica..

h)

Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação;

Não se aplica..

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

São realizados controles e registros de
quilometragens, abastecimentos e manutenção,
utilizando planilhas avulsas Excel, objetivando a
otimização dinâmica da prestação de serviço e
economia na área de transporte. As atividades ficam
a cargo da Coordenação de Administração do
campus.
Quantidade de Veículos de Transporte Institucional
- inservíveis ou fora de uso: nenhum

j) Política de destinação de os veículos inservíveis ou fora de uso e
informações gerenciais sobre veículos nessas condições

Quantidade de Veículos de Serviços Comuns inservíveis ou fora de uso: nenhum
Total de Veículos- inservíveis ou fora de uso:
nenhum

f)
Procedimentos de desfazimento de veículos inservíveis ou
fora de uso

Não houve desfazimento de veículos em 2017.

Fonte: Pró-Reitoria de Administração
Quadro 158 - Frota de Veículos Automotores a Serviço da UG, mas contratada de terceiros – Campus Ituiutaba

Identificação do Campus
INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO - CAMPUS ITUIUTABA

Nome
a)
Estudos técnicos realizados para a opção pela terceirização da Para atender a demanda quando das necessidades de
frota e dos serviços de transporte;
deslocamento dos alunos e servidores, já que o
Campus não dispõe de veículos nem motoristas na
quantidade necessária para tal, gerando um custo
menor que a aquisição de mais veículos.
b)
Nome e CNPJ da empresa contratada para a prestação do
serviço de

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

Pregão Eletrônico 08/2016 Contrato 13/2016
com vigência até 24.10.2018 no valor de R$
397.600,00. Em 2017 foi pago o valor de
R$58.779,78

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

Permitiu o melhor atendimento as demandas de
visitas técnicas e viagens com finalidade de atender
atividades de ensino, pesquisa e extensão.

f)
Quantidade de veículos existentes, discriminados por grupos, Veículos de Transporte Institucional:
segundo a classificação que lhes seja dada pela UJ (por exemplo,
(definição abaixo)
veículos de representação, veículos de transporte institucional etc.),
bem como sua totalização por grupo e geral;
Veículos de Serviços Comuns:
(definição abaixo)
Total de Veículos:
g)
Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos,
segundo a classificação referida no atendimento da letra “f” supra;

h)

Idade média anual, por grupo de veículos;

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

Veículos de Transporte Institucional: ..............
km/ano
Média: ............. km/veículo
Veículos de Serviços Comuns: .............. km/ano
Média: ............. km/veículo
Veículos de Transporte Institucional: ........... Anos
(idade média)
Veículos de Serviços Comuns: ........... anos (idade
média)
O Contrato prevê a prestação de serviço de
transporte de passageiros e carga com todos os
custos inclusos.

Não se aplica.

Fonte: Pró-Reitoria de Administração
Quadro 159 - Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Unidade Jurisdicionada – Campus Uberlândia

Identificação do Campus
IFTM - CAMPUS UBERLÂNDIA-2018

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

Lei nº 9.327 de 09/12/1996; Decreto nº 6.403 de
17/03/2008 e IN/SLTI/MPOG 03 de 15/05/2008;
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b)
Importância e impacto da frota de veículos sobre as
atividades da UJ;

Cabe esclarecer neste item que a Unidade (IFTM Campus Uberlândia) situa-se na Zona Rural de
Uberlândia, a cerca de 25 km do centro da cidade.
Por conta disso todas as atividades a serem
desenvolvidas na cidade dependem da nossa
estrutura de transporte. Ressaltamos, portanto, que
esse serviço é de suma importância para o bom
desenvolvimento da nossa atividade e desempenho
da nossa missão.
Nesse contexto, destacamos como serviços
essenciais que dependem do uso da frota, as
atividades administrativas tais como serviços
bancários, malotes e correios e a relação com o
comércio local e prestadoras de serviços, apoio aos
setores de produção, assim como as atividades
pedagógicas como por exemplo, visitas técnicas
(viagens municipais e intermunicipais e até
interestaduais), atendimentos emergenciais aos
alunos . Vale destacar também o transporte de
servidores em viagens a serviço, inclusive viagens
para Uberaba para o cumprimento de suas agendas
em reuniões e demais atividades junto a nossa
Reitoria.
c)
Quantidade de veículos em uso ou na responsabilidade da UJ, Quantidade de Veículos de Transporte Institucional:
discriminados por grupos, segundo a classificação que lhes seja
nenhum
dada pela UJ (por exemplo, veículos de representação, veículos de Quantidade de Veículos de Serviços Comuns:
transporte institucional etc.), bem como sua totalização por grupo e 24(vinte e quatro)sendo:
geral;
06 (SEIS)) em processo de desfazimento: 05
(cinco) do GRUPO IV/B-1 e 1 (um) GRUPO
IV/D;
02 (DOIS) fora de uso do GRUPO IV/B-1;
16 (DEZESSEIS)em uso:, 01 (um) do GRUPO
IV/B-2, 01 (um) do GRUPO IV/E-1, 03 (três) do
GRUPO IV/D e 11(onze) do GRUPO IV/B-1.
Total de Veículos: 24 (vinte e quatro).
d) Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos,
Veículos de Serviços Comuns:104.304..km/ano
segundo a classificação contida na letra “c” supra;
Média: ......... 6519 km/veículo;
e)

Idade média da frota, por grupo de veículos;

GRUPO IV/B-2: 02 (dois) anos.
GRUTO IV/B-1: 13 anos
GRUPO IV/E: 9 anos
GRUPO IV/D: 13 anos
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f)
Custos associados à manutenção da frota (Por exemplo,
gastos com combustíveis e lubrificantes, revisões periódicas,
seguros obrigatórios, pessoal responsável pela administração da
frota, entre outros);

PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
Total: R$ 2.112,92
MANUTENÇÃO DA FROTA
(PEÇAS/LUBRIFICANTES/MÃO-DEOBRA/DENTRE OUTROS)
Total: R$ 66.372,37
PAGAMENTO DE SEGURO FROTA
Total: R$ 15.000,00
COMBUSTÍVEIS
Total: R$ 54.567,85
MANUTENÇÃO LAVAGEM DE VEÍCULOS
Total: está incluso na manutenção
MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA
Total: R$ 663,70 (taxa de adm. de contrato)
OUTROS:combustivel para maquinas de cortar
grama:
Total: R$ 2.351,66
TOTAL GERAL: R$ 141.068,50

g)

Plano de substituição da frota;

Um veículo do GRUPO IV/D transporte coletivo
rodoviário de 40 lugares ou mais com motor
traseiro.

h)

Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação;

O Campus possui motoristas efetivos no quadro.

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

O controle da frota do Campus é de
responsabilidade da Coordenação de Transporte e
Segurança (CTS) com atribuições de realizar os
controles e registros de quilometragens,
abastecimentos e manutenção.

j) Política de destinação de os veículos inservíveis ou fora de uso e
informações gerenciais sobre veículos nessas condições

Tem 06 (seis) veículos em processo de
desfazimento, 02 (dois) fora de uso e 02 (dois)
passivo de doação.

k)
Procedimentos de desfazimento de veículos inservíveis ou
fora de uso

• O Processo nº 232010005642012-23 (Data de
início do processo 07/11/2012), cuja finalidade é
para desfazimento de veículos do IFTM - Campus
Uberlândia se encontra em andamento, visto que a
administração tem enfrentado várias dificuldades
em sua execução. O processo já possui análise
jurídica e neste momento está sendo realizado a
baixa dos veículos junto ao DETRAN - MG.

h)

O Campus possui motoristas efetivos no quadro.

Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação;

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

j) Política de destinação de os veículos inservíveis ou fora de uso e
informações gerenciais sobre veículos nessas condições

São realizados controles e registros de
quilometragens, abastecimentos e manutenção,
utilizando planilhas avulsas Excel, objetivando a
otimização dinâmica da prestação de serviço e
economia na área de transporte. As atividades ficam
a cargo da Coordenação de Administração do
campus.
Tem 06 (seis) veículos em processo de
desfazimento, 02 (dois) fora de uso e 02 (dois)
passivo de doação.
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f)
Procedimentos de desfazimento de veículos inservíveis ou
fora de uso

• O Processo nº 232010005642012-23 (Data de
início do processo 07/11/2012), cuja finalidade é
para desfazimento de veículos do IFTM - Campus
Uberlândia se encontra em andamento, visto que a
administração tem enfrentado várias dificuldades
em sua execução. O processo já possui análise
jurídica e sua última movimentação foi para efetivar
a baixa dos veículos junto ao DETRAN - MG.

Fonte: Pró-Reitoria de Administração
Quadro 160 - Frota de Veículos Automotores a Serviço da UG, mas contratada de terceiros – Campus Uberlândia

Identificação do Campus
IFTM - CAMPUS UBERLÂNDIA-2018

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

Não se aplica.

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

Não se aplica.

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

Não se aplica.

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

Não se aplica.

f)
Quantidade de veículos existentes, discriminados por grupos, Veículos de Transporte Institucional:
segundo a classificação que lhes seja dada pela UJ (por exemplo,
(definição abaixo)
veículos de representação, veículos de transporte institucional etc.),
bem como sua totalização por grupo e geral; 00(zero)
Veículos de Serviços Comuns:
(definição abaixo)
Total de Veículos: 00 (zero)

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

h)

Idade média anual, por grupo de veículos;

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

NÃO DE APLICA
Veículos de Transporte Institucional: ..............
km/ano
Média: ............. km/veículo
Veículos de Serviços Comuns: .............. km/ano
Média: ............. km/veículo
Veículos de Transporte Institucional: ........... Anos
(idade média)
Veículos de Serviços Comuns: ........... anos (idade
média)
Não se aplica.

Página 194 de 394

Relatório de Gestão 2017IFTM
Estrutura de controle existente na UJ para assegurar a prestação do
serviço de transporte de forma eficiente e de acordo com a
legislação vigente

Não se aplica.

h)

Veículos de Transporte Institucional: ........... Anos
(idade média)

Idade média anual, por grupo de veículos;

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

Veículos de Serviços Comuns: ........... anos (idade
média)
Não se aplica.

Não se aplica.

Fonte: Pró-Reitoria de Administração
Quadro 161 - Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Unidade Jurisdicionada – Campus Patrocínio

Identificação do Campus
INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO - CAMPUS PATROCÍNIO

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

Lei nº 9.327 de 09/12/1996; Decreto nº 6.403 de
17/03/2008 e IN/SLTI/MPOG 03 de 15/05/2008;
Devido ao processo de expansão do Campus e o
aumento significativo de servidores, tornou-se
extremamente importante para a instituição manter
a frota de veículos de modo a atender as
necessidades administrativas, acadêmica da
administração de forma eficiente.

c)
Quantidade de veículos em uso ou na responsabilidade da UJ, Quantidade de Veículos de Transporte Institucional:
discriminados por grupos, segundo a classificação que lhes seja
nenhum
dada pela UJ (por exemplo, veículos de representação, veículos de
transporte institucional etc.), bem como sua totalização por grupo e Quantidade de Veículos de Serviços Comuns:
geral;
Total de Veículos: 04 (QUATRO)
01 CRUZE LT 1.8 16V FLEX 2013 ....... PLACA:
GMF-7268
01 SAVEIRO 1.6 MI FLEX CE ANO: 2013 .....
PLACA: GMF-7092
01 SANTANA 1.8 MI 4P ANO: 2003 ..... PLACA:
GMF-4290
01
MICROONIBUS(URBANO) ANO: 2010
......PLACA: GMF-6290
d) Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos,
Veículos de Transporte Institucional: nenhum
segundo a classificação contida na letra “c” supra;
Média: Não se aplica. km/veículo
Veículos de Serviços Comuns: 55.406km/ano
Média: 13.851,5 km/veículo
e)

Idade média da frota, por grupo de veículos;

Veículos de Transporte Institucional: nenhum
Veículos de Serviços Comuns: 7,25 anos (idade
média)
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f)
Custos associados à manutenção da frota (Por exemplo,
gastos com combustíveis e lubrificantes, revisões periódicas,
seguros obrigatórios, pessoal responsável pela administração da
frota, entre outros);

PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
Total: R$ 363,31
MANUTENÇÃO DA FROTA
(PEÇAS/LUBRIFICANTES/MÃO-DEOBRA/DENTRE OUTROS)
Total: R$ 19.511,91
PAGAMENTO DE SEGURO FROTA
Total: R$ 11.423,70
COMBUSTÍVEIS
Total: R$ 27.799,31
MANUTENÇÃO LAVAGEM DE VEÍCULOS
Total: R$ 0,00
MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA
Total: R$ 104.697,60
OUTROS (relacionar)
Total: R$ 0,00
TOTAL GERAL..............: 163.795,83

g)

Plano de substituição da frota;

Não se aplica.

h)

Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação;

Não se aplica.

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

j) Política de destinação de os veículos inservíveis ou fora de uso e
informações gerenciais sobre veículos nessas condições

O Campus conta com um servidor que controla o
fluxo de seus veículos, solicitações de transporte,
relatórios de manutenção e relatórios de consumo
de combustíveis. Essas atividades estão sob a
coordenação da CGAP - Coordenação Geral de
Administração e Planejamento do campus
Patrocínio.
Quantidade de Veículos de Transporte Institucional
- inservíveis ou fora de uso:
nenhum
Quantidade de Veículos de Serviços Comuns inservíveis ou fora de uso: nenhum
Total de Veículos- inservíveis ou fora de uso:
nenhum

f)
Procedimentos de desfazimento de veículos inservíveis ou
fora de uso

Não houve desfazimento de veículos em 2017.

Fonte: Pró-Reitoria de Administração
Quadro 162 - Frota de Veículos Automotores a Serviço da UG, mas contratada de terceiros –Campus Patrocínio

Identificação do Campus
INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO - CAMPUS PATROCÍNIO

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

Não se aplica.

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

Não se aplica.
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d) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização
da frota de veículos;

Não se aplica.

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

Não se aplica.

f)
Quantidade de veículos existentes, discriminados por grupos, Não se aplica.
segundo a classificação que lhes seja dada pela UJ (por exemplo,
veículos de representação, veículos de transporte institucional etc.),
bem como sua totalização por grupo e geral;
g)
Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos,
segundo a classificação referida no atendimento da letra “f” supra;
h)
Idade média anual, por grupo de veículos;

Não se aplica.

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

Não se aplica.

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

Não se aplica.

Não se aplica.

Fonte: Pró-Reitoria de Administração
Quadro 163 - Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Unidade Jurisdicionada – Campus Uberlândia Centro

Identificação do Campus
INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO - CAMPUS UBERLANDIA CENTRO

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

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

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

Realização de atividades administrativas, atividades
de extensão e transporte de servidores.

c)
Quantidade de veículos em uso ou na responsabilidade da UJ, Quantidade de Veículos de Transporte Institucional:
discriminados por grupos, segundo a classificação que lhes seja
nenhum
dada pela UJ (por exemplo, veículos de representação, veículos de
transporte institucional etc.), bem como sua totalização por grupo e Quantidade de Veículos de Serviços Comuns: 2
geral;
Total de Veículos: 2
d) Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos,
segundo a classificação contida na letra “c” supra;

Veículos de Transporte Institucional: nenhum
Média: ............. km/veículo
Veículos de Serviços Comuns: 14.219 km/ano
Média: 7.109,5 km/veículo

e)

Idade média da frota, por grupo de veículos;

Veículos de Transporte Institucional: nenhum
Veículos de Serviços Comuns: 5,5 anos (idade
média)
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f)
Custos associados à manutenção da frota (Por exemplo,
gastos com combustíveis e lubrificantes, revisões periódicas,
seguros obrigatórios, pessoal responsável pela administração da
frota, entre outros);

PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
Total: R$ 138,65
MANUTENÇÃO DA FROTA
(PEÇAS/LUBRIFICANTES/MÃO-DEOBRA/DENTRE OUTROS)
Total: R$ 2.066,18
PAGAMENTO DE SEGURO FROTA
Total: R$ 1.000,00
COMBUSTÍVEIS
Total: R$ 4814,43
MANUTENÇÃO LAVAGEM DE VEÍCULOS
Total: R$ 200,00
MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA
Total: R$
OUTROS (relacionar)
Total: R$
TOTAL GERAL.................................................. R$
13.033,69

g)

Plano de substituição da frota;

Ainda não é necessário.

h)

Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação;

Não houve aquisição no período.

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

j) Política de destinação de os veículos inservíveis ou fora de uso e
informações gerenciais sobre veículos nessas condições

O controle é feito pelo responsável pelo Setor de
Transporte, que controla as solicitações de
transporte, o combustível e o estado dos veículos.
Quantidade de Veículos de Transporte Institucional
- inservíveis ou fora de uso: nenhum
Quantidade de Veículos de Serviços Comuns inservíveis ou fora de uso: nenhum
Total de Veículos- inservíveis ou fora de uso: 0

f)
Procedimentos de desfazimento de veículos inservíveis ou
fora de uso

Não houve desfazimento de veículos em 2017.

Fonte: Pró-Reitoria de Administração
Quadro 164 - Frota de Veículos Automotores a Serviço da UG, mas contratada de terceiros –Campus Uberlândia Centro

Identificação do Campus
INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO - CAMPUS UBERLANDIA CENTRO

Nome
a)
Estudos técnicos realizados para a opção pela terceirização da Análise dos custos de aquisição, manutenção e
frota e dos serviços de transporte;
proteção (estacionamento, seguro) dos veículos;
análise dos custos e dos benefícios de contratação
de empresa especializada.
b)
Nome e CNPJ da empresa contratada para a prestação do
Palmas Comércio e Transporte LTDA
serviço de
64.481.856/0001-09
c)
Tipo de licitação efetuada, nº do contrato assinado, vigência
Tipo de licitação: Pregão SPR (03/2015)
do contrato, valor contratado e valores pagos desde a contratação
Nº do contrato: 02/2015
até o exercício de referência do Relatório de Gestão;
Vigência do contrato: 08/04/2017 a 07/04/2018
Valor contratado: RS 750.200,00
Valor pago: R$ 157.836,63

Página 198 de 394

Relatório de Gestão 2017IFTM
d) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização
da frota de veículos;

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

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

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

O impacto causado pela contratação de serviço foi
financeiro, muito menor do que seria o da aquisição
e manutenção dos veículos.
f)
Quantidade de veículos existentes, discriminados por grupos, Veículos de Transporte Institucional: 0
segundo a classificação que lhes seja dada pela UJ (por exemplo,
(definição abaixo)
veículos de representação, veículos de transporte institucional etc.),
bem como sua totalização por grupo e geral;
Veículos de Serviços Comuns: 5 tipos
(definição abaixo)
Total de Veículos: 5 tipos
OBS: Os veículos contratados são van (mínimo de
15 lugares), micro-ônibus (mínimo de 26 lugares),
ônibus rodoviários (mínimo de 45 lugares), ônibus
coletivo (mínimo de 50 lugares) e de passeio 4
portas (mínimo motor 1.4).
g)
Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos,
segundo a classificação referida no atendimento da letra “f” supra;

h)

Idade média anual, por grupo de veículos;

Veículos de Transporte Institucional: ..............
km/ano
Média: ............. km/veículo
Veículos de Serviços Comuns: 17.925 km/ano
Média: 3.585 km/veículo
Veículos de Transporte Institucional: ........... Anos
(idade média)
Veículos de Serviços Comuns: 15 anos (idade
máxima do veículo utilizado na prestação do
serviço)
OBS: a idade preenchida não foi a média, e sim a
máxima permitida para que o veículo seja utilizado
na prestação do serviço, conforme termos do
Contrato 02/2015
Veículos de Serviços Comuns: ........... anos (idade
média)
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i)
Custos associados à manutenção da frota (Por exemplo,
gastos com combustíveis e lubrificantes, revisões periódicas,
seguros obrigatórios, pessoal responsável pela administração da
frota, entre outros), caso tais custos não estejam incluídos no
contrato firmado;
Estrutura de controle existente na UJ para assegurar a prestação do
serviço de transporte de forma eficiente e de acordo com a
legislação vigente

Os custos estão incluídos no contrato firmado.

O serviço é controlado pelo fiscal do contrato e pelo
fiscal substituto, que são a Coordenadora de Apoio
ao Estudante e o substituto de tal coordenação,
respectivamente.

Fonte: Pró-Reitoria de Administração
Quadro 165 - Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Unidade Jurisdicionada – Campus Patos de Minas

Identificação do Campus
INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO - CAMPUS PATOS DE MINAS

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

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

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

A frota de veículos existente é de grande
importância para o campus auxiliando no
transportes de servidores para atender as demandas
em viagens à serviço.
c)
Quantidade de veículos em uso ou na responsabilidade da UJ, Quantidade de Veículos de Transporte Institucional:
discriminados por grupos, segundo a classificação que lhes seja
nenhum
dada pela UJ (por exemplo, veículos de representação, veículos de
transporte institucional etc.), bem como sua totalização por grupo e Quantidade de Veículos de Serviços Comuns:
geral;
(definição abaixo) 2
Total de Veículos: 2
d) Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos,
segundo a classificação contida na letra “c” supra;

Veículos de Transporte Institucional: .nenhum
Média: ........... km/veículo
Veículos de Serviços Comuns: 51.796 km/ano
Média: 25.898 km/veículo

e)

Idade média da frota, por grupo de veículos;

Veículos de Transporte Institucional: .nenhum
Veículos de Serviços Comuns: ...6... anos (idade
média)
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f)
Custos associados à manutenção da frota (Por exemplo,
gastos com combustíveis e lubrificantes, revisões periódicas,
seguros obrigatórios, pessoal responsável pela administração da
frota, entre outros);

PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
Total: R$ 138,65
MANUTENÇÃO DA FROTA
(PEÇAS/LUBRIFICANTES/MÃO-DEOBRA/DENTRE OUTROS)
Total: R$ 6.167,43
PAGAMENTO DE SEGURO FROTA
Total: R$ 0,00
COMBUSTÍVEIS
Total: R$ 11.857,16
MANUTENÇÃO LAVAGEM DE VEÍCULOS
Total: R$ 0,00
MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA
Total: R$ 0,00
OUTROS (relacionar)
Total: R$ 0,00
TOTAL GERAL.................................................. R$

g)

Plano de substituição da frota;

Sem previsões de substituição da frota em função
da falta de recursos.

h)

Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação;

Os dois veículos existentes no campus foram
disponibilizados pela Reitoria.

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

No campus não há estrutura administrativa
específica para estas atividades, sendo os controles
efetuados por servidor ligado diretamente à Direção
Geral do campus.
Quantidade de Veículos de Transporte Institucional
- inservíveis ou fora de uso:
nenhum

j) Política de destinação de os veículos inservíveis ou fora de uso e
informações gerenciais sobre veículos nessas condições

Quantidade de Veículos de Serviços Comuns inservíveis ou fora de uso:
nenhum
Total de Veículos- inservíveis ou fora de uso:
nenhum

f)
Procedimentos de desfazimento de veículos inservíveis ou
fora de uso

Não houve desfazimento de veículos em 2017.

Fonte: Pró-Reitoria de Administração
Quadro 166 - Frota de Veículos Automotores a Serviço da UG, mas contratada de terceiros –Campus Patos de Minas

Identificação do Campus
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INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO - CAMPUS PATOS DE MINAS
Nome
a)
Estudos técnicos realizados para a opção pela terceirização da
Não há contratos.
frota e dos serviços de transporte;
b)
Nome e CNPJ da empresa contratada para a prestação do
serviço de
c)
Tipo de licitação efetuada, nº do contrato assinado, vigência
do contrato, valor contratado e valores pagos desde a contratação
até o exercício de referência do Relatório de Gestão;
d) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização
da frota de veículos;
e)
Importância e impacto da frota de veículos sobre as
atividades da UJ;

Não se aplica.
Não se aplica.
Não se aplica.
Não se aplica.

f)
Quantidade de veículos existentes, discriminados por grupos, Não se aplica.
segundo a classificação que lhes seja dada pela UJ (por exemplo,
veículos de representação, veículos de transporte institucional etc.),
bem como sua totalização por grupo e geral;
g)
Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos,
segundo a classificação referida no atendimento da letra “f” supra;

Não se aplica.

h)

Não se aplica.

Idade média anual, por grupo de veículos;

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

Não se aplica.

Não se aplica.

Fonte: Pró-Reitoria de Administração
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5.2.2 Política de destinação de veículos inservíveis ou fora de uso e informações gerenciais sobre
veículos nessas condições
Este tópico foi tratado em conjunto com a as análises apresentadas no tópico 5.2.1 (Gestão
da frota de veículos própria e terceirizada.
5.2.3 Gestão do patrimônio imobiliário da União
A seguir são apresentados quadros que demonstram a distribuição do imóveis que compõem
a estrutura do IFTM. Como proprietário, o IFTM possui imóveis em 9 cidades, sendo todos
registrados no sistema SPIUNET - Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da
União. Além desses imóveis o IFTM é cessionário de dois terrenos e um prédio com terreno, no
município de Uberaba, conforme dados a seguir:
a) Terreno situado no Parque Tecnológico da cidade de Uberaba/MG, com área de 14.080 m²,
onde foi construída, por este IFTM, e encontra-se em funcionamento a sede da sua Reitoria;
b) Terreno situado no Parque Tecnológico da cidade de Uberaba/MG, com área de
12.136,79 m², para futura instalação da Unidade II do Campus Uberaba;
c) Prédio situado no Parque Tecnológico da cidade de Uberaba/MG, com terreno totalizando
35.883,86 m², onde funciona o Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico , deste IFTM;
Ressalta-se que os imóveis listados acima não estão registrados no SPIUnet, uma vez que
não há opção no sistema para cadastrar imóvel cedido por terceiros à União.
Em relação aos imóveis funcionais, destacamos que o Campus Uberlândia localiza-se na área
rural e disponibiliza em torno de 100 vagas para alunos internos, por esse motivo possui diversos
imóveis funcionais que são ocupados com base no interesse da administração para atender estas
peculiaridades, ou seja, a locação ocorre para servidores que contribuem para o funcionamento e
manutenção deste Campus. Destaca-se que a manutenção é de responsabilidade dos ocupantes dos
imóveis e os valores referentes aos aluguéis são recolhidos através de GRU à Conta Única do
Tesouro Nacional. E, em 2017, dois imóveis deixaram de ser utilizados por servidores e passaram a
compor a estrutura física administrativa do campus. Com isso RIP 5403 00358.500-7 e o RIP 5403
00369.500-72017 saíram de "Imóveis Funcionais/Residenciais" passando para esta conta "Imóveis
Educacionais".
Quadro 167 - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

BRASIL

MINAS GERAIS

QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA
UNIÃO DE RESPONSABILIDADE DA UJ
EXERCÍCIO
2017
36

EXERCÍCIO 2016
36

CAMPINA VERDE
PARACATU

1

1

1

1

UBERABA

2

2

ITUIUTABA

3

3

UBERLÂNDIA

26

26

PATROCÍNIO

1

1
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EXTERIOR

UBERLÂNDIA CENTRO

1

1

PATOS DE MINAS

1

1

Subtotal Brasil

36

36

PAÍS 1

0

0

Subtotal Exterior

0

0

Total (Brasil + Exterior)

36

36

Fonte: Pró-Reitoria de Administração
Quadro 168 - Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ, exceto Imóvel Funcional

Regime

Estado de
Conservação

158099 4221 00014.500-6

21

4

158309 4939 00030.500-0

21

3

158310 5401 00055.500-3

21

2

158310 5401 00060.500-0

21

2

158311 4683 00019.500-9

21

3

158311 4683 00017.500-8

21

3

158311 4683 00021.500-0

21

3

158312 5403 00004.500-1

21

4

158312 5403 00353.500-0

21

4

158312 5403 00354.500-5

21

4

158312 5403 00360.500-8

21

4

158312 5403 00355.500-0

21

4

158312 5403 00356.500-6

21

4

158312 5403 00365.500-5

21

4

158312 5403 00379.500-1

21

4

158312 5403 00358.500-7

21

4

158312 5403 00357.500-1

21

4

158312 5403 00369.500-7

21

4

158312 5403 00377.500-0

21

4

159001 4961 00014.500-0

21

3

159002 5403 00424.500-5

21

4

159003 4959.00025.500-8

21

4

UG

RIP

Valor do Imóvel

Despesa no Exercício
Com
Com
Reformas Manutenção

2017

2016

2.881.903,38

2.881.903

5.699.798,95

2.889.055

19.042.208,22

18.995.085

-

17.944

5.842.459,94

5.842.460

-

-

3.181.030,60

3.181.031

-

-

22.805.838,97

22.731.304

920.247

37.432

11.469.538,00

11.469.538

-

-

28.646.184

27.847.784

798.400

376.623

140.710

140.710

-

-

227.469

227.469

-

-

121.055

121.055

-

-

178.008

178.008

140.711

140.711

112.775

112.775

163.163

163.163

178.475

-

199.507

199.507

142.306

-

339.080

339.080

3.064.255,16

3.064.255

-

17.439

7.780.388,62

7.719.041

-

34.612

20.920.610,44

20.920.610

1.319.086

-

334.097

25.096
8.770

-
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Total

133.277.476

129.164.545

3.371.830

517.916

Fonte:SPIUNET e SIAFI

O valor mais relevante de variação entre os exercícios de 2016 e 2017 ocorreu no imóvel do
Campus Paracatu. Assim, vale constar que o IFTM - Campus Paracatu é uma unidade em expansão
e que a cada ano incorpora novas benfeitorias. No decorrer do ano de 2017 houve a incorporação do
novo Bloco do Almoxarifado e Laboratórios, com a entrega de sua estrutura física, cabeamento
elétrico e estruturado, bem como a entrega da estrutura de drenagem de todo o campus. Essas novas
benfeitorias tiveram um custo de R$ 2.810.743,93 o que explica a variação de valores de um ano
para o outro.
No Campus Uberlândia dois imóveis deixaram de ser utilizados por servidores e passaram a
compor a estrutura física administrativa do campus. Com isso RIP 5403 00358.500-7 e o RIP 5403
00369.500-72017 saíram de "Imóveis Funcionais/Residenciais" passando para esta conta "Imóveis
Educacionais".
Quadro 169 - Discriminação de Imóveis Funcionais da União sob responsabilidade da UJ

Situação

RIP

Estado de
Conservação

158312

5403 00359.500-2

4

158312

5403 00361.500-3

4

158312

5403 00362.500-9

4

158312

5403 00363.500-4

4

158312

5403 00364.500-0

4

158312

5403 00366.500-0

4

158312

5403 00367.500-6

4

158312

5403 00368.500-1

4

158312

5403 00370.500-2

4

158312

5403 00372.500-3

4

158312

5403 00376.500-5

4

158312

5403 00378.500-6

4

158312

5403 00380.500-7

4

158312

5403 00371.500-8

4

158312

5403 00358.500-7

4

158312

5403 00369.500-7

4

Valor em
Data da
2016
Reavaliação
Ocupados
149.680,37
134.144,01
130.337,49
126.906,85
116.553,21
171.352,29
114.239,42
218.214,47
124.872,16
138.722,92
219.592,53
104.281,97
143.805,70
181.657,80
178.474,56
142.306
Vazios

Total

Despesa no Exercício

Valor do Imóvel

-

Valor em
2017

149.680,37
134.143,99
130.337,49
126.906,85
116.553,21
171.352,29
114.239,42
218.214,44
124.872,16
138.722,92
219.592,53
104.281,95
143.805,70
181.657,80
-

Com
Com
Reformas Manutenção
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00
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Fonte: Spiunet
Quadro 170 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros sob responsabilidade da UJ.

Benfeitorias
UG

158099
158099

Campus

REITORIA
CAUPT

Valor
Prazo
Concluído de
da
Benfeitorias Cessão
2017

Regime

Estado de
Conservação

21

2

31/05/2010 50 anos

21

2

27/10/2010 50 anos

Data da
Cessão

Despesa no Exercício
Com
Reformas
-

5.800.509
4.577.254

Total

126.234

10.377.763

Com
Manutenção

34.396
26.882

126.234

61.278

Fonte: Coordenação de Contabilidade - Reitoria

5.2.4 Cessão de espaços físicos e imóveis a órgãos e entidades públicas ou privadas
Quadro 171 - Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UJ- Campina Verde

Caracterização do
imóvel Objeto de
Cessão
Identificação do
Cessionário

Caracterização da
Cessão

RIP

4221.00014.500-6

Endereço

Rodovia BR 364, KM 137, S/N, Fazenda Campo Belo, Zona
Rural, Campina Verde, MG

CNPJ

21.627.969/0001-67

Nome ou Razão Social

RENATO NUNES FELIPE 00936104678

Atividade ou Ramo de
Atuação

Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para
consumo domiciliar

Forma de Seleção do
Cessionário

Convite nº 01/2017

Finalidade do Uso do
Espaço Cedido

Cantina com finalidade de exploração exclusiva no preparo e
venda de produtos alimentícios

Prazo da Cessão

12 meses (03/2017 a 02/2018)

Caracterização do espaço
cedido

Cantina

Valores e Benefícios
Recebidos pela UJ
Cedente

Contrato de concessão não onerosa.

Tratamento Contábil dos
Valores ou Benefícios

Não há tratamento contábil considerando que o contrato é uma
concessão não onerosa.

Forma de utilização dos
Recursos Recebidos

não se aplica

Forma de Rateio dos
Gastos Relacionados ao
Imóvel

A concessionária arca com as despesas mensais com energia
elétrica, água e gás, proporcionais à área ocupada bem como
tributos cobrados, conforme previsto no Contrato de Concessão,
com ressarcimento à cessionária.

Fonte: Coordenação de Licitações, Contratos e Compras - Reitoria
Quadro 172 - Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UG - Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico (CAUPT) Unidade I e Unidade II

Caracterização do
imóvel Objeto de
Cessão

RIP

Benfeitoria em imóvel de terceiros - Campus Avançado Uberaba
Parque Tecnológico (CAUPT) - Unidade I e Unidade II

Endereço

Unidade I - Av. Dr. Florestan Fernandes, n. 131,
Univerdecidade, Uberaba/MG. Unidade II - Av. Edilson
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Lamartine Mendes, 300, Bairro Parque das Américas, Uberaba,
MG.

Identificação do
Cessionário

Caracterização da
Cessão

CNPJ

17.480.291/0001-65

Nome ou Razão Social

Filadelfia Alimentos e Livros Ltda. - ME

Atividade ou Ramo de
Atuação

Cantinas - serviços de alimentação privativos

Forma de Seleção do
Cessionário

Convite nº 01/2016

Finalidade do Uso do
Espaço Cedido

Destinado a instalação de lanchonete, com finalidade de
exploração exclusiva no preparo e venda de produtos
alimentícios.

Prazo da Cessão

12 meses (06/2016 a 07/2017 e de 08/2017 a 07/2018 )

Caracterização do espaço
cedido

Lanchonete

Valores e Benefícios
Recebidos pela UJ
Cedente

Contrato de concessão não onerosa

Tratamento Contábil dos
Valores ou Benefícios

Não há tratamento contábil considerando que o contrato é uma
concessão não onerosa.

Forma de utilização dos
Recursos Recebidos

não se aplica

Forma de Rateio dos
Gastos Relacionados ao
Imóvel

A concessionária arca com as despesas mensais com energia
elétrica, água e gás, proporcionais à área ocupada bem como
tributos cobrados, conforme previsto no Contrato de Concessão,
com ressarcimento à cessionária.

Fonte: Coordenação de Licitações, Contratos e Compras - Reitoria
Quadro 173 - Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UG - Paracatu

Caracterização do
imóvel Objeto de
Cessão
Identificação do
Cessionário

Caracterização da
Cessão

RIP

Campus Paracatu: 493900030.500-0

Endereço

Rodovia MG 188 - KM 167 - CEP 38600-000 - Paracatu/MG

CNPJ

14.445.188/0001-96

Nome ou Razão Social

Maria da Consolação Silva Gomes-ME

Atividade ou Ramo de
Atuação

Restaurante e similares

Forma de Seleção do
Cessionário

Convite

Finalidade do Uso do
Espaço Cedido

Exploração comercial dos serviços de lanchonete/cantina.

Prazo da Cessão

01/02/2018 a 31/01/2019

Caracterização do espaço
cedido

Espaço físico composto de 43,25m² dentro das dependências do
IFTM - Campus Paracatu.

Valores e Benefícios
Recebidos pela UJ
Cedente

Valor recebido no ano de 2017: R$ 5.295,09

Tratamento Contábil dos
Valores ou Benefícios

Arrecadação via GRU e classificação em Receita com valor
bruto exploração de bens, direitos e serviços - 433110100

Forma de utilização dos
Recursos Recebidos

Manutenção do Campus.
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Forma de Rateio dos
Gastos Relacionados ao
Imóvel

Esgoto: valor total mensal da conta é proporcional à área
ocupada pelo refeitório (195m²), sendo a área total do campus é
4812m². Energia: o consumo de energia é feito com base na
relação de consumo dos equipamentos, sendo o consumo mensal
estipulado: 1153,55 kv

Fonte: Campus Paracatu
Quadro 174 - Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UG - Campus Ituiutaba

RIP
Caracterização do
imóvel Objeto de Cessão Endereço

Identificação do
Cessionário

Campus Ituiutaba: 4683.00017.500-8
Rua Belarmino Vilela Junqueira, s.nº, Novo Tempo 2,
Ituiutaba-MG

CNPJ

22.232.959/0001-95

Nome ou Razão Social

ROSELDA DAS GRAÇAS COSTA 90106512668

Atividade ou Ramo de
Atuação

Fornecimento de alimentos

Forma de Seleção do
Cessionário

Pregão Presencial SRP 04/2015 - UG 158311

Finalidade do Uso do
Espaço Cedido

Exploração comercial dos serviços de refeitório.

Prazo da Cessão

18/05/2015 a 17/05/2017

Caracterização do espaço
Área física de 550m²
cedido
Caracterização da
Cessão

Valores e Benefícios
Recebidos pela UJ
Cedente

R$ 6.707,01 (Seis mil e setecentos e sete reais e um centavo)

Tratamento Contábil dos
Valores ou Benefícios

São contabilizados na conta 43.31.1.01.00 VALOR BRUTO
EXPLORAÇÃO BENS, DIREITOS E SERVIÇOS

Forma de utilização dos
Recursos Recebidos

Foi utilizado parte do recurso na aquisição de gêneros
alimentícios e o restante será utilizado após a transformação
do recurso em superávit financeiro

Forma de Rateio dos
Gastos Relacionados ao
Imóvel

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

Fonte: Campus Ituiutaba
Quadro 175 - Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UG - Campus Ituiutaba

RIP
Caracterização do
imóvel Objeto de Cessão Endereço

Identificação do
Cessionário

Caracterização da
Cessão

Campus Ituiutaba: 4683.00017.500-8
Rua Belarmino Vilela Junqueira, s.nº, Novo Tempo 2,
Ituiutaba-MG

CNPJ

18.127.539/0001-71

Nome ou Razão Social

FERNANDO LUIS FRANCO 01232668664

Atividade ou Ramo de
Atuação

Fornecimento de alimentos

Forma de Seleção do
Cessionário

Convite 02/2013 - UG 158311

Finalidade do Uso do
Espaço Cedido

Exploração comercial dos serviços de cantina.

Prazo da Cessão

07/06/2013 a 06/06/2018

Caracterização do espaço
Área física de 82,77 m²
cedido
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Valores e Benefícios
Recebidos pela UJ
Cedente

R$ 5.364,24 (Cinco mil e trezentos e sessenta e quatro reais e
vinte e quatro centavos)

Tratamento Contábil dos
Valores ou Benefícios

São contabilizados na conta 43.31.1.01.00 VALOR BRUTO
EXPLORAÇÃO BENS, DIREITOS E SERVIÇOS

Forma de utilização dos
Recursos Recebidos

Foi utilizado parte do recurso na aquisição de gêneros
alimentícios e o restante será utilizado após a transformação
do recurso em superávit financeiro

Forma de Rateio dos
Gastos Relacionados ao
Imóvel

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

Fonte: Campus Ituiutaba
Quadro 176 - Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UG - Campus Uberlândia

Caracterização do
imóvel Objeto de
Cessão
Identificação do
Cessionário

Caracterização da
Cessão

RIP

Campus Uberlândia: 5403 00004.500-1

Endereço

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

CNPJ

08.011651/0001-99

Nome ou Razão Social

Marta Cristina de Oliveira- ME

Atividade ou Ramo de
Atuação

Fornecimento de lanches / alimentação

Forma de Seleção do
Cessionário

Licitação - Carta Convite

Finalidade do Uso do
Espaço Cedido

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

Prazo da Cessão

01/01/2017 à 31/12/2017

Caracterização do espaço
cedido

Área de 33,40m² aproximadamente, composta de: área de
cantina 14,50 m² aproximadamente, e área de com 18,9 m2 para
distribuição de mesas e cadeiras, destinados à exploração
comercial de serviços de lanchonete

Valores e Benefícios
Recebidos pela UJ
Cedente

não se aplica

Tratamento Contábil dos
Valores ou Benefícios

não se aplica

Forma de utilização dos
Recursos Recebidos

não se aplica

Forma de Rateio dos
Gastos Relacionados ao
Imóvel

A energia elétrica é rateada com a cessionária. Mensalmente é
feito a medição, sendo o valor calculado com base no KW da
fatura, sendo ressarcido ao erário. As demais despesas são por
conta do cessionário.

Fonte: Coordenação de Contratos - Campus Uberlândia
Quadro 177 - Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UG - Campus Patrocínio

Caracterização do
imóvel Objeto de
Cessão
Identificação do
Cessionário

RIP

Campus Patrocínio: RIP 4961 00014.500-0

Endereço

Avenida Líria Terezinha Lassi Capuano, n º 255 – Bairro:
Chácara das Rosas - CEP: 38740-000 – Patrocínio – MG.

CNPJ

24.991.751/0001-85

Nome ou Razão Social

WANDERLEY FERNANDES NETO 01749244616

Atividade ou Ramo de
Atuação

Cantina/Lanchonete
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Caracterização da
Cessão

Forma de Seleção do
Cessionário

Modalidade Convite de Licitação

Finalidade do Uso do
Espaço Cedido

Funcionamento da lanchonete, com a finalidade de exploração
exclusiva no preparo e venda de produtos alimentícios, sendo a
concessão não onerosa.

Prazo da Cessão

29/08/2016 a 28/08/2018

Caracterização do espaço
cedido

Area de 54,62 m² de atendimento ao público.

Valores e Benefícios
Recebidos pela UJ
Cedente

Concessão não onerosa com desconto global a ser aplicado em
planilha de preços (cardápio mínimo), devendo o percentual
ofertado, ser aplicado item a item individualmente, referente ao
uso de área física.

Tratamento Contábil dos
Valores ou Benefícios

não se aplica

Forma de utilização dos
Recursos Recebidos

não se aplica

Forma de Rateio dos
Gastos Relacionados ao
Imóvel

Valor estimado: a) Energia: conforme os equipamentos instalado
na área concedia é cobrado um valor estimado referente ao
consumo dos mesmos conforme indicado pelo fabricante; b)
Água: estimativa conforme instalações hidráulicas. Os valores
determinados são ressarcidos à cessionária

Fonte: Campus Patrocínio
Quadro 178 - Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UG - Campus Uberlândia Centro

Caracterização do
imóvel Objeto de
Cessão
Identificação do
Cessionário

Caracterização da
Cessão

RIP

5403 00424.500-5

Endereço

Rua Blanche Galassi, 150 - Morada da Colina - Uberlândia, MG

CNPJ

18.838.907/0001-90

Nome ou Razão Social

Renato David Chahine - ME

Atividade ou Ramo de
Atuação

56-11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

Forma de Seleção do
Cessionário

Convite nº 01/2015

Finalidade do Uso do
Espaço Cedido

Instalação de lanchonete, com a finalidade de exploração
exclusiva no preparo e venda de produtos alimentícios

Prazo da Cessão

04/01/2017 a 03/01/2018

Caracterização do espaço
cedido

Espaço composto por área de 33,40 m², construído em alvenaria,
possui balcão, área de atendimento ao público, bem como
instalações elétricas e hidráulicas.

Valores e Benefícios
Recebidos pela UJ
Cedente

Trata-se de concessão não onerosa

Tratamento Contábil dos
Valores ou Benefícios

Não se aplica

Forma de utilização dos
Recursos Recebidos

Não se aplica

Forma de Rateio dos
Gastos Relacionados ao
Imóvel

Ressarcimento das despesas decorrentes do consumo de água,
energia elétrica e taxa de esgoto, por meio de GRU - Código de
recolhimento 18822 (STN OUTRAS RECEITAS)

Fonte: Campus Uberlândia Centro

5.2.5 Informações sobre imóveis locados de terceiros
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Em 2017, houve uma despesa de R$ 14.365,19 , classificada como locação de imóveis, mas
que trata-se apenas de pagamento de horas quando da utilização de quadra esportiva pelo Campus
Uberlândia Centro.
Tal despesa faz-se necessária para execução das aulas de Educação Física, uma vez que o
campus não possui quadra esportiva em sua estrutura.
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27

35

23199.000425/201709

Nome

UASG

Unidade
Nome

CNPJ

Nome da Construtora
OBJETO

Período Contratual de
Execução
Início
Fim

Página 212 de 394

Serviço de
identificação e
avaliação de possíveis
áreas contaminadas,
D-Geo Geologia
geradoras de passivos
E Engenharia
13.460.120/00012017
Reitoria
158099
ambientais,
11/12/2017 09/02/2018
Ambiental LTDA
13
localizadas próximas
- EPP
ao sumidouro da fossa
séptica no IFTM –
Reitoria (lençol
freático)
Contratação, para
Registro de Preço, de
pessoa jurídica
especializada na
elaboração de Projetos
de Sondagem
Geotécnica e
CAUPT/C.A
Levantamento
A1MC Projetos 18.968.880/00012017 Campina
158099
Topográfico e
29/12/2017 29/03/2018
EIRELI - EPP
50
Verde
Planialtimétrico para
atender o IFTM Campus Avançado de
Campina Verde
(CACV) e Campus
Avançado Uberaba
Parque Tecnológico
(CAUPT)

Número Ano

Contrato

23199.000149/201741

N° do Processo

Obras / Serviços de Engenharia - Iniciados em 2017

Informações sobre as principais obras e serviços de engenharia relacionados à atividade-fim

5.2.6 Informações sobre as principais obras e serviços de engenharia relacionados à atividade-fim

R$ 38.009,44

R$ 23.400,00

Valor Total

Topografia em
execução- 0%
pago

Coleta de
amostra já
realizada. Está
em fase de
elaboração de
relatório - 0%
pago

Situação atual
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24

20

15

5

18

19

23199.000949/201619

23199.000469/201721

23423.000264/201744

23203.000055/201795

23202000101/201685

23199.000425/201709

2017

2017

2017

2017

2017

2017

Campus
Ituiutaba

Campus
Ituiutaba

Campus
Paracatu

Campus
Patrocínio

Reitoria

C.A
Campina
Verde

158311

158311

A1MC Projetos
EIRELI - EPP

SIGMA
ENGENHARIA
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18.968.880/000150

15.015.196/000165

CONCRETO
CONSTRUÇÕES
04.908.452/0001158309
E
27
ENGENHARIA
LTDA ME

Construtora
11.479.422/0001159001 Queiroz Parreira
08
Ltda

Alba Tecnologia 13.689.885/0001158099
Industrial LTDA
20

GBM
Arquitetura,
Consultoria e
03.207.445/0002158099
Projetos
16
Complementares
EIRELI - EPP

Contratação de pessoa
jurídica
para prestação de
serviço de elaboração
de Projetos de
Arquitetura e
Engenharia para
atender o IFTM
Campus
Avançado de Campina
Verde
Prestação de serviços
de elaboração de
projetos, fornecimento
e instalação de
geradores
fotovoltaícos
Execução da
construção de
instalações de esgotos
sanitários e drenagem
de águas pluviais no
IFTM - Campus
Patrocínio
Contratação de pessoa
jurídica para prestação
de serviço de
execução de obra de
recuperação completa
da edificação
Bloco de Laboratórios
de Eletrotécnica
(Bloco F)
Contratação, para
Registro de Preço, de
pessoa jurídica
especializada na
elaboração de Projetos
de Sondagem
Geotécnica e
R$165,084.57

29/12/2017 12/02/2018

27/12/2017 26/09/2018

R$ 63.275,00

R$
1.406.578,22

14/11/2017 06/04/2018 R$1,099,314.81

04/12/2017 03/06/2018

25/09/2017 22/07/2018 R$ 442.034,29

Em execução.
Na fase de
entrega dos
projetos

Em execução.
3% concluído.

Em execução.
14% concluído.

Obra
paralisada em
virtude de
ajustes nos
projetos.

Projeto
aprovado junto
à CEMIG - 0%
pago

Projetos em
andamento
(topografia,
23/10/2017 27/09/2018 R$ 125.966,10
sondagem e
hidrossanitário)
- 0% pago
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2017

Campus
Uberaba

22

9

8

23494.000101/201647

23494.000104/201681

2016

2016

2016

Número Ano

Contrato

158099

159003

159003

Campus
Patos de
Minas

Campus
Patos de
Minas

UASG

CAUPT

Nome

Unidade
OBJETO

Período Contratual de
Execução
Início
Fim

Valor Total

Página 214 de 394

Reforma Predial do
Campus Patos de
Minas

12/12/2016 09/04/2018

R$
1.229.061,40

Serviço de para
instalação/manutenção
14.780.667/0001elétrica predial para o 11/11/2016 26/02/2018 R$ 325.098,63
69
IFTM – Campus Patos
de Minas,

90,56%
Concluída.
Contratada
autorizada para
subcontratar
OBRA PART
CEMIG.
67%
Concluída.
Será realizado
a supressão da
parte das
instalações de
incêndio.

28% Conlcuída
- Resta
conclusão de
elaboração de
projetos

Situação atual

R$ 2.373.079,25

Elaboração de
projetos de engenharia
e arquitetura para
13.279.952/0001atender o IFTM 01/11/2016 29/05/2018 R$ 292.458,29
38
Reitoria e Campus
Avançado Uberaba
Parque Tecnológico

CNPJ

MIT Construtora
22.873.613/0001e Engenharia
76
LTDA - ME

RJ Instalações
Elétricas Eireli EPP,

Fase 3
Engenharia
LTDA - ME

Nome

Nome da Construtora

Obras / Serviços de Engenharia - em andamento em 2017

VALOR TOTAL DAS OBRAS / SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO IFTM - INICIADOS EM 2017

17

23199.000148/201645

N° do Processo

23200.000453/201651

CONCRETO
Execução do Projeto
CONSTRUÇÕES
04.908.452/0001de Combate e
Em execução.
158310
E
06/12/2017 27/02/2018 R$ 273.816,20
27
Prevenção a Incêndio
80% concluído.
ENGENHARIA
do Campus
LTDA ME

Levantamento
Topográfico e
Planialtimétrico para
atender o IFTM Campus Ituiutaba
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2015

23

19

24

23199.000276/201699

23199.000469/201640

2016

2016

2016

Número Ano

Contrato

23199.000134/201621

N° do Processo

10

23201.000594/201400

2013
Campus
Uberlândia

Campus
Patrocínio
158312

159001
Service
Construções e
Serviços LTDA
00.845.101/000163

Construtora
11.479.422/0001Queiroz Parreira
08
Reforma do
Alojamento

Construção do Bloco
de Salas de Aula e
Paisagismo
24/04/2015 23/04/2019

27/12/2013 28/02/2018

Reitoria

CAUPT

Reitoria

Nome

Nome

CNPJ

Nome da Construtora
OBJETO

Período Contratual de
Execução
Início
Fim
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10%
Concluída.

90%
Concluída.

Valor Total

Concluído

Concluído

Concluído

Situação atual

R$ 4.831.730,15

R$
1.031.006,42

R$
1.954.105,41

Serviço de
identificação e
avaliação de possíveis
D-Geo Geologia
áreas contaminadas,
E Engenharia
13.460.120/0001- geradoras de passivos
158099
01/11/2016 01/05/2017 R$ 29.924,00
Ambiental LTDA
13
ambientais,
- EPP
localizadas próximas
ao sumidouro da fossa
séptica no IFTM –
Reitoria
Construção dos
Quiosques, Calçada e
Demarcação de
Tridel
07.196.651/0001- estacionamento, no
158099
Construtora
07/11/2016 06/11/2017 R$ 220.343,06
48
IFTM – Campus
LTDA - EPP
Avançado Uberaba
parque Tecnológico
Unidade I
Execução da
ampliação do
estacionamento no
Tridel
07.196.651/0001- Instituto Federal de
158099
Construtora
01/11/2016 01/05/2017 R$ 101.947,14
48
Educação, Ciência e
LTDA - EPP
Tecnologia do
Triângulo Mineiro Reitoria

UASG

Unidade

Obras / Serviços de Engenharia - finalizados em 2017

VALOR TOTAL DAS OBRAS / SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO IFTM - EM ANDAMENTO EM 2017

66

23423.000158/201337
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13

8

4

14

10

3

23199.000151/201740

23203.000062/201525

23202.000334/201416

23202.000335/201461

23200.000461/201605

23468.000100/201709

2017

2017

2016

2015

2016

2017

2016

24.405.818/000152

09.404.041/000118

André Luís
Milanez
Engenheiro
EIRELI - ME

Situare
Engenharia e
Arquitetura

158310
159002

Campus
Uberlândia
Centro
Andrade
Engenharia

Quatro
Construções

158311 MAS Engenharia

20.333.927/000150

25.297.710/000156

07.655.503/000144

02.241.150/000112

24.405.818/000152

158311 Martins Medeiros

158309

158099

158099

Campus
Uberaba

Campus
Ituiutaba

Campus
Ituiutaba

Campus
Paracatu

Reitoria

CAUPT

André Luís
Milanez
Engenheiro
EIRELI - ME

Fonte: Pró-Reitoria de Administração
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R$ 6.818,09

R$ 61.458,74

02/08/2017 30/11/2017

01/06/2017 11/11/2017

23/11/2016 22/11/2017

11/03/2015 20/07/2017

Concluída

Concluído

Concluído

Concluído

Concluído

Concluído.
Restos a pagar
de R$369,38

Concluído

R$ 2.556.755,84

R$ 61.347,95

R$ 47.123,30

R$ 74.535,32

R$
1.377.723,02

20/06/2016 19/06/2017 R$ 575.535,22

18/09/2017 17/12/2017

29/11/2016 29/05/2017

VALOR TOTAL DAS OBRAS / SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO IFTM - FINALIZADO EM 2017

26

23199.000536/201626

Execução de
infraestrutura para
iluminação cênica,
sonorização e
multimídia do
Auditório do Campus
Avançado Uberaba
Parque Tecnológico –
Unidade I
Execução de
infraestrutura elétrica
para alimentação do
CPD (Centro de
Processamento de
Dados) do Instituto
Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia
do Triângulo Mineiro
- Reitoria
Perícias de Avaliações
de edificação para
elaboração de As
Built e Projeto de
Recuperação
Complexo esportivo Ginásio
Adequação
instalações elétricas Blocos B e C
Reforma do
Abatedouro
Execução de
Prevenção e Combate
a Incêndio - Campus
Uberlândia Centro
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5.3 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
5.3.1 Descrição sucinta do Plano Estratégico de TI (PETI) e/ou Plano Diretor do TI (PDTI),
apontando o alinhamento destes planos com a Plano Estratégico Institucional.
O Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC), para o
período 2017-2018, é resultado do esforço de convergência das ações de Tecnologia da Informação
e Comunicação elaborado pela Direção de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC) e pelas
Coordenações de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTICs) que buscam, por meio de
alinhamento com o Plano de Desenvolvimento Institucional 2014-2018 (dezembro de 2013) do
IFTM, contribuir para a efetividade de uma gestão ética e eficiente, como também promover a gestão
dos recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação em harmonia com as áreas administrativas
e finalísticas no âmbito do IFTM.
No PETIC estão contidos a missão, a visão, os valores e objetivos específicos da área de TIC
do IFTM, bem como o mapa estratégico, o qual é totalmente aderente ao PDI institucional.
Especificamente foram elencados 11 objetivos estratégicos, com os respectivos objetivos alinhados
do PDI, a saber:
1. Prover soluções de TIC para a Instituição. Alinhado ao objetivo estratégico 19
(Ampliar e fortalecer o uso de Tecnologia de Informação e Comunicação no IFTM)
e meta 01 (Implementar novas funcionalidades nos submódulos dos módulos do
ERP-IFTM).
2. Facilitar o acesso à informação. Alinhado ao objetivo estratégico 19 (Ampliar e
fortalecer o uso de Tecnologia de Informação e Comunicação no IFTM) e meta 01
(Implementar novas funcionalidades nos submódulos dos módulos do ERP-IFTM).
3. Garantir a gestão e execução dos recursos orçamentários de TIC. Alinhado aos
objetivos estratégicos 28 (Aprimorar o processo de planejamento orçamentário do
IFTM) e 29 (Aperfeiçoar a execução dos recursos orçamentários).
4. Aprimorar a governança de TIC. Alinhado ao objetivo estratégico 26 (Nortear o
desenvolvimento do IFTM por meio do Planejamento Estratégico).
5. Aprimorar a segurança da informação e comunicação. Alinhado ao objetivo
estratégico 25 (Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos
administrativos no âmbito do IFTM).
6. Aprimorar a gestão de projetos da Fábrica de Software. Alinhado ao objetivo
estratégico 25 (Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos
administrativos no âmbito do IFTM).
7. Melhorar continuamente a prestação de serviços de TIC. Alinhado ao objetivo
estratégico 24 (Fortalecer a imagem institucional junto à comunidade interna e
externa).
8. Aprimorar a comunicação com o usuário. Alinhado ao objetivo estratégico 24
(Fortalecer a imagem institucional junto à comunidade interna e externa).
9. Garantir continuidade e disponibilidade dos serviços de TIC. Alinhado ao objetivo
estratégico 19 (Ampliar e fortalecer o uso de Tecnologia de Informação e
Comunicação no IFTM).
10. Garantir a estrutura de TIC apropriada para as atividades do IFTM. Alinhado ao
objetivo estratégico 19 (Ampliar e fortalecer o uso de Tecnologia de Informação e
Comunicação no IFTM) e Meta 2 (Ampliar e atualizar o parque computacional em
210%).
11. Promover o desenvolvimento e capacitação da equipe de TIC. Alinhado ao objetivo
estratégico 18 (Propiciar condições de qualificação, capacitação e preparação dos
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servidores do quadro do IFTM para o exercício das atividades do cargo), meta 02
(Proporcionar capacitação e aperfeiçoamento para no mínimo 400 servidores por
ano).
O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) é um instrumento de
diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação que
visa atender às necessidades de informação do IFTM, o qual possui os seguintes objetivos:
levantamento qualitativo dos recursos de TIC; levantamento dos sistemas administrativos, gerenciais
e de suporte disponíveis para gestão de negócios do IFTM e o levantamento das necessidades e
oportunidades de inserção de recursos de TIC.
O PDTIC baseou-se no levantamento do autodiagnostico, no Guia de PDTIC do SISP versão
2.0 e na Estratégia Geral de Tecnologia da Informação – EGTI 2014-2015, documentos editados
pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI).
5.3.2 Descrição das atividades do Comitê Gestor de TI, especificando sua composição, quantas
reuniões ocorreram no período e quais as principais decisões tomadas.
O Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) é órgão de caráter consultivo
e propositivo dos assuntos inerentes às áreas de Tecnologia da Informação e Comunicação, tendo
sua organização, composição, competências e funcionamento definidos e regulados no Regimento
Geral e no seu Regulamento Interno.
Sua atual composição é constituída pelo 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,
como representante máximo da Instituição.
São de competência do CTIC:
•

elaborar seu Regulamento Interno e/ou propostas de alterações no mesmo, submetendo-o
à apreciação e aprovação do Conselho Superior;

•

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

•

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

•

alinhar as ações de TIC às diretrizes estratégicas do IFTM;

•

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

•

fomentar o intercâmbio de conhecimentos referentes a tendências, estratégias, políticas,
práticas, metodologias e novas tecnologias vinculadas às áreas de tecnologia da
informação;

•

promover a integração da comunidade constituída pelos profissionais das áreas de
tecnologia da informação e comunicação do IFTM;

•

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

exercer quaisquer outras atribuições correlatas, decorrentes de Lei, do Estatuto e deste
Regimento Geral.

Em 2017, realizou-se uma reunião ordinárias do CGTIC-IFTM no mês de maio. Dentre as
decisões tomadas pelo comitê, destacam-se as aprovações do Plano Estratégico de Tecnologia da
Informação e Comunicação (PETIC) e do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e
Comunicação (PDTIC), ambos para o biênio 2017-2108.
5.3.3 Descrição dos principais sistemas de informação da UPC, especificando pelo menos seus
objetivos, principais funcionalidades, responsável técnico, responsável da área de negócio e
criticidade para a unidade.
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. Para isso, o IFTM conta com analistas
e desenvolvedores de sistemas que compõem a Fábrica de Software do IFTM. A Fábrica de Software
está dividida em três equipes:
•

Coordenação de Concepção e Elaboração: responsável pela formalização do módulo a ser
desenvolvido, de modo a identificar a demanda necessária para atender a área de negócio.

•

Coordenação de Construção de Sistemas: responsável por realizar toda implementação e
testes iniciais do módulo proposto, com responsabilidades associadas as atividades de
arquitetura, implementação e testes que são produzidos, além dos artefatos textuais e
gráficos, os códigos fontes e toda sua estrutura de dados necessária para produção do módulo.

•

Coordenação de Transição e Suporte: responsável por realizar o fechamento do ciclo de
desenvolvimento de um módulo, através da confecção de relatórios que deverão registrar as
possíveis integrações com outros módulos, o treinamento dos usuários que irão
operacionalizar o módulo e o termo de aceite final do módulo.

Essas três coordenações estão subordinas à Diretoria de Tecnologia da Informação e
Comunicação do IFTM, sendo o seu diretor responsável pela gerência de todos os projetos da Fábrica
de Software.
A arquitetura do sistema ERP-IFTM foi projetada para atender às demandas de todos os
segmentos do IFTM, ou seja, todos os campi em todos os setores, além da necessidade de
gerenciamento e especificidade das demandas da Reitoria. Esse sistema é utilizado por usuários com
perfis definidos em módulos/submódulos de administração, independentemente de campi ou reitoria.
Especificamente, o usuário tem acesso ao(s) módulo(s)/submódulo(s) ao(s) qual(is) tem direito
(módulos/submódulos necessários a sua atividade). Esta prática tem como objetivo atender as
particularidades das diversas funcionalidades do sistema.
Os módulos que compõem o ERP-IFTM estão divididos em submódulos com o objetivo de
garantir uma estrutura lógica ao projeto. Na referida estrutura estão alocados 5 módulos, sendo MAC
(Módulo Acadêmico), MAD (Módulos Administrativo), MPLAN (Módulo de Planejamento), MPES
(Módulo de Pesquisa) e MEXT (Módulo de Extensão). Esses módulos são acessados por meio do
Virtual IF, o qual se trata do ambiente de intranet do IFTM.
O ERP-IFTM é um sistema orgânico, no qual podem ser acrescentados novos módulos e/ou
submódulos de acordo com as demandas emergentes dos processos do IFTM. Essas novas demandas
são analisadas pelo CGTIC, que defini as prioridades de implantação das mesmas.
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5.3.4 Descrição do plano de capacitação do pessoal de TI, especificando os treinamentos
efetivamente realizados no período.
O objetivo do Plano de Capacitação de Pessoal é relacionar, diante das ações estratégicas do
PDTIC, as necessidades especificamente relacionadas aos temas pessoal e capacitação, visando o
alcance das metas, as quais estão alinhadas às ações estratégicas e objetivos do PDI, e também o
desenvolvimento das competências profissionais do quadro de pessoal de TIC do IFTM.
O objetivo estratégico do PETIC (2017-2018), 11. Promover o desenvolvimento e
capacitação da equipe de TIC contempla as metas e ações que deverão ser realizadas para a
consecução dos treinamentos e contratações que se fizerem necessárias para a realização do plano
de gestão de pessoas.
Na elaboração dos possíveis treinamentos estão presentes dois programas de capacitação
capitaneados pelo Fórum de Gestores de TIC da Rede Federal – FORTI, em parceria com a Rede
Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), e disponibilizados aos servidores da área de TIC da Rede de
Educação Tecnológica. Têm-se, o Programa Anual de Capacitação – PAC, o qual tem todas as
despesas, valor do curso, diárias e passagens, pagas pela SETEC/MEC e o Contrato de Gestão, que
possui subsídio apenas para o valor do custo, ficando a cargo da Instituição o pagamento de diárias
e passagens. Vale ressaltar que os referidos programas contam também com o apoio e chancela do
Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional (CONIF) e
internamente da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRODIN).
Especificamente, durante o ano de 2017foram realizados os seguintes cursos disponibilizados
pelo contrato de gestão:
- Teste de Invasão de Aplicações Web (40 h)
- Introdução à Segurança de Redes (40h)
- Gerenciamento de Projetos de TI (24 h)
Na modalidade PAC, 6 servidores do IFTM foram capacitados no curso Administração de
Sistemas Linux: Redes e Segurança (40h).
5.3.5 Descrição de quantitativo de pessoas que compõe a força de trabalho de TI
Quadro 179 - O quadro abaixo apresenta o quantitativo de servidores lotados nos setores de TIC do IFTM

Unidade

Cargos
ATI

TTI

Reitoria

11

10

Uberaba Parque
Tecnológico

1

3

Uberaba

Outros
1 (docente)
1 Programador Visual

Total
23
4

4

1 (técnico de lab.
informática)

5

Uberlândia

2

1

1 (assistente em
administração)

4

Ituiutaba

2

1

1 (docente)

4

Paracatu

1

3

4
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Uberlândia
Centro

1

2

1 (Técnico de lab.
Informática)

3

1 (técnico de lab.
informática)
Patrocínio

1

1 (tecnólogo formação)

4

1 (estagiário)
Patos de Minas

2

Campina Verde

1

2
1 (docente)

Total Geral

2
55

Fonte: Diretoria de Tecnologia Informação e Comunicação/IFTM/Reitoria

5.3.6 Descrição dos processos de gerenciamento de serviços TI implementados na unidade, com
descrição da infraestrutura ou método utilizado.
A área de TI do IFTM gerencia o atendimento aos serviços de TI disponibilizados para a
comunidade através do submódulo do ERP-IFTM denominado STI (Solicitação de Serviços de TI).
Nesse módulo, encontram-se presentes funcionalidades para abertura de chamados por parte de
servidores e alunos. Esses chamados estão divididos por natureza (suporte a sistemas do Virtual-IF,
serviços de infraestrutura de TI e ainda suporte ao site – em conjunto com o setor de comunicação
social do IFTM). Todos os chamados são encaminhados para o setor competente dentro da DTIC ou
das CTICs locais para as devidas providências.
Em relação à infraestrutura empregada para o gerenciamento supracitado, a Reitoria do IFTM
possui dois links de acesso à internet (pagos mensalmente às concessionárias de Telecomunicações)
e com faixas de IPs válidos e velocidade conforme apresentado abaixo:
•
•

187.72.225.16/30 - link de velocidade Simétrica de 10MB;
187.32.123.32/28 - link de velocidade Simétrica de 20MB;

Na borda de rede encontra-se instalado o dispositivo de Firewall (FORTIGATE), o qual é
responsável por serviços como antivírus de borda, proteção contra intrusão (IPS),categorização,
liberação e bloqueio de sites da internet, balanceamento de carga; filtragem de pacotes dentre outros
serviços.
Os serviços de e-mail são terceirizados de forma gratuita por meio de parceria com Google
– “Google Education”, no qual a administração das contas fica a cargo de usuários específicos da
instituição.
Esta unidade é responsável pela manutenção e disponibilidade de serviços como: site
institucional, sistema web integrado “ERP”, banco de dados de usuários para autenticação remota
em base LDAP”, além de prover todos os recursos necessários para interconexão dos computadores
da Reitoria e demais unidades.
Na figura abaixo, para melhor entendimento, apresenta-se o modelo genérico da
infraestrutura de redes do IFTM. Salientamos que esse modelo é replicado para todos os campi da
instituição.
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Figura 9 - Modelo Genérico de Infraestrutura de Redes do IFTM.

Fonte: Diretoria de Tecnologia de Comunicação e Informação

5.3.7 Descrição dos projetos de TI desenvolvidos no período, destacando os resultados esperados, o
alinhamento com o Planejamento Estratégico e Planejamento de TI, os valores orçados e despendidos e os
prazos de conclusão.
• Complementação do Projeto Papel Zero:
o Resultados esperados: aquisição de scanners para digitalização de documentos e
processos.
o Valor orçado: R$ 20.000,00;
o Valor despendido: R$ 15.100,00;
o Prazo de conclusão: entre o planejamento e a aquisição foram 2 meses;
o Alinhamento com o PDI e PDTIC: Objetivo do PDTIC - 10. Garantir a estrutura de
TIC apropriada para as atividades do IFTM. Alinhado ao objetivo estratégico 19
(Ampliar e fortalecer o uso de Tecnologia de Informação e Comunicação no IFTM) e
Meta 2 (Ampliar e atualizar o parque computacional em 210%).
o Ampliação e atualização dos laboratórios didáticos de alguns Campus:
o Resultados esperados: aquisição de aproximadamente 60 computadores para o Campus
Patrocínio por meio de Termo de Execução Descentralizada (TED);
o Valor orçado: R$ 450.000,00
o Valor despendido: R$ 377.620,00;
o Prazo de conclusão: entre o planejamento e a aquisição foram 4 meses;
o Alinhamento com o PDI e PDTIC: Objetivo do PDTIC - 10. Garantir a estrutura de
TIC apropriada para as atividades do IFTM. Alinhado ao objetivo estratégico 19
(Ampliar e fortalecer o uso de Tecnologia de Informação e Comunicação no IFTM) e
Meta 2 (Ampliar e atualizar o parque computacional em 210%).
• Ampliação e/ou atualização dos computadores dos TAEs de alguns Campus e da Reitoria:
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o Resultados esperados: aquisição de aproximadamente 200 máquinas a serem distribuídas
em 3 Campus e na Reitoria;
o Valor orçado: R$ 700.00,00
o Valor despendido: R$ 479.230,00 (liberação de recursos para aquisição de 139
máquinas);
o Prazo de conclusão: entre o planejamento e a aquisição foram 6 meses;
o Alinhamento com o PDI e PDTIC: Objetivo do PDTIC - 10. Garantir a estrutura de
TIC apropriada para as atividades do IFTM. Alinhado ao objetivo estratégico 19
(Ampliar e fortalecer o uso de Tecnologia de Informação e Comunicação no IFTM) e
Meta 2 (Ampliar e atualizar o parque computacional em 210%).
o Reestruturação do Datacenter do Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico:
o Resultados esperados: aquisição de 1 servidor, 1 storage, 2 switches e 2 nobreaks
o Valor orçado: R$ 271.000,00;
o Valor despendido: R$ 256.333,20;
o Prazo de conclusão: entre o planejamento e a aquisição foram 4 meses;
o Alinhamento com o PDI e PDTIC: Objetivo do PDTIC - 10.Garantir a estrutura de TIC
apropriada para as atividades do IFTM. Alinhado ao objetivo estratégico 19 (Ampliar e
fortalecer o uso de Tecnologia de Informação e Comunicação no IFTM) e Meta 2
(Ampliar e atualizar o parque computacional em 210%).
• Desenvolvimento de submódulos e funcionalidades para o ERP-IFTM:
o Resultados esperados: 120 novas funcionalidades em um total de quatro submódulos;
o Valor orçado: R$ 0,00 (desenvolvimento próprio)
o Valor despendido: R$ 0,00
o Prazo de conclusão: ao longo dos 12 meses de 2016;
o Alinhamento com o PDI e PDTIC:Objetivo do PDTIC - 1.
Prover soluções de TIC
para a Instituição. Alinhado ao objetivo estratégico 19 (Ampliar e fortalecer o uso de
Tecnologia de Informação e Comunicação no IFTM) e meta 01 (Implementar novas
funcionalidades nos submódulos dos módulos do ERP-IFTM).
5.3.8 Medidas tomadas para mitigar eventual dependência tecnológica de empresas terceirizadas que prestam
serviços de ti para a unidade.
Atualmente, o IFTM possui como serviço terceirizado de TI apenas o suporte ao software de
gerenciamento de bibliotecas “Gnuteca”, desenvolvido pela Cooperativa de Software SOLIS S/A.
Por representar um pequeno valor do orçamento de custeio da TI e por se tratar de um software
extremamente específico, o desenvolvimento local do Módulo de gestão de bibliotecas do ERPIFTM, o qual eliminará a dependência de suporte externo, ainda não está previsto na lista de
prioridades definidas pelo Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação.
5.3.9 Principais sistemas de informações
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. Para isso, o IFTM conta com analistas
e desenvolvedores de sistemas que compõem a Fábrica de Software do IFTM. A Fábrica de Software
está dividida em três equipes:
•

Coordenação de Concepção e Elaboração: responsável pela formalização do módulo a ser
desenvolvido, de modo a identificar a demanda necessária para atender a área de negócio.
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•

Coordenação de Construção de Sistemas: responsável por realizar toda implementação e
testes iniciais do módulo proposto, com responsabilidades associadas as atividades de
arquitetura, implementação e testes que são produzidos, além dos artefatos textuais e
gráficos, os códigos fontes e toda sua estrutura de dados necessária para produção do módulo.

•

Coordenação de Transição e Suporte: responsável por realizar o fechamento do ciclo de
desenvolvimento de um módulo, através da confecção de relatórios que deverão registrar as
possíveis integrações com outros módulos, o treinamento dos usuários que irão
operacionalizar o módulo e o termo de aceite final do módulo.

Essas três coordenações estão subordinas à Diretoria de Tecnologia da Informação e
Comunicação do IFTM, sendo o seu diretor responsável pela gerência de todos os projetos da Fábrica
de Software.
A arquitetura do sistema ERP-IFTM foi projetada para atender às demandas de todos os
segmentos do IFTM, ou seja, todos os campi em todos os setores, além da necessidade de
gerenciamento e especificidade das demandas da Reitoria. Esse sistema é utilizado por usuários com
perfis definidos em módulos/submódulos de administração, independentemente de campi ou reitoria.
Especificamente, o usuário tem acesso ao(s) módulo(s)/submódulo(s) ao(s) qual(is) tem direito
(módulos/submódulos necessários a sua atividade). Esta prática tem como objetivo atender as
particularidades das diversas funcionalidades do sistema.
Os módulos que compõem o ERP-IFTMestão divididos em submódulos com o objetivo de
garantir uma estrutura lógica ao projeto. Na referida estrutura estão alocados 5 módulos, sendo MAC
(Módulo Acadêmico), MAD (Módulos Administrativo), MPLAN (Módulo de Planejamento), MPES
(Módulo de Pesquisa) e MEXT (Módulo de Extensão). Esses módulos são acessados por meio do
Virtual IF, o qual se trata do ambiente de intranet do IFTM.
O MAC é o responsável por todas as funcionalidades para atendimento a gestão educacional
no âmbito do IFTM. Esse módulo é composto por submódulos, que visam atender às peculiaridades
dos perfis utilizados no segmento acadêmico. A informatização dos processos acadêmicos beneficia
o cumprimento das atividades cotidianas dos alunos, professores, coordenadores e gestores de
ensino. Os submódulos já implantados ou em implantação são:
• MAC-COPESE: Módulo Acadêmico para atendimento ao setor de processos seletivos;
• MAC-CRA: Módulo Acadêmico para atendimento ao setor de controle e registro acadêmico;
• MAC-Aluno: Módulo Acadêmico para atendimento aos alunos;
• MAC-Professor: Módulo Acadêmico para atendimento aos professores;
• MAC-GC: Módulo Acadêmico para atendimento aos coordenadores de curso, coordenadores
gerais de ensino, pedagogas, Direção de Ensino, Direção Geral e Pró-reitoria de Ensino;
• MAC-Protocolo: Módulo Acadêmico para controle de protocolos da CRA;
• MAC-CPA: Módulo Acadêmico para gerenciamento das avaliações institucionais;
O MAD é o responsável por todas as funcionalidades referentes à gestão administrativa do
IFTM. Esse módulo é composto por submódulos que atendem às peculiaridades dos perfis utilizados
no segmento administrativo. Especificamente tem-se os seguintes submódulos já implantados e em
implantação:
• MAD-ALMOX: Módulo Administrativo para controle do setor de almoxarifado;
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• MAD-PAT: Módulo Administrativo para controle do setor de patrimônio;
• MAD-PROT: Módulo Administrativo para controle de protocolos administrativos;
• MAD-LC: Módulo Administrativo para acompanhamento de licitações;
• MAD-SSG: Módulo Administrativo para solicitações de serviços gerais;
• MAD-CFV: Módulo Administrativo para controle das requisições de transporte, bem como
da frota de veículos;
• MAD-GCOM: Módulo Administrativo para gestão de gabinetes;
• MAD-GA: Módulo Administrativo para gestão administrativa (Sala do Gestor);
• MAD-RH: Módulo Administrativo para gestão do setor de Recursos Humanos;
• MAD-STI: Módulo Administrativo para solicitação de serviços de TI.
• MAD-PEI: Módulo Administrativa para o Processo Eletrônico
• MAD-DOCS: Módulo Administrativo para elaboração e tramitação de documentos oficiais.
O MEXT é o responsável pelas funcionalidades referentes à gestão dos projetos e eventos da
extensão do IFTM. Esse é composto por submódulos, os quais visa atender às peculiaridades dos
perfis utilizados no segmento da extensão. Especificamente tem-se os seguintes submódulos já
implantados ou em fase de implantação:
• MEXT-EVENTOS: Módulo destinado aos eventos da extensão;
• MEXT-PROJETOS: Módulo destinado aos projetos da extensão;
• MEXT-BANCO DE CURRICULOS: Módulo destinado à integração InstituiçãoComunidade;
• MEXT-ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL: Módulo destinado à gestão dos recursos da
assistência estudantil.
O MPESé o módulo responsável pelas funcionalidades da gestão dos projetos e eventos da
pesquisa do IFTM. Esse módulo é composto por submódulos, os quais já se encontram implantados
ou em fase de implantação, sendo:
• MPES-EVENTOS: Módulo destinado aos eventos da pesquisa;
• MPES-PROJETOS: Módulo destinado à gestão dos projetos da pesquisa;
O MPLAN abrange todas as funcionalidades envolvidas no planejamento dos recursos
orçamentários destinados pelo Governo Federal. Além disso, ele traz outras funcionalidades
importantes como: Banco de itens, Cadastro de fornecedores, Cadastro de Termo de Cooperação,
Cadastro da Proposta Orçamentária Anual do IFTM e a gestão do PDI Institucional. Esse módulo é
composto por submódulos, os quais Têm a finalidade de atender às peculiaridades dos perfis a serem
utilizados no planejamento institucional:
• MPLAN-PDI: Módulo destinado à gestão do Plano de Desenvolvimento Institucional;
• MPLAN-OF: Módulo destinado ao planejamento orçamentário e financeiro.
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O ERP-IFTM é um sistema orgânico, no qual podem ser acrescentados novos módulos e/ou
submódulos de acordo com as demandas emergentes dos processos do IFTM. Essas novas demandas
são analisadas pelo CGTIC, que defini as prioridades de implantação das mesmas.
5.4 GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE
A Unidade Prestadora de Contas desenvolve/executa as seguintes iniciativas:
•

Em 2016 o IFTM realizava, parcialmente, a separação dos resíduos recicláveis descartados
bem como sua destinação a associações e cooperativas de catadores, conforme dispõe o
Decreto nº 5.940/2006, em 2017, essa atividade deixou de ser realizada, uma vez que a
empresa que fazia a recolha dos materiais desistiu de fazê-lo devido à distância em que se
encontra o Instituto. Atualmente, o IFTM busca uma nova empresa para dar continuidade ao
que antes era feito.

•

As contratações realizadas pela unidade jurisdicionada observam os parâmetros
estabelecidos no Decreto nº 7.746/2012;

•

A unidade possui plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata o art. 16 do
Decreto 7.746/2012, sendo que a comissão gestora do PLS foi constituída na forma do art.
6º da IN SLTI/MPOG 10, de 12 de novembro de 2012, e seu plano foi devidamente
formalizado na forma do art. 9° da IN SLTI/MPOG 10/2012, atendendo a todos os tópicos
nele estabelecidos e publicado e disponível no site da unidade (art. 12 da IN SLTI/MPOG
10/2012).

5.4.1 Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de
serviços ou obras
Além das ações relatadas no item 4.4 (gestão de risco e controle), diante da grande
preocupação do IFTM com o desenvolvimento sustentável, são adotadas as práticas e diretrizes
gerais para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável por meio das contratações
realizadas pela administração.
Nas tomadas de decisões e/ou contratações, são levados em conta as diretrizes estabelecidas
na legislação vigente, a destacar as ações que geram menor impacto sobre recursos naturais como
flora, fauna, ar, solo e água; a preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem
local; maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia; melhoria no processo
de manutenção, para maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra; uso de
inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; e, origem ambientalmente regular dos
recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras.
Destaca-se ainda, que o IFTM segue a legislação vigente quanto às especificações e demais
exigências do projeto básico ou executivo para contratação de obras e serviços de 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.
Desde o ano de 2013, o IFTM adota os preceitos de seu Plano de Gestão de Logística
Sustentável - PLS, o qual promove a atualização do inventário de bens e materiais do órgão e
identificação de similares de menor impacto ambiental para substituição; práticas de sustentabilidade
e de racionalização do uso de materiais e serviços; avaliação do plano; e, ações de divulgação,
conscientização e capacitação.
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Atualmente, nas dependências do IFTM, quase não se usa mais copos descartáveis, foram
adquiridas lixeiras de coleta seletiva, são utilizados papéis reciclados sempre que possíveis, é dada
preferência para aquisição de itens sustentáveis (classificação A no Inmetro/Selo PROCEL) e
aparelhos com gás ecológico R410A. Uma grande novidade, foi o surgimento do projeto PAPEL
ZERO, que vem reduzindo drasticamente a quantidade de documentos impressos no Instituto.
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6 RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
6.1 CANAIS DE ACESSO DO CIDADÃO
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, bem como
notícias relacionadas a tudo o que acontece no IFTM e outras, geradas por outras instituições
públicas, mas que têm interesse direto, principalmente, para os públicos internos (ex.: editais de
agências de fomento à pesquisa, extensão e inovação; chamadas para bolsas de intercâmbio no
exterior).
Endereço de Acesso: http://www.iftm.edu.br/
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 através do sistema e-Ouv disponível na
página da Ouvidoria no sítio da Internet (http://www.iftm.edu.br/ouvidoria). O trabalho realizado
pela Ouvidoria está diretamente relacionado com a eficiência dos procedimentos institucionais,
mantendo, portanto, preocupação com melhoria dos processos de trabalho e fortalecimento do grau
de confiabilidade da Instituição junto aos usuários de seus serviços, procurando evitar que a questão
se torne recorrente dentro das rotinas institucionais.
Nos períodos de processos seletivos, vestibulares e concursos as demandas à Ouvidoria IFTM são em maior número.
As demandas foram classificadas em solicitações, reclamações, denúncias, elogios e
sugestões que são as cinco áreas de atendimento da Ouvidoria, conforme quadro abaixo.
Quadro 180- Classificação das demandas recebidas pela Ouvidoria IFTM em 2017

Demanda

Total

Resolvidas

Pendentes

Não Resolvidas

Solicitações

25

25

0

0

Reclamações

24

24

0

0

Denúncias

16

16

0

0

Elogios

2

2

0

0

Sugestões

2

2

0

0

Totais

69

69

0

0

Fonte: Gabinete Reitoria

O prazo médio de resposta das demandas foi de 10,14 dias. Nenhuma demanda ficou sem
resposta ou teve seu prazo de resposta prorrogado.
Quadro 181 - Demandas recebidas pela Ouvidoria por Unidade/Campus do IFTM em 2017

Unidade/Campus IFTM

Total

Resolvidas

Pendentes

Não Resolvidas

Reitoria

6

6

0

0
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Ituiutaba

9

9

0

0

Patos de Minas

2

2

0

0

Patrocínio

3

3

0

0

Paracatu

1

1

0

0

Uberaba

7

7

0

0

Uberlândia

13

13

0

0

Uberlândia Centro

5

5

0

0

Avançado de Campina
Verde

3

3

0

0

Avançado Uberaba Parque

16

16

0

0

Outros

4

4

0

0

Totais

69

69

0

0

Tecnológico

Fonte: Gabinete Reitoria

As demandas recebidas foram direcionadas às Unidades competentes para a devida solução,
sendo o acompanhamento e monitoramento realizado pela Ouvidoria até serem solucionadas. Na
reitoria do IFTM, os setores mais demandados foram a Diretoria de Gestão de Pessoas –DGP e a
Comissão Permanente de Processo Seletivo – COPESE.
A Ouvidoria desta instituição recebeu correspondência com conteúdo de denúncia em 19 de
setembro de 2017. A correspondência era simples (sem Aviso de Recebimento), chegou pelos
Correios, sem remetente e sem indicação de contatos para envio de resposta, impossibilitando assim
a atuação da Ouvidoria. Diante disso, cópia da denúncia foi encaminhada para o gabinete do reitor
para as devidas e possíveis providências.
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; E também têm acesso aos principais
contatos do IFTM.
Endereço de Acesso: http://www.iftm.edu.br/contato
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).
No ano de 2017, registramos os seguintes dados relativos ao canal em referência:
1. Quantidade de pedidos de acesso à informação
Quantidade de Pedidos: 138

Média mensal de pedidos: 11,50
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2. Situação e características dos pedidos de acesso à informação
Quadro 182 - Quantidade de pedidos de acesso à informação

Status do pedido
Respondidos
Em tramitação fora do prazo

Quantidade
137
1

Fonte: Gabinete Reitoria
Figura 10 – Situação dos pedidos de acesso à informação

Fonte: Gabinete Reitoria
Quadro 183 - Características dos pedidos de acesso à informação

Total de perguntas:

309

Perguntas por pedido:

2,26

112

Total de solicitantes:
Maior número de pedidos
feitos por um solicitante:
Solicitantes com um único
pedido:

6
97

Fonte: Gabinete / Reitoria
Quadro 184 - Temas das solicitações (Top 10)

Categoria e assunto

Quantidade

% de Pedidos

Educação - Educação profissional e
tecnológica
Educação - Profissionais da educação

135

97,83%

1

0,72%

1

0,72%

Educação - Educação superior
Fonte: Gabinete / Reitoria

Quadro 185 – Resposta aos pedidos de acesso à informação

Tempo médio de resposta
Prorrogações:

9,55 dias
Quantidade

% dos pedidos

3

2,17%

Fonte: Gabinete / Reitoria
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Figura 11 – Pedidos por tipo de resposta

Fonte: Gabinete / Reitoria
Quadro 186 - Razões da negativa de acesso

Descrição

Quantidade

Dados pessoais
TOTAL:

%

1
1
Meios de envio de resposta

% de pedidos

100,000%
100,000%

0,72%
0,72%

Quantidade

% de pedidos

Pelo sistema (com avisos por email)

138

100,00%

Fonte: Gabinete / Reitoria

Perfil dos solicitantes
Quadro 187 – Perfil dos solicitantes

Tipos de solicitante
112

Pessoa Física

100,00%

Fonte: Gabinete / Reitoria
Quadro 188 - Localização dos solicitantes

Estado

% de solicitantes

% dos solicitantes

%de pedidos

AC

2

1,79%

2

AM

3

2,68%

3

AP

1

0,89%

1

DF

3

2,68%

3

GO

7

6,25%

9

MG

34

30,36%

38

MT

3

2,68%

3

PA

2

1,79%

3
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PB

5

4,46%

5

PE

2

1,79%

2

PI

1

0,89%

1

PR

5

4,46%

5

RJ

5

4,46%

7

RN

1

0,89%

1

RO

1

0,89%

1

RR

1

0,89%

1

RS

5

4,46%

6

SC

2

1,79%

8

SE

4

3,57%

5

SP

7

6,25%

9

TO

2

1,79%

2

Não Informado

16

14,29%

23

Fonte: Gabinete / Reitoria
Quadro 189- Perfil dos solicitantes pessoa física

Gênero

Escolaridade

M

50,89%

Pós-graduação

31,25%

Não Informado

11,61%

Mestrado/Doutorado

27,68%

Ensino
Superior

20,54%

Não Informado

13,39%

Ensino Médio

7,14%

Fonte: Gabinete / Reitoria
Quadro 190 - Perfil dos solicitantes por profissão

Profissão
Servidor público federal
Professor
Não Informado
Estudante
Outra
Empregado - setor privado
Pesquisador

34,82%
14,29%
13,39%
9,82%
8,04%
6,25%
4,46%
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Servidor público estadual
Servidor público municipal
Jornalista
Profis. Liberal/autônomo

3,57%
2,68%
1,79%
0,89%

Fonte: Gabinete / Reitoria

Endereço para Acesso: http://www.iftm.edu.br/acesso-a-informacao/sic
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 suas próprias
páginas em algumas 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.youtube.com/iftmoficial,
https://www.flickr.com/photos/iftmoficial/.
6.2 CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO
A Carta de Serviços ao Cidadão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Triângulo Mineiro – IFTM visa disponibilizar para a sociedade o acesso às informações relativas aos
serviços prestados por nossa Instituição, destacando as atividades desenvolvidas atreladas aos
compromissos institucionais, respeitando o Decreto Nº. 6.932, de 11 de agosto de 2009. Deste modo,
além de informar como o Instituto desenvolve suas atividades, esta Carta vai esclarecer ao Cidadão
como participar dessas atividades, reforçando, assim, a credibilidade do IFTM.
Endereço para acesso:http://www.iftm.edu.br/acesso-a-informacao/acoes_programas/
6.3 AFERIÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO DOS CIDADÃOS-USUÁRIOS
Comissão Permanente de Avaliação – CPA
Por determinação legal, esta UPC possui em sua estrutura Comissão Própria de Avaliação –
CPA, a qual detém atribuições de condução dos processos de avaliação internos da instituição, de
sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP.
A CPA tem atuação autônoma em relação a conselhos e demais órgãos colegiados existentes
na instituição e é formada, em caráter isonômico, por partícipes de todos os segmentos da comunidade
acadêmica (discentes, docentes e técnico-administrativos em educação) e da sociedade civil
organizada.
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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/.
6.4 MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A
ATUAÇÃO DA UNIDADE
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
6.5 MEDIDAS PARA GARANTIR A ACESSIBILIDADE AOS PRODUTOS, SERVIÇOS E
INSTALAÇÕES
Segue medidas adotadas por este IFTM em acordo com a Norma NBR 9050 e Lei
10.098/2000.
•

Instalações sanitárias para PNE;

•

Vagas de estacionamento;

•

Rampas, corrimão e guarda-corpo;

•

Bebedouros adaptados;

•

Plataforma elevatória;

•

Corredores e portas com dimensões acessíveis para PNE;

•

Sinalização;

•

Piso tátil;

•

Rotas de fuga;

•

Assentos em anfiteatros e auditórios acessíveis

•

Estações de trabalho com regulagem de altura;
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7 DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
7.1 DESEMPENHO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO
O reflexo das dificuldades financeiras dos outros exercícios foram repetidos em 2017. Porém
no decorrer do exercício as liberações ocorreram de forma que os atrasos nos pagamentos fossem
reduzidos, sem contudo evitar atrasos e consequente pagamento de juros e multas.
No âmbito do IFTM, 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 UG.
Quanto à efetivação dos pagamentos aos fornecedores, segue-se 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.
Com o esforço envidado pela administração do IFTM, foi possível realizar o máximo de
pagamentos possíveis dentro do exercício, considerando as liberações financeiras irregulares e a
liberação no final de dezembro/17. Tal trabalho possibilitou que dos valores empenhados, excetuando
as despesas com créditos consignados para despesas de pessoal ativos, inativos e pensionistas, e
considerando custeio e investimento, o percentual de pagamento atingisse um percentual de 97% dos
valores liquidados no exercício. Desta forma o desempenho financeiro apresentado pelo IFTM
possibilitou um registro consideravelmente baixo de inscrição em Restos a Pagar Processados,
representado 2,93% dos valores liquidados a pagar.
7.2 TRATAMENTO CONTÁBIL DA DEPRECIAÇÃO, DA AMORTIZAÇÃO E DA EXAUSTÃO
DE ITENS DO PATRIMÔNIO E AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS
Quadro 191 - Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e
passivos

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

Identificação
26.413 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUC., CIENCIA E
TECN. DO TRIÂNGULO MINEIRO - UG 158099 REITORIA
A UJ está aplicando os dispositivos contidos nas NBC T16.9 e
NBC T 16.10.

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

não se aplica

c)
Metodologia adotada para estimar a vida útil
econômica do ativo;

A Metodologia adotada segue a tabela de vida útil estabelecida
no item 6.3 da Macrofunção 020330 do Manual SIAFI,
obedecendo assim o item 9 da NBC T 16.9.

d) A metodologia de cálculo da depreciação,
amortização e exaustão;

Método das quotas constantes.
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e)

As taxas utilizadas para os cálculos;

f)
A metodologia adotada para realizar a
avaliação e mensuração das disponibilidades, dos
créditos e dívidas, dos estoques, dos investimentos,
do imobilizado, do intangível e do diferido;
g)
O impacto da utilização dos critérios
contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10 sobre o
resultado apurado pela UJ no exercício.

As taxas utilizadas para depreciação são as determinadas pela
vida útil do bem, de acordo com a tabela do item 6.3 da
macrofunção 020330 do Manual SIAFI e para a amortização são
compatíveis com a vida útil econômica do ativo a ser amortizado.
A Metodologia adotada obedece a NBC T 16.10 conforme
critérios dos itens 4 a 35 da norma e Manual SIAFI macrofunção
020330.
Com a aplicação dos critérios contidos nas NBC T 16.9 e NBC T
16.10 ficou demonstrada a real situação patrimonial da UJ.

Fonte: Coordenação de Contabilidade da Reitoria

7.3 SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DE CUSTOS NO ÂMBITO DA UNIDADE
Preliminarmente deve-se ponderar que esta instituição federal de ensino não tem acesso
ao Sistema de Informações de Custos (SIC), Data Warehouse que se utiliza da extração de dados dos
sistemas estruturantes da administração pública federal, tal como SIAPE, SIAFI e SIGPlan, para a
geração de informações, atualmente restrito a servidores integrantes dos Comitês de Análise e
Avaliação das Informações de Custos nos órgãos superiores da administração pública federal ou
indicados por unidades de gestão interna reconhecidas como órgãos setoriais do Sistema de Custos
do Governo Federal.
Posto isso, para que seja possível apurar o custo em sua dimensão física, como pretende este
tópico, necessário se faz contar com um sistema que agregue informações financeiras, de pessoal e
consumo de estoques, além de ajustes orçamentários e patrimoniais, o que ainda não acontece nesta
autarquia.
Pelas razões elencadas, por ora, não é possível apresentar informações relacionadas a custos
de produtos e serviços. 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 desta forma o
processo de planejamento da organização bem como a melhora na eficácia do gasto público.
Dentro desse contexto, o que o IFTM executa é um acompanhamento, por meio de 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. A
ferramenta utilizada para essa finalidade é o TESOURO GERENCIAL.
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Fonte: Pró-reitoria de Administração
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Figura 12 - Balanço Financeiro

7.4 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXIGIDAS PELA LEI 4.320/64 E NOTAS EXPLICATIVAS
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Fonte: Pró-reitoria de Administração
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Figura 13 - Balanço Financeiro – Notas Explicativas
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Fonte: Pró-reitoria de Administração
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Figura 14 - Balanço Orçamentário
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Fonte: Pró-reitoria de Administração
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Figura 15 - Balanço Orçamentário – Página 2
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Fonte: Pró-reitoria de Administração
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Figura 16 - Balanço Orçamentário – Página 3
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Fonte: Pró-reitoria de Administração
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Figura 17 - Balanço Orçamentário – Notas Explicativas
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Figura 18 – Notas Explicativas - Restos a Pagar Não Processados

Fonte: Pró-reitoria de Administração
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Figura 19 - Notas Explicativas - Restos a Pagar Não Processados – Parte 2

Fonte: Pró-reitoria de Administração
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Fonte: Pró-reitoria de Administração

Página 245 de 394

Figura 20 - Balanço Patrimonial - Página 1
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Fonte: Pró-reitoria de Administração
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Figura 21 - Balanço Patrimonial – Página 2
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Figura 22 - Balanço Patrimonial – Notas Explicativas

Fonte: Pró-reitoria de Administração
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Figura 23 - Balanço Patrimonial – Notas Explicativas do 4º trimestre de 2017 - Imobilizado

Fonte: Pró-reitoria de Administração
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Figura 24 - Notas Explicativas do 4º trimestre de 2017 – Parte 2

Fonte: Pró-reitoria de Administração
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Figura 25- Notas Explicativas do 4º trimestre de 2017 – Parte 3

Fonte: Pró-reitoria de Administração
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Figura 26 - Notas Explicativas do 4º trimestre de 2017 – Parte 4

Fonte: Pró-reitoria de Administração
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Figura 27 - - Notas Explicativas do 4º trimestre de 2017 – Intangível – Parte 1

Fonte: Pró-reitoria de Administração
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Figura 28 – Ajustes de Exercícios Anteriores realizados no Intangível – Parte 2

Fonte: Pró-reitoria de Administração
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Figura 29- NOTAS EXPLICATIVAS DO 4º TRIMESTRE DE 2017- Nota 02.001 – Fornecedores e Contas a Pagar – Parte 1

Fonte: Pró-reitoria de Administração
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Figura 30 - NOTAS EXPLICATIVAS DO 4º TRIMESTRE DE 2017- Nota 02.001 – Fornecedores e Contas a Pagar – Parte 2

Fonte: Pró-reitoria de Administração
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Figura 31 - NOTAS EXPLICATIVAS DO 4º TRIMESTRE DE 2017- Nota 02.001 – Fornecedores e Contas a Pagar – Parte 3

Fonte: Pró-reitoria de Administração
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Figura 32 - NOTAS EXPLICATIVAS DO 4º TRIMESTRE DE 2017 -Nota 02.002 – Obrigações Contratuais – Parte 1

Fonte: Pró-reitoria de Administração
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Figura 33 - Notas Explicativas do 4º trimestre de 2017 -Nota 02.002 – Obrigações Contratuais – Parte 2

Fonte: Pró-reitoria de Administração
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Figura 34 - - NOTAS EXPLICATIVAS DO 4º TRIMESTRE DE 2017 -Nota 02.002 – Obrigações Contratuais – Parte 3

Fonte: Pró-reitoria de Administração
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Fonte: Pró-reitoria de Administração
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Figura 35 - Demonstrações dos fluxos de caixa – Página 1
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Fonte: Pró-reitoria de Administração
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Figura 36 - Demonstrações dos fluxos de caixa – Página 2
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Fonte: Pró-reitoria de Administração
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Figura 37 - Demonstrações dos fluxos de caixa – Página 3
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Fonte: Pró-reitoria de Administração
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Figura 38 - Demonstrações dos Fluxos de caixa – Notas Explicativas
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Fonte: Pró-reitoria de Administração
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Figura 39- Demonstrações das variações patrimoniais - Página 1
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Fonte: Pró-reitoria de Administração
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Figura 40 - Demonstrações das variações patrimoniais - Página 2
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Fonte: Pró-reitoria de Administração
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Figura 41 - Demonstrações das variações patrimoniais - Página 3
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Fonte: Pró-reitoria de Administração
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Figura 42 - Demonstrações das variações patrimoniais – Notas Explicativas
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8 CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE
8.1 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 em 2017:
Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Processo

TC 024.329/2015-0

Acórdão

1006/2016

Item

Comunicação expedida

Data da ciência

9.3

Of. nº 303/2016TCU/Secex Educação, de
17/05/2016

27/05/2016

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
MEC / IFTM / Reitoria / Coordenação Geral de Controle Interno (Unidade de Auditoria Interna)
Descrição da determinação/recomendação
9.3. determinar às auditorias internas dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, com fundamento no
art. 9º, §1º, da Lei 12.513/2011, c/c os arts. 12 e 14, §4º, da Resolução -FNDE 4/2012, que incluam nos seus planos
anuais de auditoria interna ações de controle com vistas a identificar e corrigir situações de sobreposição de carga
horária de servidores que atuam no Pronatec, e, informe nos respectivos relatórios de gestão anuais os resultados
apurados e providências adotadas;
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
Foi incluído no PAINT 2016 e PAINT 2017 a demanda, todavia em virtude de o IFTM não ter aberto qualquer turma
do Pronatec nos exercícios referenciados, a execução da ação foi frustrada.
Fonte: Gabinete da Reitoria

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.
8.2 TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
As recomendações da Controladoria Regional da União são recebidas pelo Gabinete do Reitor
e/ou Unidade de Auditoria do IFTM, por intermédio de ofício e/ou e-mail emitido por parte da
unidade da CGU-MG. Qualquer das duas unidades receptoras comunica imediatamente a outra, sendo
que a auditoria interna acompanha o cumprimento das recomendações, enquanto o Gabinete do Reitor
é responsável por solicitar o cumprimento das mesmas às unidades competentes, devendo,
posteriormente, demonstrar à CGU que tais demandas foram devidamente acatadas.
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Atualmente a CGU disponibiliza um sistema informatizado destinado a facilitar o
acompanhamento de suas recomendações à instituição auditada, o “Sistema Monitor”. O quadro
abaixo traz as recomendações emitidas pela CGU que estavam pendentes de atendimento em 2017:
Acompanhamento de recomendações oriundas da Controladoria Geral da União – CGU R MG

Número da Recomendação

Data de atendimento
(cumprida/ não
cumprida)/Documento
expedido

Recomendação nº 134923: Providenciar o
pagamento de exercícios anteriores dos valores
recebidos a menor pelos servidores de CPF
***.309.968-**,
***.282.271-**,
***.097.836-** e ***.451.046-**, referentes à
vantagem do revogado art. 192, inciso I, da Lei
n.º 8.112/90. Prazo de atendimento:
14/09/2016.
Recomendação nº 163080: Elaborar novos
laudos técnicos de insalubridade para todos os
servidores que recebem o adicional de
insalubridade no IFTM, no intuito de corrigir
as falhas existentes e atender às determinações
da Orientação Normativa Segep nº 06/2013.
Prazo de atendimento: 16/12/2016.
Recomendação nº 163081: Notificar os
servidores do setor responsável pelo
cadastramento dos atos no Sisac/TCU acerca
dos prazos estabelecidos no art. 7º da IN/TCU
nº 55/2007 quanto ao cadastramento e
disponibilização para o órgão de controle
interno das informações pertinentes aos atos de
admissão, aposentadoria e pensão. Prazo de
atendimento: 16/12/2016.
Recomendação nº 163082: Notificar os
servidores de CPFs ***.021.596-** e
***.267.346-**, para que estes adotem as
providências necessárias para atualização,
perante o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
- CNPJ, mantido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, das informações relativas às
empresas NET SERVICE (nome fantasia) CNPJ 86.659.190/0001-79 e SANTANA &
SANTANA COMERCIO E SERVICOS
LIMITADA - ME (CNPJ 71.053.052/000174), das quais os referidos servidores são
sócios-administradores. Prazo de atendimento:
16/12/2016.
Recomendação nº 163083: Informar os
resultados das providências adotadas relativas
à Recomendação 1, acompanhados da devida
documentação comprobatória. Prazo de
atendimento: 16/12/2016.

Última manifestação mediante
sistema monitor da CGU em
13/10/2017.
Situação da recomendação: em
análise
pela
CGU/MONITORANDO.

Item do
Relatório
e/ou
Documento
201408640

201601449

201601449

201601449

201601449

Última manifestação mediante
sistema monitor da CGU em
13/10/2017.
Situação da recomendação: em
análise
pela
CGU/MONITORANDO.
Última manifestação mediante
sistema monitor da CGU em
13/10/2017.
Situação da recomendação:
ATENDIDA.

Última manifestação mediante
sistema monitor da CGU em
16/01/2018.
Situação da recomendação: em
análise
pela
CGU/MONITORANDO.

Última manifestação mediante
sistema monitor do Gestor do
IFTM em 17/11/2017.
Situação da recomendação: em
análise
pela
CGU/MONITORANDO.

Prazo limite de
implementação/
Situação

12/12/2017

12/12/2017

_

10/02/2018

_

Fonte: Gabinete da Reitoria

8.3 MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR
DANO AO ERÁRIO
Não há conteúdo a declarar.
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8.4 DEMONSTRAÇÃO DA CONFORMIDADE DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS DE
OBRIGAÇÕES COM O DISPOSTO NO ART. 5º DA LEI 8.666/1993
Neste tópico cabe esclarecer que na gestão do IFTM optou-se por delegação de competência
aos Diretores Gerais para algumas das atribuições inerentes ao Ordenador de Despesas, por meio da
Portaria IFTM 02/2010, publicada o Diário Oficial em 07 de janeiro de 2010, que dispõe:
O Reitor "Pro Tempore" do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo
Mineiro, no uso de suas atribuições legais, conferida pela Portaria Ministerial nº 36 de 07/01/2009,
publicada no DOU de 08/01/2009, e Lei nº 11.892 de 29/12/2008, publicada no DOU de 30/12/2008,
resolve:
I - Delegar competência aos Diretores-Gerais dos Campi deste Instituto, na sua área de
abrangência e observadas as disposições legais e regulamentares relativas à gestão orçamentária,
financeira e patrimonial, para:
a) Ordenar despesas, na prática dos atos necessários à execução orçamentária e financeira dos
recursos que lhes forem descentralizados, com exceção do pagamento de pessoal;
b) Autorizar a realização e homologar as licitações para aquisição de materiais e execução de
obras e serviços, nas modalidades de convite, tomada de preços, concorrência e pregão, nos termos
da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, do Decreto nº.
3.555 de 08 de agosto de 2000, do Decreto nº. 3.931 de 19 de setembro de 2001 e alterações
posteriores;
c) Ratificar os procedimentos de dispensa e inexigibilidade de licitação, nos termos da Lei nº.
8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores;
d) Assinar Ata de Registro de Preços, nos termos do Decreto nº. 3.931 de 19 de setembro de
2001 e alterações posteriores; (grifo nosso).
Sendo assim, cabe a cada Diretor Geral, de UG executora, autorizar os pagamentos das
despesas executadas no seu respectivo campus.
Não obstante a questão dos pagamentos ser discricionária dos ordenadores de despesas, este
IFTM mantém um acompanhamento das despesas a pagar de forma a observar cuidadosamente a
exigibilidade de pagamento nos termos do art. 5º da Lei 8.666/1993.
No exercício de 2017, como o Tesouro Nacional e, consequentemente, a SPO/MEC não
conseguiram estabelecer um cronograma para as liberações financeiras, o IFTM manteve em
panorama de incertezas e expectativas quanto ao aporte financeiro. Como forma de controle
administração do IFTM continuou com o controle de prioridade de pagamentos por meio de planilha
eletrônica, onde registra as obrigações a pagar. Essa planilha funciona como medida de controle
interno visando o acompanhamento das obrigações a pagar, de forma a não ocorrer descumprimento
das exigibilidades legais, uma vez que com os detalhamentos das informações é possível acompanhar
cada fornecedor em condições de recebimento e com identificação de sua prioridade no pagamento,
obedecendo, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas
exigibilidades.
Destacamos que, em 08 de dezembro de 2016, a Secretaria de Gestão do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, publicou a IN nº 02/2016, visando normatizar os
procedimentos para observância e controle das prioridades de pagamento estabelecidas pelo art. 5º da
Lei nº 8.666/93, vindo de encontro aos procedimentos adotados pelo IFTM desde 2015. O único
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procedimento constante da IN que ainda não estava sendo realizado é a publicação do cronograma de
pagamentos no site, o que foi providenciado dentro do prazo estipulado pela referida Instrução
Normativa, 90 dias após a sua publicação. Com isso os controles podem ser visualizados pelos
fornecedores
e
demais
interessados
acessando
>http://www.iftm.edu.br/acesso-ainformacao/despesas/, de uma forma individualizada por Reitoria e campi.
8.5 INFORMAÇÕES SOBRE A REVISÃO DOS 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.
8.6 INFORMAÇÕES SOBRE AÇÕES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Quadro 192 - Despesas com Publicidade

Publicidade

Programa/Ação orçamentária

Institucional

-------------------

Legal

Valores empenhados

---------------

-------------------

Utilidade pública

--------------------

--------------

20RL- Funcionamento
R$
das Instituições de Ensino
239.983,74

Mercadológica

Valores pagos

R$
137.503,96

-----------------

-----------------

----------------

-----------------

Fonte: Gabinete/Reitoria
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8.7 DEMONSTRAÇÃO DA CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 3º DO DECRETO
5.626/2005
Quadro 193 - Cursos de Licenciatura do Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM) : (Todos ofertam LIBRAS como unidade curricular
obrigatória)

Campus

Curso

Link (acesso / Resolução IFTM / PPC):

Avançado
Uberaba
Parque
Tecnológico

Letras

Resolução IFTM nº 44, de 05 de setembro de
2016
Resolução IFTM nº 47, de 05 de setembro de
2016
Resolução IFTM nº 60, de 16 de dezembro de
2015
Resolução IFTM nº 32, de 24 de agosto de
2017
Resolução IFTM nº 20, de 23 de fevereiro de
2015
Resolução IFTM nº 30, de 26 de novembro de
2012
Resolução IFTM nº 13, de 05 de março de
2013

Matemática
Computação

Paracatu

Matemática

Uberaba

Ciências
Biológicas
Química

Uberlândia
Centro

Computação

Código curso no e-MEC
1286250
1193885
1193893
1387235
1102695
118016
1127865

Fonte: Pró-Reitoria de Ensino / IFTM.

Nos cursos de graduação(bacharelado e tecnologia) e na educação profissional técnica de nível
médio, Libras é ofertada como unidade curricular optativa.
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9 PARECER OU RELATÓRIO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA
No que se refere ao exercício de 2017, conforme art. 2º e Anexo I da Decisão Normativa TCU nº 161/2017 o IFTM está no rol das instituições que somente terão que apresentar Relatório de
Gestão atinente àquele exercício, não constando da lista de instituições que terão suas contas julgadas
pelo Tribunal de Contas da União, entabulada pelo art. 2º e Anexo I da Decisão Normativa - TCU nº
163/2017.
Assim sendo, não é necessário que a unidade de auditoria interna emita parecer, bastando
relatar as informações solicitadas para constar do Relatório de Gestão de 2017 do IFTM.
Basicamente, a maior parte das informações solicitadas constam do Relatório Anual de
Atividades de Auditoria Interna - RAINT 2017, de 21/02/2017, documento que, por força da Instrução
Normativa - CGU nº 24/2015, as unidades de auditoria interna devem emitir e submeter ao
conhecimento do gestor e da CGU até o último dia útil do mês de fevereiro de cada ano. O RAINT
2017 consta publicado no sítio do IFTM, link: http://www.iftm.edu.br/auditoria-interna/raint/.
Por este motivo, o relatório supramencionado será referenciado sempre que a informação
solicitada constar de seu conteúdo.
a) avaliação da capacidade de os controles internos administrativos da UPC identificarem, evitarem e
corrigirem falhas e irregularidades, bem como de minimizarem riscos relacionados aos processos
relevantes;
A maturação dos controles internos do IFTM é apreciada no item 3, subitem II do RAINT 2017, p. 07
e 08:
No âmbito do IFTM são vários mecanismos gerais de controles instituídos que se apresentam através
de normatizações ou regulamentos promulgados pelo Reitor, em comunhão com as Pró-Reitorias, que
se estendem aos Campi do IFTM, com a participação das Direções Gerais e coordenações dos Campi.
Percebe-se que com a edição da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01, de 10/05/2016, o
IFTM iniciou um importante trabalho visando a realização do “gerenciamento de risco”, sendo
instituído um Comitê de Governança, Riscos e Controles (instituído pela Portaria/IFTM nº 1.179, de
02/08/2016) que, dentre diversas outras atribuições, deverá instituir uma política de gestão de riscos no
IFTM.
Observa-se que a instituição iniciou trabalhos com a finalidade de mapeamento de processos e
posterior mapeamento de riscos, levados a efeito no decorrer do exercício de 2017. Contudo, é
imprescindível reconhecer que há muito a ser realizado até a efetivação do gerenciamento de riscos e
gestão dos controles internos.
Assim sendo, uma análise consolidada acerca do nível de maturação dos controles internos da
entidade fica adstrita às áreas objeto de auditoria interna.
O trabalho realizado pelas unidades de auditoria do IFTM é registrado em relatórios de auditoria
e, a cada recomendação efetivada, é confeccionado um Plano Interno constando as providências e os
prazos compromissados pelos gestores para dar seguimento às recomendações. As recomendações de
soluções para as não conformidades, apontadas nos relatórios de auditoria se apresentam como subsídios
para aperfeiçoamento dos processos, da gestão e dos controles internos.
Dessa forma, entende-se que a gestão do IFTM compreende a importância de sanar as
inconsistências eventualmente encontradas pela auditoria, visto que sempre são propostas ações visando
a regularização dessas situações, a se destacar: emissão de orientações às áreas envolvidas; reuniões
para busca de soluções; modificação de normas a fim de conferir detalhamento e completude;
normatização de situações anteriormente não regulamentadas; desenvolvimento de sistemas visando
aprimorar os controles.

b)

avaliação dos controles internos relacionados à elaboração dos relatórios financeiros e contábeis;

Em 2017 não foram realizadas auditorias com relação aos relatórios financeiros e contábeis,
assim sendo, não é possível emitir opinião sobre os controles internos destas áreas. Ademais, não há
tempo hábil para avaliá-los neste momento.
Página 273 de 394

Relatório de Gestão 2017IFTM
c) descrição das rotinas de acompanhamento e de implementação, pela UPC, das recomendações da
auditoria interna;

Entrega do
Relatório de
Auditoria (RA)

Elaboração e
atualização do
Plano Interno de
Providências (PIP)

Elaboração do
Relatório de
Acompanhamento
às Recomendações
(RAC)

Monitoramento do
RAC

d) informações sobre a existência ou não de sistemática e de sistema para monitoramento dos resultados
decorrentes dos trabalhos da auditoria interna;

O IFTM não possui sistema informatizado que possibilite o monitoramento dos resultados
decorrentes dos trabalhos da auditoria interna (acompanhamento de recomendações, por exemplo).
Existe uma sistemática deficitária para o monitoramento dos resultados dos trabalhos da auditoria,
uma vez que é por meio da provocação da própria auditoria que é possibilitado aos gestores e demais
partes envolvidas acompanharem o desempenho do objeto auditado, atualizar o diagnóstico e oferecer
informações necessárias para verificar se as ações adotadas têm contribuído para o alcance dos
resultados desejados, e sendo assim, concluímos que não temos instrumentos formais e contínuos
para o monitoramento desses resultados.
e) demonstração da execução do plano anual de auditoria, contemplando avaliação comparativa entre as
atividades planejadas e realizadas, destacando os trabalhos mais relevantes, as principais constatações e
as providências adotadas pela gestão da unidade;

A seguir, são apresentadas as ordens de serviço expedidas pela CGAI, bem como o percentual
de cumprimento relativo às ações de auditoria planejadas para cada unidade gestora:

IFTM

2017OS158099.002,
de 10/04/2017
2017OS158099.003,
de 17/04/2017

Campi

2017OS158099.004,
de 09/06/2017
2017OS158099.005,
de 12/06/2017

01
03

Reitoria
02
Campi

07

Reitoria
04

2017OS158099.006,
de 23/06/2017

Reitoria

2017OS158099.007,
de 23/08/2017

Reitoria e
Campi

06
05

Cronogram
a/
Trimestre

Gestão
Concessão de
gratificação por
encargo de curso e
concurso
Concessão de
diárias
Contratos de
professor
substituto ou
temporário
Concessão de
bolsas acadêmicas
Assistência
Médica e
odontológica
Concessão de
auxílio a
pesquisadores
Aquisições de
bens e
serviços/contratos2

1º
2º
2º

Percentual
de
Cumprime
nto/ Ação

Reitoria e
Campi¹

Quantidade
de Homens/
Horas
(H/H)

2017OS158099.001,
de 24/02/2017

Nº Ação

Unidade
Gestora

Nº da
Ordem de
Serviço

Unidade

Percentual de cumprimento das ações de auditoria - PAINT/2017

31 dias
6/1488

100%

31
5/1240
31 dias
1/248

100%

3º

31 dias
5/1240
23 dias
1/184

3º

31 dias
1/248

4º

42 dias
6/2016

2º

¹Campi = Campus Uberaba, Campus Uberlândia, Campus Ituiutaba, Campus Paracatu.
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2
De acordo com o PAINT, a ação nº 05 estava prevista para o 3º trimestre de 2017, mas foi realizada no 4º trimestre, e as ações nº 06 e 07, previstas para
o 4º trimestre de 2017, foram realizadas no 3°, devido a deliberação da equipe de auditoria interna.
3
Por motivos alheios à auditoria interna, não foi possível executar a Ação de Aquisições de Bens e Serviços no Campus Uberaba, justificando assim essa
porcentagem. (No âmbito da Reitoria esta gestão foi executada, contudo ainda não foi concluída).

Além disso, em 2017 houve demanda para a realização de duas ações Extraordinárias (ações
não previstas no PAINT), conforme registrado no RAINT 2017 (Item 3, Subitem III, p.08):
No exercício de 2017 foram realizados dois trabalhos fora do escopo previamente estabelecido pelo
Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT, exercício de 2017, uma ação realizada pela unidade de
auditoria do Campus Ituiutaba e outra pela unidade de auditoria interna da Reitoria.
A unidade de auditoria do Campus Ituiutaba, demandada pela Direção Geral, realizou ação com o intuito
de “Examinar a Relação Anual de Informações Sociais - RAIS”, conforme registrado no Relatório de
Auditoria 2017RA158311.Extra.001, de 18/09/2017, com papéis de trabalho registrados no processo
nº 23202.000163/2017-78. Deste trabalho não foram registradas recomendações, mas sim uma sugestão
de boa prática à Gestão de Pessoas do Campus, qual seja, de “criar em seus controles internos
administrativos a rotina de verificação anual da RAIS dos servidores com o intuito de prevenir algum
desvio ou problema futuro tanto para a administração quanto para os servidores”.
O auditor da Reitoria, por sua vez, demandado pelo Magnífico Reitor, conforme Memorando nº
741/2017/GAB-REI, de 09/08/2017, atendendo à recomendação emitida pela Procuradoria Federal do
IFTM, Memorando nº 007/2017/GAB/PF/IFTM/PGF/AGU, de 04/08/2017, realizou ação de auditoria
visando examinar a “Gestão do evento “Semana Família Rural” e prestações de contas atinentes, bem
como em relação à “Atuação da Cooperativa de Alunos” ambas situações no âmbito do Campus
Uberlândia do IFTM. Os trabalhos foram registrados no Relatório de Auditoria 2017RA158099.09.006,
de 17/11/2017, processo nº 23199.000550/2017-19. Como resultado, o relatório apontou inconsistências
e/ou fragilidade quanto ambos pontos de atuação do IFTM, solicitando medidas para saneamento e
aprimoramento dos mesmos.

Há que se destacar ainda que, conforme registrado no RAINT 2017 (Item 3, Subitem VIII, p.
09):
(...)Uma das maiores conquistas é o fato de que as unidades auditadas têm passado a enxergar a auditoria
interna como uma atividade de assessoramento à gestão e não de fiscalização de erros e inconsistências,
afinal, a auditoria tem a atribuição de avaliar a conformidade (não de buscar inconformidades).
Outro ponto verificado é o fato de que a atuação dos auditores tem ajudado a gestão a aperfeiçoar os
controles internos, proporcionando uma contínua melhora nos processos internos da instituição, a fim
de otimizar seus resultados.
Além disso, a avaliação da conformidade dos procedimentos ajuda os gestores e dirigentes a tomarem
suas decisões e ratificarem a atuação de seus colaboradores com maior segurança sobre a integridade
das informações por eles fornecidas. No mesmo sentido, as unidades auditadas e pessoal responsável
pelas atividades operacionais da instituição adquirem maior confiança na realização de suas tarefas
diárias.

Outrossim, no mesmo trecho do RAINT 2017, foi identificado resultado positivo fruto da
atuação contínua da auditoria:
Pode ser citado como resultado concreto da atuação da Auditoria Interna do IFTM a busca pela
padronização de procedimentos, visto que, em se tratando de uma instituição dividida em dez unidades
distintas, faz-se necessário um maior esforço para que todas funcionem de forma similar, sobretudo no
que se refere à interpretação de normas.

No que tange às principais constatações e as providências adotadas pela gestão da unidade,
registra-se em anexo o quadro atinente ao Relatório de Acompanhamento das Recomendações –
RAC, retirado do RAINT 2017 (Anexo III, p. 15 a 46). As constatações reveladas no decurso dos
exames e atividades das unidades de auditoria foram consideradas importantes pela CGAI.
f) informações quantitativas e qualitativas (área de negócio, unidade regional, objeto etc.) das auditorias
e/ou fiscalizações realizadas no exercício de referência do relatório de gestão;
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Apresenta-se abaixo, quadro com informações acerca do volume de recursos auditados
provenientes das ações de auditoria realizadas no decurso de 2017, em cumprimento ao PAINT:
Quadro 194 - Recursos auditados na Reitoria e Campi – PAINT 2017

Unidade

Ação
PAINT
2017
01
02
03
04
05
06
07
Extra

Gestão

Recursos
Auditados

Gratificação Encargo Curso/Concurso
R$ 73.573,38
Contratos de professor temporário
R$ 0,00
Concessão de diárias
R$ 74.694,92
Assistência Médica e odontológica
R$ 125.791,68
Suprimento de Bens e Serviços/Contratos
R$ 2.553.477,00
Concessão de auxílio a pesquisadores
R$ 68.250,78
Concessão de bolsas acadêmicas
R$ 75.293,29
Reitoria - Evento Semana Família Rural e Cooperativa do Campus
R$ 0,00
Uberlândia
Ituiutaba – Exame da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS
R$ 0,00
Extra
TOTAL DE RECURSOS AUDITADOS:
R$ 2.971.081,05
IFTM

Fonte: RAINT 2017, item 2, Quadro 4, p. 06.

Com referência à qualidade das auditorias realizadas no exercício 2017, registra-se que as
ações do PAINT 2017 foram selecionadas em observância aos critérios de materialidade, relevância
e criticidade, com apresentação dos resultados dos trabalhos de auditorias, por meio de relatórios
preliminares e consolidados. Estamos certos de que os trabalhos produzidos pelas auditorias internas,
tanto na Reitoria como nos Campus Uberaba, Uberlândia, Ituiutaba e Paracatu produzem efeitos
positivos a partir da avaliação do desempenho da gestão do IFTM, visando a comprovar a legalidade
e legitimidade dos atos, e examinar os resultados quanto à eficácia e eficiência das áreas objeto das
auditorias e demais sistemas administrativos operacionais.
Igualmente, é oportuno destacar que os resultados dos trabalhos de assessoramento realizado
pela equipe de auditoria junto ao Reitor e Diretores Gerais fortalecem a gestão, dentro de suas
especificidades, bem como o apoio aos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
Federal e ao Tribunal de Contas da União, respeitada a legislação pertinente. Enfatiza-se, no sentido
da orientação das auditorias internas junto aos gestores do IFTM quanto à obediência aos princípios
e normas internas e externas de controle da administração pública.
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10 PARECER DE COLEGIADO
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11 RELATÓRIO DE INSTÂNCIA OU ÁREA DE CORREIÇÃO
Figura 43 – Consulta Processos – CGU-PAD

Fonte: Gabinete Reitoria
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12 DECLARAÇÕES DE INTEGRIDADE
12.1 DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE E COMPLETUDE DAS INFORMAÇÕES SOBRE
CONTRATOS E CONVÊNIOS NOS SISTEMAS ESTRUTURANTES DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA FEDERAL
Quadro 195 - Declaração de inserção e atualização de dados no SIASG e SICONV

DECLARAÇÃO
Eu, RICARDO OLIVEIRA AVIGO, CPF n° 091.489.746/25, ocupante do cargo efetivo de Administrador
e da função de Coordenador de Licitações, Contratos e Compras, exercido no Instituto Federal de Educação Ciência e
Tecnologia do Triângulo Mineiro (Reitoria), declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todas as
informações referentes a contratos e instrumentos congêneres firmados até o exercício de 2017 por esta Unidade estão
disponíveis e atualizadas no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e que não houve registros
de dados no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV, conforme estabelece a LDO 2017 e
suas correspondentes em exercícios anteriores.
Uberaba, 29 de dezembro de 2017.
Ricardo Oliveira Avigo
091.489.746-25
Administrador / Coordenador de Licitações, Contratos e Compras
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Reitoria
DECLARAÇÃO
Eu, TALITA ROQUETE LEAL FRITSCHE, CPF n° 980.766.711-91, ocupante do cargo efetivo de
ADMINISTRADOR e da função de Coordenadora de Administração do Campus, exercido no Instituto Federal de
Educação Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Paracatu, declaro junto aos órgãos de controle interno
e externo que todas as informações referentes a contratos e instrumentos congêneres firmados até o exercício de 2017
por esta Unidade estão disponíveis e atualizadas no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG
e que não houve registros de dados no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV, conforme
estabelece a LDO 2017 e suas correspondentes em exercícios anteriores.
Paracatu, 29 de dezembro de 2017.
Talita Roquete Leal Fritsche
CPF: 980.766.711-91
Administradora/Coordenadora de Administração do Campus
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Paracatu
DECLARAÇÃO
Eu, Geovana Dagrava, CPF n° 046.700.956-25, ocupante do cargo efetivo de Administrador e da função de
Coordenadora Geral de Administração e Planejamento, exercido no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia
do Triângulo Mineiro - Campus Uberaba, declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todas as
informações referentes a contratos e instrumentos congêneres firmados até o exercício de 2017 por esta Unidade estão
disponíveis e atualizadas no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e que não houve registros
de dados no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV, conforme estabelece a LDO 2017 e
suas correspondentes em exercícios anteriores.

Uberaba, 29 de dezembro de 2017.

Geovana Dagrava
046.700.956-28
Coordenadora Geral de Administração e Planejamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Uberaba
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DECLARAÇÃO
Eu,
Tiago Moreira Borges CPF n° 007.202.011-36, ocupante do cargo efetivo de Assistente em
Administração e da função de Coordenador de Licitação, Contratos e Compras exercido no Instituto Federal de
Educação Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Ituiutaba, declaro junto aos órgãos de controle interno
e externo que todas as informações referentes a contratos e instrumentos congêneres firmados até o exercício de 2017
por esta Unidade estão disponíveis e atualizadas no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG
e que não houve registros de dados no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV, conforme
estabelece a LDO 2017 e suas correspondentes em exercícios anteriores.
Uberaba, 29 de dezembro de 2017.
Tiago Moreira Borges
007.202.011-36
Assistente em Administração
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Ituiutaba
DECLARAÇÃO
Eu, Larry Silva Pereira, CPF n° 041.119.066-05, ocupante do cargo efetivo de Assistente em Administração
e da função de Coordenador de Licitação, Contratos e Compras, exercido no Instituto Federal de Educação Ciência e
Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Uberlândia, declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que
todas as informações referentes a contratos e instrumentos congêneres firmados até o exercício de 2017 por esta Unidade
estão disponíveis e atualizadas no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e que não houve
registros de dados no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV, conforme estabelece a LDO
2017 e suas correspondentes em exercícios anteriores.
Uberlândia, 29 de dezembro de 2017.
Larry Silva Pereira
041119066-05
Assistente em Administração / Coordenador de Licitação Contratos e Compras
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Uberlândia
DECLARAÇÃO
Eu, João Carlos Cecílio Batista Oliveira, CPF n° 056.391.266-98, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar em
Administração, exercido no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus
Patrocínio, declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todas as informações referentes a contratos e
instrumentos congêneres firmados até o exercício de 2017 por esta Unidade estão disponíveis e atualizadas no Sistema
Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e que não houve registros de dados no Sistema de Gestão de
Convênios e Contratos de Repasse – SICONV, conforme estabelece a LDO 2017 e suas correspondentes em exercícios
anteriores.
Uberaba, 29 de dezembro de 2017.
João Carlos Cecílio Batista Oliveira
056.391.266-98
Auxiliar Administrativo
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Patrocínio
DECLARAÇÃO
Eu, Vitor Borges Tavares, CPF n° 094.498.916-05, ocupante do cargo efetivo de Administrador e da função de
Coordenador de Licitações, Contratos e Compras, exercido no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do
Triângulo Mineiro - Campus Uberlândia Centro, declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todas as
informações referentes a contratos e instrumentos congêneres firmados até o exercício de 2017 por esta Unidade estão
disponíveis e atualizadas no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e que não houve registros
de dados no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV, conforme estabelece a LDO 2017 e
suas correspondentes em exercícios anteriores.
Uberaba, 29 de dezembro de 2017.
Vitor Borges Tavares
094.498.916-05
Administrador/ Coord. de Licitações, Contratos e Compras
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Uberlândia Centro
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DECLARAÇÃO
Eu, Daniela Abadia Carneiro, CPF n° : 077.038.036-00, ocupante do cargo efetivo de Administradora
e da função de Coordenadora de Licitações, Contratos e Compras, exercido no Instituto Federal de Educação Ciência e
Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Patos de Minas, declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que
todas as informações referentes a contratos e instrumentos congêneres firmados até o exercício de 2017 por esta Unidade
estão disponíveis e atualizadas no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e que não houve
registros de dados no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV, conforme estabelece a LDO
2017 e suas correspondentes em exercícios anteriores.
Patos de Minas, 29 de dezembro de 2017.
Daniela Abadia Carneiro
077.038.036-00
Administradora/Coordenadora de Licitações, Contratos e Compras
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Patos de Minas.
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12.2 DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE E COMPLETUDE DOS REGISTROS NO SISTEMA
DE APRECIAÇÃO E REGISTRO DOS ATOS DE ADMISSÃO E CONCESSÕES
Figura 44 – Declaração sobre a integridade e completude dos registros de atos no Sisac

Fonte: diretoria de gestão de pessoas
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12.3 DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI 8.730/1993 QUANTO
À ENTREGA DAS DECLARAÇÕES DE BENS E RENDAS
Figura 45 – Declaração sobre o gerenciamento de entrega das DBR pelos servidores

Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas
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12.4 DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE DOS REGISTROS DAS INFORMAÇÕES NO
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

DECLARAÇÃO
Eu, MARCOS CÉSAR EUGÊNIO BOTTA, CPF Nº 031.195.606-85,
ocupante do cargo efetivo de Administrador e da função de Coordenador Geral de
Planejamento Institucional, exercido no Instituto Federal do Triângulo Mineiro
(Reitoria), declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todas as informações
sobre a execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual exigidas no
Módulo de Acompanhamento Orçamentário do Sistema Integrado de Planejamento e
Orçamento – SIOP, cuja responsabilidade pela coleta e atualização no referido Sistema
são de responsabilidade desta unidade prestadora de contas, estão devidamente
atualizados no SIOP conforme as orientações do Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão.
Uberaba, 19 de março de 2018.
Marcos César Eugênio Botta
031.195.606-85
Administrador
Instituto Federal do Triângulo Mineiro
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12.5 DECLARAÇÃO DO CONTADOR SOBRE A FIDEDIGNIDADE DOS REGISTROS
CONTÁBEIS NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO
GOVERNO FEDERAL – SIAFI
Quadro 196 - Declaração do Contador Afirmativa da Fidedignidade das Demonstrações Contábeis- Reitoria

DECLARAÇÃO DO CONTADOR
Denominação completa (UJ)

Código da UG

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro

UG 158099

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial
e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), regidos pela Lei n.º
4.320/1964, relativos ao exercício de 2017, refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e
patrimonial
da
unidade
jurisdicionada
que
apresenta
Relatório
de
Gestão.
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.
Local

Uberaba/MG,

Data

29/12/2017

Contador Responsável

Kátia Cristina Gianvechio

CRC nº

MG 062158

Fonte: Pró-reitoria de Administração
Quadro 197 - Declaração do Contador Afirmativa da Fidedignidade das Demonstrações Contábeis- Campus Paracatu

DECLARAÇÃO DO CONTADOR
Denominação completa (UJ)

Código da UG

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

UG 158309

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial
e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), regidos pela Lei n.º
4.320/1964, relativos ao exercício de 2017, refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e
patrimonial
da
unidade
jurisdicionada
que
apresenta
Relatório
de
Gestão.
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.
Local

Paracatu/MG

Data

29/12/2017

Contador Responsável

Vanessa Soares dos Santos

CRC nº

DF-025885/O-T-MG

Fonte: Pró-reitoria de Administração
Quadro 198 - Declaração do Contador Afirmativa da Fidedignidade das Demonstrações Contábeis- Campus Uberaba

DECLARAÇÃO DO CONTADOR
Denominação completa (UJ)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus
Uberaba

Código da UG
UG 158310

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial
e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), regidos pela Lei n.º
4.320/1964, relativos ao exercício de 2017, refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e
patrimonial
da
unidade
jurisdicionada
que
apresenta
Relatório
de
Gestão.
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.
Local

Uberaba/MG,

Data

29/12/2017

Contador Responsável

Viviana dos Reis Nunes

CRC nº

MG-076412/O-7

Fonte: Pró-reitoria de Administração
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Quadro 199 - Declaração do Contador Afirmativa da Fidedignidade das Demonstrações Contábeis- Campus Ituiutaba

DECLARAÇÃO DO CONTADOR
Denominação completa (UJ)

Código da UG

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

UG 158311

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial
e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), regidos pela Lei n.º
4.320/1964, relativos ao exercício de 2017, refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e
patrimonial
da
unidade
jurisdicionada
que
apresenta
Relatório
de
Gestão.
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.
Local

Ituiutaba/MG,

Data

29/12/2017

Contador Responsável

Ana Carla Barcelos Machado Franco

CRC nº

78357

Fonte: Pró-reitoria de Administração
Quadro 200 - Declaração do Contador Afirmativa da Fidedignidade das Demonstrações Contábeis- Campus Uberlândia

DECLARAÇÃO DO CONTADOR
Denominação completa (UJ)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus
Uberlândia

Código da UG
UG 158312

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial
e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), regidos pela Lei n.º
4.320/1964, relativos ao exercício de 2017, refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e
patrimonial
da
unidade
jurisdicionada
que
apresenta
Relatório
de
Gestão.
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.
Local

Uberlândia/MG,

Data

29/12/2017

Contador Responsável

Rafael de Paula Teixeira

CRC nº

105439/O

Fonte: Pró-reitoria de Administração
Quadro 201 - Declaração do Contador Afirmativa da Fidedignidade das Demonstrações Contábeis- Campus Patrocínio

DECLARAÇÃO DO CONTADOR
Denominação completa (UJ)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus
Patrocínio

Código da UG
UG 159001

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial
e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), regidos pela Lei n.º
4.320/1964, relativos ao exercício de 2017, refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e
patrimonial
da
unidade
jurisdicionada
que
apresenta
Relatório
de
Gestão.
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.
Local

Patrocínio/MG,

Data

29/12/2017

Contador Responsável

Marcelo dos Reis da Silva Alves

CRC nº

MG109759/O

Fonte: Pró-reitoria de Administração
Quadro 202 - Declaração do Contador Afirmativa da Fidedignidade das Demonstrações Contábeis- Campus Uberlândia Centro

ECLARAÇÃO DO CONTADOR
Denominação completa (UG)

Código da UG
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus
Uberlândia Centro

159002

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e
Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), regidos
pela Lei n.º 4.320/1964, relativos ao exercício de 2017, refletem adequada e integralmente a situação orçamentária,
financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão.
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.
Local

Uberlândia/MG,

Data

29/12/2017

Contador Responsável

Maria de Lourdes Rodrigues

CRC nº

066055/O-9

Fonte: Pró-reitoria de Administração
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12.6 DECLARAÇÃO SOBRE A CONFORMIDADE CONTÁBIL DOS ATOS E FATOS DA
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL
Quadro 203 - Declaração sobre a conformidade contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial

Quadro Conformidade Contábil
Identificação
INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO - REITORIA - SETORIAL CONTÁBIL :UG 158099
Informações sobre a conformidade contábil
dos atos e fatos da gestão orçamentária,
financeira e patrimonial da unidade
jurisdicionada, contemplando:

Para conformidade contábil de Órgão e Unidade Gestora (UG), são
verificados os documentos hábeis necessários aos registros dos atos e
fatos do IFTM e se foram realizados; se existem inconsistências ou
desequilíbrios nas Demonstrações Contábeis; ausência ou não de
ocorrências nas transações >CONCONTIR, >CONINCONS e
a) descrição sucinta do processo de
>CONINDBAL, nos dados contábeis das UGs; inexistência de contas
verificação da conformidade contábil no
contábeis com saldo invertido quando não é permitida a inversão de
saldos, na transação >BALANCETE; ausência de restrições nos dias em
âmbito da unidade jurisdicionada,
identificando a instância responsável pelo
que ocorreram lançamentos contábeis na transação CONDESAUD;
realização de tal conformidade e as unidades ausência de inconsistências que comprometam a qualidade das
informações contábeis, observadas as orientações, os instrumentos de
gestoras executoras do SIAFI e fazendo
referência à observância da segregação de
análise disponíveis no Siafi, outros mecanismos que estejam à disposição
do Contador e os esclarecimentos constantes do Manual Siafi; verificação
função no processo de registro da
conformidade;
se os registros e saldos dos relatórios de almoxarifado e de bens móveis
com depreciação estão contemplados corretamente nas contas contábeis.
A conformidade contábil do Órgão 26413 – IFTM e da Unidade Gestora
158099 - Reitoria, é realizada pelo contador responsável que responde
pela Coordenação de Contabilidade da Reitoria. As conformidades das
unidades gestoras dos Campi subordinados à Reitoria são realizadas pelos
contadores ou técnicos em contabilidade responsáveis pelas unidades
relacionadas a seguir:
- 158309 – Campus Paracatu
-158310 – Campus Uberaba
- 158311 – Campus Ituiutaba
- 158312 – Campus Uberaba
- 159001– Campus Patrocínio
- 159002 – Campus Uberlândia Centro
- 159003 – Campus Patos de Minas
O conformista contábil, em observância ao princípio da segregação de
função, é responsável pela Contabilidade da Unidade Gestora e não
exerce funções conflitantes com sua atividade de realizar a conformidade
contábil, tais como autorizar, aprovar e executar registros de gestão ou
ainda efetuar a conformidade de registro de gestão.
b) informações sobre a quantidade de
ocorrências em cada uma das classificações,
alerta ou ressalva, observadas durante o
exercício;
c) descrição de ocorrência não sanada até o
final do exercício de referência do relatório
de gestão, indicando as justificativas da não
regularização.

Durante o exercício de 2017, foram registrados 01 ocorrência de alerta e
06 de ressalva, sendo todas solucionadas dentro do exercício.

Não houve.

Fonte: Coordenação de Contabilidade - Setorial Contábil
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13 INFORMAÇÕES SOBRE PROJETOS DESENVOLVIDOS PELAS FUNDAÇÕES DE
APOIO REGIDAS PELA LEI 8.958/1994
Não se aplica ao IFTM.
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14 ANEXOS E APÊNDICES
ANEXO I - OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA GESTÃO EM 2017
PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
O IFTM por meio da Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação - PROPI no ano de
2017 planejou e executou diversas ações com intuito de fortalecer a política institucional de Pesquisa,
Pós-graduação e Inovação no âmbito Institucional. Dentre estas ações, podemos citar o
acompanhamento aos setenta e seis(76) grupos de pesquisa da Instituição informando de maneira
educativa e persuasiva a importância das frequentes atualizações dos grupos pelo pesquisador
responsável no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, inserindo os colaboradores, estudantes de
Graduação e de Pós-Graduação, a Produção Científica, Tecnológica e Artística, conforme destacado
no Quadro abaixo. A manutenção destas informações atualizadas no Diretório, possibilita uma base
de consulta para implementação de novos Programas Institucionais de Pesquisa, Pós-Graduação e
Inovação.
Quadro 204: Grupos de pesquisa do CNPq certificados pelo dirigente de pesquisa em 2016

Grande Área
Ciências Agrárias
Ciências Biológicas
Ciências Exatas e da Terra
Ciências Humanas
Ciências Sociais Aplicadas
Engenharias
Linguística, Letras e Artes
Outras
Total

Total de Grupos de Pesquisa
34
05
08
17
05
03
03
01
76

Fonte: Diretório de grupos de pesquisa CNPq

Durante o ano de 2017 a PROPI trabalhou e lançou dezenove (19) editais de âmbito interno,
sendo dez (10) editais de bolsas de Iniciação Científica e Inovação Tecnológica (incluindo PIVIC),
um (1) edital de Bolsa Pró-Doutoral, um (1) edital de Apoio à produtividade em pesquisa e inovação,
quatro (4) Edital dos Eventos da Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, dois (2) edital de Aquisição
de materiais de consumo e serviços para a pesquisa e a inovação – Uso do Cartão BB Pesquisa e um
(1) edital para Aquisição de equipamentos para pesquisa e inovação – Uso do Cartão BB Pesquisa.
O Programa de Iniciação Cientifica e Tecnológica do IFTM realiza a concessão de bolsas a
alunos do ensino médio/técnico e de graduação e tem como principal objetivo despertar jovens
talentos para a ciência e tecnologia, além de incentivar e fortalecer as políticas de pesquisa
institucional, bem como contribuir na redução da evasão escolar e na geração da inclusão
sociocultural e científica, conforme destacado no Quadro abaixo.

Uberaba

Ituiutaba

Patos de Minas

Campina Verde

Uberaba
Parque
Tecnológico

Paracatu

Uberlândia
Centro

Patrocínio

PIBIC/IFTM
PIBIC/FAPEMIG
PIBITI/IFTM
PIBIC/CNPq

Número de Bolsas por Campus
Uberlândia

MODALIDADES

Quadro 205: Programa de bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica em 2017.

10
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PIBITI/CNPq
PIBIC Af/CNPq
BICJR/FAPEMIG
BICJR/IFTM
PIBIC-EM/CNPq
PIVIC/IFTM
Subtotal
TOTAL

3
1
3
6
15
44
97

8
1
1
5
9
66
137

0
0
4
0
14
26
60

0
0
0
10
5
12
27

0
0
0
0
3
1
4

0
0
1
0
2
26
37

0
0
4
0
7
10
28

0
0
1
6
8
5
30

0
0
1
5
7
33
50

470

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

Durante os dias 07 e 08 de junho de 2017, no Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico,
foi realizado o I Congresso de Pesquisa e Inovação Tecnológica do IFTM (ConPITec). Este evento
abrigou a II Olimpíada de Inovação, o I Seminário de Pesquisa e Inovação Tecnológica (SePIT) e o
VII Seminário de Iniciação Científica e Inovação Tecnológica do IFTM (SIN).
O SePIT, realizado no dia 07 de junho de 2017, teve como objetivo 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.
Já no VII SIN, realizado no dia 8 de junho de 2017, foram reunidos e apresentados os trabalhos
vinculados ao Programa Institucional de Iniciação Científica e Inovação Tecnológica, desenvolvidos
nos diversos campi do IFTM, incluindo pesquisas realizadas com apoio de agências externas de
fomento, como FAPEMIG e CNPq. O evento que foi aberto ao público, teve a participação de
aproximadamente quinhentas (500) pessoas, dentre elas estudantes de ensino técnico e superior de
todos os campi do IFTM, servidores, professores e comunidade externa. Ao todo 395 trabalhos
científicos foram apresentados, conforme Quadro 3. Vinte e sete (27) alunos de 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). O evento contou, ainda, com a
participação de representantes do CNPq.
Quadro 206: Trabalhos apresentados no Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica em 2017

Nome do evento – VII Seminário de Iniciação Científica e Inovação Tecnológica do IFTM
Local: IFTM - Campus Avançado Parque Tecnológico
Número de trabalhos: 395
Data de realização do evento: 8 de junho de 2017
Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

O Programa de Incentivo à Produtividade em Pesquisa e Inovação do IFTM contemplou cento
e cinco (105) professores/pesquisadores do IFTM no ano de 2017. Por meio de um edital, foram
distribuídos R$ 150.750,00 para serem aplicados nas pesquisas em andamento.
O Edital para Aquisição de Material de Consumo e Serviços para Pesquisa e Inovação – Uso
Do Cartão BB Pesquisa contemplou vinte e dois (22) grupos de pesquisa dos campi do IFTM e setenta
(70) pesquisadores, aplicando um total de R$ 190.420,78. Já no Edital para Aquisição de
Equipamentos para Pesquisa e Inovação, foram contemplados cinco (5) grupos de pesquisa
institucionais e vinte (20) pesquisadores. Por meio deste edital foram aplicados R$ 117.776,57 que
também serão utilizados por meio do Cartão BB Pesquisa.
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Também em 2017 foi realizada a publicação de um (1) volume da Revista Inova Ciência &
Tecnologia. Neste ano, ainda, a revista foi incluída no sistema de classificação Qualis CAPES nos
seguintes estratos, a depender da área de conhecimento: Ensino – B3, Educação – B4, Administração
Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo – B4, Ciências Agrárias I – B5, Engenharia I
(Ciência da Computação) – B5 e Ciência dos Alimentos – C.
O Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT/IFTM) é o órgão responsável pela gestão da
Política de Inovação Tecnológica, proteção ao conhecimento e pela difusão de tecnologia gerada pelo
IFTM. Em 2016, o NIT 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 parceiras. No ano de 2017
o NIT coordenou a Feira de Produtos, Processos e Serviços do IFTM, que contou com participação de todos
os Campi do IFTM que enviaram trabalhos em suas diversas áreas – áreas estas verificadas e passíveis de
obtenção de patentes.
A II Olimpíada do IFTM iniciou mais um evento ao calendário do IFTM e foi realizada dentro do
ConPITec- 1º Congresso de Pesquisa e Inovação Tecnológica - IFTM. Foram mais de vinte (20) propostas
com ideias inovadoras. Os trabalhos foram avaliados por comissão externa na primeira fase e na segunda fase
empresários fizeram o trabalho de avaliação escolhendo as três melhores ideias, que foram premiadas. O
NIT/IFTM, com anuência da equipe, não mede esforços para buscar recursos financeiros para que as mesmas
saiam do papel. O Coordenador do NIT 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 com o IFTM.
Foi lançado ainda no ano de 2017 o 1º Desafio NIT/IFTM de Inovação, onde um empresário local
buscava solucionar um problema com auxílio dos alunos do IFTM, premiando-os caso apresentassem soluções
satisfatória. Os requisitos para a execução do Desafio não foram cumpridos pelos alunos, sendo o mesmo
finalizado na primeira fase.
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).
Quadro 207 - Eventos e capacitação – equipe NIT

CAPACITAÇÃO
Validation Rocket – Workshop de Modelagem de
Negócios
Boot camp - Empreendedorismo em Ação

INSTITUIÇÃO
NIT/UFTM; NIT/IFTM (2 edições)
SEBRAE

Curso de Liderança

SEBRAE

Startup Weekend Uberaba

Techstars

XVIII Encontro da Rede Mineira de Propriedade
Intelectual em Uberaba – MG
Mostra Algar de Inovação
Palestra - Jovens Empreendedores
Lançamento do 1º Desafio NIT/IFTM de Inovação
PARTICIPAÇÃO EM EVENTO
X Fórum Nacional de Gestores de Inovação e
Transferência de Tecnologia 2017 (11º FORTEC) em
Fortaleza – CE
Reuniões do Ecossistema de Inovação de Uberaba

NIT/IFTM
ALGAR
ABCZ
NIT/IFTM
DATA
16 a 19 de maio de 2017
Uma Reunião mensal (15 no ano de 2017)
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XVIII Encontro da Rede Mineira de Propriedade
Intelectual em Uberaba – MG
PARTICIPAÇÃO EM EVENTO
Desafio Sankhya de Inovação

19 a 20 de Outubro de 2017
DATA
24 de Outubro

Coordenação do encontro com a Associação Brasileira
de Inteligência (ABIN) para tratar da proteção dos
conhecimentos sensíveis em Belo Horizonte.

04 e 05 de Dezembro de 2017

Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo –
CASE 2017
FINIT - Negócios Inovação Tecnologia

7 e 8 de Novembro de 2017
30 a 05 de Novembro de 2017

Open Innovation Week 2017

21 e 22 de fevereiro de 2017

Missão Técnica do SEBRAE ao Evento Ocupa SEBRAE
em Belo Horizonte

19 a 20 de setembro de 2017

Fonte: Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação

A 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 Pós-Graduação do IFTM têm a missão
de servir como ferramenta transformadora para a sociedade no âmbito material e cultural. Esses
programas congregam docentes pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento em torno das
investigações que abrangem as interações entre Educação, tecnologia, meio ambiente e sociedade.
Em 2017, o IFTM ofertou nove (09) cursos de pós-graduação, sendo cinco (5) 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), além de dois (2) Doutorados Interintitucionais (Dinter).
Considerando os cursos Lato e Strictu Sensu o IFTM, em 2017 foram realizadas cento e noventa e
cinco (195) matrículas de alunos regulares e oitenta e oito (88) matrículas de alunos especiais
Quadro 208: PÓS-GRADUAÇÃO INSTITUCIONAL – Oferta de vagas 2017.

Cursos Lato Sensu
Gestão Ambiental: Diagnóstico e adequação Ambiental
Saneamento Ambiental
Controle de Qualidade em processos alimentícios
Análise e desenvolvimento de sistemas aplicados à gestão Empresarial
Gestão de Negócios
Cursos Stricto Sensu
Mestrado Profissional em Ciência e Tecnologia de Alimentos
Mestrado Profissional em Educação Tecnológicas
Mestrado Profissional e Produção Vegetal
Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica – em rede - PROFEPT

Vagas ofertadas
Regulares
Especiais
25
25
35
30
30
10
13
15
12

36
20
32
-

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação.

Atualmente a Pós-Graduação do IFTM conta com quatrocentos e onze (411) alunos, entre
regulares e especiais, apresentados conforme os programas de pós-graduação ativos, por Campi e por
áreas de atuação.
Quadro 209: PÓS-GRADUAÇÃO INSTITUCIONAL – Cursos e alunos em atividade.

CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO– Lato sensu
Nome do(s) programa(s):
1)
Tecnologia, linguagens e mídias em educação– recursos IFTM
2)
Análise e Desenvolvimento de Sistemas Aplicados a Gestão Empresarial
3)
Gestão de Negócios
( x ) Lato sensu

( ) Mestrado Profissional

( ) Mestrado Acadêmico
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Número de alunos – regulares: 113
especiais: 00
CAMPUS UBERABA – Lato sensu
Nome do(s) programa(s):
1)
Saneamento Ambiental – recursos IFTM
2)
Gestão Ambiental: Diagnóstico e Adequação Ambiental – recursos IFTM
3)
Educação profissional e tecnológica aplicada à gestão de programas e projetos de aprendizagem – recursos
IFTM
(X)
Lato sensu
( )
Mestrado Profissional
( )
Mestrado Acadêmico
Número de alunos Regulares: 94
Especiais: 00
CAMPUS UBERABA – Stricto sensu
Nome do programa:
1)
Ciência e Tecnologia de Alimentos – recursos IFTM/CAPES
( )
Lato sensu
(X)
Mestrado Profissional
( )
Mestrado Acadêmico
Número de alunos Regulares: 65
Especiais: 24
CAMPUS UBERABA – Stricto sensu
Nome do programa:
2) Educação Profissional Tecnológica– recursos IFTM/CAPES
( )
Lato sensu
(X)
Mestrado Profissional
( )
Mestrado Acadêmico
Número de alunos Regulares: 36
Especiais: 12
CAMPUS UBERABA – Stricto sensu
Nome do programa:
3) Produção Vegetal– recursos IFTM/CAPES
( )
Lato sensu
(X)
Mestrado Profissional
( )
Mestrado Acadêmico
Número de alunos Regulares: 29
Especiais: 26
CAMPUS UBERABA – Stricto sensu
Nome do programa:
1) Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica - PROFEPT
( )
Lato sensu
(X)
Mestrado Profissional
( )
Mestrado Acadêmico
Número de alunos Regulares: 12
Especiais: 00
Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação.

O IFTM desde 2009, por meio de acordo com a CAPES e Instituições Parceiras – programas
de pós-graduação Interinstitucionais Dinter e Minter - tem investido de forma efetiva na capacitação
de docentes e técnicos administrativos com a finalidade de melhorar a qualidade do ensino e estimular
a vocação à pesquisa científica e tecnológica institucional para atendimentos e soluções temas de
caráter regional (Quadro abaixo).
Quadro 210: - PÓS-GRADUAÇÃO INTERINTERINSTITUCIONAL

CAMPUS UBERABA
Nome do programa: Doutorado em Computação (IFTM/UFF) – recursos IFTM/CAPES
( ) Minter
( X ) Dinter
Instituição promotora – Universidade Federal Fluminense e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Triângulo Mineiro
Número de alunos
Regulares: 08
Especiais: 0
CAMPUS UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO
Nome do programa: Doutorado em Computação (IFTM/UFU) – recursos IFTM/CAPES
( ) Minter
( X ) Dinter
Instituição promotora – Universidade Federal de Uberlândia e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Triângulo Mineiro
Número de alunos
Regulares: 11
Especiais: 0
Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação.

O programa Dinter entre a UFU e o IFTM na área de Engenharia Elétrica/Computação
começou no início de 2016, onde foram matriculados 11 servidores do IFTM, distribuídas em cinco
(5) áreas do conhecimento.
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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, em 2017 os alunos receberam as orientações dos
professores do IPP para elaboração escrita das dissertações e defesa das mesmas. Em 2017, oitenta e
um (81) servidores alunos dos mestrados do IPP encontravam-se aptos para defesa das dissertações e
obtenção dos diplomas, conforme dados do quadro abaixo.
Quadro 211 - Capacitação em nível de mestrado para servidores do IFTM: Número de alunos por curso, dissertações defendidas e em fase de
finalização.

Curso
Assessoria em Administração
Educação
Empreendedorismo e Internacionalização

Local
ESE
ISCAP
ISCAP

Nº de
alunos
28
29
24

Dissertações
Concluídas
Finalização
10
18
24
05
14
10

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação/RH Reitoria.

Foi realizado no mês de novembro/2017 a quarta edição do Simpósio da Pós-graduação no
IFTM (IV SIMPOS), nessa edição como parte integrante do ConInterEPT, que foi uma ação conjunta
das pró-reitorias num esforço pela internacionalização do IFTM. O Congresso contou com cerca de
1000 inscritos, tendo uma participação efetiva dos integrantes do SIMPÓS, que contou com cento e
oitenta e quatro (184) trabalhos apresentados na forma de pôster ou Pitch, de cursos Lato e Stricto
Sensu do IFTM, além de trabalhos encaminhados por pesquisadores/pós-graduandos de diversas
cidades brasileiras. A programação do evento contou com 4 Workshops temáticos nas áreas de
Ciências e Tecnologia de Alimentos; Ciências Agrárias; Educação Profissional e Tecnológica e
Ciências Ambientais, com palestras e discussões sobre os temas orientadas por palestrantes
renomados de instituições brasileiras e com a participação de dois palestrantes alemães. Também nas
áreas citadas, os trabalhos submetidos foram apresentados, incluindo aqui, a sessão de trabalhos das
áreas de informática.
A coordenação de pós-graduação ainda viabilizou a renovação 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.
Extensão
A extensão no IFTM, conforme resolução nº 26, de 26 de dezembro de 2012, possui diversos
níveis de articulação e integração, de maneira a ofertar visibilidade para todos os segmentos sociais,
seja frente ao seu público alvo estudantil, em seu universo cultural, das artes, seja na ampliação de
formas diferenciadas de educação e pesquisa para a sociedade integrando-a ao mundo do trabalho e
da produção.
No ano de 2017, foram desenvolvidas 1.824 (mil oitocentos e vinte e quatro) atividades de
extensão em todos os campi do IFTM, tendo 54.907 (cinquenta e quatro mil novecentos e sete)
beneficiados com as atividades.
A pró-reitoria de Extensão – Proext apoiou:
a) O desenvolvimento da primeira operação do projeto “IFTM Itinerante” na cidade de
Guimarânia, com objetivo de realizar atividades de extensão em municípios com baixo IDH
que compõem as microrregiões dos campi do Instituto Federal do Triângulo Mineiro;
b) A realização da primeira edição do Congresso de Internacionalização e Educação Profissional
e Tecnológica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro
– ConInterEPT, contando com 604 (seiscentos e quatro) participantes, com o objetivo de
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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, internacionalização e idiomas
e contando com apresentações culturais desenvolvidas por estudantes de diversos campi do
IFTM;
c) O lançamento do “Livro de Relatos de Experiência Projetos de Extensão – 2016”, publicação
que divulga as atividades extensionistas realizadas no âmbito do Instituto pensadas e
articuladas por meio de projetos com o propósito de divulgar o conhecimento e de estreitar os
laços com a comunidade; e
d) A publicação de 02 edições do Boletim Técnico IFTM, com o objetivo de divulgar o
conhecimento produzido pela comunidade geral nas áreas de ciências agrárias, ambiental,
ciências exatas e da terra e ciências humanas.
Além disso, apoiou-se o desenvolvimento do Banco de Estágio, Emprego e Currículo, como
ferramenta moderna e dinâmica para garanti 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;
As diversas modalidades de atividades de Extensão realizadas pelo IFTM passam a ser
abordadas a seguir.
Acompanhamento de egressos
Por acompanhamento de egressos, entende-se o conjunto de ações que visam acompanhar o
itinerário profissional do egresso, na perspectiva de se identificar cenários junto ao mundo produtivo
e retroalimentar o processo de Ensino, Pesquisa e Extensão.
Quadro 212 - Acompanhamento de egressos

nº atividades
nº. de
beneficiados

Campina
Verde

Ituiutaba

Paracatu

1

4

5

3

56

191

Acompanhamento de egressos
Patos
Uberaba
de
Patrocínio Uberaba
Parque
Minas
Tecnológico
2
1
2
0
68

31

333

0

Uberlândia

Uberlândia
Centro

2

10

300

427

Fonte: Pró-Reitoria de Extensão

Cursos e minicursos de extensão
Por cursos e minicursos de Extensão, entende-se a ação pedagógica de caráter teórico e
prático, com critérios de avaliação definidos e oferta não regular que promova interesse técnico,
social, científico, esportivo, artístico e cultural favorecendo a participação da comunidade externa
e/ou interna.

Campina
Verde
1

nº atividades
nº. de
21
beneficiados
Fonte: Pró-Reitoria de Extensão

Ituiutaba
7
94

Quadro 213 - Cursos e minicursos de extensão
Cursos e minicursos de extensão
Patos de
Uberlândia Parque
Paracatu
Patrocínio Uberaba
Minas
Tecnológico
79
2
126
33
18
3565

33

2611

1068

320

3

Uberlândia
Centro
25

79

1076

Uberlândia

Programas e projetos sociais, culturais, artísticos e esportivos
Por projetos sociais, culturais, artísticos e esportivos entendem-se os projetos que agregam
um conjunto de ações, técnicas e metodologias transformadoras, desenvolvidas e/ou aplicadas na
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interação com a comunidade, representando soluções para inclusão social, geração de oportunidades
e melhoria das condições de vida.
Quadro 214 - Programas e projetos sociais, culturais, artísticos e esportivos
Programas e projetos sociais, culturais, artísticos e esportivos
Uberaba
Campina
Patos de
Ituiutaba
Paracatu
Patrocínio
Uberaba
Parque
Verde
Minas
Tecnológico
nº
programas e
2
projetos
nº. de
126
participantes
Fonte: Pró-Reitoria de Extensão

Uberlândia

Uberlândia
Centro

20

5

14

48

20

2

40

18

9686

2520

2063

2995

1010

26

1540

3725

Eventos
Por eventos, entende-se a ação extensionista que implica na apresentação e exibição pública
e livre ou com clientela específica, do conhecimento ou produto cultural, científico e tecnológico
desenvolvido, conservado ou reconhecido pelo IFTM.
Quadro 215 - Eventos
Eventos
Campina
Verde
nº eventos
1
nº. de
90
participantes
Fonte: Pró-Reitoria de Extensão

7

4

13

8

10

Uberaba
Parque
Tecnológico
3

3076

1820

785

222

1792

741

Ituiutaba

Paracatu

Patos de
Minas

Patrocínio

Uberaba

Uberlândia

Uberlândia
Centro

01

43

120

5845

Estágio
Por estágio e emprego, entendem-se as atividades de prospecção de oportunidades de estágio
e emprego e a operacionalização administrativa do estágio (encaminhamento e documentação).

Campina
Verde
nº. de
35
estagiários
Fonte: Pró-Reitoria de Extensão

Ituiutaba

Paracatu

66

116

Quadro 216 - Estágio
Estágio
Patos de
Patrocínio Uberaba
Minas
106

108

267

Uberaba Parque
Tecnológico

Uberlândia

Uberlândia
Centro

92

204

53

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

Campina
Verde
nº visitas
6
técnicas
nº. de
123
participantes
Fonte: Pró-Reitoria de Extensão

Quadro 217 - Visitas técnicas
Visitas técnicas
Patos de
Uberaba Parque
Patrocínio Uberaba
Minas
Tecnológico

Ituiutaba

Paracatu

15

13

4

19

7

471

179

269

462

128

Uberlândia

Uberlândia
Centro

23

99

11

460

2959

351

Bolsas Acadêmicas – Modalidade Extensão
O programa de bolsas acadêmicas tem como finalidade oferecer bolsas acadêmicas a
estudantes de cursos de diferentes modalidades e níveis oferecidos pelo IFTM, com vistas à
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contribuição para melhoria do desenvolvimento do humano e profissional, por meio do
desenvolvimento de atividade educativa remunerada de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão.

Campina
Verde

Ituiutaba

nº programas e/ou
projetos
0
contemplados
nº. de beneficiados
0
Fonte: Pró-Reitoria de Extensão

Quadro 218 - Bolsas acadêmicas
Bolsas acadêmicas
Patos de
Paracatu
Patrocínio Uberaba
Minas

Uberaba Parque
Tecnológico

Uberlândia

Uberlândia
Centro

0

0

10

11

11

0

10

1

0

0

16

16

23

0

20

19

Assistência Estudantil
Conforme a resolução nº 84, de 01 de dezembro de 2014, 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.
Em 2017, os investimentos, divididos entre os campi do IFTM respeitando a quantidade de
alunos matriculados e o IDH do município, foram do valor de 3.302.164,46 (três milhões trezentos e
dois mil cento e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), possibilitando o custeio dos
benefícios “assistência estudantil” e dos benefícios “auxílio estudantil”, conforme tabela abaixo.
Quadro 219 - Programa de assistência estudantil (beneficiados)

Modalidade
Auxílio estudantil
Assistência estudantil
Proeja
Seguros

Programa de assistência estudantil (beneficiados)
1520
3733
41
8418

Fonte: Pró-reitoria de Extensão

Além disso, foram beneficiados aproximadamente 8.418 (oito mil quatrocentos e dezoito)
estudantes com a contratação de seguro de vida, feita a todos os estudantes regularmente matriculados
em 2017.O pagamento de seguro para alunos engloba o benefício. Para este fim, foram destinados
R$ 22.392,92 (vinte e dois mil trezentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos), atendendo
às disposições da Lei nº 11.788/2008.
Abaixo segue quadro, resumindo a execução do programa de assistência estudantil nos campi
do IFTM.
Quadro 220 - Alunos beneficiados por campus

Alunos beneficiados por campus
Modalidade

Assistência
Estudantil
Auxílio
Estudantil
Proeja
Seguros

Campina
Verde

Ituiutaba

Paracatu

Patos
de
Minas

Patrocínio

Uberaba

Uberaba
Parque
Tecnológico

Uberlândia

Uberlândia
Centro

23

183

181

441

132

90

175

237

58

185

441

179

129

590

451

343

992

423

0
194

0
964

0
1007

0
465

0
854

0
1413

0
1445

41
1204

0
872

Fonte: Pró-reitoria de Extensão
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5.1.1.6.1.
Recomenda-se
a
realização
de
estudo
para
aprimoramento da consolidação das
informações que devem constar no
Boletim de Serviço.

5.1.1.6.2.
Recomenda-se
a
implementação de ferramenta de
Software que permita a publicação
em tempo hábil do Boletim de
Serviço mensal.

5.1.1.6.3.Recomenda-se
o
aprimoramento das instruções que
auxiliam
o
servidor
no
preenchimento da folha de ponto,
buscando abordar diversas situações
que possam gerar dúvidas.

5.1.1.2.1. Constatou-se atraso na
publicação do Boletim de Serviço
mensal no Sítio do IFTM. Tal
instrumento
é
de
extrema
relevância para garantir a eficácia
dos
atos
administrativos
(conferindo
publicidade
aos
mesmos).

5.1.1.2.1. Constatou-se atraso na
publicação do Boletim de Serviço
mensal no Sítio do IFTM. Tal
instrumento
é
de
extrema
relevância para garantir a eficácia
dos
atos
administrativos
(conferindo
publicidade
aos
mesmos).

5.1.1.2.2. Constatou-se que as
instruções existentes sobre o
preenchimento da folha de ponto
não
são
suficientemente
detalhadas, o que ocasiona
inconsistências e incompletude no

5.1.1.

5.1.1.

5.1.1.

UNIDADE GESTORA EMITENTE: Reitoria
Gestão de Adicional Noturno Concedido aos Servidores no âmbito do IFTM
Nº RELATÓRIO: 2016RA158099.04.003
Item do
Constatação
Recomendação
RA

Prazo:Jul/2017
Apesar de existirem instruções, o
trabalho da auditoria apontou
situações que merecem ser
detalhadas, ou exemplificadas nas
instruções de maneira a evitar ou
minimizar
ao
máximo
inconsistências no sistema de

Prazo: Fev/2017
Levantamento da viabilidade de
desenvolvimento
de
uma
ferramenta
auxiliar
aos
procedimentos de elaboração do
Boletim
de
Serviço,
automatizando a alimentação de
dados, consolidação e confecção
do mesmo.

Comunicar a Coordenação da
DGP responsável pelo Boletim de
Serviço sobre a constatação e
solicitar análise e proposta de
ação
com
vistas
ao
aprimoramento
dos
procedimentos de recepção,
formatação,
consolidação,
emissão e publicação do BS.

Providência e
Data / prazo de Implementação
da recomendação

(X)Não

( )Sim

Conforme manifestação da DGP
em 15/01/18.

( )Não

(X)Sim

Conforme manifestação da DGP
em 15/01/18.

( )Não

02/02/2018

-

-

Novo prazo para
cumprimento da
recomendação
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A Diretoria de Gestão de
Pessoas
relatou
que
a
orientação está em fase de
finalização, estando sendo
confeccionado
além
da
normativa o manual de

-

Nº PROCESSO: 23199.000409/2016-27
Implementação - Plano Interno
Justificativa do gestor pelo
de Providências - PIP
não cumprimento da
recomendação, no
prazo fixado
(X)Sim
-
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Quadro 221- Relatório de acompanhamento às recomendações - RAC - Reitoria- CGAI
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5.1.1.2.3.
Constatou-se
que
servidores ocupantes de cargos
comissionados e em regime de
dedicação exclusiva percebem o
adicional noturno, mesmo sem
haver instrução ou consulta
específica nesse sentido aos órgãos
competentes,
considerando
a
existência de divergências sobre o
tema, e o disposto no despacho s/ nº
/2007/DNPJ/SHRH/MP e Nota
Informativa
nº
06/2010/COGES/DENOP/SRH/M
P c/c §1º do art. 19 da lei nº
8.112/90.

5.1.3.2.1. Constatou-se que não
existe padronização no que
concerne aos procedimentos e
documentos registrados para a
concessão de adicional noturno.

5.1.3.2.1. Constatou-se que não
existe padronização no que
concerne aos procedimentos e
documentos registrados para a
concessão de adicional noturno.

5.1.1.

5.1.3.

5.1.3.

momento em que o servidor vai
preencher tal documento.

Prazo: Fev/2017

Prazo: 28/03/2017
Elaborar norma interna, propor
sua adoção e regulamentar
mediante expedição de ato
administrativo formal.

Comunicar a Coordenação da
DGP
responsável
pelo
acompanhamento da legislação e
de procedimentos sobre a
constatação e solicitar análise e
minuta de normatização interna.

Prazo: 31/05/2017

Prazo: Fev/2017
Frente a apresentação da situação
como temática não pacificada e
com
entendimentos
aparentemente divergentes dentro
da própria Administração Pública,
será realizada consulta nos termos
recomendados pela auditoria
interna.

Conforme manifestação da DGP
em 15/01/18.

( )Não

(X)Sim

Conforme manifestação da DGP
em 15/01/18.

( )Não

(X)Sim

( X )Não

( )Sim

-

-

Ago/2018
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A Diretoria de Gestão de
Pessoas declarou ter efetuado
questionamento junto ao MEC,
mas que, por motivo não
informado, a consulta não
abordou a necessidade de
restituição ao erário para a
situação
de
concessão
indevida, de modo que o
processo será novamente
enviado
com
vista
ao
esclarecimento de tal questão.

preenchimento da folha de
ponto.-
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5.1.3.6.2. Recomenda-se a edição e
publicação de norma interna que
estabeleça os
parâmetros e
procedimentos de concessão de
adicional noturno.

5.1.1.6.4.
Recomenda-se
a
realização de questionamento às
instâncias competentes sobre a
pertinência de concessão de
adicional noturno a servidores
ocupantes de cargo comissionado
ou em regime de dedicação
exclusiva, considerando o disposto
no
despacho
s/
nº
/2007/DNPJ/SHRH/MP e Nota
Informativa
nº
06/2010/COGES/DENOP/SRH/M
P c/c §1º do art. 19 da lei nº
8.112/90. Além disso, o referido
questionamento deve abranger o
fato de que, no caso de ser indevida
a concessão para qualquer das duas
situações acima elencadas, se seria
necessário o ressarcimento ao
erário, e como deveria tal
ressarcimento ser realizado.
5.1.3.6.1.
Recomenda-se
a
realização de estudo visando a
confecção de norma interna que
estabeleça os
parâmetros e
procedimentos de concessão de
adicional noturno.

controle de frequência adotado
pelo IFTM que é o registro de
folha de ponto.
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5.1.2.2.1. Constataram-se divergências
quanto ao desconto do auxílio alimentação
nos casos de licença por motivo de doença
em pessoa da família (art. 83 da lei
8112/90), a se destacar: a) Casos em que
não é realizado o desconto mesmo após 30
(trinta) ou 60 (sessenta) dias de
afastamento; b) Situações em que somente
se cogita o desconto após o somatório de 30
(trinta) dias de afastamento no interstício de
12 (doze) meses; c) Hipóteses em que os
descontos são efetuados já no primeiro dia
de
afastamento,
baseando-se
na
proporcionalidade de 22 dias; d)
Ocorrências em que os descontos são
realizados a partir do primeiro dia de
afastamento,
com
base
na
proporcionalidade de 30 (trinta) dias.

5.1.2.2.1. Constataram-se divergências
quanto ao desconto do auxílio alimentação
nos casos de licença por motivo de doença
em pessoa da família (art. 83 da lei
8112/90), a se destacar: a) Casos em que
não é realizado o desconto mesmo após 30
(trinta) ou 60 (sessenta) dias de
afastamento; b) Situações em que somente
se cogita o desconto após o somatório de 30
(trinta) dias de afastamento no interstício de

5.1.2.

5.1.2.

5.1.2.6.1. Recomenda-se a realização de
questionamento às instâncias competentes
sobre qual deve ser o entendimento empregado
no caso de desconto do auxílio alimentação em
razão de afastamento por doença em pessoa da
família (art. 83 da lei 8.112/90), se o desconto
deve ser efetuado a partir do primeiro dia de
afastamento (Acórdão do TCU nº 1302/2006 Segunda Câmara, Ofício Circular nº
03/2002/SRH/MP e Nota Técnica consolidada
nº1/2012/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP), ou
se somente haverá desconto a contar do
trigésimo primeiro dia de afastamento em um
período de doze meses (art. 24, parágrafo único
da lei 12.269/2010). Além disso, o referido
questionamento deve abranger também a
pergunta sobre quais as medidas a serem
tomadas nos casos de identificação de
descontos não realizados, mas devidos, ou nas
situações em que o desconto foi realizado
indevidamente. Questionando se seria
necessária a revisão dos atos de concessão de
auxílio alimentação dos últimos 5 (cinco) anos
ou somente do último exercício para efeito de
correção dos descontos.
5.1.2.6.2. Recomenda-se que, após o
recebimento das respostas ao questionário
referido na recomendação anterior, sejam
realizadas as revisões e readequações
necessárias no que tange às concessões de
auxílio alimentação pretéritas e seus descontos
em razão de licença do art. 83 da lei 8.112/90,
se for o caso, e na forma das orientações
obtidas das instâncias competentes.

UNIDADE GESTORA EMITENTE: Reitoria
Gestão de Recursos Humanos –Concessão deAuxílio Alimentação aos Servidores no âmbito do IFTM
Nº RELATÓRIO: 2016RA158099.06.005
Item do
Constatação
Recomendação
RA

Prazo: 15/12/2017

Socialização dos procedimentos corretos por
intermédio de Memorando Circular enviado a
todas as Coordenações de Gestão de Pessoas do
Campus, segundo a resposta recebida do
Ministério da Educação e, caso seja
recomendada revisão dos descontos anteriores,
tal orientação também será repassada com
prazo para conclusão.

Prazo: 31/08/2017

Envio de ofício à Coordenação Geral de Gestão
de Pessoas do Ministério da Educação com o
questionamento sobre qual documento legal
(Lei ou Nota Técnica Consolidada deve ser
utilizada como subsídio ao pagamento do
auxílio alimentação nas situações de
afastamento por doença em pessoa da família
(art. 83 da lei 8.112/90), bem como sobre a
regularidade da conduta desta Diretoria até
então, observada a utilização como subsídio
dos descontos a Nota Técnica consolidada
nº1/2012/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP). O
prazo solicitado se justifica pela duração da
tramitação de processos no MEC (06 meses em
média).

Providência e
Data / prazo de Implementação da
recomendação

Conforme
manifestação
da
DGP em 15/01/18.

( )Não

(X)Sim

Conforme
manifestação
da
DGP em 15/01/18.

( )Não

-

-

Novo prazo para
cumprimento da
recomendação
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-

Nº PROCESSO: 23199.000844/2016-51
Implementação Justificativa do
Plano Interno de
gestor pelo não
Providências - PIP
cumprimento da
recomendação,
no
prazo fixado
(X)Sim
-
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5.1.3.2.2. Constatou-se deficiência nos
controles internos quanto à restituição ao
erário referente a valores de auxílio
alimentação recebidos a maior nos casos de
vacância de servidores que se desligam do
IFTM.

5.1.3.

Prazo: 28/04/2017

Prazo: 28/04/2017
Será realizado um estudo com vista identificar
a forma mais adequada de acompanhar os
acertos de folha de pagamento em decorrência
de vacância, após a consolidação da proposta
de acompanhamento, o documento será
socializados juntos às CGP dos Campus.

Será realizada a revisão dos pagamentos de
auxílio alimentação aos servidores que
solicitaram vacância em 2016, a fim de
verificar
a
existência
de
eventuais
inconsistências e promover o saneamento das
mesmas, se for o caso.

Prazo: 28/04/2017

Prazo: 15/12/2017
Será realizada a revisão nos pagamentos de
auxílio alimentação
dos servidores que
entraram em exercício ano de 2016, a fim de
verificar
a
existência
de
eventuais
inconsistências e promover o saneamento das
mesmas, se for o caso.

Socialização dos procedimentos corretos por
intermédio de Memorando Circular enviado a
todas Coordenações de Gestão de Pessoas do
Campus, segundo a resposta recebida do
Ministério da Educação e, caso seja
recomendada revisão dos descontos anteriores,
tal orientação também será repassada com
prazo para conclusão.

Conforme
manifestação
da
DGP em 15/01/18.

( )Não

(X)Sim

Conforme
manifestação
da
DGP em 07/11/17.

( )Não

(X)Sim

Conforme
manifestação
da
DGP em 07/11/17.

( )Não

(X)Sim

Conforme
manifestação
da
DGP em 15/01/18.

( )Não

(X)Sim

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO – IFTM
UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA
UNIDADE GESTORA EMITENTE: Reitoria
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5.1.3.6.2. Recomenda-se, com relação ao
pagamento de auxílio alimentação, a realização
de revisão nas situações de vacância de
servidores que ocorreram em 2016, com o
escopo de averiguar os que receberam além do
valor devido, emitindo assim, quando
pertinente, GRU’s para o devido ressarcimento
ao erário.
5.1.3.6.3. Recomenda-se a criação de controles
internos ou o aprimoramento dos já existentes,
a fim de possibilitar o acompanhamento das
restituições ao erário dos valores percebidos a
maior referentes ao auxílio alimentação no
momento da vacância de servidores.

5.1.3.6.1. Recomenda-se, com relação ao
pagamento de auxílio alimentação, a realização
de revisão nas situações de provimento de
novos servidores no exercício de 2016 a fim de
verificar
a
existência
de
eventuais
inconsistências e promover o saneamento das
mesmas, se for o caso.

5.1.3.2.1. Constatou-se, em alguns casos, a
utilização de critério diversificado para a
concessão parcial do auxílio alimentação
nos meses de provimento de novos
servidores. Sabendo-se que a fórmula
padrão a ser utilizada nessas situações é a
seguinte: (458/22) x Quantidade de dias de
meio de semana (segunda a sexta) até o
final do mês (contados do dia do exercício
em diante).
5.1.3.2.2. Constatou-se deficiência nos
controles internos quanto à restituição ao
erário referente a valores de auxílio
alimentação recebidos a maior nos casos de
vacância de servidores que se desligam do
IFTM.

5.1.3.

5.1.3.

5.1.2.6.3. Recomenda-se, após o saneamento
das dúvidas elencadas pelo questionário
referido na recomendação 5.1.2.6.1, a emissão
de orientação por parte da Direção de Gestão
de Pessoas às Coordenações de Gestão de
Pessoas dos Campi, com o escopo de
padronizar os procedimentos de concessão
(critérios de pagamento e descontos) de auxílio
alimentação.

12 (doze) meses; c) Hipóteses em que os
descontos são efetuados já no primeiro dia
de
afastamento,
baseando-se
na
proporcionalidade de 22 dias; d)
Ocorrências em que os descontos são
realizados a partir do primeiro dia de
afastamento,
com
base
na
proporcionalidade de 30 (trinta) dias.
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-

-

-
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8.1.2.6.1. Recomenda-se à Diretoria
de Gestão de Pessoas que, na
elaboração
de
projetos
de
capacitação, preconize-se pelo
maior detalhamento e completude
de tais documentos, devendo
orientar aos Campi que atuem no
mesmo sentido.

8.1.2.6.2. Recomenda-se ao Diretor
Geral do Campus Avançado
Uberaba Parque Tecnológico que
sejam corrigidas as inconsistências
encontradas
nos
processos
23199.000770/2016-53
e
23199.000773/2016-97,
quais
sejam, a remuneração equivocada
da atividade de elaboração de
material didático com os valores
destinados
à
atividade
de
instrutoria. Recomenda-se ainda
que seja efetuada uma revisão em

8.1.2.2.1. Constatou- se que
no
processo
nº
23199.000236/2016-47, em
seu projeto de capacitação as
atividades a serem realizadas
não foram bem detalhadas,
pelo fato de não ter sido
especificada a atividade de
elaboração de material, nem
ter sido justificado o motivo
de sua ausência.

8.1.2.2.2. Constatou-se que
nos
processos
23199.000770/2016-53
e
23199.000773/2016-97 do
CAUPT, embora tenha sido
diferenciadas as atividades
no relatório dos participantes
e no projeto de curso
(atividades de “elaboração de
material” e “instrutoria”), no
momento do pagamento
ambas atividades foram
pagas
com
a
maior

8.1.2.

8.1.2.

23199.000767/2016-30
23199.000769/2016-29
23199.000771/2016-06
23199.000772/2016-42
23199.000774/2016-31

Prazo: 31/06/2017
Será feito um levantamento das diferenças de
valores pagos com o valor de “instrutoria” em
atividades de “preparação” nos processos citados,
bem como nos seguintes processos:

Conforme esclarecido, a dúvida suscitada adveio da
ausência de descrição da atividade de elaboração de
material, contudo tal fato não foi registrado uma
vez que não houve pagamento para essa atividade
tendo em vista que o material utilizado não sofreu
alteração, ou seja, houve aproveitamento de
material já produzido para outras edições do curso.
Contudo, no sentido de evitar novas ocorrências
será solicitado que tais situações sejam
explicitadas, tanto no projeto, como nos relatórios
de desenvolvimento das atividades. Para tanto, será
elaborado um memorando circular encaminhando
cópia do 2017RA158099.01.001 de 02/05/2017 aos
servidores da gestão de pessoas solicitando atenção
na elaboração de projetos, no preenchimento de
relatórios e na conferencia dos anexos da
Resolução 40/2010, encaminhando ainda cópia do
mesmo aos Diretores Gerais dos Campus.

Gestão de Concessão de Gratificação por Encargo Curso Concurso no âmbito do IFTM
Nº RELATÓRIO: 2017RA158099.01.001
Item
Constatação
Recomendação
Providência e
do
Data / prazo de Implementação da
RA
recomendação

Conforme
manifestação do
DG
de
15/01/2018.

( )Não

(X)Sim

Conforme
manifestação da
DGP
em
15/01/18.

( )Não

(X)Sim

-

-

-

Novo prazo
para
cumprimento
da
recomendação
-
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Nº PROCESSO: 23199.000302/2017-60
Implementação
Justificativa do gestor
- Plano Interno
pelo não cumprimento da
de Providências
recomendação, no
- PIP
prazo fixado
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8.1.4.

8.1.2.

8.1.2.

a

de

8.1.2.2.3. Constatou-se que
nos
processos
23199.000770/2016-53
e
23199.000773/2016-97
atinentes a treinamentos
presenciais realizados pelo
Campus Avançado Uberaba
Parque Tecnológico não
foram registradas as listas de
presença
de
servidores
treinados.
8.1.2.2.4.Constatou-se que
no
processo
23199.000770/2016-53 do
CAUPT, aparentemente os
conteúdos
objetos
da
capacitação se confundem
com
meras
rotinas
administrativas, ou seja, que
teriam sua disseminação
relacionada às atribuições
das unidades de lotação dos
servidores que atuaram como
instrutores, indo de encontro
ao que ditam o art. 2º, §2º do
Decreto nº 6114/2007 e o
"item 16" da Nota Técnica
nº
402/2010COGES/DENOP/SRH/MP.
8.1.4.2.1.Constatou-se
a
extrapolação
do
limite
mensal de horas estabelecido
pela alínea "a" do art. 5º da
Resolução/CONSUP/IFTM

remuneração,
instrutoria.

Os servidores que foram capacitados não são
aqueles que estão ligados diretamente a atividades
administrativas. Como se trata de capacitação
destinada a professores que atuam no programa
UaB, cuja rotatividade é natural e constante, é
fundamental que os mesmos sejam orientados sobre
essas rotinas, cujo fluxo demanda agilidade.
Considerando que o programa UaB não fomenta
bolsistas para a realização dessas rotinas em
especifico, é necessário capacitar tais professores.

8.1.2.6.4. Recomenda-se ao Diretor
Geral do Campus Av. Uberaba
Parque Tecnológico que quando da
concepção
de
projetos
de
capacitação no âmbito daquela
unidade, os treinamentos sejam
elaborados com maior critério,
visando resguardar e promover a
aplicação de recursos públicos com
maior qualidade e eficiência.

8.1.4.6.1. Recomenda-se a revisão
da Resolução/CONSUP/IFTM nº
40/2010, no sentido de conferir
maior clareza no que tange a seu §2º
do art. 5º, visto que segundo o

Prazo: 18/06/2017

Revisar
os
dispositivos
da
Resolução/CONSUP/IFTM nº 40/2010, elaborar
proposta de alteração com vistas a explicitar em seu
texto o alcance e a correta aplicação da norma.

Prazo: Imediato

Concordo que a elaboração do projeto precisa ser
mais detalhada para não gerar duvidas sobre sua
natureza e real concepção.

Serão anexadas as listas de presença aos projetos
em questão. Também será feita orientação a todos
os servidores responsáveis por capacitações para
que nos próximos processos sejam anexadas as
folhas de presença antes dos pedidos de pagamento.

Prazo: 18/10/2017

A partir do levantamento dessas diferenças, os
instrutores serão notificados para pagamento de
GRU correspondente a essa diferença.

todos
os
processos
de
treinamento/capacitação realizados
naquela unidade no exercício de
2016, visando constatar e corrigir
eventuais equívocos no mesmo
sentido.
8.1.2.6.3. Recomenda-se ao Diretor
Geral do Campus Av. Uberaba
Parque Tecnológico que quando da
realização
de
treinamentos
presenciais sejam registradas as
listas de presença de servidores
treinados.

()Não

(X)Sim

Conforme
manifestação do
DG
de
18/05/2017.

( )Não

(X)Sim

Conforme
manifestação do
DG
de
15/01/2018.

( )Não

(X)Sim

-

-

-
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8.1.5.

8.1.4.

nº 40/2010, referente às
atividades de instrutor ou
apoio
de
cursos
ou
treinamentos, em um mesmo
processo
(23199.000236/2016-47) e
na consideração de mais de
um
processo
(23199.000767/2016;
23199.000769/2016-29;
23199.000771/2016-06;
23199.000772/2016-42).
8.1.4.2.2. Constatou-se a
extrapolação
do
limite
mensal de horas estabelecido
pela alínea "c" do art. 5º da
Resolução/CONSUP/IFTM
nº 40/2010 (30 horas)
referente
à
soma
de
diferentes
atividades
(Coordenador
geral
e
julgador de títulos), porém
com único limite, como
ocorre
no
processo
23199.000191/2016-19.
8.1.5.2.1.Constatou-se que os
projetos de capacitação
contidos
nos
processos
23199.000773/2016-97
e
23199.000770/2016-53 não
foram
submetidos
a
apreciação da DGP/CGDP,
não observando o disposto no
art. 11 e seu §2º da
Resolução/CONSUP/IFTM
nº
40/2010,
sendo
submetidos à DGP somente
na fase de pagamento.

8.1.5.6.1. Recomenda-se que conste
em todo e qualquer processo de
capacitação ou treinamento de
servidores no âmbito do IFTM que
gerem o pagamento de gratificação
por
encargo
curso/concurso,
manifestação por parte da Diretoria
de Gestão de Pessoas, mesmo que se
trate de custeios "externos",
conforme preceitua o §2º do art. 11
da Resolução/CONSUP/IFTM nº
40/2010.(CampusAv. UPT)
8.1.5.6.1. Recomenda-se que conste
em todo e qualquer processo de
capacitação ou treinamento de

8.1.4.6.2. Recomenda-se a revisão
da Resolução/CONSUP/IFTM nº
40/2010, no sentido de conferir
maior clareza no que tange à
limitação de horas trazida em cada
alínea do caput do art. 5º, visto que
algumas alíneas referem-se a mais
de uma atividade, fazendo surgir a
dúvida se a limitação seria por
atividade específica ou por grupo de
atividades.

entendimento da Administração,
aquele parágrafo permitiria uma
exceção à limitação de horas
estabelecida pela alínea "a" do
mesmo artigo, o que não resta claro.

Por
tratar-se
de
temática
inerente
à
Resolução/CONSUP/IFTM
nº
40/2010,
consideramos que a melhor forma de se atingir o

Prazo: Imediato

Informo que as próximas capacitações que gerem
pagamento de gratificação por encargo de curso e
concurso serão submetidas à Diretoria de Gestão de
Pessoas para apreciação e manifestação quanto à
pertinência e atendimento ao que estabelece a
Resolução 1397/2016 ou a que estiver em vigência
no momento da consulta. Somente após
manifestação favorável da Diretoria de Gestão de
Pessoas é que a capacitação seguirá seu fluxo.

Prazo: 31/09/2017

Revisar
os
dispositivos
da
Resolução/CONSUP/IFTM nº 40/2010, elaborar
proposta de alteração com vistas a explicitar em seu
texto o alcance e a correta aplicação da norma.
Como a proposta deverá ser apreciada e aprovada
pelo CONSUP antes de sua efetiva publicação e
adoção, a previsão do prazo de conclusão das
providências a serem implementadas observará os
tramites administrativos necessários.

Prazo: 31/09/2017

Como a proposta deverá ser apreciada e aprovada
pelo CONSUP antes de sua efetiva publicação e
adoção, a previsão do prazo de conclusão das
providências a serem implementadas observará os
tramites administrativos necessários.

( )Não

(X)Sim

Conforme
manifestação do
DG
de
18/05/2017.

( )Não

(X)Sim

Conforme
manifestação da
DGP
em
15/01/18.

( )Não

(X)Sim

Conforme
manifestação da
DGP
em
15/01/18.

-

-

-
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Prazo: 31/09/2017

Prazo: 31/09/2017
Por
tratar-se
de
temática
inerente
à
Resolução/CONSUP/IFTM
nº
40/2010,
consideramos que a melhor forma de se atingir o
objetivo proposto na recomendação será mediante
revisão e proposta de inclusão da exigência de que
todo e qualquer projeto e processo, cujo objeto seja
“capacitação ou treinamento de servidores”
passível de pagamento de Gratificação por Encargo
de Curso e Concurso, seja encaminhado para
análise e manifestação da gestão de pessoas,
inclusive em relações àqueles que não tiverem
previsão de pagamento da gratificação.
Como a proposta deverá ser apreciada e aprovada
pelo CONSUP antes de sua efetiva publicação e
adoção, a previsão do prazo de conclusão das
providências a serem implementadas observará os
tramites administrativos necessários.

objetivo proposto na recomendação será mediante
revisão e proposta de inclusão da exigência de
encaminhamento dos processos para análise e
manifestação da gestão de pessoas, independente
dos recursos de custeio utilizados serem internos ou
“externos”.
Como a proposta deverá ser apreciada e aprovada
pelo CONSUP antes de sua efetiva publicação e
adoção, a previsão do prazo de conclusão das
providências a serem implementadas observará os
tramites administrativos necessários.

Conforme
manifestação da
DGP
em
15/01/18.

( )Não

(X)Sim

Conforme
manifestação da
DGP
em
15/01/18.

-
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UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA
UNIDADE GESTORA EMITENTE: Reitoria
Gestão de Professor Substituto/Temporário
Nº RELATÓRIO: 2017RA158099.02.002, de 23/06/2017
Nº PROCESSO: 23199.000118/2017-10

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES - RAC - 2017

8.1.5.6.2. Recomenda-se que seja
enviada orientação para todas as
Diretorias Gerais dos Campi no
sentido de encaminhar todo e
qualquer processo de capacitação
ou treinamento de servidores no
âmbito do IFTM que gerem o
pagamento de gratificação por
encargo curso/concurso para que a
Diretoria de Gestão de Pessoas
possa manifestar acerca da demanda
e projeto de capacitação elaborado,
conforme o reza o §2º do art. 11 da
Resolução/CONSUP/IFTM.

servidores no âmbito do IFTM que
gerem o pagamento de gratificação
por
encargo
curso/concurso,
manifestação por parte da Diretoria
de Gestão de Pessoas, mesmo que se
trate de custeios "externos",
conforme preceitua o §2º do art. 11
da Resolução/CONSUP/IFTM nº
40/2010. (Reitoria)

-
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5.10.1. Recomenda-se, uma
vez que, a própria unidade
auditada na grande maioria
das constatações se propõe a
solicitar aos Campi certas
providências e/ou observar
determinados aspectos em
eventos futuros (conforme
Memorando
IFTM/PRODIN/DGP
Nº
194/2017),
que
seja
confeccionada "orientação"
(espécie de Check-List) a ser
observada no ato de instruir
procedimentos/processos de
contratação de professores
substitutos/temporários.
Sugere-se ainda, para isto, que
se use os itens presentes na
"Constatação" (5.6.1) para
nortear a organização desta
orientação.

5.6.1. Constatou-se a ocorrência de várias situações que fogem
ao ideal durante os exames da gestão em apreço, conforme
registrado abaixo:
1.1. Contratações realizadas com justificativas pertinentes a
Professor Temporário sendo que se trata de contratação de
Professor Substituto.
1.2. Desconexão entre justificativa do requerimento e
comprovação de afastamento nas contratações e prorrogações.
1.3. Contratações mantidas com CHDS menores que 16 horas
(sala de aula), sendo o contrato de 40 horas.
1.4. Contratação e prorrogações feitas com Carga Horária
Semanal menor que 40 horas semanais.
1.5. Ausência de termo de desistência de candidato (ou
documento que justifique outro motivo) melhor colocado do
que o convocado para ocupar a vaga.
1.6. Ausência de termos aditivos e/ou contratos propriamente
ditos, tendo sido assinadas minutas dos mesmos.
1.7. Inconsistência no uso de formulários.
1.8. Equívocos em datas de assinatura de contratos ou termos
aditivos nas publicações no DOU.
1.9. Períodos de avaliação correspondentes à vigência
contratual e não ao período efetivo de avaliação.
1.10. Aprovação da PROEN quanto à contratação somente após
vários meses do requerimento.
3.1. Identificação de atrasos nas publicações dos contratos no
DOU.
3.2. Identificação de atrasos nos encaminhamentos dos
requerimentos de prorrogação de contrato à DGP.

5

Prazo: 27/10/2017

Confecção
de
"orientação" (espécie de
Check-List)
a
ser
observada no ato de
instruir
procedimento/processos
de
contratação
de
professores
substitutos/temporário,
observados os itens
presentes
na
"Constatação" (5.6.1)
para
nortear
a
organização
desta
orientação.

Providência e
Data / prazo de
Implementação da
recomendação

Conforme
manifestação da
DGP
em
07/11/17.

( ) Não

(X) Sim

Implementação
- Plano Interno
de Providências
- PIP

Novo prazo
para
cumprimento
da
recomendação
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UNIDADE GESTORA EMITENTE: Reitoria
Gestão de Concessão de Assistência à Saúde do Servidor no âmbito do IFTM
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Recomendação

Constatação

Item
do
RA
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5.1..

5.1.2.1. Constatouse
falhas
nos
controles,
compilação
e
armazenamento de
documentação, em
especial
com
relação
aos
dependentes,
no
que se refere às
concessões
de
Assistência
à
Saúde.

5.1.6.4. Recomenda-se que, uma vez
identificada a ausência de documentação, que
seja requerida e também anexada juntamente
com os demais documentos que compõem a
Concessão de Assistência à Saúde do

5.1.6.3. Recomenda-se a criação de controles
internos administrativos com o fito de que
seja aferida com periodicidade (anual e/ou
semestral) a manutenção da condição do filho
ou enteado, dependente economicamente do
servidor, que tenha entre 21 (vinte e um) e 24
(vinte e quatro) anos, na condição de
estudante matriculado em curso reconhecido
pelo Ministério da Educação.

5.1.6.2. Recomenda-se que sejam revisados
todos os processos e/ou documentos avulsos
de concessão de Assistência à Saúde com o
escopo de averiguar eventuais ausências de
documentos essenciais, em especial no que se
refere aos dependentes.

5.1.6.1. Recomenda-se que todo trâmite para
concessão de Assistência à Saúde seja
efetuado mediante Processo Administrativo,
de modo que se padronize a organização e
armazenamento de documentos dessa
natureza.

Nº RELATÓRIO: 2017RA158099.04.004
Item
Constatação
Recomendação
do
RA

Prazo: 31/07/2018

Prazo:31/07/2018
A DGP alegou que as providências relativas à
recomendação nº 5.1.6.1 abordaram essa questão.

Prazo: 31/07/2018
A DGP discordou da recomendação*, alegando se
tratar de “eventuais ausências de documentos”, e
que a revisão de todos os processos acarretaria
prejuízos à rotina e atividades da Gestão de
Pessoas.
- Como alternativa, alegou que incluirá no fluxo do
processo a atualização semestral da documentação
dos dependentes que enquadrem na faixa de 21 a 24
anos.
Prazo: 31/07/2018
A DGP discordou da recomendação*, alegando que
já é atribuição das unidades efetuarem esse
controle.
-Sugeriu alternativamente que reforçará à CGP dos
Campi e CPP da Reitoria via e-mail para maior
atenção para este acompanhamento.
Alegou ainda que as providências relativas à
recomendação nº 5.1.6.1 abordaram essa questão.

A DGP incluirá a Assistência à Saúde entre os
processos prioritários para mapeamento em busca
da padronização do processo.
A ação deverá resultar ainda em formalização de
orientação e cartilha de procedimentos internos
voltada aos servidores da gestão de pessoas em
todas as unidades do IFTM.

Providência e
Data / prazo de Implementação da
recomendação

( )Não

( )Sim

Obs: O prazo não
expirou.

( )Não

( )Sim

Obs: O prazo não
expirou.

( )Não

( )Sim

Obs: O prazo não
expirou.

( )Não

( )Sim

-

-

-

-

-

-

-

Novo prazo
para
cumprimento
da
recomendação
-
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de Providências
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- PIP
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Obs: O prazo não
expirou.

( )Não

-

-

5.1.

5.1.2.1. Constatou- se que não é padronizado o
método de arquivamento da documentação
atinente à fase de seleção em cada Coordenação
de Pesquisa, sendo que apenas em algumas é
efetuada a abertura de processo com esta
finalidade.

5.1.6.1. Recomenda-se que
a Pró-Reitoria de Pesquisa
e
Inovação
emita
orientação
às
Coordenações de Pesquisa
nos Campi, informando a
necessidade de abertura de
processo
para
armazenamento
da
documentação atinente à
fase de seleção da
concessão do apoio.

Prazo: Imediato

A PROPI declarou que a recomendação
foi acatada e já implantada no tocante ao
Edital 14/2017 (Aquisição de material
de consumo e serviços para pesquisa e
inovação – Uso do Cartão BB Pesquisa)
que foi publicado no dia 31/08/2017.

Conforme PIP de
05/09/2017.

( )Não

(X)Sim

-

Novo prazo
para
cumprimento
da
recomendação
-
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Nº RELATÓRIO: 2017RA158099.06.005
Nº PROCESSO: 23199.000436/2017-81
Item
Constatação
Recomendação
Providência e
Implementação Justificativa do gestor pelo
do
Data / prazo de Implementação da
- Plano Interno
não cumprimento da
RA
recomendação
de Providências
recomendação, no
- PIP
prazo fixado

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTOÀS RECOMENDAÇÕES - RAC - 2017

* Ao discordar das recomendações 5.1.6.2 e 5.1.6.3, a auditoria interna entende que a Gestão de Pessoas assume os riscos dos eventuais efeitos que podem daí advir, tendo esta unidade cumprido com o seu papel de alertar a
Gestão.

Prazo: 31/07/2018

( )Sim

5.1.6.5. Recomenda-se a criação de um
Controle / CheckList no sentido de orientar o
servidor da Gestão de Pessoas na instrução de
uma demanda desta natureza, de forma com
que não ocorra a ausência de documentos
essenciais para a demonstração do vínculo ou
direito dos dependentes.
A DGP alegou que as providências relativas à
recomendação nº 5.1.6.1 abordaram essa questão.

Obs: O prazo não
expirou.

Servidor.
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5.1.2.3. Constatou- se que embora o item 3.4 do
Edital 04/2016 e art. 11, “d” da Resolução/IFTM
nº 20/2012 exijam que o servidor não esteja
afastado ou em licença no momento da inscrição,
o instrumento convocatório não solicita qualquer
documento ou declaração a fim de comprovar que
o servidor não incide nessa situação.

5.1.2.4. Constatou- se que embora o art. 11, “f”
da Resolução/IFTM nº 20/2012 exija que o
servidor beneficiado não possua atividade
remunerada fora do IFTM, o edital 04/2016 não
elenca este requisito.

5.1.2.5. Constatou- se que embora o art. 11, “h”
da Resolução/IFTM nº 20/2012 exija que o
candidato participe de grupo de pesquisa do
CNPQ ou de núcleo registrado no IFTM, o edital
nº 04/2016 não elenca este requisito.

5.1.2.6. Constatou- se que embora o art. 11, “i” e
art. 19 da Resolução/IFTM nº 20/2012 exija que
o candidato não seja beneficiário de outras bolsas
de pesquisa, inovação e extensão do IFTM ou
bolsas de agência de fomento, o edital 04/2016
em seu item 2.2.1 somente proíbe a percepção de
bolsas de agências externas de fomento.
5.1.2.7. Constatou- se que embora o edital
04/2016 em seu item 4 traga a exigência de que o

5.1.

5.1.

5.1.

5.1.

5.1.

5.1.2.2. Constatou- se que o edital 04/2016 (apoio
ao pesquisador) não traz a exigência de titulação
mínima de “mestrado” para os candidatos do
processo seletivo, em dissonância com o
estabelecido no art. 11, “b” da Resolução /IFTM
nº 20/2012.

5.1.

8.1.2.6.1. Recomenda-se a
realização
de
revisão/atualização
da
minuta de edital (de
Programa de apoio à
produtividade em pesquisa
e inovação) e seus anexos,
bem
como
da
Resolução/IFTM
nº20/2012 a fim de adaptar
seus ditames à realidade
atual (em especial quanto
ao seu art. 11). Para tanto,
sugere-se que se tome
como parâmetro, em uma
espécie de "CheckList" os
apontamentos feitos nas
"Constatações",
mais
precisamente entre os itens
5.1.2.2 a 5.1.2.7.

A PROPI declarou que editais futuros
será modificado o Anexo 5ª,

Prazo: Imediato

A PROPI declarou que será
reformulado o item nos próximos
editais visando atender o estabelecido
na Resolução/IFTM nº 20/2012.

Prazo: Imediato

A PROPI declarou que será incluído nos
próximos editais item visando atender o
requisito.

Prazo: 01/07/2018

Prazo: Imediato
A PROPI informou que a alínea “f” do
Art. 11 da Resolução nº 20/2012 não
constará do regulamento atualizado.

Prazo: 1/07/2018
A PROPI declarou que incluirá nos
futuros editais com o mesmo objetivo
do que está em análise um anexo para
que os pesquisadores atestem que não
estão afastados ou em licença no
momento da inscrição. Informou que já
implementou no Edital 14/2017,
publicado no dia 31/08/2017.

A PROPI informou que alguns
regulamentos de sua área de interesse
estão sendo atualizados, dentre eles o
estabelecido pela Resolução/IFTM nº
20/2012. Declarou ainda que pretende
remover a exigência do item “b” do Art.
11.

(X)Sim

Conforme PIP de
05/09/2017.

( )Não

Conforme PIP de
05/09/2017.
(X)Sim

( )Não

Obs: O prazo não
expirou.
(X)Sim

( )Não

( )Sim

Conforme PIP de
05/09/2017.

( )Não

(X)Sim

Obs: O prazo não
expirou.

( )Não

( )Sim

-

-
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5.1.5

5.1.2

5.1.2.2.1.
Constatou-se
ausência de celebração de
instrumento de cooperação
ou instrumento congênere
visando formalizar
a
participação/colaboração
por parte de algumas
empresas/instituições
participantes do evento
“Semana Família Rural”
com o IFTM.
5.1.5.2.1.
Constatou-se
fragilidades na prestação
de contas, em especial
quanto à ausência de
detalhamentos sobre os
valores de entrada (se são
atinentes
apenas
das
inscrições, e sobre a
quantidade de inscrições
parciais, integrais ou
isentas), e também sobre a

5.1.2.5.1. Recomenda-se que, para as
próximas edições do evento seja
celebrado instrumento de cooperação ou
instrumento congênere de menor
complexidade visando formalizar a
colaboração de todas as instituições
participantes do evento “Semana Família
Rural”, ressaltando que a minuta destes
documentos deve ser submetida à
apreciação da Procuradoria Federal do
IFTM.
5.1.5.5.1. Recomenda-se que seja
realizado junto à Pró-Reitoria de
Extensão, avaliação sobre a necessidade
alterações nas metodologias de prestações
de contas por parte do Campus
Uberlândia e EMATER, no que se refere
a ações realizadas sobre o manto do
acordo de cooperação de envolve estas
partes,
visando
conferir
maior
completude nas informações fornecidas
nos relatórios de prestação de contas.

Será submetida à PROEXT consulta sobre a
melhor alternativa dentre as descritas abaixo:
1) Propor o aditamento do acordo de
cooperação entre Campus Uberlândia
e EMATER para implementação de
mudanças na metodologia de
prestação de contas do referido
evento, uma vez que o acordo de
cooperação nº 23000.098082/2009-66
e 23199.000734/2013-47 em vigor
não prevê essa necessidade.

Prazo:31/03/2018

Será apurado junto à comissão realizadora do
evento “Semana da Família Rural” a relação de
empresas/instituições parceiras e iniciada a
confecção de minuta a ser apreciada pelas
partes envolvidas e Procuradoria Federal do
IFTM, considerando o prazo p/ realização do
próximo evento.

Obs: O prazo não
expirou.

( )Não

( )Sim

Obs: O prazo não
expirou.

( )Não

( )Sim

-

-

-

Novo prazo
para
cumprimento
da
recomendação
-
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO – IFTM
UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA
UNIDADE GESTORA EMITENTE: Reitoria
Gestão do Evento Semana Família Rural e da Cooperativa Escola dos Alunos do Campus Uberlândia
Nº RELATÓRIO: 2017RA158099.09.006
Nº PROCESSO: 23199.000436/2017-81
Item
Constatação
Recomendação
Providência e
Implementação Justificativa do gestor pelo
do
Data / prazo de Implementação da
- Plano Interno
não cumprimento da
RA
recomendação
de Providências
recomendação, no
- PIP
prazo fixado

candidato aos níveis I e II do apoio possua
adicionando-se uma coluna para a ( )Não
publicação com participação de aluno do IFTM
inserção do nome do aluno do IFTM
(trazendo, inclusive, o Anexo 5A, que solicita a
que figura como coautor do trabalho.
Conforme PIP de
indicação do nome do aluno), alguns candidatos
05/09/2017.
deixaram de indicar/destacar o nome do aluno ou
Prazo: Imediato
indicam de forma reduzida/bibliográfica.
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTOÀS RECOMENDAÇÕES - RAC - 2017
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5.1.5.5.2. Recomenda-se que seja
verificado junto à Pró-Reitoria de
Extensão e Procuradoria Federal, se a
dinâmica de guarda de recursos advindos
da arrecadação relativa ao evento
“Semana Família Rural” não configuraria
em transferência de recursos, situação não
prevista pela disposição trazida no
Parágrafo Único do Item 3 da Cláusula
Quinta do Acordo de Mútua Cooperação
Técnica nº 13/2009.

5.2.2.5.1. Recomenda-se que seja
realizado
um
estudo
sobre
a
viabilidade/possibilidade de criação de
uma regulamentação interna do IFTM
visando estabelecer as normas de
funcionamento, atuação e prestação de
contas da Cooperativa-Escola (prestação
de contas esta que deve compor o

5.1.5.2.2.
Constatou-se
que a dinâmica de guarda
dos recursos arrecadados
ou saldos de um ano para
outro envolve duas das
partes responsáveis pela
realização do evento, a
EMATER e a Cooperativa,
gerando dúvida sobre a
possibilidade de se estar
incorrendo em situação de
transferência de recursos,
não
prevista
pelo
Parágrafo Único do Item 3
da Cláusula Quinta do
Acordo
de
Mútua
Cooperação Técnica nº
13/2009.

5.2.2.2.1.
Constatou-se
que as normas existentes
sobre a regulamentação do
funcionamento
da
Cooperativa-Escola
(Resolução/CNC
nº
23/1982 e Portaria/MEC nº
4.033/2005)
não
são

5.1.5

5.2.2

ausência de detalhamento
das saídas.

Prazo:31/03/2018
Será
submetida
à
PROEXT
viabilidade/possibilidade de criação de normas
em âmbito institucional que dirimam e
aprimorem o funcionamento e a prestação de
contas da Cooperativa-Escola, uma vez que o
processo nº23201.000131/2017-82 recomenda
que se observe apenas a Resolução/CNC nº
23/1982 e a Portaria/MEC nº 4.033/2005.

A EMATER já se manifestou que não possui
mais o interesse de administrar a captação e
gestão dos recursos oriundos das inscrições.
Mesmo assim será submetida consulta à
PROEXT se a guarda de recursos pela
Cooperativa-Escola configura transferência de
recursos públicos entre os partícipes, uma vez
que no entendimento dos mesmos não há essa
ocorrência.
Para fins desse estudo ressalta-se que, segundo
a legislação consultada, recurso publico é
“aquele oriundo dos cofres públicos. Receita
pública é a entrada que, integrando-se no
patrimônio público sem quaisquer reservas,
condições ou correspondência no passivo, vem
acrescer o seu vulto, como elemento novo e
positivo”.
Fonte: Lei de Orçamento, nº 4.320 de 17 DE
MARÇO DE 1964, CAPÍTULO II da mesma,
cujo título é Da Receita.
Cabe ainda, mencionar o entendimento contido
no Manual Técnico de Orçamento (MTO), que
determina que a receita pública é a soma de
ingressos, impostos, taxas, contribuições e
outras fontes de recursos, arrecadados para
atender às despesas públicas..

Prazo:31/03/2018

2) Buscar a parceria de uma Fundação de
Apoio.

Obs: O prazo não
expirou.

( )Não

( )Sim

Obs: O prazo não
expirou.

( )Não

( )Sim

-

-
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5.2.3.2.1.
Constatou-se
que a realização de
serviços de reprografia por
parte da CooperativaEscola no âmbito do
Campus Uberlândia não
conta com formalização
em documento ou processo
específico,
ou
em
contratado administrativo
advindo de procedimento
licitatório ou dispensa de
licitação fundada na Lei
8.666/93.
Prazo:30/06/2018

O Campus Uberlândia (IFTM), por meio de sua
DAP, iniciou providências para contratação dos
serviços de reprografia de acordo com a Lei
8666/93.

Prazo:31/03/2018

Obs: O prazo não
expirou.

( )Não

( )Sim

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES - RAC - 2013

Quadro 222- Relatório de acompanhamento às recomendações - RAC - CAMPUS UBERABA

relatório de gestão do IFTM na forma do
art. 5º da Portaria/MEC nº 4.033/2005),
sendo importante que se busque o apoio
da Reitoria para a realização desta
iniciativa.
5.2.3.5.1. Recomenda-se que, o mais
breve possível seja realizada a instauração
de procedimento de contratação com
respaldo na lei nº 8.666/93, visando a
contratação de serviços reprográficos,
podendo dele participar a CooperativaEscola, desde que atenda aos requisitos
legais.
-

-

-

Novo
prazo
para
cumprimento da
recomendação
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO – IFTM
UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA
UNIDADE GESTORA EMITENTE: CAMPUS UBERABA
Gestão Patrimonial: bens imóveis
Nº RELATÓRIO: 2013RA158310.03.001
Nº PROCESSO: 23200.000173/2013-08
Item Constatação
Recomendação
Providência e Data / prazo de Implementação Implementação
Justificativa
do
do
da recomendação
- Plano Interno gestor pelo não
RA
de Providências cumprimento
da
- PIP
recomendação, no
prazo fixado
Constatamos a falta de averbação nas obras referentes Planejar
a
( )Sim
Providência: O engenheiro civil do Campus já
ao PROEP, Laboratório Integrado Bloco I, Construção averbação
das
fez um levantamento dos imóveis que necessitam
de 7 salas de aulas, Alambrado e Iluminação do campo obras
( )Não
regularização e está providenciando os
de futebol/Vestiário/Sala de apoio e Ampliação do integralmente
Prazo registrado
5.1
documentos junto aos órgãos competentes.
Refeitório
concluídas.
no
último
RAINT
não
Prazo: 30/06/2018
expirou ainda.

5.2.3

capazes de abordar todas
as situações que envolvem
a atuação das cooperativas.
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Providência: A providencia de construção da
cobertura para guarda e conservação dos veículos
do Campus Uberaba será planejada à partir do
próximo exercício.

Prazo: 30/06/2018

Providência: Será procedido o desfazimento do
bem informado de acordo com a oportunidade e
conveniência.

( )Não

Prazo registrado
no
último
RAINT
não
expirou ainda.
(X)Sim

( )Não

( )Sim

Conforme
manifestação do
Prazo:31/12/2018
Auditor
em
23/05/17.
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTOÀS RECOMENDAÇÕES - RAC - 2017

Os 24 (vinte e quatro) veículos oficiais, sob a
responsabilidade do Coordenador de Transportes e
Segurança, estão guardados em local onde não há
cobertura para adequada conservação dos bens.

Verificar
a
oportunidade
e
conveniência
de
desfazimento do
veículo (item 1) do
Termo
de
Responsabilidade
n° 97.
Planejar
a
construção
de
cobertura
para
guarda
dos
veículos
da
instituição.
-

-

-

-

-

Novo prazo para
cumprimento da
recomendação
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO – IFTM
UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA
UNIDADE GESTORA EMITENTE: CAMPUSUBERABA
Gestão de Concessão de Auxílio Financeiro a Estudantes (Bolsas Acadêmicas)
Nº RELATÓRIO:2017RA158099.07.007
Nº PROCESSO:23199.000416/2017-18
Item
Constatação
Recomendação
Providência e
Implementação Justificativa do gestor
do
Data / prazo de
Plano Interno de
pelo não cumprimento
RA
Implementação da
Providências da recomendação, no
recomendação
PIP
prazo fixado
(X)Sim
8.1.4 8.1.4.1.1.Constatou-se que, após recebimento do 8.1.4.5.1. Recomenda-se que, para os Providência:
à
documento que rege sobre a Declaração e próximos processos de concessão de Determinar
Ausência de Vínculo Empregatício” e “nenhuma bolsas acadêmicas a Coordenação de Coordenação
de ()Não
forma de apoio financeiro”, especificamente de Pesquisa, Inovação e Pós Graduação, Pesquisa, Inovação e
bolsas acadêmicas, a Coordenação de Pesquisa, juntamente
com
a
comissão Pós-Graduação que crie Conforme
forma
de manifestação do
Inovação e Pós Graduação, não realiza organizadora do processo de seleção, uma
junto
à Auditor em
diligências da informação declarada junto à ratifique a informação junto à verificação
de 29/12/17.
Coordenação de Extensão e Coordenação Geral coordenação de extensão e coordenação Coordenação
e
à
de Ensino a fim de verificar que realmente os geral de ensino, da ausência de Extensão
alunos bolsistas não recebem outros tipos de recebimento
de
outras
bolsas Coordenação Geral de
benefícios financeiros como bolsas acadêmicas acadêmicas pelos bolsistas, com o fim Ensino se os candidatos
monitoria e extensão, cumprindo assim o de assegurar o cumprimento do disposto realmente não possuem

5.4

5.3

O Veículo especificado no item 1 do Termo de
Responsabilidade n° 97 está com o motor “fundido”,
visto que no referido documento o estado de
conservação encontra-se como situação 3(três) “
regular”
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Prazo: Imediato

bolsas
naquelas
coordenações.

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES – RAC - 2013

Quadro 223- Relatório de acompanhamento às recomendações - RAC - CAMPUS UBERLÂNDIA

no §3º do art. 4º da Resolução nº
26/2012.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO – IFTM
UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA
UNIDADE GESTORA EMITENTE: CAMPUSUBERLÂNDIA
Gestão de Almoxarifado (Conservação e acondicionamento de materiais de consumo)
Nº RELATÓRIO:2016RA158099.01.001
Nº PROCESSO:23199.000297/2016-12

(*) Esclarecemos que os relatórios daquela época (até o ano de 2014) não contavam estrutura de identificação com numeração do tópico “Constatação”.
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTOÀS RECOMENDAÇÕES - RAC - 2016

-

Dezembro/2018

Novo prazo para
cumprimento da
recomendação
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO – IFTM
UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA
UNIDADE GESTORA EMITENTE: CAMPUS UBERLÂNDIA
Gestão Patrimonial - Bens Imóveis
Nº RELATÓRIO: 2013RA158312.03.001 e 2013RA158312.03.002
Nº PROCESSO: 23201.000134/2013-92
Implementação
Providência e Data / prazo
Item do
Plano Interno de Justificativa do gestor pelo não cumprimento da
Constatação
Recomendação
de Implementação da
RA
Providências
- recomendação, no prazo fixado
recomendação
PIP
Na certidão atualizada, emitida em Atualizações
dos Providência1: Ajustar o
Os trabalhos já foram iniciados, porém, a direção informou
19/02/2013, não verificamos a averbação das dados
averbados lançamento na Certidão de ( ) Sim
que dada a complexidade e dimensão será necessário prazo
edificações realizadas a partir de 2004, tais junto ao cartório, bem Registro de Imóveis à área de
maior.
como o prédio do curso superior,novas salas como
daqueles todos os PN existentes no ( X ) Não
de aulas, e centro de convivência, ambos registrados
no Campus I
anexos ao prédio principal.
SPIUnet.
Prazo: Dezembro/2017
Pelo material avaliado SPIUnet, não
(X) Sim
Item V
verificamos o lançamento de RIP Utilização
Providência2:Capacitação
para os demais imóveis (PN) existentes no
de servidor do Setor de
campus, todos considerados Bens de Uso
Patrimônio para o devido ( ) Não
Especial.
acesso e manuseio do
Conforme
SPIUNET
manifestação
do
Auditor
em
Prazo: Dezembro/2017
25/05/17.

disposto no §3º do art. 4º da Resolução nº
26/2012.
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8.1.9.2.1. Armazenagem inadequada
no que se refere à disposição e
empilhamento
de
materiais,
contrariando as normas do item 4, em
especial o disposto no item 4.1 “i”, da
IN/SEDAP nº. 205/1988.

8.1.8.2.2. O sistema do Almoxarifado
não dispõe de meios/elementos para o
registro da data de validade dos
materiais que entram no estoque – o
que contraria o disposto no 7.2.1, da
IN/SEDAP nº. 205/1988 . Tal controle
é feito na prática, de forma
insuficiente, durante a movimentação
do estoque, mas sem um dispositivo
que possa criticar/evitar uma eventual
entrega/baixa de material fora do
padrão PEPS (primeiro a entrar –
primeiro a sair), conforme recomenda
o item 4.1 “b”, da IN/SEDAP nº.
205/1988.

Constatação

Providência: Foi realizado o contrato de
nº 24/2013 (Concorrência nº 02/2013)
cujo objeto é a construção do
almoxarifado. Em 02/10/2015 o contrato
foi encerrado, visto que a empresa não
manteve a regularidade do SICAF. A obra
não foi finalizada e neste momento o setor
de engenharia do Campus prepara novo
processo para finalização da obra. Não
existe prazo definido, tendo em vista as
dificuldades orçamentárias.
Prazo indeterminado.

Prazo: 31/12/2016*

Providência e
Data / prazo de Implementação da
recomendação
Providência: A Reitoria do IFTM está
desenvolvendo um novo sistema de
almoxarifado e esta funcionalidade será
atendida.

(X)Não

( )Sim

(X)Não

Implementação Plano Interno de
Providências - PIP
( )Sim

O diretor declarou que o campus ainda não
possui orçamento para execução desta
obra. Informando que o orçamento de
investimento
do
IFTM
é
de
responsabilidade da Reitoria, motivo pelo
qual o campus Uberlândia não tem
condições de determinar um prazo para
atendimento à recomendação. Informando
que a Reitoria tem envidado esforços para
viabilizar o orçamento necessário.

Justificativa do gestor pelo não
cumprimento da recomendação, no
prazo fixado
O diretor declarou que, de acordo com a
Reitoria, a funcionalidade de controle de
data
de
vencimento
não
será
implementada neste momento.

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTOÀS RECOMENDAÇÕES - RAC - 2017

8.1.9.6.1. Melhor adequar os
espaços destinados à função
de armazenagem (depósitos)
e organizar o estoque de
materiais do Campus de
forma a atender as condições
exigidas na norma vigente –
em especial às disposições do
item 4.1, da IN/SEDAP nº.
205/1988.

8.1.8.6.1.
Promover
o
“Saneamento de Material”,
nos termos dos itens 7, 7.1,
7.2 e 7.3 da IN/SEDAP nº.
205/1988, colocando em
prática todas as ações,
métodos
e
dispositivos
recomendados na atividade de
saneamento, em especial às
disposições do item 7.2.1, da
referida
IN,
inclusive,
otimizando os recursos de
Tecnologia da Informação
(TI)
disponíveis
ou
incrementando
novas
tecnologias nessa atividade.

Recomendação

Novo prazo para
cumprimento da
recomendação

Prazo indeterminado.

Novo prazo para
cumprimento da
recomendação
Janeiro/2018
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO – IFTM
UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA
UNIDADE GESTORA EMITENTE: CAMPUSUBERLÂNDIA
Gestão de Concessão de Gratificação por Encargo Curso Concurso
Nº RELATÓRIO:2017RA158099.01.001
Nº PROCESSO:23199.000302/2017-60
Item do
Constatação
Recomendação
Providência e
Implementação Justificativa do gestor
RA
Data / prazo de Implementação da recomendação
Plano Interno de
pelo não cumprimento da
Providências - PIP
recomendação, no
prazo fixado

8.1.9

8.1.8

Item do
RA

Relatório de Gestão 2017 | IFTM

Prazo: 30/06/2017

Providência: Participar/contribuir junto à DGP-Reitoria
que é o órgão disciplinador dessa questão no âmbito do
IFTM, para a criação de mecanismo de controle para o
registro das horas pagas/recebidas por colaboradores
externos, antes de pagamento de GECC por trabalhos
realizados para o Campus.

Prazo: 30/06/2017

Providência: Participar/contribuir junto à DGP-Reitoria
que é o órgão disciplinador dessa questão no âmbito do
IFTM, para a criação de mecanismo de controle para o
registro dos períodos de férias e demais afastamentos de
colaboradores externos nos casos de pagamentos de
GECC.

Prazo: 30/06/2017

Providência: Participar/contribuir junto à DGP-Reitoria
que é o órgão disciplinador dessa questão no âmbito do
IFTM, para a reformulação do Anexo VI, da Resolução
40/2010.

Conforme
manifestação do
Auditor em 19/01/18.

()Não

(X)Sim

Conforme
manifestação do
Auditor em 19/01/18.

()Não

Conforme
manifestação do
Auditor em 19/01/18.
(X)Sim

()Não

(X)Sim

Novo prazo para
cumprimento da
recomendação
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO – IFTM
UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA
UNIDADE GESTORA EMITENTE: CAMPUS UBERLÂNDIA
Gestão de Controle de Concessão de Diárias
Nº RELATÓRIO:2017RA158099.03.003
Nº PROCESSO:23199.000303/2017-12
Item do
Constatação
Recomendação
Providência e
Implementação Justificativa do gestor
RA
Data / prazo de Implementação da recomendação
Plano Interno de
pelo não cumprimento da
Providências - PIP
recomendação, no
prazo fixado
8.2.2.1.1 – Pagamento de 8.2.2.5.1. – Instituir mecanismos - Elaboração de material explicativo a ser divulgado a todos ( X )Sim
8.2.
diárias realizado de forma próprios de controle, bem como os servidores sobre a importância e a necessidade de
não antecipada, nos promover eventos no ambiente entrega dos formulários em tempo hábil para que os ( )Não
termos do que prescreve o institucional
que
efetivamente trâmites relacionados ao lançamento/pagamento das Conforme
caput do Art. 5º, do contribuam para o cumprimento do diárias sejam em tempo hábil. O e-mail institucional será manifestação do
Decreto 5.992/2006, em prazo de que trata o caput do Art. 5º,
Auditor em 15/09/17.

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES - RAC - 2017

8.1.14.6.1.
Criar/elaborar
mecanismo próprio que possa
controlar a quantidade de horas a
serem
pagas
a
servidores/colaboradores externos
por GECC para banca de RSC e
demais atividades que envolvam
colaboradores externos – nos
termos do Art. 3º, “b”, da
Resolução/CONSUP nº. 40/2010
(Art. 6º, Decreto nº. 6114/2007).

8.1.14.2.1.
Não
existe
mecanismo de controle interno
que possibilite apurar a
quantidade
de
horas
pagas/recebidas
por
colaboradores externos, pelo
menos para os casos em que a
gratificação tenha por objetivo a
retribuição
por
trabalhos
prestados à banca de RSC que
são pagas mediante ordem
bancária via SIAFI.

8.1.14

8.1.12

8.1.12.6.1.Reformular
o
formulário – anexo VI da
Resolução/CONSUP nº. 40/2010,
de forma a melhorar a
visibilidade/preenchimento dos
campos e informações exigidos
pela norma.
8.1.12.6.2. Criar mecanismo de
controle que possa registrar os
períodos
de
afastamentos,
inclusive
férias
dos
servidores/colaboradores externos
nos pagamentos de GECC.

8.1.12.2.1.Preenchimento
inadequado e insuficiente dos
Relatórios
de
Atividades
Executadas Fora do Horário
Normal de Trabalho (Anexo VI
da Resolução/CONSUP nº.
40/2010);
8.1.12.2.2.O formulário (anexo
VI), bem como os mecanismos
utilizados, não possuem campo
para
o
preenchimento/informação do
período de férias/afastamento
do
servidor
colaborador
externo.

8.1.12
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Prazo:04/09/2017

Prazo:04/09/2017
- Será enviada notificação via e-mail ao servidor que
estiver com pendência no SCDP
- Elaboração de material explicativo a ser divulgado a todos
os servidores sobre a importância e a necessidade de
entrega dos formulários em tempo hábil. O e-mail
institucional será uma das ferramentas de divulgação, pois
abrange a maioria dos servidores.
- Será solicitado também que as coordenações reforcem a
importância da entrega dos formulários dentro do prazo.
( )Não
Conforme
manifestação do
Auditor em 15/09/17.

( X )Sim

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTOÀS RECOMENDAÇÕES - RAC - 2016

Quadro 224- Relatório de acompanhamento às recomendações - RAC - CAMPUS ITUIUTABA

8.2.2.5.2 – Instituir mecanismos
próprios de controle, bem como
promover eventos no ambiente
institucional
que
efetivamente
contribuam para o cumprimento do
prazo de que trata o Art. 4º, da
Portaria/MPOG nº. 505/2009, quanto
à apresentação do relatório de viagem
no prazo de cinco (05) dias por parte
do servidor, de forma á proporcionar a
prestação de contas no mesmo prazo
regulamentar.

8.2.2.1.2 – Prestação de
contas realizada fora do
prazo regulamentar, em
desacordo com o Art. 4º,
da Portaria/MPOG nº.
505/2009. Constatação
verificada em vinte e um
(21) dos vinte e quatro
(24) casos analisados, ou
seja - na proporção de
87,5% (por cento) da
amostra selecionada.

uma das ferramentas de divulgação, pois abrange a maioria
dos servidores.
-Será solicitado que as coordenações reforcem a
importância da entrega dos formulários dentro do prazo.

-

Novo prazo para
cumprimento da
recomendação
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO – IFTM
UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA
UNIDADE GESTORA EMITENTE: CAMPUSITUIUTABA
Gestão de Controle Concessões de Assistência e Auxílio Estudantil no âmbito do IFTM
Nº RELATÓRIO: 2016RA158099.07.006
Nº PROCESSO: 23199.000798/2016-91
Item
Constatação
Recomendação
Providência e
Implementação Justificativa do gestor
do
Data / prazo de Implementação da recomendação
Plano Interno de
pelo não cumprimento da
RA
Providências recomendação, no
PIP
prazo fixado
8.1.9.2.
Constatou-se
a 8.1.9.6. Recomenda-se que seja No início deste ano de 2017, a gestão da assistência estudantil ( )Sim
8.1.9.
existência
de
cálculos aprimorada a gestão do programa de passou a contar com módulo próprio no virtual IF, o qual
equivocados em 48,57% da assistência estudantil no Campus, de alterou sobremaneira a dinâmica das seleções precedidas de ( )Não
amostra, sendo a maior forma que as seleções precedidas de edital. De tal sorte, a recomendação não mais produz efeitos,
incidência na seleção de edital passem a contar com pois a nova ferramenta foi construída de forma a automatizar
candidatos do nível superior de controles internos capazes de as todas as fases de uma seleção, sendo que o cadastro de
ensino.
segregar as funções de recebimento documentos e informações cabe exclusivamente ao
das inscrições e classificação dos candidato, sem mediação ou recebimento por servidores
candidatos, além de permitir a deste órgão. As demais fases, dentre elas a classificação, são
identificação dos agentes públicos executadas por servidores devidamente identificados por
responsáveis por cada ato, nos meio de login no sistema, o que propicia maior acuidade em
moldes do que já ocorre com o casos de eventual responsabilização.
ANEXO VIII (Comprovante de

8.2.

do Decreto 5.992/2006, que diz
respeito ao pagamento antecipado das
diárias.

vinte (20) dos vinte e
quatro
(24)
casos
analisados – ou seja, em
83,33% (por cento) da
amostra selecionada.
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8.1.10.3 Constatou-se que os
formulários de solicitação de
auxílio estudantil trazem, no
local reservado à autorização do
coordenador do curso em que
está matriculado o aluno,
assinatura de pessoa diversa, da
estabelecida no art. 8º da
Resolução
CONSUP
nº
84/2014,
qual
seja,
o
Coordenador de Curso
Prazo: 09/01/2017

A recomendação foi acatada pela Direção-Geral em 09 de
janeiro deste ano, quando determinou à Coordenação de
Apoio ao Estudante, por memorando, que assegure o
cumprimento
da
Resolução
84/2014.
Futuros
acompanhamentos serão feitos por esta CCI, por meio de
amostragem, quando se verificarem os eventos ensejadores
de pedidos de auxílio estudantil.
Conforme
manifestação
auditor
22/05/2017.

( )Não

(X)Sim

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTOÀS RECOMENDAÇÕES - RAC - 2017

8.1.10.6 Recomenda-se que CAE
assegure o cumprimento da norma
em vigor, abstendo-se de receber
pedidos que não se encontrem
devidamente instruídos e reiterando,
no mínimo anualmente, pela via que
se apresentar mais eficaz, o
conteúdo da Resolução 84/2014 a
toda a comunidade acadêmica

Recomendação tornada sem efeito.

do
em

-

-

-

-

Novo prazo para
cumprimento da
recomendação
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO – IFTM
UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA
UNIDADE GESTORA EMITENTE: CAMPUSITUIUTABA
Gestão de Concessão de Gratificação por Encargo Curso Concurso
Nº RELATÓRIO:2017RA158099.01.001
Nº PROCESSO:23199.000302/2017-60
Item
Constatação
Recomendação
Providência e
Implementação Justificativa do gestor
do
Data / prazo de Implementação da
Plano Interno de
pelo não cumprimento da
RA
recomendação
Providências - PIP
recomendação, no
prazo fixado
8.1.16 8.1.16.2.1. Em uma das 22 (vinte 8.1.16.6.1.Recomenda-se ao Diretor Geral do Providência: A Coordenação de Gestão de (X)Sim
e duas) gratificações concedidas e Campus Patos de Minas que se atente, quando Pessoas notificou a avaliadora para efetuar a
analisadas, encontramos um da realização de despesas, para o inteiro teor devolução do valor pago a maior, em ()Não
pagamento de R$ 227,10 a um da Lei 4.320/64, de forma que os pagamentos 02/05/2017. A avaliadora a tendeu a Conforme
avaliador externo que apresentou realizados pelo Campus Patos de Minas solicitação em 10/05/2017, mediante manifestação do
o “Relatório de atividades respeitem sempre o regime contábil da pagamento da GRU e apresentação do auditor em 29/08/2017.
executadas fora do horário normal competência, considerando-se a data do fato respectivo comprovante.
de trabalho” (anexo VI) em gerador da obrigação de pagar. Acolhida a
02/05/2016,
quando
estava recomendação, que se promova a devida
Prazo: Imediato
vigente a Portaria SGP/MPOG nº restituição aos cofres públicos dos valores
02/2015 e o valor de R$ 41,96 por pagos a maior, dando-nos ciência do ato
hora trabalhada. (Campus PTM)
praticado.
no 8.1.17.6.1. Recomenda-se aos Diretores Providência Campus Patos de Minas: Foi (X)Sim
8.1.17 8.1.17.2.1.Constatou-se,
âmbito dos processos dos Campi Gerais dos Campi Ituiutaba, Patos de Minas e expedida comunicação à PRODIN/DGP/
Ituiutaba, Patos de Minas e Uberlândia Centro, que seja expedida CGDP, nos termos propostos.
()Não
Uberlândia
Centro,
o comunicação à PRODIN/DGP/CGDP no
preenchimento
incorreto
do sentido de se pleitear a propositura de nova
Prazo: imediato

8.1.10

Entrega de Documentos) do Edital
01/2016.

Relatório de Gestão 2017 | IFTM

8.1.19

8.1.19.2.1. Em nenhuma das
gratificações concedidas nos
processos examinados dos Campi
Ituiutaba, Patos de Minas e
Uberlândia Centro, houve a
inclusão da “Declaração de
Execução de Atividades” (Anexo
II do D. 6.114/2007), mandatória
segundo o mesmo dispositivo
legal

Anexo VI da Resolução IFTM
40/2010, em especial com relação
aos campos de informação: “Data
(período usado)”, “Início e
Término” e “Total de horas
trabalhadas no ano em curso”.

8.1.19.6.1. Seja instituído, nos campi
Ituiutaba, Patos de Minas e Uberlândia Centro,
processo de trabalho, tarefas e controles
internos administrativos capazes de alinhar a
concessão da Gratificação por Encargo de
Curso ou Concurso à legislação em vigor, sem
ilidir as orientações da PRODIN/DGP. Para
tanto, recomenda-se que os procedimentos
incluam, mas não se limitem à descrição do
processo segundo a notação própria da gestão
por processos, criação de fluxograma e
definição de rotinas que mitiguem a
capacidade de geração de ônus ao IFTM
quanto à inobservância dos comandos
normativos, em formato que permita a fácil
compreensão das regras e ações a serem
executadas pelos servidores que fizerem jus à
gratificação.

alteração à Resolução IFTM 40/2010, de
forma que o Anexo VI traga campos capazes
de refletir os comandos normativos referentes
às concessões de GECC a avaliadores de RSC
e bancas de acesso à classe de professor titular,
com menção expressa à data e horário de
execução das atividades, além de declaração
do servidor na qual ateste que o serviço foi
prestado em período de efetivo exercício, sem
ocorrência de afastamentos, férias ou licenças
legalmente instituídas.

Prazo: imediato
Providência Campus Uberlândia Centro:
Será solicitado à PRODIN/DGP/CGDP no
sentido de solicitar a alteração da Resolução
40/2010, de forma que o Anexo VI atenda as
recomendações da auditoria.

Prazo: imediato
Providência Campus Patos de Minas: Os
membros da Comissão de Assessoramento à
Comissão Permanente de Pessoal Docente
deste campus foram instruídos a exigirem
dos avaliadores (internos e externos) o
preenchimento e a entrega da “Declaração
de Execução de Atividades” (Anexo II do D.
6.114/2007).
Como o processo de concessão de GECC a
avaliadores de RSC envolve diversos setores
e todos os campi do IFTM (DG, CGAP, CACPD, CGP, CEOF) e também da PRODIN
(DGP/CGDP)
entendemos
que
a
recomendação de elaboração do fluxograma
de procedimentos deve ficar a cargo da
PRODIN/ DGP/CGDP, até mesmo para
possibilitar
a
padronização
dos
procedimentos adotados em todos os campi
do IFTM.

Prazo: próximas avaliações
Providência Campus Ituiutaba: Expedido
Memorando 100/DG, em 17/05/2017, à CACPD, solicitando atenção ao completo e
correto reenchimento das informações no
anexo VI e demais existentes.

Providência Campus Uberlândia Centro:
Quanto ao preenchimento do formulário VI
pelos avaliadores, a CGP emitirá
comunicação à CPPD do Campus para que
atente-se ao preenchimento completo e
correto do formulário antes da assinatura por
seus membros e repasse à essa coordenação.

()Não

(X)Sim

()Não
Conforme
manifestação do
auditor em 29/08/2017.

(X)Sim

( )Não
Conforme
manifestação do
auditor em 29/08/2017.

(X)Sim

()Não
Conforme
manifestação do
auditor em 29/08/2017.

Conforme
manifestação do
auditor em 29/08/2017.
(X)Sim

-

-

-

-
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Conforme
manifestação do
auditor em 29/08/2017.

( )Não

Conforme
manifestação do
auditor em 29/08/2017.
(X)Sim
-

-

-

Novo prazo para
cumprimento da
recomendação
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO – IFTM
UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA
UNIDADE GESTORA EMITENTE: CAMPUS PARACATU
Gestão de Ressarcimento de Despesas no SCDP
Nº RELATÓRIO: 2015RA158309.10.004
Nº PROCESSO: 23203.000278/2015-91

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES - RAC - 2015

Quadro 225- Relatório de acompanhamento às recomendações - RAC - CAMPUS PARACATU

Prazo: Imediato

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO – IFTM
UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA
UNIDADE GESTORA EMITENTE: CAMPUSITUIUTABA
Gestão de Controle de Concessão de Diárias
Nº RELATÓRIO:2017RA158099.03.003
Nº PROCESSO:23199.000303/2017-12
Item
Constatação
Recomendação
Providência e
Implementação Justificativa do gestor
do
Data / prazo de Implementação da
Plano Interno de
pelo não cumprimento da
RA
recomendação
Providências - PIP
recomendação, no
prazo fixado
8.1.2.2. Na análise da PCDP 1208/2016, 8.1.2.6. Foi recomendada atenção, Providência:
Expedido
Memorando (X)Sim
8.1.2
constatou-se o pagamento de R$ 190,00 na inclusão de adicionais de 97/2017/DG, em 16/05/2017, para a CGP,
(cento e noventa reais) a título de adicional deslocamento nas propostas de solicitando maior atenção na inclusão de ( )Não
de embarque/desembarque. Na proposta concessão de diárias, à quantidade adicionais de deslocamento nas propostas de
analisada, só há registro de uma única de localidades de destino da missão, concessão de diárias, à quantidade de Conforme
missão no destino da viagem, o que abstendo-se de selecionar o localidades de destino da missão, abstendo-se manifestação do
deveria ensejar o pagamento de um só adicional
para
trechos de selecionar o adicional para trechos auditor em 29/08/2017.
exclusivamente de transito.
adicional.
exclusivamente de trânsito.

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTOÀS RECOMENDAÇÕES - RAC - 2017

Prazo: 30/06/2017

Providência Campus Ituiutaba: Expedido
Memorando 098/DG, em 15/05/2017, à
CGP, solicitando que fosse instituído no
campus processo de trabalho, tarefas e
controles internos administrativos capazes
de alinhar a concessão da GECC à legislação
em vigor.

Prazo: próximas avaliações
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Recomendação

2.6.1. Recomendamos que solicitem aos
servidores
apresentação
de
esclarecimento, junto ao requerimento de
restituição, que justifique alterações de
percurso, datas e horários das
informações descritas na PCDP, a fim de
isentar a administração de eventuais
responsabilidades, sempre que as
respectivas alterações forem realizadas
sem autorização ou determinação formal
da autoridade competente;
2.6.2. Recomendamos que solicitem aos
servidores a apresentação de documentos
que comprovem a conexão das despesas
realizadas
com
as
atividades
desenvolvidas no período e trecho do
afastamento descrito na PCDP, a fim de
comprovar que a restituição refere-se à
despesa
oriunda
do
respectivo
afastamento;

2.6.3. Recomendamos que solicitem à
unidade/servidor responsável na Reitoria
a emissão de orientação formal para
esclarecimentos sobre as despesas
passíveis de restituição a serem lançadas
no SCDP;

2.6.4. Recomendamos que esclareçam aos
servidores sobre os procedimentos que

Constatação

2.2.1.1.
Constatamos
lançamento de restituição de
bilhetes rodoviários cujas
datas de embarque não estão
compreendidas dentro do
período de afastamento,
sendo anterior e/ou posterior
ao período informado na
Solicitação de Viagens.

2.2.2.1. Constatamos o
lançamento de restituição de
despesas referentes a taxas
no
SCDP,
junto
ao
lançamento de restituição de
inscrição, as quais não há
comprovação de que estejam
ligadas
às
despesas
decorrentes do período de
afastamento do servidor.

2.2.2.2. Constatamos o
lançamento de restituição de

Item do
RA

2.1.2.1.

2.1.3.1.

2.1.3.2.

Prazo: 06/02/2017
Providência: Elaboração pela CGAP, em
conjunto com a DGP e CCI, de uma cartilha de

Prazo: 06/02/2017
Providência: Elaboração pela CGAP, em
conjunto com a DGP e CCI, de uma cartilha de
Procedimentos Operacionais Padrões (POP)
relacionados às diversas situações possíveis,
que o servidor pode encontrar antes, durante e
depois, de realizar uma viagem pelo IFTM.
Após conclusão da cartilha, realizar ampla
divulgação entre as chefias e os servidores do
campus.

Prazo: 06/02/2017
Providência: Elaboração pela CGAP, em
conjunto com a DGP e CCI, de uma cartilha de
Procedimentos Operacionais Padrões (POP)
relacionados às diversas situações possíveis,
que o servidor pode encontrar antes, durante e
depois, de realizar uma viagem pelo IFTM.
Após conclusão da cartilha, realizar ampla
divulgação entre as chefias e os servidores do
campus.

Providência: Elaboração pela CGAP, em
conjunto com a DGP e CCI, de uma cartilha de
Procedimentos Operacionais Padrões (POP)
relacionados às diversas situações possíveis,
que o servidor pode encontrar antes, durante e
depois, de realizar uma viagem pelo IFTM.
Após conclusão da cartilha, realizar ampla
divulgação entre as chefias e os servidores do
campus.

Providência e
Data / prazo de Implementação da
recomendação

(X) Sim

Conforme
manifestação da
Auditora
em
15/05/17.

()Não

(X) Sim

Conforme
manifestação da
Auditora
em
15/05/17.

( )Não

(X) Sim

Conforme
manifestação da
Auditora
em
15/05/17.

()Não

(X) Sim

Implementação
- Plano Interno
de Providências
- PIP

-

-

-

-

-

-

-

Novo prazo
para
cumprimento
da
recomendação
-
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Justificativa do gestor
pelo não cumprimento
da recomendação, no
prazo fixado
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Prazo: 06/02/2017

Procedimentos Operacionais Padrões (POP)
relacionados às diversas situações possíveis,
que o servidor pode encontrar antes, durante e
depois, de realizar uma viagem pelo IFTM.
Após conclusão da cartilha, realizar ampla
divulgação entre as chefias e os servidores do
campus.
Conforme
manifestação da
Auditora
em
15/05/17.

()Não

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES - RAC - 2016

devem ser adotados para evitar possíveis
prejuízos ao erário quando houver
realização de viagens com utilização de
passagens aéreas adquiridas pela
Administração Pública;

8.1.24.

8.1.22.

8.1.24.2.2. Constatou-se a ausência dos
comprovantes de contratação de seguro de vida dos
empregados, e respectivos comprovantes de

8.1.22.2.2.
Constatou-se
a
ausência
de
comprovação de consulta ao Cadastro Nacional de
Condenações por Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade, ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas e à Certidão de Débitos
Trabalhistas antes do pagamento da Nota Fiscal nº
2014/251 e, em relação às Notas Fiscais nº
2014/151 e 2014/152, além de toda documentação
já citada, constatou-se também a ausência de
comprovação de consulta ao SICAF antes da
realização do pagamento, em desacordo com o item
12.10 do Termo de Referência do Pregão
Eletrônico/IFTM/Campus Paracatu nº 07/2013.
8.1.24.6.3 Recomenda-se a inclusão no
processo nº 23203.000245/2013-89 dos
comprovantes de contratação de seguro

8.1.22.6.3 Recomendamos que os
servidores
responsáveis
pelo
procedimento de pagamento de notas
fiscais sejam instruídos a utilizar meios
mais seguros para o armazenamento de
arquivos, como o serviço de
armazenamento em nuvem, sempre que
houver necessidade de salvar os
documentos
comprobatórios
da
situação fiscal/trabalhista da empresa
em dispositivo/local diverso àquele em
que habitualmente desenvolve o seu
trabalho.

Enviaremos
comunicado ao setor
Coordenação
de

Prazo: 03/02/2017

Solicitação a TI para
emissão de tutorial
ensinando
os
servidores a fazerem
uso do armazenamento
em nuvem.

(X) Não *

( ) Sim

Conforme
manifestação da
Auditora
em
15/05/17.

( )Não

(X) Sim

-

Novo prazo
para
cumprimento
da
recomendação
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Justificativa:
Conforme
MEMORANDO
nº
113/2016/DG-PTU

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO – IFTM
UNIDADE GESTORA EMITENTE: CAMPUS PARACATU
Gestão de Controle da Contratação e Prestação de Serviços Continuados
Nº RELATÓRIO: 2016RA158099.03.002
Nº PROCESSO:23199.000381/2016-28
Item do
Constatação
Recomendação
Providência e
Implementação Justificativa do gestor pelo
RA
Data / prazo de
- Plano Interno
não cumprimento da
Implementação da
de Providências
recomendação, no
recomendação
- PIP
prazo fixado

passagem aérea em favor de
servidor que perdeu o voo de
ida e comprou a passagem
aérea às suas expensas, sem
comunicação prévia ao setor
responsável,
o
que
impossibilitou a execução de
providências
cabíveis
perante a Agência de
Viagens em relação às
passagens já adquiridas e
pagas pela instituição
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8.1.24.2.4.Constatou-se a ausência das revisões
anuais de autorização para funcionamento da
empresa referente aos exercícios de 2014, 2015 e
2016.

8.1.24.6.7 Recomenda-se a inclusão no
processo nº 23203.000245/2013-89 das
revisões anuais de autorização para
funcionamento da empresa, referente
aos exercícios de 2014, 2015 e 2016.

de vida dos empregados, e respectivos
comprovantes de pagamento, relativos
aos meses de março/2014, abril/2014,
junho/2014, julho/2014 e agosto/2014.

Prazo: 21/07/2016

Foi
Incluído
no
processo das revisões
anuais de autorização
da empresa de 2014,
2015 e 2016.

Prazo: 21/09/2016

Administração
e
Contratos do Campus
para atendimento da
presente
recomendação.

( ) Não

(X ) Sim **
-

“Primeiramente a contratada
informou
que
as
informações foram perdidas
motivadas por um vírus no
seu servidor e solicitou um
prazo
maior
para
atendimento por meio de
solicitação à seguradora
prestadora
do
serviço.
Apesar
das
diversas
cobranças, a solicitação não
foi atendida.”.

-

-

Novo prazo para
cumprimento da
recomendação
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO – IFTM
REITORIA
UNIDADE GESTORA EMITENTE: CAMPUS PARACATU
Gestão de Controle de Assistência e Auxílio Estudantil
Nº RELATÓRIO: 2016RA158099.07.006
Nº PROCESSO:23199.000381/2016-28
Item do
Constatação
Recomendação
Providência e
Implementação Justificativa do gestor
RA
Data / prazo de Implementação da
Plano Interno de
pelo não cumprimento
recomendação
Providências da recomendação, no
PIP
prazo fixado
8.1.13.6.1 Recomenda-se a criação de Enviou-se documento à Coordenadora do setor (X) Sim
8.1.13.
8.1.13.2.1.
Constatou-se formulário para descrição dos valores incluídos de Apoio ao Educando que também é presidente
divergências quanto ao cálculo da e excluídos do cálculo da renda dos integrantes da comissão de seleção de beneficiários do ()Não
renda familiar bruta mensal per do grupo familiar, com identificação do membro Programa de Assistência Estudantil, para que ela
capita, de candidatos dos cursos que realizou a apuração, a fim de proporcionar tome conhecimento da presente recomendação e Conforme
técnicos e superiores, em processo segurança da informação tanto para o executor promova a elaboração do formulário.
manifestação da
seletivo de assistência estudantil no quanto para o revisor dos cálculos, e
Auditora
em
Prazo: 12/03/2017
15/05/17.

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES - RAC - 2016

* Conforme Memorando/DG/CCI-PTU nº 10/2017, de 15/05/2017, a auditora informou que não dará prosseguimento ao monitoramento dessa recomendação, esclarecendo que a inviabilidade ocorre devido ao insucesso do
resultado pretendido, uma vez que a empresa alega, repetidamente, que tais arquivos foram perdidos, não sendo possível sua apresentação.
** Foi cumprida no prazo estipulado, porém sua implementação não foi registrada no RAINT 2016.

8.1.24.

pagamento, relativos aos meses de março/2014,
abril/2014, junho/2014, julho/2014 e agosto/2014,
conforme determina a cláusula décima oitava da
Convenção Coletiva de Trabalho 2014/2014 e item
8.1.23 do Termo de Referência do Pregão
eletrônico nº 07/2013.
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8.1.13.2.1.
Constatou-se
divergências quanto ao cálculo da
renda familiar bruta mensal per
capita, de candidatos dos cursos
técnicos e superiores, em processo
seletivo de assistência estudantil no
âmbito do Campus Paracatu do
IFTM.

transparência

do

Enviou-se documento à Coordenadora do setor
de Apoio ao Educando que também é presidente
da comissão de seleção de beneficiários do
Programa de Assistência Estudantil, para que ela
tome conhecimento da presente recomendação e
promova a realização de treinamento juntamente
com os demais membros da Comissão ou faça o
levantamento da demanda por treinamento a ser
oferecido pela Pró-Reitoria de Extensão, que é a
responsável pela elaboração dos editais de
seleção.
Conforme
manifestação
Auditora
15/05/17.

()Não

(X) Sim

Prazo: 27/03/2017
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTOÀS RECOMENDAÇÕES - RAC - 2017

8.1.13.6.2 Recomenda-se a realização de
treinamento dos membros da Comissão Local de
Seleção de Beneficiários ao Programa de
Assistência Estudantil antes do início dos
procedimentos de seleção, a fim de esclarecê-los
sobre as normas descritas nos editais e orientálos sobre a forma de realizar a apuração dos
valores das rendas per capitas.

consequentemente
procedimento.

da
em

Novo prazo para
cumprimento da
recomendação
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO – IFTM
UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA
UNIDADE GESTORA EMITENTE: CAMPUSPARACATU
Gestão de Concessão de Gratificação por Encargo Curso Concurso
Nº RELATÓRIO:2017RA158099.01.001
Nº PROCESSO:23199.000302/2017-60
Item do
Constatação
Recomendação
Providência e
Implementação Justificativa do gestor
RA
Data / prazo de
Plano Interno de
pelo não cumprimento da
Implementação da
Providências - PIP
recomendação, no
recomendação
prazo fixado
8.1.22.2.1.Constatou-se
Providência: Expedido (X)Sim
8.1.22
inconsistência
nas
Memorando
nº
informações obtidas através 8.1.22.6.1. Recomenda-se a revisão dos campos “Data (período 33/2017/DG-PTU,
em ()Não
do formulário do Anexo VI usado)”, “Início” e “Término” do formulário do Anexo VI da 20/04/2017,
para
a Conforme
da
Resolução/IFTM
nº Resolução/IFTM nº 40/2010, incluído pela Resolução/IFTM nº PRODIN, encaminhando manifestação da
40/2010,
incluído
pela 27/2015, a fim de que sua disposição esteja clara quanto à o 2017RA158309.01.001, Auditora em 02/10/17.
Resolução/IFTM
nº informação a ser obtida.
para conhecimento e
27/2015,quanto aos campos“
providências.
Data
(período
usado)”,
“Início” e “Término”.
Prazo: Imediato
8.1.22.2.2.Constatou-se falha 8.1.22.6.2. Recomenda-se a revisão do campo “Horas” do Providência: Expedido (X)Sim
8.1.22
nº
no prévio preenchimento do formulário do Anexo VI da Resolução/IFTM nº 40/2010, incluído Memorando

8.1.13.

âmbito do Campus Paracatu do
IFTM.
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8.1.24.2.1. Constatou-se que
há insegurança na informação
obtida no formulário do
Anexo
VI
da
Resolução/IFTM nº 40/2010,
incluído
pela
Resolução/IFTM
nº
27/2015,quanto ao campo
“Total de horas trabalhadas
no ano em curso”.

33/2017/DG-PTU,
em
20/04/2017,
para
a
PRODIN, encaminhando
o 2017RA158309.01.001,
para conhecimento e
providências.
Prazo: Imediato
Providência: Expedido
Memorando
nº
33/2017/DG-PTU,
em
20/04/2017,
para
a
PRODIN, encaminhando
o 2017RA158309.01.001,
para conhecimento e
providências.
()Não
Conforme
manifestação da
Auditora em 02/10/17.

(X)Sim

()Não
Conforme
manifestação da
Auditora em 02/10/17.

Prazo: Imediato
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTOÀS RECOMENDAÇÕES - RAC - 2017

8.1.24.6.2. Recomenda-se que seja requisitado aos avaliadores
externos o preenchimento e apresentação do Anexo II do Decreto
nº 6.114/2007, até que tenha ocorrido a revisão do Anexo VI da
Resolução IFTM nº 40/2010, incluído pela Resolução IFTM nº
27/2015.

8.1.24.6.1. Recomenda-se a revisão do Anexo VI da
Resolução/IFTM nº 40/2010, incluído pela Resolução/IFTM nº
27/2015, a fim de que seja possível a identificação de informações
relativas aos tipos de atividades de curso e concurso desenvolvidas
no ano em curso, ao nome das instituições em que tais atividades
foram desenvolvidas e à quantidade de horas desenvolvidas em
cada uma destas atividades dentro do ano em curso.

pela Resolução/IFTM nº 27/2015, a fim de que seja possível ao
próprio avaliador informar a quantidade de horas utilizadas para
realização da atividade.

Novo prazo para
cumprimento da
recomendação
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO – IFTM
UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA
UNIDADE GESTORA EMITENTE: CAMPUSPARACATU
Gestão de Concessão de Auxílio Financeiro a Estudantes (Bolsas Acadêmicas)
Nº RELATÓRIO:2017RA158099.07.007
Nº PROCESSO:23199.000416/2017-18
Item do
Constatação
Recomendação
Providência e
Implementação Justificativa do gestor
RA
Data / prazo de Implementação da recomendação
Plano Interno de
pelo não cumprimento da
Providências - PIP
recomendação, no
prazo fixado
8.1.4.1.1.Constatou-se
a 8.1.4.5.1. Recomenda-se a revisão Providência: Encaminhar cópia do Relatório de (X)Sim
8.1.4
ausência
de
tratamento dos editais de seleção de bolsas Auditoria à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação para
diferenciado no edital para os acadêmicas
quanto
à que promova revisão da minuta do edital em relação à ()Não
candidatos que apresentam toda obrigatoriedade da apresentação de exclusão do candidato que não apresente toda a Conforme
a documentação considerada documentos.
documentação solicitada.
manifestação da
Auditora em 26/12/17.
obrigatória e para aqueles que
não apresentam.
Prazo: 25/08/2017
8.1.4.1.2.Constatou-se
a 8.1.4.5.2. Recomenda-se a inclusão Providência: Encaminhar cópia do Relatório de (X)Sim
8.1.4
ausência
do
documento nos processos de seleção de bolsas Auditoria à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação para
Avaliação do Projeto (Anexo 8) acadêmicas
do
documento que seja adotado o envio das avaliações dos projetos, ()Não
junto aos documentos de Avaliação do Projeto, devidamente feitos por professores em outros campi, para o campus Conforme
seleção
de
todos
os preenchido, junto aos documentos anexar ao processo.
manifestação da
participantes.
dos respectivos candidatos.
Auditora em 26/12/17.
Prazo: 25/08/2017

8.1.24

campo “Horas” no formulário
do
Anexo
VI
da
Resolução/IFTM nº 40/2010,
incluído
pela
Resolução/IFTM nº 27/2015.
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8.5.1.

8.5.2.2.Constatou-se ausência
de controles internos aptos a
determinarem se o estudante
está sendo beneficiado com
outras bolsas acadêmicas do
IFTM ou de instituições
externas.

8.5.6.2. Recomenda-se a criação de
controle
interno
capaz
de
determinar
se
o
candidato
participante de seleção para bolsa
acadêmica é beneficiário de outro
tipo de bolsa do IFTM ou de
entidade de fomento externa.
Prazo: 25/08/2017

Providência: Encaminhar cópia do Relatório de
Auditoria à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação para
que se promova a inclusão de Anexo de Declaração de
Ausência de Acúmulo de Bolsas nos editais.
-Solicitar à PRODIN que crie dentro do VirturalIF um
módulo de verificação de pagamento de bolsas
acadêmicas institucionais e/ou entidade de fomento
externa, relativo a ensino, pesquisa e extensão.
()Não
Conforme
manifestação da
Auditora em 26/12/17.

(X)Sim
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4

REITORIA

4

4

2017
Meta do ano

0,00%
40,00%

0
1

CAMPUS AVANÇADO CAMPINA
VERDE
CAMPUS AVANÇADO UBERABA

90,00%

2017
Meta do ano

5

Parâmetros
2016

IFTM

Campus

2

0

13

Indicador a ser
alcançado

4

4

Indicador a ser
alcançado

Meta 2 : Obter nota igual ou superior a 4 em 100% dos cursos submetidos ao ENADE até 2018.
Indicador de resultados: Percentual de cursos com nota igual ou superior a 4 no ENADE
Aferição: Número de cursos superiores com nota igual ou superior a 4 no ENADE
Responsável: PRO-REITORIA DE ENSINO
Tipo: Desdobrável

4

Parâmetros
2016

IFTM

Campus

Meta 1 : Obter, no mínimo, nota 4 no IGC (Índice Geral de Cursos), atingindo nota 5 até 2018.
Indicador de resultados: Índice geral de cursos (IGC)
Aferição: Índice publicado pelo INEP
Responsável: PRO-REITORIA DE ENSINO
Tipo: Específica

Objetivo Consolidar e fortalecer os cursos presenciais ofertados no IFTM.

PERSPECTIVA DO ALUNO

2

0

103,00

Metas
Aferição da meta

4

4

Metas
Aferição da meta

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS OBJETIVOS E METAS DO PDI ANO DE REFERÊNCIA: 2017

Sim

Sim

Sim

Cumpriu?

Sim

Sim

Cumpriu?

ANEXO III - RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS OBJETIVOS E METAS DO PDI

50,00 %

100,00 %

792,31 %

Indicador anual

100,00 %

100,00 %

Indicador anual

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Indicador global

Não se aplica

Não se aplica

Indicador global
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Não há curso superior

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-

Relatório de Gestão 2017 | IFTM

0
0
0

2

1
1

CAMPUS PARACATU
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS PATROCÍNIO

CAMPUS UBERABA

CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO

90,00%
100,00%

90,00%

90,00%
0,00%
100,00%

90,00%

0
0

4

3
0
2

2

CAMPUS AVANÇADO CAMPINA
VERDE
CAMPUS AVANÇADO UBERABA
PARQUE TECNOLÓGICO
CAMPUS ITUIUTABA

IFTM

Campus

100,00%
40,00%
90,00%

0
0

90,00%

2017
Meta do ano

0

100

Parâmetros
2016

1

0

0

1

Indicador a ser
alcançado

Meta 3 : Obter nota igual ou superior a 4 em 100% dos cursos superiores na avaliação “in loco”até 2018.
Indicador de resultados: Percentual de cursos com nota igual ou superior a 4 na avaliação “in loco” Aferição:
Número de cursos superiores com nota igual ou superior a 4 na avaliação “in loco”
Responsável: PRO-REITORIA DE ENSINO
Tipo: Desdobrável

0

PARQUE TECNOLÓGICO
CAMPUS ITUIUTABA

0

2

0

104,00

Metas
Aferição da meta

100
0

1

0
0
0

0

Sim

Sim

Sim

Sim

Cumpriu?

Sim
Sim

Parcialmente

Sim
Sim
Não

Sim

0,00 %

100,00 %

100,00 %

10.400,00 %

Indicador anual

100,00 %
100,00 %

25,00 %

0,00 %
100,00 %
0,00 %

0,00 %

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Indicador global

Não se aplica
Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica

Não se aplica
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O curso de Bacharelado em Ciência a

Não há curso superior

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-

O curso de Licenciatura em Computação
submeteu-se ao ENADE 2017, porém o
resultado ainda não foi divulgado. A última
nota obtida foi conceito 4.

As notas dos cursos de Tecnologia em
Análise de Desenvolvimento de Sistema e
Bacharel em Ciência da Computação não
foram divulgadas pelo INEP.
Cursos sem nota do ENADE em 2017
Não temos cursos superiores.
Apenas um curso do campus possui nota 4
em avaliação, pois os demais cursos ainda
não foram avaliados.
Dos cursos superiores do campus Uberaba,
apenas o curso de Engenharia Agronômica
obteve nota 4 no ENADE. Diversas ações
têm sido feitas nos demais cursos para
melhoria deste índice.
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0
0
0
100
0
0

90,00%
0,00%
50,00%
100,00%
90,00%
100,00%

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
100
2

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %

0
0
0

2
0
0
0
0

CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS PATROCÍNIO

0
0

0

0

CAMPUS AVANÇADO CAMPINA
VERDE
CAMPUS AVANÇADO UBERABA
PARQUE TECNOLÓGICO
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS PARACATU

2

2017
Meta do ano

2

Parâmetros
2016

IFTM

Campus

Meta 01 : Ampliar um total de 25 cursos técnicos até 2018. Indicador
de resultados: Número de novos cursos técnicos presenciais Aferição:
Número de novos cursos técnicos presenciais abertos no ano
Responsável: PRO-REITORIA DE ENSINO
Tipo: Desdobrável

0
0

0
0

0

0

2

Indicador a ser
alcançado

0
0

0
1

0

1

4

Metas
Aferição da meta

Sim
Sim

Sim
Sim

Sim

Sim

Sim

Cumpriu?

100,00 %
100,00 %

100,00 %
100,00 %

100,00 %

100,00 %

200,00 %

Indicador anual

01. Objetivo 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.

CAMPUS PARACATU
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO

0,00 %
75,00 %

80,00 %
66,67 %

100,00 %

100,00 %

84,00 %

Indicador global

Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
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- Manutenção e Suporte em Informática Polo
João Pinheiro

Administração

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-

Todos os cursos superiores do campus
submetidos a avaliação in loco do MEC
obtiveram nota 4 nesta etapa de avaliação
(Tecnologia em Marketing e Tecnologia em
Sistemas para Internet).

Computação apresentou um perfil bom de
qualidade na avaliação "in loco", porém
recebeu uma nota final 3.
Cursos sem avaliação no ano de 2017.
Não temos curso superior.
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0
0
0

1
1
0

0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Campus

Parâmetros

Meta 03 : Ampliar um total de 12 cursos de bacharelados e tecnológicos até 2018.
Indicador de resultados: Número de novos cursos de bacharelado e tecnologia.
Aferição: Números de novos cursos de bacharelado e tecnologia presenciais abertos no ano
Responsável: PRO-REITORIA DE ENSINO
Tipo: Desdobrável

0

0

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

1

2017
Meta do ano

0

Parâmetros
2016

IFTM

Campus

Meta 02 : Ampliar um total de 3 cursos de licenciaturas até 2018. Indicador
de resultados: Número de novos cursos de licenciaturas presenciais. Aferição:
Números de novos cursos de licenciatura presenciais abertos no ano
Responsável: PRO-REITORIA DE ENSINO
Tipo: Desdobrável

CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO

0
1
0
0
0
0
0

0

0

1

Indicador a ser
alcançado

1
1
0

Metas

0
1
0
0
0
0
0

0

0

1

Metas
Aferição da meta

1
1
0

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim

Sim

Sim

Cumpriu?

Sim
Sim
Sim

100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Indicador anual

100,00 %
100,00 %
100,00 %

100,00 %
50,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
0,00 %

100,00 %

100,00 %

33,33 %

Indicador global

100,00 %
100,00 %
200,00 %
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Meta já cumprida até a presente data.

- Licenciatura em Matemática.

Meta 0

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-

Meta já cumprida até o presente momento.
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0
0
0
0
1
0
0
0

0
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
1

0
0
0
0

CAMPUS AVANÇADO CAMPINA
VERDE
CAMPUS AVANÇADO UBERABA
PARQUE TECNOLÓGICO
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS PARACATU

1

2017
Meta do ano

0

Parâmetros
2016

IFTM

Campus

Meta 04 : Ampliar um total de 12 cursos de PROEJA até 2018.
Indicador de resultados: Número de novos cursos de PROEJA.
Aferição: Números de novos cursos de PROEJA presenciais abertos no ano
Responsável: PRO-REITORIA DE ENSINO
Tipo: Desdobrável

0

0

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

1

2

2017
Meta do ano

IFTM

2016

0
1

0

0

1

Indicador a ser
alcançado

0
0
0
1
0
0
0

0

0

1

Indicador a ser
alcançado

0
0

0

0

1

Metas
Aferição da meta

0
0
0
1
0
0
0

0

0

1

Aferição da meta

Sim
Não

Sim

Sim

Sim

Cumpriu?

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim

Sim

Sim

Cumpriu?

100,00 %
0,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Indicador anual

100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Indicador anual

100,00 %
0,00 %

100,00 %

100,00 %

16,67 %

Indicador global

100,00 %
33,33 %
100,00 %
66,67 %
50,00 %
100,00 %
100,00 %

100,00 %

100,00 %

66,67 %

Indicador global

Página 332/394

Falta de espaço para realizar as disciplinas
técnicas dentro do campus, devido interdição

Meta 0

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-

Curso já existe desde antes deste PDI.
Meta já cumprida até o presente momento.

Meta 0

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-
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0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
1
0

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %

70
90
64

CAMPUS PATOS DE MINAS

CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS UBERABA

0
35

130

0
140

90

120

0
105

120

590

2017
Meta do ano

0

544

Parâmetros
2016

CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS PARACATU

CAMPUS AVANÇADO CAMPINA
VERDE
CAMPUS AVANÇADO UBERABA
PARQUE TECNOLÓGICO

IFTM

Campus

Meta 01 : Ampliar um total de 2.775 vagas em cursos técnicos até 2018.
Indicador de resultados: Número de novas vagas em cursos técnicos presenciais no ano
Aferição: Número de novas vagas em cursos técnicos presenciais no ano
Responsável: PRO-REITORIA DE ENSINO
Tipo: Desdobrável

0
35

130

0
140

90

120

590

Indicador a ser
alcançado

0
35

70

0
140

0

105

425

Metas
Aferição da meta

Sim
Sim

Parcialmente

Sim
Sim

Não

Parcialmente

Parcialmente

Cumpriu?

100,00 %
100,00 %

53,85 %

100,00 %
100,00 %

0,00 %

87,50 %

72,03 %

Indicador anual

02. Objetivo 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).

CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO

81,82 %
60,00 %

116,00 %

100,00 %
52,63 %

40,00 %

38,18 %

68,79 %

Indicador global

100,00 %
0,00 %
0,00 %
66,67 %
0,00 %
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- dobramos a entrada de Técnicos Integrados,
com aumento de 105 novas vagas. - novo
curso técnico no Pólo João Pinheiro: 35
vagas.
Devido a restrições de espaço não foi
possível atingir a meta.

35 vagas em 3 cursos técnicos
(Agropecuária, Administração e Informática)
Havia a expectativa de novas vagas de
professores para atuarem nesses cursos e de
novas salas de aula, o que não foi
concretizado. Isso impediu a oferta de novas
vagas.

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-

Meta cumprida até o presente momento.

de parte da infraestrutura.
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35
60

75
0

0
0
70

0
0
0
0
0
0
0
0

CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO

0
0
0
0
0

0
70

0

0

70

Indicador a ser
alcançado

75
0

Meta 03 : Ampliar um total de 1.835 vagas em cursos tecnológicos e de bacharelado até 2018.
Indicador de resultados: Número de novas vagas em cursos de bacharelados e Tecnologias presenciais no ano
Aferição: Número de novas vagas em cursos de bacharelados e Tecnologias presenciais no ano
Responsável: PRO-REITORIA DE ENSINO
Tipo: Desdobrável

0
0
0
0
0

0

0

CAMPUS AVANÇADO CAMPINA
VERDE
CAMPUS AVANÇADO UBERABA
PARQUE TECNOLÓGICO
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS PARACATU

70

2017
Meta do ano

0

Parâmetros
2016

IFTM

Campus

Meta 02 : Ampliar um total de 110 vagas em cursos de licenciatura até 2018.
Indicador de resultados: Número de novas vagas em cursos de licenciatura presenciais no ano
Aferição: Número de novas vagas em cursos de licenciatura presenciais no ano
Responsável: PRO-REITORIA DE ENSINO
Tipo: Desdobrável

CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO

0
0
0
0
0

0
35

0

0

35

Metas
Aferição da meta

75
0

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Parcialmente

Sim

Sim

Parcialmente

Cumpriu?

Sim
Sim

100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %

100,00 %
50,00 %

100,00 %

100,00 %

50,00 %

Indicador anual

100,00 %
100,00 %

100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
0,00 %

100,00 %
50,00 %

100,00 %

100,00 %

31,82 %

Indicador global

74,42 %
100,00 %

Página 334/394

Meta cumprida.

- apenas uma entrada no ano da Licenciatura
em Matemática devido a não expansão do
quadro docente.

Não há cursos de licenciatura.

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-

Meta cumprida.
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0
0
15
0
0

CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO

0
70
0
0
0

175

Campus

Parâmetros
2016
2017
Meta do ano

0
70
0
0
0

175

70

120

0

435

Indicador a ser
alcançado

Indicador a ser
alcançado

Meta 04 : Ampliar um total de 310 vagas em cursos de PROEJA até 2018.
Indicador de resultados: Número de novas vagas em cursos de PROEJA presenciais no ano
Aferição: Número de novas vagas em cursos de PROEJA presenciais no ano
Responsável: PRO-REITORIA DE ENSINO
Tipo: Desdobrável

95

CAMPUS PARACATU

70

120

150

105

0

435

2017
Meta do ano

0

365

Parâmetros
2016

CAMPUS ITUIUTABA

CAMPUS AVANÇADO CAMPINA
VERDE
CAMPUS AVANÇADO UBERABA
PARQUE TECNOLÓGICO

IFTM

Campus

Metas
Aferição da meta

0
70
0
0
0

95

35

0

0

200

Metas
Aferição da meta

Cumpriu?

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Parcialmente

Parcialmente

Não

Sim

Parcialmente

Cumpriu?

Indicador anual

100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %

54,29 %

50,00 %

0,00 %

100,00 %

45,98 %

Indicador anual

Indicador global

100,00 %
43,18 %
36,00 %
100,00 %
155,56 %

43,18 %

90,00 %

38,46 %

100,00 %

56,13 %

Indicador global

Página 335/394

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente

Meta cumprida.

Havia a expectativa do recebimento de novos
professores e a construção de novas salas de
aula, o que não ocorreu. Isso impediu o
aumento na oferta de vagas.
Ampliação apenas de 35 novas vagas para o
curso de Tecnologia em Alimentos. Havia
uma perspectiva de criação do curso
Bacharelado em Administração que não foi
efetivado.
- 35 novas vagas do TADS - 60 novas vagas
do BEE A meta não foi cumprida devido a
não abertura do curso de administração, por
motivos de falta de espaço com a interdição
de parte da infraestrutura.

Não há cursos bacharelados.

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-
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0
35

0
0

0
0
0
56
0

CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO

15,00%
25,00%

15
206

CAMPUS AVANÇADO CAMPINA
VERDE
CAMPUS AVANÇADO UBERABA
PARQUE TECNOLÓGICO

17,50%

2017
Meta do ano

1096

Parâmetros
2016

IFTM

Campus

Meta 01 : Reduzir o nível de evasão para no máximo 15% até 2018.
Indicador de resultados: Índice de evasão escolar
Aferição: Número de alunos evadidos
Responsável: PRO-REITORIA DE ENSINO
Tipo: Desdobrável

03. Objetivo Reduzir as taxas de evasão e retenção de alunos.

0

0

0
0
0
0
0

0

0

CAMPUS AVANÇADO CAMPINA
VERDE
CAMPUS AVANÇADO UBERABA
PARQUE TECNOLÓGICO
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS PARACATU

35

56

IFTM

341

11

1.271

Indicador a ser
alcançado

0
0
0
0
0

0
35

0

0

35

105

12

1.063,00

Metas
Aferição da meta

0
0
0
0
0

0
0

0

0

0

Sim

Parcialmente

Sim

Cumpriu?

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Não

Sim

Sim

Não

7,71 %

17,39 %

83,63 %

Indicador anual

100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %

100,00 %
0,00 %

100,00 %

100,00 %

0,00 %

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Indicador global

100,00 %
0,00 %
0,00 %
80,00 %
0,00 %

100,00 %
0,00 %

100,00 %

100,00 %

21,94 %
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Dados da PNP

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-

Meta cumprida.

Meta não atingida por falta de espaço no
campus devido interdição de parte da
infraestrutura, impossibilitando
disponibilizar aulas práticas nos laboratórios.

Meta 0

-
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127

64

135

164

54
149

CAMPUS PARACATU

CAMPUS PATOS DE MINAS

CAMPUS PATROCÍNIO

CAMPUS UBERABA

CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO

Meta 02 : Atingir taxa de retenção máxima de 10% até 2018.
Indicador de resultados: Índice de reprovação
Aferição: Número de alunos reprovados
Responsável: PRO-REITORIA DE ENSINO
Tipo: Desdobrável

182

CAMPUS ITUIUTABA

17,50%
25,00%

15,00%

20,00%

15,00%

15,00%

17,50%

175
173

151

127

45

125

123

144
122

192

128

46

136

178

Sim
Sim

Parcialmente

Parcialmente

Parcialmente

Parcialmente

Parcialmente

14,47 %
17,68 %

19,10 %

20,29 %

15,38 %

16,35 %

25,43 %

Não se aplica
Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica
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A evasão dos cursos regulares no ano de
2017 ficou abaixo da meta.

O campus propõem diversas ações e
acompanhamento relacionadas ao Programa
"Permanência e Êxito dos Estudantes do
IFTM" e o Núcleo de Apoio Pedagógico para
a melhoria do índice.
Houve um pequeno aumento nominal de
evadidos, mas com índice em redução devido
ao aumento da oferta de novas vagas. Foi
utilizado os dados constantes no item 5.4
(Eficiência Acadêmica) da Plataforma Nilo
Peçanha, que traz uma nova metodologia de
cálculo em relação ao ano anterior com a
inclusão de carência de 1 ano após
encerramento do ciclo.
Porém o Campus vem desenvolvendo
políticas para permanência e êxito dos
discentes.
O índice ficou tecnicamente dentro do
previsto 20,1% de acordo com os dados da
Plataforma Nilo Peçanha nesta data, as ações
da Comissão de Permanência e Êxito e outras
praticadas no campus ainda são afetadas pela
evasão de alunos selecionados pelo SISU
advindos de outros estados e municípios.
Não foi possível atingir o índice de evasão,
sobretudo, devido às entradas tardias do
SISU, pois os alunos entram muito atrasados
e geralmente tem alto índice de reprovação e
acabam evadindo, muitas vezes também por
falta de identificação com o curso.
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12,50%
15,00%

238
188

141
119
570
173
305

CAMPUS PATOS DE MINAS

CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO

Campus

Parâmetros
2016

Meta 03 : Atingir índice de eficiência acadêmica de 80% até 2018.
Indicador de resultados: Índice de eficiência acadêmica
Aferição: Índice de eficiência acadêmica publicado pelo SISTEC
Responsável: PRO-REITORIA DE ENSINO
Tipo: Desdobrável

30,00%

279

2017

15,00%
10,00%
12,50%
10,00%

15,00%

15,00%

12,50%

2017
Meta do ano

4

2017

Parâmetros
2016

CAMPUS AVANÇADO CAMPINA
VERDE
CAMPUS AVANÇADO UBERABA
PARQUE TECNOLÓGICO
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS PARACATU

IFTM

Campus

Indicador a ser

95
101
125
69

45

88
125

409

11

1.068

Indicador a ser
alcançado

Metas
Aferição da meta

9
33
13
77

2

11
11

278

1

435,00

Metas
Aferição da meta

Cumpriu?

Sim
Sim
Sim
Parcialmente

Sim

Sim
Sim

Sim

Sim

Sim

Cumpriu?

Indicador anual

1,43 %
3,28 %
1,31 %
11,16 %

0,67 %

1,57 %
1,32 %

20,43 %

1,45 %

40,73 %

Indicador anual

Indicador global

Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica
Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Indicador global
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Justificativa no caso de não haver

Conforme relatório da Plataforma Nilo
Peçanha, a taxa de retenção do campus
Uberlândia Centro para 2017 foi 11,1%.

Alunos retidos, ou seja, tinha data de
conclusão em 2016 e continuam matriculados.
Foi utilizado os dados constantes no item 5.4
(Eficiência Acadêmica) da Plataforma Nilo
Peçanha, que traz uma nova metodologia de
cálculo em relação ao ano anterior com a
inclusão de carência de 1 ano após
encerramento do
ciclo.
Porém o Campus vem desenvolvendo
políticas para melhorar o processo de
recuperação dos alunos.

Dados da PNP

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-
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39

26

19

49

CAMPUS PARACATU

CAMPUS PATOS DE MINAS

CAMPUS PATROCÍNIO

CAMPUS UBERABA

65,00

75,00

75,00

75,00

75,00

55,00

18

41

0,00

75,00

0

299.31

CAMPUS ITUIUTABA

CAMPUS AVANÇADO CAMPINA
VERDE
CAMPUS AVANÇADO UBERABA
PARQUE TECNOLÓGICO

IFTM

Meta do ano

65,00

75,00

75,00

75,00

75,00

55,00

0,00

570,00

alcançado

48,00

37,60

52,90

46,00

45,90

33,33

50,00

406,93

Parcialmente

Parcialmente

Parcialmente

Parcialmente

Parcialmente

Parcialmente

Sim

Parcialmente

48,00 %

37,60 %

52,90 %

46,00 %

45,90 %

33,33 %

100,00 %

71,39 %

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica
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O índice de retenção e desistências não
registradas nos cursos a distância é muito
grande, desequilibrando a eficiência
acadêmica do campus. Além disso, os cursos
de graduação da área de exatas tem histórico
nacional de apresentar esse tipo de
comportamento.
As ações propostas no "Programa
Permanência e Êxito dos Estudantes do
IFTM" campus Ituiutaba com o diagnóstico e
estratégias de intervenção com o objetivo de
melhorar a eficiência acadêmica.
Aumentamos a eficiência acadêmica em
relação aos dois últimos anos. As ações em
curso para aumentar o número de concluintes
em relação às matrículas finalizadas
propiciará aumento constante desse indicador,
buscando atingir a meta. Foi utilizado os
dados constantes no item 5.4 (Eficiência
Acadêmica) da Plataforma Nilo Peçanha, que
traz uma nova metodologia de cálculo em
relação ao ano anterior com a inclusão de
carência de 1 ano após
encerramento do ciclo.
Vários alunos ainda estão no período para
integralizar o curso, portanto n ao temos
muitos alunos concludentes.
Apesar dos esforços emanados dos diversos
setores, das comissões para permanência e em
função da seleção via SISU com matrículas
de alunos de outros estados e municípios, o
campus não atingiu a sua meta de acordo com
os dados da Plataforma Nilo
Peçanha nesta data.
Não foi possível atingir o índice de 65%,

Dados da PNP

cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-
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38

CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO

75,00

75,00

75,00

75,00

35,10

58,10

Parcialmente

Parcialmente

35,10 %

58,10 %

CAMPUS AVANÇADO CAMPINA
VERDE
CAMPUS AVANÇADO UBERABA
PARQUE TECNOLÓGICO
CAMPUS ITUIUTABA

IFTM

Campus

15,00%
8,00%
0,00%

142
0

17,50%

2017
Meta do ano

6

1070

Parâmetros
2016

0

109

11

836

Indicador a ser
alcançado

0

101

12

1.124,00

Metas
Aferição da meta

Sim

Sim

Sim

Sim

Cumpriu?

100,00 %

7,42 %

17,39 %

134,45 %

Indicador anual

Meta 1 : Atingir, no mínimo, 20% de alunos participantes em projetos de ensino, ou pesquisa ou extensão até 2018.
Indicador de resultados: Percentual de alunos participantes de projetos de ensino, ou pesquisa ou de extensão.
Aferição: Número de alunos participantes de projetos de ensino + Número de alunos participantes de projetos de extensão + Número de alunos participantes de projetos de pesquisa.
Responsável: PRO-REITORIA DE ENSINO / PRO-REITORIA DE EXTENSÃO TECNOLÓGICA / PRO-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Tipo: Desdobrável

04. Objetivo Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente relevantes.

70

CAMPUS UBERLÂNDIA

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Indicador global

Não se aplica

Não se aplica
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Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-

devido ao fato de muitos alunos encontrarem
dificuldades no curso, sobretudo nas
disciplinas básicas, o que faz que muitos não
completem o curso. Além disso, destaca-se
que neste índice foram contabilizados alunos
dos cursos a distância do campus AUPT, os
quais fizeram parte ainda na Plataforma Nilo
Peçanha do campus Uberaba. Acreditamos
que os índices dos cursos do campus
Uberaba estejam acima de 48%.
Acreditamos que os dados estão incorretos,
no entanto, são os dados baseados na
Plataforma Nilo Peçanha.
Conforme relatório da Plataforma Nilo
Peçanha o índice de eficiência acadêmica do
Campus Uberlândia Centro para 2017 foi
35,1%.
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77
105
353

177
122

CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS UBERABA

CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO

20,00%
0,00%

15,00%
15,00%
25,00%

15,00%

199
0

45
95
252

125

CAMPUS AVANÇADO CAMPINA
VERDE
CAMPUS AVANÇADO UBERABA
PARQUE TECNOLÓGICO
CAMPUS ITUIUTABA

IFTM

Campus

85,00%
90,00%
0,00%

9
5

85,00%

2017
Meta do ano

0

578

Parâmetros
2016

0

9

2

82

Indicador a ser
alcançado

228
144

110
97
285

147

15

9

2

96,00

Metas
Aferição da meta

Meta 01 : Atender plenamente, até 2018, 100% dos estudantes com especifidades e/ou desigualdades educacionais.
Indicador de resultados: Percentagem de estudantes com necessidades educacionais específicas atendidos.
Aferição: Número de alunos com necessidades educacionais específicas e/ou desigualdades educacionais atendidos no ano.
Responsável: PRO-REITORIA DE ENSINO
Tipo: Desdobrável

05. Objetivo Consolidar e ampliar as ações de diversidade e inclusão visando à democratização do ensino.

88

CAMPUS PARACATU

Sim

Sim

Sim

Sim

Cumpriu?

Sim
Sim

Sim
Sim
Parcialmente

Sim

100,00 %

90,00 %

100,00 %

117,07 %

Indicador anual

22,91 %
100,00 %

36,79 %
15,37 %
28,36 %

17,67 %

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Indicador global

Não se aplica
Não se aplica

Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica

Não se aplica
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2 alunos atendidos com necessidades
específicas. Sem diagnóstico comprovado.

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-

No ano de 2017 o campus Uberaba teve 285
alunos participantes em projetos de ensino,
pesquisa e extensão, sendo 107 de ensino
(monitorias e PIBID), 62 em projetos de
extensão, e, 116 em projetos de pesquisa.
Devido às constantes restrições
orçamentárias, não foi possível aumentar o
número de bolsas; e, com o aumento no
número de alunos, não foi possível atingir o
índice de 20%. No entanto, destaca-se que o
campus esteve bem próximo da meta.

- 38 em ensino (monitoria) - 45 em pesquisa
- 64 em extensão
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112
31

CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO

90,00%
90,00%

90,00%
90,00%
100,00%

90,00%

Campus

Parâmetros
2016
2017
Meta do ano

Meta 02 : Atender até 2018, 100% dos campus com um Núcleo de Tecnologia Assistiva.
Indicador de resultados: Quantidade de câmpus atendidos
Aferição: Número de câmpus atendidos no ano
Responsável: PRO-REITORIA DE ENSINO
Tipo: Específica

390
14
17

0

CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS UBERABA

CAMPUS PARACATU

Indicador a ser
alcançado

15
23

1
5
19

8

Metas
Aferição da meta

16
26

1
5
14

8

Cumpriu?

Sim
Sim

Sim
Sim
Parcialmente

Sim

Indicador anual

100,00 %
104,00 %

100,00 %
100,00 %
73,68 %

100,00 %

Indicador global

Não se aplica
Não se aplica

Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica

Não se aplica
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Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente

Ao longo de 2017, 26 alunos com
necessidades educacionais específicas e/ou
desigualdades educacionais foram atendidos
no campus.

A meta foi cumprida parcialmente pois não
tivemos a demanda esperada de portadores de
necessidades específicas. No entanto, destacase que todos os alunos que apresentavam
necessidades educacionais específicas foram
atendidos, sendo 4 que apresentaram
documentação comprobatória e outros 10
cujas necessidades foram
identificadas no campus.

- TII LINUS 1° DEFORMIDADE
ARTICULAR NOS TORNOZELOS - TII
LINUS 1º DIFICULDADES NA
APRENDIZAGEM E DE INTERAÇÃO
SOCIAL - TII TURING 1º VISÃO,
DIFICULDADES DE RELACIONAMENTO,
AUTISMO GRAU 1
- SEM LAUDO - ENGENHARIA
ELÉTRICA DEFICIÊNCIA DE CH.. - ADS
3º DEFICIÊNCIA MENTAL - ADMI 3°
VISUAL - ENGENHARIA ELÉTRICA 1º
VISUAL - ENGENHARIA ELÉTRICA 1º
VISUAL
Não temos alunos com estas necessidades.
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0

REITORIA

7

7

7

7

0

0

1
1
1

1

CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS UBERABA

CAMPUS UBERLÂNDIA

1

1
2
5

0
5

1

2
1
1

0

17

2017
Meta do ano

1

10

Parâmetros
2016

CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS PARACATU

CAMPUS AVANÇADO CAMPINA
VERDE
CAMPUS AVANÇADO UBERABA
PARQUE TECNOLÓGICO

IFTM

Campus

1

1
2
5

0
5

1

0

17

Indicador a ser
alcançado

0

0
2
3

3
3

0

0

28

Metas
Aferição da meta

Meta 01 : Enviar ao exterior um total de 124 discentes até 2018.
Indicador de resultados: Nº de intercambistas enviados ao exterior.
Aferição: Número de discentes enviados ao exterior no ano
Responsável: COORDENAÇÃO GERAL DO CENTRO DE IDIOMAS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS / GABINETE DA REITORIA
Tipo: Desdobrável + Reitoria

06. Objetivo Promover o intercâmbio discente em nível internacional.

0

IFTM

Não

Não
Sim
Parcialmente

Sim
Parcialmente

Não

Sim

Sim

Cumpriu?

Não

Não

0,00 %

0,00 %
100,00 %
60,00 %

100,00 %
60,00 %

0,00 %

100,00 %

164,71 %

Indicador anual

0,00 %

0,00 %

50,00 %

25,00 %
37,50 %
10,53 %

46,67 %
30,77 %

100,00 %

100,00 %

53,23 %

Indicador global

100,00 %

100,00 %
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Devido a restrições orçamentárias e a falta de
programas/editais, foi possível o envio de
apenas dois estudantes ao exterior.
Não houve demandas dos estudantes por
meio de projetos de intercâmbio.

- 01 Mobilidade Acadêmica para
Universidade Colômbia - 01 Mobilidade
línguas - Canadá - 01 Mobilidade línguas Chile
Não houve intercâmbio entre Instituições.

Não foi enviado nenhum aluno em 2017.
Entretanto, foram enviados 2 alunos em
2016, o dobro da meta prevista.

Meta 0

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-

Falta de recurso financeiro e humano.

-
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1
0

2
0

2
0

3
14

0
2
15

0
0
0

0
0
0

0
0

CAMPUS PATOS DE MINAS

CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS UBERABA

CAMPUS UBERLÂNDIA

CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO

6

0

2
5

1

0

0

CAMPUS AVANÇADO CAMPINA
VERDE
CAMPUS AVANÇADO UBERABA
PARQUE TECNOLÓGICO
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS PARACATU

31

2017
Meta do ano

0

Parâmetros
2016

IFTM

Campus

6

0

2
5

1

2
15

0

0

31

Indicador a ser
alcançado

0

0

2
0

0

0
0

0

0

2

Metas
Aferição da meta

Meta 02 : Receber do exterior um total de 132 discentes até 2018.
Indicador de resultados: Nº de intercambistas recebidos do exterior.
Aferição: Número de discentes recebidos do exterior no ano
Responsável: COORDENAÇÃO GERAL DO CENTRO DE IDIOMAS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS / GABINETE DA REITORIA
Tipo: Desdobrável + Reitoria

CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
REITORIA

Não

Sim

Sim
Não

Não

Não
Não

Sim

Sim

Parcialmente

Cumpriu?

Sim
Sim

0,00 %

100,00 %

100,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %

100,00 %

100,00 %

6,45 %

Indicador anual

150,00 %
100,00 %

0,00 %

0,00 %

20,00 %
7,14 %

0,00 %

10,00 %
2,78 %

100,00 %

0,00 %

5,30 %

Indicador global

62,50 %
100,00 %
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Não houve procura por parte de estudantes
estrangeiros, tampouco programas/editais que
viabilizassem a vinda de estudantes do
exterior para o campus Uberaba.
Não houve demanda de estudantes de outros
países.
Não houveram ações efetivas oriundas da
Coordenação Geral de Relações
Internacionais e Centro de Idiomas. Foram
ofertadas 6 vagas para o ano de 2018, sendo

Não houve demanda.
Não existe ainda um programa para recepção
de intercambistas na cidade de Paracatu, bem
como não há recursos para suportar o
intercâmbio.
Não foi possível devido problemas
financeiros do país.

meta 0

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-

Foram 14 alunos, houve orçamento para
execução.
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0

0

0

0

10,00%
25,00%

0
340

110
152
180
0
180
180
30

CAMPUS PARACATU

CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS PATROCÍNIO

CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
REITORIA

10,00%
10,00%
0,00%
10,00%

10,00%
10,00%

25,00%

30,00%

140,00%

2017
Meta do ano

0

2314

Parâmetros
2016

CAMPUS AVANÇADO CAMPINA
VERDE
CAMPUS AVANÇADO UBERABA
PARQUE TECNOLÓGICO
CAMPUS ITUIUTABA

IFTM

Campus

0
198
180
33

168
198

138

425

0

0

1.340

Indicador a ser
alcançado

80
200
210
0

231
100

140

380

240

40

1.621,00

Metas
Aferição da meta

Meta 01 : Ampliar em 10% ao ano o número de vagas ofertadas para o centro de idiomas.
Indicador de resultados: Porcentagem de vagas ofertadas.
Aferição: Número de vagas ofertadas pelo Centro de Idiomas no ano
Responsável: COORDENAÇÃO GERAL DO CENTRO DE IDIOMAS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS / GABINETE DA REITORIA
Tipo: Desdobrável + Reitoria

07. Objetivo Consolidar e ampliar as atividades do centro de idiomas

REITORIA

Sim
Sim
Sim
Não

Sim
Parcialmente

Sim

Parcialmente

Sim

Sim

Sim

Cumpriu?

Sim

100,00 %
11,11 %
16,67 %
-100,00 %

51,97 %
-44,44 %

27,27 %

11,76 %

100,00 %

100,00 %

120,97 %

Indicador anual

100,00 %

-68,99 %
51,52 %
15,38 %
100,00 %

100,00 %
138,10 %

64,71 %

313,04 %

-

100,00 %

104,93 %

Indicador global

100,00 %
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Manteve a mesma do ano anterior.

Reorganização das ofertas e falta de estrutura
física, impossibilitando a abertura de novas
turmas.
Edital 021/2016 - 70 vagas Edital 023/2016 70 vagas
Diminuição do orçamento brasileiro
Conforme o acordado no Colégio de
Dirigentes foram ofertadas novas 100 vagas

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-

que destes 1 aluno virá em 2018 e 5 em 2019
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10,00%

4,00%
4,00%
4,00%

0

3
130
107

CAMPUS AVANÇADO CAMPINA
VERDE

CAMPUS AVANÇADO UBERABA
PARQUE TECNOLÓGICO
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS PARACATU

2017
Meta do ano
4,00%

Parâmetros
2016

2432

IFTM

Campus

Meta 01 : Ampliar em 4% ao ano as atividades de extensão
Indicador de resultados: Porcentagem de atividades desenvolvidas.
Aferição: Número de atividades de extensão desenvolvidas no ano.
Responsável: PRO-REITORIA DE EXTENSÃO TECNOLÓGICA
Tipo: Desdobrável

08. Objetivo Fortalecer, ampliar e apoiar as atividades de extensão.

136
112

4

0

1.294

Indicador a ser
alcançado

138
88

4

2

1.359,00

Metas
Aferição da meta

Sim
Parcialmente

Sim

Sim

Sim

Cumpriu?

6,15 %
-17,76 %

33,33 %

100,00 %

105,02 %

Indicador anual

39,39 %
-34,33 %

-

100,00 %

2,26 %

Indicador global
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Palestra: Gênios de Turing Palestra: Ousando
em Marketing usando mídias sociais
Minicurso: Docker, Virtualização de
Servidores de alto desempenho Minicurso:
Manutenção no Windows com Linux Oficina:
Tecnologias digitais no ensino de línguas
Oficina: Desmistificando o Libre Office Calc:
como criar planilhas e gráficos utilizando essa
ferramenta open source Palestra: Bastidores
Debian – Entenda como a distribuição
funciona Palestra: Jovens e internet, navegar
seguro evitando bulling virtual, outros crimes
ou infrações.
Minicurso: Desing web: Do começo ao fim
Minicurso: Seu próprio serviço Cloud
Minicurso: Introdução a elaboração de mapas
utilizando QGIS Minicurso: Delimitação
automática de bacias hidrográficas e obtenção
de redes de drenagem Oficina: Gênios de
Turing Palestra: Perspectivas de Ciência hoje:
acúmulo ou ruptura?

2 atividades de extensão desenvolvidas:
SNCT e Minicurso de interpretação de
análise de solos.

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-

Relatório de Gestão 2017 | IFTM

Página 347/394

Minicurso: Resistência dos Materiais: como
construir a Ponte de Macarrão Minicurso:
Moda: do prêt-à-porter à Alta costura.
Minicurso: Poesia Matemática e Atividades
Lúdicas Minicurso: Desenho de planta baixa
em Autocad Palestra: Dicas e Técnicas para
desenvolver o hábito de estudar corretamente
e melhorar o desempenho. Palestra: Bitcoin,
criptomoedas, blockchain: que bicho é esse?
Oficina: Aprendendo com Geogebra Feira:
Feira de Novos Produtos 2017 Minicurso: A
matemática e a música. Minicurso: Instalações
Elétricas Minicurso: A utilização da
ferramenta MatLab na resolução de problemas
matemáticos voltados para a Engenharia
Elétrica. Palestra: Matemática na Dança
Palestra: Empreendedorismo: A matemática
está em tudo. Minicurso: Calculadora
Científica Minicurso: Orientação profissional
por meio de técnicas de Caching e
Programação Neurolinguística (PNL)
Minicurso: A redação no Exame Nacional de
Ensino Médio (ENEM) Minicurso: Solução de
Problemas de Cálculo Numérico utilizando
MatLab. Oficina: Timidez não tem vez
Minicurso: Postura Profissional e reflexões
para o sucesso: seja o promoter da sua própria
história1 Minicurso: Criar Apresentações
Elegantes Minicurso: Intercâmbio (do IFTM)
na Colômbia: Relato de experiência. Palestra:
Marketing na Educação Palestra: Meu corpo
minha casa Palestra: Aprendendo a criar slides
na plataforma do Prezi Next Seminário:
Seminário de Iniciação Científica (SIC)
Minicurso: Autocad: Aprendendo de forma
direta, simples e eficaz. Oficina: Educação
Financeira de Pais para filhos Minicurso: A
matemática Aplicada na Eficiência Energética
Minicurso: Introdução ao MatLab Oficina:
Matemática Financeira e Planejamento
Financeiro Pessoal: Existe vida sem dívida?
Palestra: Liberdade Econômica e
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a relação com a tecnologia Palestra: Relação
entre ética geral e profissional Seminário:
Inteligência artificial na reciclagem Oficina:
Educação financeira de pais para filhos.
Minicurso: Calculadora científica. Minicurso:
Ferramentas para gestão do tempo Minicurso:
matemática financeira Minicurso:
Microcontroladores PIC Minicurso: Eu
acredito em algoritmos: uma abordagem
sobre a inteligência artificial.
Minicurso: Planilha Eletrônica Aplicada a
gestão de Estoques. Minicurso: Introdução ao
Arduíno Minicurso: Manutenção em Laptops
Minicurso: Funcionalidades Avançadas do
Excel: Aplicações de Conceitos Matemáticos
Palestra: Inovação Tecnológica Minicurso:
Melhorando o raciocínio lógico com ensino da
lógica de programação para crianças
utilizando Scracth Palestra: Matemática ao
Lado do desenvolvimento Humano Minicurso:
Aprendendo a criar Slides na plataforma Prezi
Oficina: A matemática marcando o tempo: a
função do relógio de cada dia.
Oficina: Análise e identificação de rochas e
minerais Oficina: A construção de identidade
cultural de estudantes de espanhol (IFTM) na
hipermodernidade. Minicurso: Utilizando a
Matemática para garantir sua aposentadoria:
como investir pensando no futuro.
Minicurso: Robótica com Arduíno
Minicurso: Funcionalidades Avançadas do
Excel: Aplicações em TI. Oficina: Na
equação da homofobia só existe uma
resposta. Você sabe qual é? Minicurso: Como
construir uma boa imagem pessoal e
profissional. Palestra: Data Science e Big
Data. A sua segurança vai depender disso.
Palestra: A matemática na gestão estratégica
Palestra: Danos Morais: você conhece seus
direitos? Minicurso: Conhecendo a robótica
Festival: Primeiro Festival de Língua Inglesa
Palestra “Religiões Afro-brasileira”
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88

CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO

7

1

1

CAMPUS AVANÇADO CAMPINA
VERDE

2017
Meta do ano

4

Parâmetros
2016

4,00%
4,00%

10,00%
4,00%
10,00%

IFTM

Campus

Meta 02 : Realizar 27 encontros de egressos até 2018.
Indicador de resultados: Nº de encontros
Aferição: Número de encontros de egressos no ano
Responsável: PRO-REITORIA DE EXTENSÃO TECNOLÓGICA
Tipo: Desdobrável

35
157
378

CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS UBERABA

1

7

Indicador a ser
alcançado

331
92

39
164
416

1

7

Metas
Aferição da meta

331
77

39
164
516

Sim

Sim

Cumpriu?

Sim
Parcialmente

Sim
Sim
Sim

100,00 %

100,00 %

Indicador anual

4,09 %
-12,50 %

11,43 %
4,46 %
36,51 %

66,67 %

62,96 %

Indicador global

14,53 %
8,45 %

100,00 %
130,99 %
-22,41 %
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Realizado encontro de egressos durante a
SNCT

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-

devido aos cortes do governo federal no ano
de 2017 não foram desenvolvidos projetos
financiados pela Pró Reitoria de Extensão

Inclui programas, projetos, estágios, eventos,
visitas técnicas, palestras, cursos e
mini-cursos.

Meta atingida.

Mesa-redonda: "O que é Consciência Negra?"
Peça Teatral de encerramento da Semana da
Consciência Negra Oficina de teatro para o
grupo Camaleões na Semana da Consciência
Negra Mesa-redonda: "A solidão da Mulher
Negra" Semana do Meio Ambiente Semana
do Servidor Público Mostra de dança dos
alunos do IFTM Terceira Semana do Livro e
da Biblioteca Interclasse 2017 Flisol - Festival
Latino Americano de Software Livre Mostra
de Saberes “Água dona da vida” Aula Magna
do Centro de Idiomas Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia
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CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS UBERABA

CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO

0
1
0
0
0

0
0
0
0
0

CAMPUS AVANÇADO CAMPINA
VERDE
CAMPUS AVANÇADO UBERABA
PARQUE TECNOLÓGICO
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS PARACATU
CAMPUS PATOS DE MINAS

3

2017
Meta do ano

1

Parâmetros
2016

1
1

IFTM

Campus

Meta 03 : Apoiar a criação de 9 empresas Junior no Instituto até 2018.
Indicador de resultados: Nº de empresas
Aferição: Número de empresas júnior criadas no ano
Responsável: PRO-REITORIA DE EXTENSÃO TECNOLÓGICA
Tipo: Desdobrável

0
1
0

1
0
1

1
1

1

0

CAMPUS AVANÇADO UBERABA
PARQUE TECNOLÓGICO
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS PARACATU
CAMPUS PATOS DE MINAS

0
0
0

1

0

3

Indicador a ser
alcançado

1
1

1
1

0
1
0

1

0
0
0

1

0

4

Metas
Aferição da meta

1
0

1
1

1
1
0

1

Sim
Sim
Sim

Sim

Sim

Sim

Cumpriu?

Sim
Não

Sim
Sim

Sim
Sim
Sim

Sim

100,00 %
100,00 %
100,00 %

100,00 %

100,00 %

133,33 %

Indicador anual

100,00 %
0,00 %

100,00 %
100,00 %

100,00 %
100,00 %
100,00 %

100,00 %

0,00 %
0,00 %
100,00 %

100,00 %

100,00 %

122,22 %

Indicador global

100,00 %
0,00 %

100,00 %
25,00 %

133,33 %
50,00 %
50,00 %

50,00 %
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Meta 0

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-

As ações relacionadas a egresso serão
realizadas em 2018 devido a alteração da
coordenação do setor de estágio e egressos. 1
dos encontros foi realizado em 2013 porém
não está aferido.

Foi realizado um encontro de egressos em
Outubro de 2017 com aproximadamente 100
egressos participantes.

Como foi realizado um encontro em 2016 e
está previsto a realização de outro encontro
no ano de 2018,prevê-se que a meta de
realizar dois encontros até 2018 será atingida
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CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO

0
0

1
1

0
0

1
1

0
0

1
2

Sim
Sim

Sim
Sim

100,00 %
100,00 %

100,00 %
200,00 %

200,00 %
100,00 %

50,00 %
166,67 %

Em 2017 tiveram assembleias iniciais duas
(2) empresas juniores: Agrotech Junior
(Engenharia Agronômica) e Alitech Junior
(Tecnologia de Alimentos).

5,00%

8,00%
0,00%
10,00%
5,00%
0,00%
20,00%

10

0
26
160
56
50
109

12
45

CAMPUS AVANÇADO CAMPINA
VERDE

CAMPUS AVANÇADO UBERABA
PARQUE TECNOLÓGICO
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS PARACATU
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS UBERABA

CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO

10,00%
10,00%

8,00%

2017
Meta do ano

936

Parâmetros
2016

IFTM

Campus

14
50

26
176
59
50
131

0

11

517

Indicador a ser
alcançado

31
39

30
203
77
50
162

0

7

599,00

Metas
Aferição da meta

Sim
Parcialmente

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim

Parcialmente

Sim

Cumpriu?

158,33 %
-13,33 %

15,38 %
26,88 %
37,50 %
0,00 %
48,62 %

100,00 %

-30,00 %

115,86 %

Indicador anual

19,23 %
50,00 %

15,38 %
680,77 %
196,15 %
92,31 %
523,08 %

-100,00 %

-73,08 %

155,98 %

Indicador global
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Mudanças na coordenação

Tivemos 162 organizações fornecedoras de
estágio e/ou parceiras em projetos
institucionais. Este montante incluí escolas e
organizações do setor público.

Meta atingida

A região não proporciona quantidade
relevante de empresas para parcerias. Há
trabalho de ampliação sendo feito pela
equipe de estágio e egressos.

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-

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.
Indicador de resultados: Porcentagem de parcerias
Aferição: Número de parcerias estabelecidas no ano
Responsável: PRO-REITORIA DE EXTENSÃO TECNOLÓGICA
Tipo: Desdobrável

0
1

CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS UBERABA

Relatório de Gestão 2017 | IFTM

10,00%
10,00%

0

3.713

2.633

95
722
1.195

1.020
269

CAMPUS AVANÇADO UBERABA
PARQUE TECNOLÓGICO
CAMPUS ITUIUTABA

CAMPUS PARACATU

CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS UBERABA

CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO

4,00%
5,00%

0,00%
5,00%
10,00%

0,00%

10,00%

16

CAMPUS AVANÇADO CAMPINA
VERDE

2017
Meta do ano
10,00%

Parâmetros
2016

19326

IFTM

Campus

1.061
283

95
759
1.315

2.633

4.085

0

18

10.249

Indicador a ser
alcançado

1.061
486

95
854
1.413

1.356

3.235

0

23

8.523,00

Metas
Aferição da meta

Meta 01 : Ampliar em 10% ao ano o número de estudantes beneficiados pelo programa de assistência estudantil.
Indicador de resultados: Porcentagem de estudantes beneficiados.
Aferição: Número de estudantes beneficiados no ano
Responsável: PRO-REITORIA DE EXTENSÃO TECNOLÓGICA
Tipo: Desdobrável

10. Objetivo Fortalecer, ampliar e apoiar os programas de extensão.

Sim
Sim

Sim
Sim
Sim

Parcialmente

Parcialmente

Sim

Sim

Parcialmente

Cumpriu?

4,02 %
80,67 %

0,00 %
18,28 %
18,24 %

-48,50 %

-12,87 %

100,00 %

43,75 %

83,16 %

Indicador anual

27,52 %
-9,83 %

100,00 %
51,42 %
-23,00 %

-67,54 %

-1,73 %

-

100,00 %

-24,17 %

Indicador global
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O programa de Assistência Estudantil
beneficiou em 2017 um total de 486
estudantes, sendo 3 por mobilidade
internacional, 423 por auxílio estudantil e 60
por assistência estudantil - modalidade

Assim como nos anos anteriores, esses
números incluem Seguro Pessoal como
modalidade de Auxílio Estudantil. Sem incluir
Seguro Pessoal, foram 451 estudantes
beneficiados com Auxílio Estudantil e 90
com Assistência Estudantil.

Pelo contingenciamento não foi possível a
execução financeira
Com a redução dos alunos EAD Satelital, a
meta foi parcialmente atingida.

Ao longo do ano o número de alunos
atendidos chegou a 23, oscilando até o final
do período em função da saída do programa
de alunos que deixaram de cumprir os
requisitos para permanência no mesmo.

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-
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0,00%
10,00%
0,00%
0,00%
4,00%

0
0
0
0
0
0
0

CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO

Meta 01 : Ampliar em 15% ao ano os projetos de extensão desenvolvidos no IFTM.
Indicador de resultados: Porcentagem de projetos.
Aferição: Número de projetos de extensão do ano
Responsável: PRO-REITORIA DE EXTENSÃO TECNOLÓGICA
Tipo: Desdobrável

11. Objetivo Fortalecer, ampliar e apoiar os projetos de extensão.

10,00%

0

0,00%
0,00%

10,00%

0

CAMPUS AVANÇADO CAMPINA
VERDE
CAMPUS AVANÇADO UBERABA
PARQUE TECNOLÓGICO
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS PARACATU
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS UBERABA

12,50%

2017
Meta do ano

0

Parâmetros
2016

IFTM

Campus

Meta 02 : Ampliar em 150% o número de vagas oferecidas pelo Pronatec até 2018.
Indicador de resultados: Porcentagem de vagas ofertadas.
Aferição: Número de vagas ofertadas no ano
Responsável: PRO-REITORIA DE EXTENSÃO TECNOLÓGICA
Tipo: Desdobrável

0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

Indicador a ser
alcançado

0
0

0
0
0
0
0

0

0

0,00

Metas
Aferição da meta

Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim

Sim

Sim

Cumpriu?

100,00 %
100,00 %

100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Indicador anual

-100,00 %
100,00 %

-100,00 %
-100,00 %
100,00 %
-100,00 %
-100,00 %

-

100,00 %

-100,00 %

Indicador global
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O Programa PRONATEC foi descontinuado
pelo Governo Federal.

Meta 0

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-

socioeducacional.
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15,00%
15,00%

0
13
10

10
65

22

16

CAMPUS PARACATU

CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS PATROCÍNIO

CAMPUS UBERABA

CAMPUS UBERLÂNDIA

15,00%

15,00%

15,00%
15,00%

15,00%

10,00%

15,00%

2017
Meta do ano

0

292

Parâmetros
2016

CAMPUS AVANÇADO CAMPINA
VERDE
CAMPUS AVANÇADO UBERABA
PARQUE TECNOLÓGICO
CAMPUS ITUIUTABA

IFTM

Campus

19

26

12
75

12

15

0

0

170

Indicador a ser
alcançado

15

21

14
49

15

0

2

2

127,00

Metas
Aferição da meta

Parcialmente

Parcialmente

Sim
Parcialmente

Sim

Não

Sim

Sim

Parcialmente

Cumpriu?

-6,25 %

-4,55 %

40,00 %
-24,62 %

50,00 %

-100,00 %

100,00 %

100,00 %

74,71 %

Indicador anual

150,00 %

-8,70 %

100,00 %
226,67 %

1.400,00 %

-100,00 %

-

100,00 %

126,79 %

Indicador global
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Pelo contingenciamento não foi possível a
execução financeira
- Redes de Solidariedade - Monitoria 24 horas
- Plataforma de apoio ao educando - Inclusão
Social através de Oficinas de Risoterapeutas Sobre Ensino & Leitura em uma perspectiva
discursiva - O teatro como ferramenta para o
aprendizado Bordando com Prosa Arremessando para o futuro - Saque essa ideia
- Xeque Mate - Consultorias
- Estudando com mais saúde - Papo Federal
"Dia das Mulheres" - Produzindo sabão em
benefício do meio ambiente em Vazante-MG
- Estudos avançados em Física. - LiFOC Liga de Física para Olimpíadas Científica
Meta alcançada.
A meta não foi atingida porque os Projetos
Classificados com Bolsas Institucionais não
puderam ser colocados em prática devido a
verba não ter sido disponibilizada a eles.
Apesar do crescimento dos projetos
executados com recursos do Campus Uberaba
(edital de bolsistas) e de projetos executados
com voluntários, pelo segundo ano não
tivemos recursos da reitoria (edital)
para projetos de extensão.
A meta não foi completamente atendida em
função da ausência de projetos via Reitoria e
pela não execução do projeto da Semana da
Família Rural.

2 projetos de extensão: Horta Escolar e
Corrida de Rua.

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-
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4,00%

1,00%

21,00%

20,00%

10,00%

20,00%

2017
Meta do ano

0

576

Parâmetros
2016

CAMPUS AVANÇADO CAMPINA
VERDE
CAMPUS AVANÇADO UBERABA
PARQUE TECNOLÓGICO
CAMPUS ITUIUTABA

IFTM

Campus

11

60

50

30

29

24

0

0

330

Indicador a ser
alcançado

Meta 02 : Ampliar em 20% ao ano o número de estudantes beneficiados com bolsas acadêmicas.
Indicador de resultados: Porcentagem de estudantes.
Aferição: Número de estudantes beneficiados no ano
Responsável: PRO-REITORIA DE EXTENSÃO TECNOLÓGICA
Tipo: Desdobrável

CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO

25

16

16

0

0

32

0

256,00

Metas
Aferição da meta

9

Parcialmente

Parcialmente

Parcialmente

Não

Não

Sim

Sim

Parcialmente

Cumpriu?

Parcialmente

-56,14 %

-67,35 %

-33,33 %

-100,00 %

-100,00 %

100,00 %

100,00 %

77,58 %

Indicador anual

-10,00 %

-68,35 %

100,00 %

100,00 %

-100,00 %

-100,00 %

-

100,00 %

11,79 %

Indicador global

200,00 %

Página 355/394

Pelo contingenciamento não foi possível a
execução financeira
Com a redução do orçamento, não foi
possível cumprir a meta.
Não obstante a contenção de gastos impostas
pelo governo federal que culminou em uma
restrição orçamentária, o número de projetos
de extensão desenvolvido aumentou.
Existia uma perspectiva que os Projetos
Classificados com Bolsas Institucionais
pudessem entrar em execução, contudo, a
verba não foi disponibilizada. Assim apenas
ocorreram 10 bolsista do Programa
PROIFTM e mais 06 bolsistas do Campus.
Em razão da não liberação de recursos para
projetos aprovados no edital de projetos de
extensão da reitoria houve uma redução de
bolsas acadêmicas de extensão.

Meta 0

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-

devido aos cortes do governo federal no ano
de 2017 não foram desenvolvidos projetos
financiados pela Pró Reitoria de Extensão
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94
20

20,00%
20,00%

113
24

0

0

Parâmetros
2016

20,00%

20,00%

0

Indicador a ser
alcançado
0,00

Metas
Aferição da meta

148
19

0

Meta não é de responsabilidade do campus para este ano.
Meta não é de responsabilidade do campus para este ano.
Meta não é de responsabilidade do campus para este ano.
Meta não é de responsabilidade do campus para este ano.
Meta não é de responsabilidade do campus para este ano.
Meta não é de responsabilidade do campus para este ano.
Meta não é de responsabilidade do campus para este ano.

0

Meta não é de responsabilidade do campus para este ano.

2017
Meta do ano

Meta 02 : Reduzir o nível de evasão na modalidade à Distância para no máximo 40% até 2018.
Indicador de resultados: Índice de Evasão Escolar.
Aferição: Número de alunos evadidos no ano
Responsável: DIREÇÃO DO CAMPUS AVANÇADO / PRO-REITORIA DE ENSINO

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

IFTM

Campus

Meta 01 : Ampliar em 20% ao ano o número de vagas ofertadas em cursos na modalidade à Distância.
Indicador de resultados: Porcentagem de vagas ampliadas em cursos na modalidade à Distância.
Aferição: Número de vagas ofertadas no ano
Responsável: DIREÇÃO DO CAMPUS AVANÇADO / PRO-REITORIA DE ENSINO
Tipo: Desdobrável

12. Objetivo Expansão na oferta da Educação a Distância.

CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO

Sim

Sim

Cumpriu?

Sim
Parcialmente

100,00 %

100,00 %

Indicador anual

57,45 %
-5,00 %

-100,00 %

-100,00 %

Indicador global

138,71 %
216,67 %
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Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-

No ano de 2017 não tivemos no campus
projetos com recursos da PROEXT
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241

241

Parâmetros
2016

43,00%

43,00%

CAMPUS AVANÇADO CAMPINA
VERDE
CAMPUS AVANÇADO UBERABA
PARQUE TECNOLÓGICO

IFTM

Campus

0

0

Parâmetros
2016

0

309,00

Metas
Aferição da meta

394

309

0

Metas
Aferição da meta

0

0

Meta não é de responsabilidade do campus para este ano.

0

Indicador a ser
alcançado

Meta não é de responsabilidade do campus para este ano.
Meta não é de responsabilidade do campus para este ano.
Meta não é de responsabilidade do campus para este ano.
Meta não é de responsabilidade do campus para este ano.
Meta não é de responsabilidade do campus para este ano.
Meta não é de responsabilidade do campus para este ano.
Meta não é de responsabilidade do campus para este ano.

2017
Meta do ano
0

394

Indicador a ser
alcançado

Meta não é de responsabilidade do campus para este ano.

2017
Meta do ano

Meta 03 : Ampliar um total de 2 cursos técnicos na modalidade à Distância até 2018.
Indicador de resultados: Número de novos cursos técnicos na modalidade à Distância.
Aferição: Número de novos cursos técnicos na modalidade à Distância abertos no ano.
Responsável: DIREÇÃO DO CAMPUS AVANÇADO / PRO-REITORIA DE ENSINO
Tipo: Desdobrável

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

IFTM

Campus

Tipo: Desdobrável

Sim

Sim

Cumpriu?

Sim

Sim

Cumpriu?

100,00 %

100,00 %

Indicador anual

33,81 %

78,43 %

Indicador anual

100,00 %

100,00 %

Indicador global

Não se aplica

Não se aplica

Indicador global
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Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-
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0

0

Parâmetros
2016

0

0

0

Indicador a ser
alcançado
0

0

Meta não é de responsabilidade do campus para este ano.
Meta não é de responsabilidade do campus para este ano.
Meta não é de responsabilidade do campus para este ano.
Meta não é de responsabilidade do campus para este ano.
Meta não é de responsabilidade do campus para este ano.
Meta não é de responsabilidade do campus para este ano.
Meta não é de responsabilidade do campus para este ano.

0

Meta não é de responsabilidade do campus para este ano.

2017
Meta do ano

13. Objetivo Fortalecer, ampliar e apoiar a pesquisa científica e tecnológica.

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

IFTM

Campus

Metas
Aferição da meta

Meta não é de responsabilidade do campus para este ano.
Meta não é de responsabilidade do campus para este ano.
Meta não é de responsabilidade do campus para este ano.
Meta não é de responsabilidade do campus para este ano.
Meta não é de responsabilidade do campus para este ano.
Meta não é de responsabilidade do campus para este ano.
Meta não é de responsabilidade do campus para este ano.

Meta 04 : Ampliar um total de 1 cursos superiores e de Pós-graduação na modalidade à Distância até 2018.
Indicador de resultados: Número de novos cursos superiores e de Pós-graduação na modalidade à Distância.
Aferição: Número de novos cursos superiores e de Pós-graduação na modalidade à Distância abertos no ano.
Responsável: DIREÇÃO DO CAMPUS AVANÇADO / PRO-REITORIA DE ENSINO
Tipo: Desdobrável

CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS PARACATU
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO

Sim

Sim

Cumpriu?

100,00 %

100,00 %

Indicador anual

0,00 %

0,00 %

Indicador global
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Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-
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2017
Meta do ano

1

65

Parâmetros
2016

8
0
5
0
0
6
10

6

3

38

Indicador a ser
alcançado

IFTM

Campus

700000

Parâmetros
2016

45,00%

2017
Meta do ano
242.520

Indicador a ser
alcançado

Meta 02 : Repassar 70% dos recursos anuais da PROPI para atividades de pesquisa.
Indicador de resultados: Porcentagem de montante anual a ser repassado aos câmpus.
Aferição: Valor do repasse de recursos para editais no ano + Valor do repasse de recursos para permanente no ano
Responsável: PRO-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Tipo: Específica

CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS PARACATU
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO

CAMPUS AVANÇADO CAMPINA
VERDE
CAMPUS AVANÇADO UBERABA
PARQUE TECNOLÓGICO

IFTM

Campus

Meta 01 : Aumentar 174 bolsas institucionais de iniciação científica e tecnológica até 2018.
Indicador de resultados: Nº de bolsas concedidas.
Aferição: Número de novas bolsas institucionais concedidas no ano.
Responsável: PRO-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Tipo: Desdobrável

229.473,00

Metas
Aferição da meta

12
0
5
7
0
6
13

0

3

46

Metas
Aferição da meta

Parcialmente

Cumpriu?

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Não

Sim

Sim

Cumpriu?

94,62 %

Indicador anual

150,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
130,00 %

0,00 %

100,00 %

121,05 %

Indicador anual

Não se aplica

Indicador global

100,00 %
108,33 %
130,00 %
212,50 %
25,00 %
37,50 %
95,65 %

55,56 %

40,00 %

88,51 %

Indicador global
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Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-

Dois alunos com o professor Uirá e uma
aluna com o professor Gleidson.
Com o corte de recursos pelo governo
federal, não foi possível aumentar o número
de bolsas institucionais de pesquisa.

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-
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45,00%
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Parcialmente

94,62 %
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Meta do ano

0
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Parâmetros
2016

CAMPUS AVANÇADO CAMPINA
VERDE
CAMPUS AVANÇADO UBERABA
PARQUE TECNOLÓGICO
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS PARACATU
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS UBERABA

IFTM

Campus

20
10

12
10
5
12
55

5

0

129

Indicador a ser
alcançado

27
17

15
12
7
12
48

20

0

158

Metas
Aferição da meta

Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Parcialmente

Sim

Sim

Sim

Cumpriu?

135,00 %
170,00 %

125,00 %
120,00 %
140,00 %
100,00 %
87,27 %

400,00 %

100,00 %

122,48 %

Indicador anual

Meta 03 : Aumentar a produção científica e tecnológica dos programas institucionais, no mínimo, 513 artigos publicados em periódicos com conselho editorial até 2018.
Indicador de resultados: Nº de artigos anuais publicados.
Aferição: Número de artigos publicados no ano
Responsável: PRO-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Tipo: Desdobrável

REITORIA

81,18 %
127,50 %

116,67 %
28,89 %
210,53 %
92,73 %
76,24 %

192,31 %

100,00 %

90,84 %

Indicador global

Não se aplica
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Apesar do número de publicações de artigos
ter aumentado em relação ao ano anterior, não
foi possível cumprir a meta estipulada.
Algumas das causas levantadas foram: Demora no processo de aceite das revistas
científicas (muitas vezes o aceite demora
tempo superior a 1 ano); - Falta de relevância
científica das pesquisas realizadas; - Falta de
submissão de artigos às revistas científicas,
por alguns professores que realizam
pesquisa.

Meta 0

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-

O recurso foi aplicado em função da liberação
de financeiro para os Editais de
Pesquisa e Inovação.
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313

Indicador a ser
alcançado

IFTM

Campus

775272

Parâmetros
2016

3,71%

2017
Meta do ano

696.250

Indicador a ser
alcançado

263.720,00

Metas
Aferição da meta

22
16
133
126
33

40
36

40

6

452

Metas
Aferição da meta

Meta 05 : Destinar percentual do orçamento anual dos câmpus para as atividades de pesquisa.
Indicador de resultados: Porcentagem destinada pelos campus.
Aferição: Valor do recurso destinado pelo campus para atividades de pesquisa no ano (bolsas, consumo, permanente)
Responsável: PRO-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Tipo: Desdobrável

10
16
110
90
12

0

313

2017
Meta do ano

3

488

Parâmetros
2016

CAMPUS AVANÇADO CAMPINA
VERDE
CAMPUS AVANÇADO UBERABA
PARQUE TECNOLÓGICO
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS PARACATU

IFTM

Campus

Parcialmente

Cumpriu?

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim

Sim

Sim

Sim

Cumpriu?

37,88 %

Indicador anual

220,00 %
100,00 %
120,91 %
140,00 %
275,00 %

114,29 %
102,86 %

800,00 %

100,00 %

144,41 %

Indicador anual

Meta 04 : Aumentar a produção científica e tecnológica dos programas institucionais, no mínimo, 1.336 em anais de eventos científicos e tecnológicos até 2018.
Indicador de resultados: Nº de trabalhos anuais publicados em eventos científicos e tecnológicos.
Aferição: Número de resumos publicados no ano
Responsável: PRO-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Tipo: Desdobrável

Não se aplica

Indicador global

94,74 %
222,86 %
130,22 %
117,75 %
236,21 %

76,67 %
88,57 %

345,00 %

100,00 %

128,44 %

Indicador global
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Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-

34 no SIN 01 no CONINTER 01 no
CBQEE2017

1 SIN; 5 CONEPE;

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-
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2,00%
5,00%

39.946
35.590

7.500
21.600

98.000
48.000

46.000

CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS PATROCÍNIO

CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA

CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO

3,30%

2,00%
5,00%

IFTM

Campus

3

Parâmetros
2016

0

2017
Meta do ano

Meta 01 : Aumentar 5 cursos de stricto sensu até 2018.
Indicador de resultados: Nº de cursos ofertados.
Aferição: Número de cursos stricto sensu ofertados no ano
Responsável: PRO-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Tipo: Desdobrável

14. Objetivo Fortalecer, ampliar e apoiar o programa de pós-graduação.

1,00%

91.000

0,70%
1,00%

0,00%

0

CAMPUS AVANÇADO CAMPINA
VERDE
CAMPUS AVANÇADO UBERABA
PARQUE TECNOLÓGICO
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS PARACATU

0

Indicador a ser
alcançado

59.751

92.305
290.939

9.447
21.210

74.471
123.247

24.880

0

1

Metas
Aferição da meta

34.000

94.000
54.000

1
0

57.719
0

24.000

0

Sim

Cumpriu?

Sim

Sim
Parcialmente

Parcialmente
Não

Sim
Sim

Parcialmente

Sim

100,00 %

Indicador anual

56,90 %

101,84 %
18,56 %

0,01 %
0,00 %

77,51 %
0,00 %

96,46 %

100,00 %

140,00 %

Indicador global

Não se aplica

Não se aplica
Não se aplica

Não se aplica
Não se aplica

Não se aplica
Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica
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Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-

O cálculo desta meta se processa da seguinte
maneira: 5% destinado a pesquisa é =
orçamento de custeio - despesas obrigatórias;

A restrição orçamentária impossibilita
destinar recursos.
Dificuldades financeiras.
Os limites da PLOA são praticamente os
mesmos de 2016, inclusive com redução em
2017, e com o crescimento do Campus a
maior parte do recurso de funcionamento foi
destinado para as naturezas básica de
manutenção.

Devidos aos cortes de orçamento não foi
possível investir mais.

Meta 0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
3
0
0

0
0
1
0
2

0
0
0
0
0
3
1
1

CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO

0
0
0

0

0

CAMPUS AVANÇADO CAMPINA
VERDE
CAMPUS AVANÇADO UBERABA
PARQUE TECNOLÓGICO
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS PARACATU
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS PATROCÍNIO

3

2017
Meta do ano

5

Parâmetros
2016

IFTM

Campus

Meta 02 : Aumentar 16 cursos de lato sensu até 2018.
Indicador de resultados: Nº de cursos ofertados.
Aferição: Número de cursos lato sensu ofertados no ano
Responsável: PRO-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Tipo: Desdobrável

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

0
0
0

0
1
0
2

0

0

3

Indicador a ser
alcançado

0
0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

Metas
Aferição da meta

0
0
0
0
0
0
0

1

0

Sim
Sim
Sim

Sim
Não
Sim
Não

Sim

Sim

Não

Cumpriu?

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim

Sim

100,00 %
100,00 %
100,00 %

100,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %

100,00 %

100,00 %

0,00 %

Indicador anual

100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %

100,00 %

100,00 %

250,00 %
33,33 %
100,00 %

100,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %

100,00 %

100,00 %

56,25 %

Indicador global

100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
200,00 %
0,00 %
0,00 %

100,00 %

100,00 %
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Falta de espaço para promover a oferta.
Atendeu ao planejado.
Durante o ano de 2017 foram trabalhados os
PPCs dos cursos, porém as ofertas
acontecerão durante o ano de 2018.

Meta 0

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-

Atendeu ao planejado.

Meta 0
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194.750

REITORIA

10,00%

10,00%

2017
Meta do ano

53.894

53.894

Indicador a ser
alcançado

CAMPUS AVANÇADO CAMPINA
VERDE
CAMPUS AVANÇADO UBERABA
PARQUE TECNOLÓGICO
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS PARACATU
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS PATROCÍNIO

IFTM

Campus

0,00%
0,00%
0,00%
1,00%
0,00%
1,00%

0

0
23.724
0
0

0,39%

2017
Meta do ano

0

82530

Parâmetros
2016

0
49.299
0
42.420

0

0

22.459

Indicador a ser
alcançado

Meta 04 : Destinar até 5% dos recursos anuais dos câmpus para as atividades de pós-graduação.
Indicador de resultados: Porcentagem destinada pelos câmpus
Aferição: Valor do recurso destinado pelo câmpus às atividades de pós-graduação no ano
Responsável: PRO-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Tipo: Desdobrável

194750

Parâmetros
2016

IFTM

Campus

Meta 03 : Repassar 20% dos recursos anuais da PROPI para as atividades de pós-graduação.
Indicador de resultados: Porcentagem repassada aos câmpus.
Aferição: Valor do repasse de recursos para pós-graduação
Responsável: PRO-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Tipo: Específica

0
0
0
0

0

0

5.144,44

Metas
Aferição da meta

108.562

108.562,00

Metas
Aferição da meta

Sim
Sim
Sim
Não

Sim

Sim

Parcialmente

Cumpriu?

Sim

Sim

Cumpriu?

100,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %

100,00 %

100,00 %

22,91 %

Indicador anual

201,44 %

201,44 %

Indicador anual

Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Indicador global

Não se aplica

Não se aplica

Indicador global
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Atendeu ao planejado.
O campus encontra-se em processo de

Meta 0

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-

Os valores previstos foram ultrapassados.

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-
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15.000
0
2.541

1,00%
0,00%
0,50%

0

REITORIA

1

1

2017
Meta do ano

Campus

Parâmetros
2016
2017
Meta do ano

Indicador a ser
alcançado

1

1

Indicador a ser
alcançado

92.305
0
18.107

Capítulo 3 Meta 02 : Promover 1 licenciamento de transferência do conhecimento para o setor
privado até 2018. Indicador de resultados: licenciado transferido.
Aferição: Número de licenciados transferidos no ano
Responsável: PRO-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Tipo: Específica

0

Parâmetros
2016

IFTM

Campus

Meta 01 : Promover 3 depósitos de patentes até 2018.
Indicador de resultados: Nº de depósitos promovidos.
Aferição: Número de depósitos de patentes no ano
Responsável: PRO-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Tipo: Específica

15. Objetivo Promover e incentivar o programa institucional de inovação.

CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO

Metas
Aferição da meta

0

0

Metas
Aferição da meta

46.300
0
0

Não

Não

Cumpriu?

Cumpriu?

Sim
Sim
Sim

Indicador anual

0,00 %

0,00 %

Indicador anual

100,32 %
100,00 %
0,00 %

Indicador global

33,33 %

33,33 %

Indicador global

Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
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Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente

Não teve nenhum depósito de patente.

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-

Como as defesas de TCC do SIMPOS
acontecerem no campus, os recursos foram
realocados para outras finalidades.

implantação de seu primeiro curso de
pós-graduação.
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0

REITORIA

0

0

97.375

REITORIA

45,00%

45,00%

2017
Meta do ano

IFTM

Campus

25000

Parâmetros
2016

0,30%

2017
Meta do ano
15.062

Indicador a ser
alcançado

242.520

242.520

Indicador a ser
alcançado

0

0

Meta 04 : Destinar percentual dos recursos anuais dos câmpus para as atividades de inovação
Indicador de resultados: Porcentagem destinada pelos câmpus.
Aferição: Valor do recurso destinado pelo câmpus às atividades de inovação no ano
Responsável: PRO-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Tipo: Desdobrável

97375

Parâmetros
2016

IFTM

Campus

Meta 03 : Repassar 10% dos recursos da PROPI para atividades de inovação
Indicador de resultados: Porcentagem repassada aos câmpus.
Aferição: Valor do Repasse de recursos para inovação
Responsável: PRO-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Tipo: Específica

0

IFTM

2.577,78

Metas
Aferição da meta

229.473

229.473,00

Metas
Aferição da meta

0

0

Parcialmente

Cumpriu?

Parcialmente

Parcialmente

Cumpriu?

Sim

Sim

17,11 %

Indicador anual

94,62 %

94,62 %

Indicador anual

100,00 %

100,00 %

Não se aplica

Indicador global

Não se aplica

Não se aplica

Indicador global

0,00 %

0,00 %
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Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-

O recurso foi aplicado em função da liberação
de financeiro para os Editais de
Pesquisa e Inovação.

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-

-

Relatório de Gestão 2017 | IFTM

0,50%
0,00%
0,00%

46.153
0
0

18.893
21.210

0
49.299

0

0

CAMPUS AVANÇADO CAMPINA
VERDE
CAMPUS AVANÇADO UBERABA
PARQUE TECNOLÓGICO

IFTM

Campus
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5

18

50

2017
Meta do ano

0

47

Parâmetros
2016

5

10

50

Indicador a ser
alcançado

0
0

0
0

0

0

23.200
0
0

3

2

15

Metas
Aferição da meta

Meta 01 : Ampliar em 248 servidores da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico.
Indicador de resultados: Nº de PEBTT admitidos
Aferição: Número de Professores admitidos no ano
Responsável: DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS / PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Tipo: Desdobrável

16. Objetivo Ampliar o nº de servidores do IFTM.

Capítulo 4 PERSPECTIVA DE PESSOAS, INFRAESTRUTURA E INOVAÇÃO

5.000
0
0

CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO

0,00%
1,00%

0
0
0,70%
0,50%

0,00%

0

7.500
0

0,00%

0

CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS PATROCÍNIO

CAMPUS AVANÇADO CAMPINA
VERDE
CAMPUS AVANÇADO UBERABA
PARQUE TECNOLÓGICO
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS PARACATU

Parcialmente

Parcialmente

Parcialmente

Cumpriu?

Sim
Sim
Sim

Sim
Não

Sim
Sim

Sim

Sim

60,00 %

20,00 %

30,00 %

Indicador anual

100,54 %
100,00 %
100,00 %

0,00 %
0,00 %

100,00 %
0,00 %

100,00 %

100,00 %

123,53 %

14,29 %

106,05 %

Indicador global

Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica

Não se aplica
Não se aplica

Não se aplica
Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica
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2 Nomeações de professores para o curso
técnico em admnistração
Pela não disponibilização de códigos de vaga
de professor pelo governo federal, houve
apenas o ingresso de 3 novos professores
(Danilo, Vinícius e Ana Lúcia), referentes a
códigos já disponíveis em anos anteriores

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-

Devido ao orçamento reduzido o que está
sendo priorizado são as despesas de
funcionamento do Campus.

Devido redução e cortes no orçamento, não
foi possível cumprir a meta.

Meta 0
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CAMPUS AVANÇADO CAMPINA
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CAMPUS AVANÇADO UBERABA
PARQUE TECNOLÓGICO

IFTM

Campus

1
5
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60

2017
Meta do ano

5

60

Parâmetros
2016

5

1

60

Indicador a ser
alcançado

0

1

3

5

1

0
0

1

2

33

Metas
Aferição da meta

Meta 02 : Ampliar em 286 servidores da Carreira de Técnico-Administrativo em Educação.
Indicador de resultados: Nº de TAE admitidos.
Aferição: Número de técnicos-administrativos em educação admitidos no ano
Responsável: DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS / PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Tipo: Desdobrável + Reitoria

3
5

CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS PARACATU

Parcialmente

Sim

Parcialmente

Cumpriu?

Sim

Parcialmente

Parcialmente

Parcialmente

Parcialmente

Sim
Não

20,00 %

200,00 %

55,00 %

Indicador anual

100,00 %

50,00 %

50,00 %

50,00 %

10,00 %

100,00 %
0,00 %

61,11 %

116,67 %

79,14 %

Indicador global

50,00 %

121,43 %

103,23 %

144,74 %

68,00 %

130,30 %
165,52 %
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Não foi possível cumprir a meta pela não
disponibilização de códigos de vaga pelo
governo federal, havendo o ingresso de
apenas uma servidora da carreira de técnico

2 novos técnicos administrativos nomeados.

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-

Não houve mais liberação de novos códigos
de vaga.
Redução do número de códigos de vagas
pelo governo federal.
Não foram liberados todos os códigos de
vaga planejados para 2017.
A meta foi cumprida parcialmente, devido a
restrições de liberação de novas vagas por
porte dos Ministérios da Educação e do
Planejamento. Assim sendo, o campus
Uberaba pode nomear apenas 3 novos
docentes, sendo parte destas nomeações em
códigos de vagas provenientes de
aposentadoria.
Foi liberado apenas 01 código de vaga para o
Campus Uberlândia.

que aguardavam a nomeação/remoção.
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CAMPUS AVANÇADO CAMPINA
VERDE
CAMPUS AVANÇADO UBERABA
PARQUE TECNOLÓGICO
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS PARACATU

IFTM

Campus

50,00%
100,00%
90,00%

14
47

0,00%

73,00%

2017
Meta do ano

12

9

291

Parâmetros
2016

0
0

0

0

0

Indicador a ser
alcançado

7

0

7
3

11
2

0
0

0
0

0

0

0,00

Metas
Aferição da meta

Meta 01 : Realizar exames periódicos com os servidores.
Indicador de resultados: Porcentagem de servidores com exames periódicos realizados em relação aos convocados.
Aferição: Quantidade de servidores com exames periódicos realizados no ano
Responsável: DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS / PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Tipo: Desdobrável + Reitoria

17. Objetivo Promover a saúde, o bem estar e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho.

7
3

CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS PARACATU

Sim
Sim

Sim

Sim

Sim

Cumpriu?

Sim

Não

Sim
Parcialmente

Sim
Parcialmente

Sim
Não

100,00 %
100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Indicador anual

100,00 %

0,00 %

116,67 %
20,00 %

100,00 %
25,00 %

100,00 %
0,00 %

Não se aplica
Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Indicador global

117,50 %

40,74 %

86,11 %
35,14 %

55,00 %
54,76 %

79,17 %
168,75 %

Página 369/394

A Instituição não Ofereceu no Ano de 2017

Não houve exames periódicos em 2017.

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-

A área técnica do Campus Uberlândia,
recebeu 03 servidores da carreira Técnico
Administrativo em Educação.
Não foi possível receber novo código de vaga
para o IFTM Campus Uberlândia
Centro no ano de 2017.

Não foram liberados todos os códigos de
vagas planejados para 2017.

Não houve mais liberação de novos códigos
de vaga.

administrativo em razão da aposentadoria de
outra servidora.
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CAMPUS AVANÇADO CAMPINA
VERDE
CAMPUS AVANÇADO UBERABA
PARQUE TECNOLÓGICO
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IFTM

Campus

3
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2
1

0

0
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Indicador a ser
alcançado

0

0

0

0

0
0

3
2

2
2

0

0

20

Metas
Aferição da meta

Meta 02 : Implantar /Desenvolver 99 programas de Qualidade de Vida.
Indicador de resultados: Nº de programas implantados/desenvolvidos no ano.
Aferição: Número de programas implantados/desenvolvidos no ano
Responsável: DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS / PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Tipo: Desdobrável + Reitoria

26
14

CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS PATROCÍNIO

Sim
Parcialmente

Sim
Sim

Sim

Sim

Sim

Cumpriu?

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim
Sim

100,00 %
66,67 %

100,00 %
200,00 %

100,00 %

100,00 %

105,26 %

Indicador anual

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %
100,00 %

56,25 %
61,54 %

80,00 %
166,67 %

100,00 %

0,00 %

73,44 %

Indicador global

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica
Não se aplica
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Foi realizada a vacinação influenza e através

- Vacinação contra Gripe. - Semana do
servidor.

Meta 0

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-

Não foram realizadas convocações para
exames periódicos em 2017, visto que a
periodicidade exigida por lei é de 2 anos.
Não foram realizados exames periódicos no
ano de 2017.
Não foram realizados exames periódicos no
ano de 2017.?
Não houve realização de exames periódicos
em 2017. Conforme informado, por e-mail,
pela Coordenação de Atenção à Saúde do
Servidor, foi "solicitada a realização de
serviço em outubro de 2017, porém, não
havia recurso financeiro disponível para
execução"
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1
2
6

CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
REITORIA

1
1
7

1
1
1
7

1

2
3

CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS PATROCÍNIO

16

14

1
2

4

2

3

3

1

39

2017
Meta do ano

0

38

Parâmetros
2016

CAMPUS PARACATU

CAMPUS AVANÇADO CAMPINA
VERDE
CAMPUS AVANÇADO UBERABA
PARQUE TECNOLÓGICO
CAMPUS ITUIUTABA

IFTM

Campus

1
2

4

16

2

1

39

Indicador a ser
alcançado

2
1
7

1

1
3

5

2

2

2

33

Metas
Aferição da meta

Meta 03 : Promover 174 atividades desportivas e culturais até 2018.
Indicador de resultados: Nº de atividades desportivas e culturais realizadas.
Aferição: Número de atividades desportivas e culturais realizadas no ano
Responsável: DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS / PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Tipo: Desdobrável + Reitoria

1

CAMPUS UBERABA

Sim
Sim

Sim

Parcialmente

Sim

Sim

Parcialmente

Cumpriu?

Sim
Sim
Sim

Sim

100,00 %
150,00 %

125,00 %

12,50 %

100,00 %

200,00 %

84,62 %

Indicador anual

200,00 %
100,00 %
100,00 %

100,00 %

62,50 %
125,00 %

100,00 %

36,11 %

71,43 %

66,67 %

74,74 %

Indicador global

35,71 %
160,00 %
68,97 %

120,00 %
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1)Torneio Truco da Semana do Servidor 2)
Semana do Servidor 3) Comissão do Bem
Estar Social do Servidor do IFTM – Campus
Patrocínio, através da Portaria Campus

Promovido campeonato de futsal envolvendo
os servidores do IFTM e alunos. Festa Julina
1) Vôlei com servidores 2) Mostra
fotográfica de professores
contingenciado devido a restrições
orçamentárias
- Competição de voleibol feminino servidoras
x alunas - Oficina de Finanças Pessoais e
Investimentos - Oficina de Estética UNITEC - Competição de futsal masculino
servidores x alunos - Ginástica
Laboral

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-

da CGEPE consulta aos servidores para
associação a um clube da cidade.
Foi implantado o projeto de Yoga no campus,
o qual é liderado pela profa. Joyce
Silvestre.

Relatório de Gestão 2017 | IFTM

2
2
5
4

2
2
5
4

2
2
5
4

2
3
9
4

Sim
Sim
Sim
Sim

CAMPUS PATROCÍNIO
CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
REITORIA

22
1
3
1
66

1

CAMPUS PATOS DE MINAS

40

20

12
1
3
3
15

5

4

2

12

5

0

85

2017
Meta do ano

0

131

Parâmetros
2016

CAMPUS PARACATU

CAMPUS AVANÇADO CAMPINA
VERDE
CAMPUS AVANÇADO UBERABA
PARQUE TECNOLÓGICO
CAMPUS ITUIUTABA

IFTM

Campus

12
1
3
3
15

5

4

40

2

0

85

Indicador a ser
alcançado

23
1
4
6
66

0

1

9

1

0

111

Metas
Aferição da meta

Meta 01 : Propiciar a qualificação de 319 servidores em curso superior até 2018.
Indicador de resultados: Nº de servidores qualificados.
Aferição: Número de servidores qualificados em curso superior no ano
Responsável: DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS / PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Tipo: Desdobrável + Reitoria

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Não

Parcialmente

Parcialmente

Parcialmente

Sim

Sim

Cumpriu?

18. Objetivo Propiciar condições de qualificação, capacitação e preparação dos servidores do quadro do IFTM para o exercício das atividades do cargo.

CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
REITORIA

191,67 %
100,00 %
133,33 %
200,00 %
440,00 %

0,00 %

25,00 %

22,50 %

50,00 %

100,00 %

130,59 %

Indicador anual

100,00 %
150,00 %
180,00 %
100,00 %

224,24 %
407,69 %
313,33 %
166,67 %
281,82 %

45,00 %

166,67 %

66,44 %

144,44 %

0,00 %

172,46 %

Indicador global

166,67 %
90,00 %
110,00 %
85,00 %
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Apenas um servidor do campus ainda não
havia concluído a graduação.
Não houve interesse do servidor, todas as
solicitações foram atendidas.
Somente 1 fez sua qualificação. Outros já
terminaram.
Servidores ainda em processo de
qualificação.

Meta 0

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-

Patrocínio nº 127/2016
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25
29
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CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
REITORIA

70
10
85

5
20
150

50

55

10

10

465

Indicador a ser
alcançado

75
34
47

13
72
65

23

16

23

3

371

Metas
Aferição da meta

Meta 03 : Ofertar 143 bolsas de estudos/ressarcimento de mensalidades até 2018.
Indicador de resultados: Nº de servidores beneficiados.
Aferição: Número de servidores beneficiados com bolsas de estudo no ano
Responsável: DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS / PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

70
10
85

5
20
150

50

10

10

CAMPUS AVANÇADO CAMPINA
VERDE
CAMPUS AVANÇADO UBERABA
PARQUE TECNOLÓGICO
CAMPUS ITUIUTABA

465

2017
Meta do ano

544

Parâmetros
2016

IFTM

Campus

Meta 02 : Proporcionar capacitação e aperfeiçoamento para no mínimo 400 servidores por ano.
Indicador de resultados: Nº de servidores capacitados/treinados.
Aferição: Número de servidores capacitados/treinados no ano
Responsável: DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS / PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Tipo: Desdobrável + Reitoria

Sim
Sim
Parcialmente

Sim
Sim
Parcialmente

Parcialmente

Parcialmente

Sim

Parcialmente

Parcialmente

Cumpriu?

107,14 %
340,00 %
55,29 %

260,00 %
360,00 %
43,33 %

46,00 %

29,09 %

230,00 %

30,00 %

79,78 %

Indicador anual

73,56 %
214,00 %
65,00 %

420,00 %
190,53 %
66,71 %

107,50 %

55,71 %

160,00 %

39,39 %

79,47 %

Indicador global
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Apesar das restrições orçamentárias, houve a
definição de priorizar a meta 03 do indicador
e com isso boa parte dos recursos disponíveis
foram remanejados para a mesma o que
dificultou o alcance da meta projetada.

Devido a restrições orçamentárias, foi
possível a capacitação de 65 servidores,
sendo 53 destes e seminários/congressos.

contingenciado devido a restrições
orçamentárias
Meta não atingida devido restrição no
orçamento.

Curso de didática aplicada: Pavan, Mário e
Edinilson.

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-
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2017
Meta do ano

0

72

Parâmetros
2016

3
5

7
1

5
2

1
4

5

0

33

Indicador a ser
alcançado

3
33

Campus

Parâmetros

Metas

7
0

13
0

3
2

0

0

61

Metas
Aferição da meta

Meta 04 : Propiciar a participação dos servidores em 1.340 congressos, seminários e similares.
Indicador de resultados: Nº de participações em congressos, seminários e similares.
Aferição: Número de participações de servidores em congressos, seminários e similares no ano
Responsável: DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS / PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Tipo: Desdobrável + Reitoria

CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
REITORIA

CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA

CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS PATROCÍNIO

CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS PARACATU

CAMPUS AVANÇADO CAMPINA
VERDE
CAMPUS AVANÇADO UBERABA
PARQUE TECNOLÓGICO

IFTM

Campus

Tipo: Desdobrável + Reitoria

Sim
Sim

Sim
Não

Sim
Não

Sim
Parcialmente

Não

Sim

Sim

Cumpriu?

100,00 %
660,00 %

100,00 %
0,00 %

260,00 %
0,00 %

300,00 %
50,00 %

0,00 %

100,00 %

184,85 %

Indicador anual

46,15 %
375,00 %

105,26 %
60,00 %

229,41 %
21,05 %

350,00 %
55,56 %

33,33 %

100,00 %

157,67 %

Indicador global
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Não houve registro de concessão de bolsas
no Campus. ?

Visto que o recurso só foi descentralizado no
final do ano em sua integralidade, foram
atendidas inicialmente as prioridades de
despesas com funcionamento do Campus.
Logo, não tivemos tempo hábil para
publicação de edital para selecionar
servidores para contemplar com bolsas de
estudos e ressarcimentos de mensalidades.

Meta não atingida devido restrição
orçamentária.

Com os sucessivos cortes no orçamento do
campus, não houve disponibilidade de
recursos para esse fim.

Meta 0

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-
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45

20
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Indicador a ser
alcançado

22
20
47

13
29
53

9

21

29

7

250

Aferição da meta

Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Parcialmente

Parcialmente

Parcialmente

Sim

Parcialmente

Parcialmente

Cumpriu?

104,76 %
250,00 %
117,50 %

100,00 %
116,00 %
75,71 %

36,00 %

46,67 %

145,00 %

23,33 %

84,18 %

Indicador anual

5

5

REITORIA

Parâmetros
2016

IFTM

Campus

2

2

2017
Meta do ano

2

2

Indicador a ser
alcançado

0

0

Metas
Aferição da meta

Não

Não

Cumpriu?

0,00 %

0,00 %

Indicador anual

Meta 05 : Ofertar 7 cursos de qualificação aos servidores até 2018.
Indicador de resultados: Quantidade de cursos ao ano.
Aferição: Número de cursos de qualificação ofertados no ano
Responsável: COORDENAÇÃO GERAL DO CENTRO DE IDIOMAS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS / PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Tipo: Específica

21
8
40

13
25
70

25

30

297

1

197

2017
Meta do ano

CAMPUS AVANÇADO CAMPINA
VERDE
CAMPUS AVANÇADO UBERABA
PARQUE TECNOLÓGICO
CAMPUS ITUIUTABA

IFTM

2016

128,57 %

128,57 %

Indicador global

87,50 %
55,11 %
82,29 %

161,11 %
154,74 %
68,77 %

54,44 %

63,50 %

58,33 %

12,70 %

75,38 %

Indicador global
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Não houve recursos disponíveis para tal fim.

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-

Devido a restrições orçamentárias, apenas 53
servidores participaram de eventos de
capacitação, seja com diárias (3) ou
afastamento com ônus parcial (50).

contingenciado devido a restrições
orçamentárias
Meta não atingida devido restrição
orçamentária.

5 CONINTER 1 CONEPE 1 CONEDU

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-
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REITORIA

120

120

2017
Meta do ano

120

120

Indicador a ser
alcançado

123

123

Metas
Aferição da meta

Sim

Sim

Cumpriu?

100,00%
30,00%

29
0

CAMPUS AVANÇADO CAMPINA
VERDE
CAMPUS AVANÇADO UBERABA

37,99%

2017
Meta do ano

742

Parâmetros
2016

IFTM

Campus

0

58

51

Indicador a ser
alcançado

24

0

14,50

Metas
Aferição da meta

Sim

Não

Parcialmente

Cumpriu?

Meta 02 : Ampliar e atualizar o parque computacional em 210%.
Indicador de resultados: Porcentagem de ampliação.
Aferição: Número de equipamentos (Parque Computacional) do ano
Responsável: DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO / PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Tipo: Desdobrável + Reitoria

142

Parâmetros
2016

IFTM

Campus

Meta 01 : Implementar novas funcionalidades nos submódulos dos módulos do ERP-IFTM.
Indicador de resultados: Nº de funcionalidades.
Aferição: Número de novas funcionalidades implementadas no ano
Responsável: DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO / PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Tipo: Específica

19. Objetivo Ampliar e fortalecer o uso de Tecnologia de Informação e Comunicação no IFTM.

100,00 %

-100,00 %

28,43 %

Indicador anual

102,50 %

102,50 %

Indicador anual

-

100,00 %

-44,02 %

Indicador global

85,50 %

85,50 %

Indicador global
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Não foi realizado investimento no parque
computacional.

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-

Relatório de Gestão 2017 | IFTM

49
100

CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA

34

25,00%

10,00%

10,00%
50,00%

80,00%
30,00%
30,00%

14,90%
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IFTM

Campus

0
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Parâmetros
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1

14

2017
Meta do ano

1

14

Indicador a ser
alcançado

1

72

Metas
Aferição da meta

Meta 01 : Enviar ao exterior um total de 61 docentes/pesquisadores até 2018.
Indicador de resultados: Nº de docentes/pesquisadores enviados ao exterior.
Aferição: Número de docentes/pesquisadores enviados ao exterior no ano
Responsável: COORDENAÇÃO GERAL DO CENTRO DE IDIOMAS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS / GABINETE DA REITORIA
Tipo: Desdobrável + Reitoria

20. Objetivo Promover o intercâmbio de servidores em nível internacional.

REITORIA

2

0
0
120

CAMPUS PARACATU
CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS PATROCÍNIO

CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO

37

PARQUE TECNOLÓGICO
CAMPUS ITUIUTABA

Sim

Sim

Cumpriu?

Parcialmente

Não

Sim
Parcialmente

Sim
Sim
Não

Não

100,00 %

514,29 %

Indicador anual

-8,82 %

-100,00 %

65,31 %
-91,00 %

100,00 %
100,00 %
-100,00 %

-100,00 %

33,33 %

291,80 %

Indicador global

210,00 %

-100,00 %

440,00 %
-55,00 %

-100,00 %
-100,00 %
-100,00 %

-100,00 %
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1 servidor realizando mestrado em Portugal.

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-

O Orçamento de investimento foi escasso em
2017, permitindo a aquisição de 9
equipamentos de informática.
o IFTM Campus Uberlândia Centro não
recebeu orçamento para aquisição de
equipamentos em 2017.
O orçamento para aquisição de equipamentos
de processamento de dados em 2017 foi de R$
100.000,00, sendo executados R$ 123.804,64
na compra de 31 equipamentos para
ampliação e atualização do parque
computacional da Reitoria.

Visto o pouco recurso de investimento
recebido, foram priorizadas outras ações no
IFTM - Campus Patrocínio.

Não foi possível devido a restrições
orçamentárias
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Parâmetros
2016

0

8

Indicador a ser
alcançado

0

2

Metas
Aferição da meta

Meta 02 : Receber do exterior um total de 39 docentes/pesquisadores até 2018.
Indicador de resultados: Nº de docentes/pesquisadores recebidos do exterior
Aferição: Número de docentes/pesquisadores recebidos do exterior no ano
Responsável: COORDENAÇÃO GERAL DO CENTRO DE IDIOMAS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS / GABINETE DA REITORIA
Tipo: Desdobrável + Reitoria

1
1
1
0

0
2

2

3

VERDE
CAMPUS AVANÇADO UBERABA
PARQUE TECNOLÓGICO
CAMPUS ITUIUTABA
CAMPUS PARACATU

Sim

Parcialmente

Cumpriu?

Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim

Sim
Parcialmente

Sim

100,00 %

25,00 %

Indicador anual

800,00 %
1.100,00 %
100,00 %
100,00 %

100,00 %
100,00 %

200,00 %
50,00 %

100,00 %

100,00 %

89,74 %

Indicador global

200,00 %
262,50 %
600,00 %
100,00 %

2.000,00 %
81,82 %

160,00 %
66,67 %

83,33 %
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Meta 0

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-

Foram enviados 35 docentes para mestrado
no exterior.

Durante o ano de 2017 não foram enviados
via campus docentes ao exterior tendo em
vista que este tipo de afastamento requer
incentivos financeiros que não depende
somente da instituição e a dotação
orçamentária reduzida.

Com a redução orçamentária, não foi
possível atender essa meta. - Daniela de
Faria Prado (Estudo ou missão no exterior.
Portaria 277/2017 de 01/03/2017 a
31/07/2017) - Ernani Vinicius Damasceno
(Mestrado no exterior. Portaria 1844/2017 de
01/12/2017 a 12/12/2017)
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Indicador a ser
alcançado

4
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Metas
Aferição da meta

Meta 03 : Enviar ao exterior um total de 57 técnicos administrativos até 2018.
Indicador de resultados: Nº de técnico-administrativos enviados ao exterior
Aferição: Número de técnicos-administrativos enviados ao exterior no ano
Responsável: COORDENAÇÃO GERAL DO CENTRO DE IDIOMAS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS / GABINETE DA REITORIA
Tipo: Desdobrável + Reitoria

0

CAMPUS AVANÇADO UBERABA
PARQUE TECNOLÓGICO

Sim
Não

Parcialmente

Sim

Sim

Cumpriu?

Sim
Sim

Não

Não

Sim
Não

Não

Não

Não

200,00 %
0,00 %

20,00 %

100,00 %

290,91 %

Indicador anual

100,00 %
100,00 %

0,00 %

0,00 %

100,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

160,00 %
12,50 %

54,55 %

100,00 %

475,44 %

Indicador global

100,00 %
100,00 %

0,00 %

40,00 %

0,00 %
16,67 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
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Com a redução do orçamento, não foi

Os técnicos-administrativos que iriam a
Portugal defender o mestrado tiveram suas
defesas postergadas para 2018

Meta 0

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-

Recebemos dois para o I CONINTER

Não houveram demandas e/ou convênios com
instituições estrangeiras, para recepção
de docente/pesquisador para o campus.
Não houve programas/fomento que
suportasse tal atividade.
Não tivemos nenhum edital para receber
docentes do exterior.

Devido ao corte de recursos, não foi possível
receber pesquisadores do exterior no ano de
2017.
Não houve interesse de nenhum docente do
exterior
Não houve programa para atender essa meta,
bem como falta de recursos para custear o
recebimento de docentes do exterior.
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Indicador a ser
alcançado
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0
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0

Metas
Aferição da meta

Meta 04 : Receber do exterior um total de 36 técnicos administrativos até 2018.
Indicador de resultados: Nº de técnico-administrativos recebidos do exterior
Aferição: Número de técnicos-administrativos recebidos do exterior no ano
Responsável: COORDENAÇÃO GERAL DO CENTRO DE IDIOMAS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS / GABINETE DA REITORIA
Tipo: Desdobrável + Reitoria

3
0

CAMPUS PATOS DE MINAS
CAMPUS PATROCÍNIO

Não

Não

Sim

Não

Cumpriu?

Sim
Sim

Sim
Parcialmente

Sim
Não

0,00 %

0,00 %

100,00 %

0,00 %

Indicador anual

100,00 %
100,00 %

600,00 %
42,86 %

100,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

100,00 %

0,00 %

Indicador global

150,00 %
100,00 %

400,00 %
122,22 %

1.700,00 %
0,00 %
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Devido ao corte de recursos pelo governo
federal, não foi possível receber
técnicos-administrativos do exterior.
Não houve interesse de nenhum servidor do
exterior

Meta 0

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-

Foram enviados 41 técnicos administrativos
para mestrado no exterior.

Foram enviados 03 servidores técnicoadministrativos ao exterior no ano de 2017.
Outros 04 servidores seriam enviados
em 2017, mas, devido ao calendário
acadêmico das instituições de destino?, a ida
foi adiada para o ano de 2018.

Durante o ano de 2017 não foram enviados
via campus Técnicos Administrativos ao
exterior tendo em vista que este tipo de
afastamento requer incentivos financeiros que
não depende somente da instituição e a
dotação orçamentária reduzida.

possível cumprir essa meta.
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Indicador a ser
alcançado
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0

0

Metas
Aferição da meta

Meta 1 : Aumentar em 140 o número de salas de aulas.
Indicador de resultados: Número de salas de aulas
Aferição: Número de salas de aula construídas no ano
Responsável: PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO / PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Tipo: Desdobrável

21. Objetivo Promover a expansão e modernização da infraestrutura física.

0

CAMPUS PARACATU

Sim
Sim
Não

Não

Não

Sim

Não

Cumpriu?

Não
Sim
Sim

Não

Sim
Não

Não

100,00 %
100,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

100,00 %

0,00 %

Indicador anual

0,00 %
100,00 %
100,00 %

0,00 %

100,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %

20,00 %

0,00 %

100,00 %

15,71 %

Indicador global

0,00 %
100,00 %
100,00 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %

0,00 %
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Bloco de 10 salas terminado, porém ainda
não está liberado para utilização, pois

Devido ao corte de recursos pelo governo
federal, não foi possível cumprir a meta.
Não foi possível devido a restrições
orçamentárias

Meta 0

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-

Não houveram demandas e/ou convênios com
instituições estrangeiras, para recepção
de docente/pesquisador para o campus.
Não houve programas/fomento que dessem
suporte para tal atividade.
Não houve solicitação;

Não houve programa para atender essa meta,
bem como falta de recursos para custear o
recebimento de administrativos do exterior.
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Metas
Aferição da meta

Meta 2 : Aumentar em 103 o número de laboratórios temáticos.
Indicador de resultados: Número de laboratórios temáticos
Aferição: Número de laboratórios construídos no ano
Responsável: PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO / PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Tipo: Desdobrável

CAMPUS UBERABA
CAMPUS UBERLÂNDIA
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO

Sim

Sim
Não

Sim
Sim
Não

Não

Sim

Sim

Parcialmente

Cumpriu?

Sim
Sim
Sim

100,00 %

100,00 %
0,00 %

100,00 %
100,00 %
0,00 %

0,00 %

200,00 %

100,00 %

14,29 %

Indicador anual

100,00 %
100,00 %
100,00 %

66,67 %

15,38 %
40,00 %

5,56 %
200,00 %
7,14 %

0,00 %

66,67 %

100,00 %

17,48 %

Indicador global

38,89 %
33,33 %
0,00 %
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Não houve disponibilidade orçamentária para
a execução da obra.

Visto que a ampliação de salas de aula ainda
não foi realizada, o local destinado para
ampliação dos laboratórios está sendo
utilizado para aulas.

Laboratório de Automação Industrial (Planta
de Automação). Laboratório de Computação
Gráfica.
Não foi possível devido a restrições
orçamentárias

Meta 0

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-

encontra-se em execução obras de
infra-estrutura no entorno do bloco.
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Meta 4 : Readequação da infraestrutura atual (reformas/adptações).
Indicador de resultados: Número de edificações de apoio
Aferição: Número de reformas/adaptações construídas no ano
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Metas
Aferição da meta

Meta 3 : Aumentar em 61 o número de edificações de apoio até 2018.
Indicador de resultados: Número de edificações de apoio
Aferição: Número de edificações de apoio construídas no ano
Responsável: PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO / PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Tipo: Desdobrável + Reitoria

Sim
Sim

Não

Não

Sim
Não

Não

Sim

Não

Sim

Parcialmente

Cumpriu?

100,00 %
100,00 %

0,00 %

0,00 %

100,00 %
0,00 %

0,00 %

100,00 %

0,00 %

100,00 %

20,00 %

Indicador anual

100,00 %
125,00 %

33,33 %

14,29 %

0,00 %
0,00 %

16,67 %

7,69 %

0,00 %

100,00 %

23,08 %

Indicador global
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Término do Bloco Administrativo do
Campus Uberaba.

Não tivemos orçamento de investimento para
construção das edificações de apoio
previstas.
Justifica-se o não cumprimento da meta pela
ausência de orçamento de investimento em
2017 para custear a demanda.
Não houve disponibilidade orçamentária para
atender esta meta.

Devido ao corte de recursos pelo governo
federal, não foi possível cumprir a meta.
Construção do ginásio e a construção do
bloco F(eletrotécnica) iniciou em dezembro
de 2017
Com as restrições orçamentárias e redução
de recursos, não foi possível executar os
projetos prontos para edificações de apoio.

Meta 0

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-
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Meta 01 : Revisão e atualização de 3 Regulamentos e Normativas ao ano.
Indicador de resultados: Quantidade de Regulamentos e Normativas.

22. Objetivo Atualizar os instrumentos normativos e regulatórios do Ensino do IFTM.

PERSPECTIVA DE PROCESSOS INTERNOS
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Responsável: PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO / PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Tipo: Desdobrável + Reitoria

Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Parcialmente

Sim
Sim

Sim

Sim

Sim

Cumpriu?

100,00 %
100,00 %

200,00 %
100,00 %
100,00 %
25,00 %

100,00 %
100,00 %

100,00 %

100,00 %

214,29 %

Indicador anual

300,00 %
100,00 %

200,00 %
450,00 %
16,67 %
75,00 %

100,00 %
100,00 %

100,00 %

0,00 %

192,59 %

Indicador global
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Foram realizadas reformas no CPD da
Reitoria e no Abatedouro do Campus
Uberaba.

O Orçamento institucional permitiu
readequar apenas 01 estrutura.

Reforma da torre de distribuição de água.

Reforma da unidade II (pintura). Reforma da
unidade II (toldos). Reforma da unidade II
(telhado). Reforma do auditório (sonorização
e iluminação).
Termino da adequação elétrica do bloco C
- Adequação da divisória entre a cantina e a
biblioteca para o aumento do primeiro. Instalação de divisórias no novo bloco para
acomodar a sala dos professores, dos
coordenadores e do laboratório de
informática 4.

Meta 0

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-
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Aferição da meta

Meta 01 : Criar 129 instrumentos para o fortalecimento da imagem institucional junto à comunidade interna e externa.

24. Objetivo Fortalecer a imagem institucional junto à comunidade interna e externa.

8

Parâmetros
2016

IFTM

Campus

Meta 01 : Realizar um total de 100 novas parcerias até 2018.
Indicador de resultados: Nº de parcerias realizadas.
Aferição: Número de parcerias realizadas no ano
Responsável: COORDENAÇÃO GERAL DO CENTRO DE IDIOMAS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS / GABINETE DA REITORIA
Tipo: Específica

3

3

2017
Meta do ano

23. Objetivo Promover as relações interinstitucionais em nível internacional.

3

Parâmetros
2016

IFTM

Campus

Aferição: Número de Regulamentos e Normativas revisados e atualizados no ano.
Responsável: PRO-REITORIA DE ENSINO
Tipo: Específica

Parcialmente

Parcialmente

Cumpriu?

Sim

Sim

Cumpriu?

30,00 %

30,00 %

Indicador anual

100,00 %

100,00 %

Indicador anual

16,00 %

16,00 %

Indicador global

80,00 %

80,00 %

Indicador global
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Foram celebrados seis novos convênios.

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-
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25. Objetivo Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos no âmbito do IFTM.
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Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim

Sim

Sim

Sim

Cumpriu?

Indicador de resultados: Nº de instrumentos criados
Aferição: Número de instrumentos criados no ano
Responsável: COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL / DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS / GABINETE DA REITORIA
Tipo: Desdobrável + Reitoria

100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %

100,00 %
100,00 %

600,00 %

500,00 %

134,62 %

Indicador anual

37,50 %
83,33 %
100,00 %
61,54 %
90,00 %
85,00 %

75,00 %
100,00 %

400,00 %

400,00 %

91,95 %

Indicador global
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- Fala, Reitor! - Mídia Indoor - Visitas
presenciais à imprensa

Folheto Acadêmico - Revista EDITEC Inovação e Prática

- Participação na festa do folclore; - Festa
Julina realizada nas dependências do IFTM
aberto à comunidade; - Realização de
palestras sobre bulling nas escolas de nível
fundamental. - Realização de projeto de
extensão de esporte junto à comunidade
externa - Realização de projeto de extensão
de hortas educativas em escola da rede
municipal
- Exposição Fotográfica da Semana do
Professor - Tecnarte - Mostra de Produtos
Tecnológicos - Semana Nacional de Ciência
e Tecnologia - Festa das Nações - IF Talent

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-
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Campus

73

Parâmetros
2016

100,00%

2017
Meta do ano

Meta 01 : Acompanhar e monitorar a execução do PDI.
Indicador de resultados: Nível de execução do PDI.
Aferição: Número de metas aferidas no ano
Responsável: PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Tipo: Específica

26. Objetivo Nortear o desenvolvimento do IFTM por meio do Planejamento Estratégico.

0

Parâmetros
2016

IFTM

Campus

Meta 01 : Mapear e especificar 60 processos administrativos até 2018.
Indicador de resultados: Número de processos administrativos mapeados.
Aferição: Número de processos mapeados
Responsável: PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Tipo: Específica

73

Indicador a ser
alcançado

0

0

Indicador a ser
alcançado

73,00

Metas
Aferição da meta

0

0

Metas
Aferição da meta

Sim

Cumpriu?

Sim

Sim

Cumpriu?

100,00 %

Indicador anual

100,00 %

100,00 %

Indicador anual

Não se aplica

Indicador global

0,00 %

0,00 %

Indicador global
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Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-

Em virtude da construção de outros módulos
no ERP do IFTM, não foi possível dar
atendimento à esta meta, ressaltamos no
entanto, que devido à exigência do TCU para
uma GESTÃO DE RISCOS, o IFTM está
iniciando neste ano de 2018, os mapeamentos
de seus processos bem como a
identificação dos processos críticos.

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-
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alcançado

73

Metas
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0

0

Metas
Aferição da meta

Meta 1 : Atingir 100% do nível de utilização do MPLAN, em relação às licitações, inexigibilidades e dispensas.
Indicador de resultados: Percentual de utilização do MPLAN.
Aferição: Número de processos contendo o número de controle interno no ano
Responsável: PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO / PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Tipo: Específica

0

0

2017
Meta do ano

28. Objetivo Aprimorar o processo de planejamento orçamentário do IFTM.

PERSPECTIVA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

0

Parâmetros
2016

IFTM

Campus

Meta 01 : Ampliar mecanismos para aperfeiçoar a gestão por meio da avaliação institucional
Indicador de resultados: Nº de mecanismos
Aferição: Número de mecanismos ampliados no ano
Responsável: GABINETE DA REITORIA / PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Tipo: Específica

27. Objetivo Aperfeiçoar os processos de Avaliação Institucional.

REITORIA

Cumpriu?

Sim

Sim

Cumpriu?

Sim

Indicador anual

100,00 %

100,00 %

Indicador anual

100,00 %

Indicador global

66,67 %

66,67 %

Indicador global

Não se aplica
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Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente

A avaliação institucional continua sendo
realizada por questionário elaborado pela
CPA

Justificativa no caso de não haver
cumprido a meta ou a ter cumprido
parcialmente
-
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979
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979,00

40384814

40.384.814

REITORIA

Parâmetros
2016
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Campus

100,00%

100,00%

2017
Meta do ano

0

0

Indicador a ser
alcançado

46.912.269

46.912.269,00

Metas
Aferição da
meta

Meta 1 : Executar, até 2018, 100% dos recursos recebidos.
Indicador de resultados: Percentual de execução dos recursos recebidos.
Aferição: Valores executados no ano
Responsável: PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO / PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Tipo: Específica

29.Objetivo Aperfeiçoar a execução dos recursos orçamentários.

426

IFTM

Sim

Sim

Cumpriu?

Sim

Sim

100,00 %

100,00 %

-

100,00 %

Não se aplica
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Foram executados 100% dos recursos
efetivamente liberados junto a seus limites.

Indicador anual Indicador global Justificativa no caso de não haver cumprido a meta ou
a ter cumprido
parcialmente
100,00 %
Não se aplica
-

100,00 %

100,00 %

