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1 – INTRODUÇÃO: 
 

Inicialmente, cumpre anotar, que a auditoria prevista analisaria o Plano de 
Desenvolvimento Institucional – PDI (2009-2014), conforme se verifica na ação 2.1 do 
Anexo IV do PAINT/2013/AUDINT, no entanto, foi alterada para Plano de 
Desenvolvimento Anual – PDA (2013), com o fito de analisar as metas e ações 
estabelecidas por Unidades Gestoras, na Dimensão estratégica, Assistência Estudantil no 
IFS, verificando o fiel cumprimento das metas previstas no PDA/2013 em consonância 
com os programas e ações previstos na LOA – Lei Orçamentária Anual, com base nos 
critérios de relevância, materialidade e criticidade.  
 
Para subsídio aos trabalhos, a equipe expediu solicitações de auditoria (SA’s) em 
atenção aos gestores das Unidades, com prazos definidos para apresentação de 
informações, processos e outros documentos, de forma a viabilizá-los, todavia, apesar 
de respondidas a contento, houve extrapolação dos prazos por motivos internos e 
externos, ocasionando reiterações de SA’s e, por conseguinte, atraso na conclusão da 
demanda. 
 
Os trabalhos conclusivos foram realizados por meio de testes, análises e consolidação de 
informações recolhidas, conferência de cálculos e indagação escrita, em estrita 
observância às normas de auditoria interna, em especial às aplicáveis ao serviço público 
federal. Nenhuma restrição foi imposta à realização deste trabalho. 
 
Cumpre ressaltar, que a Auditoria Interna sustentada em procedimentos técnicos, avalia 
se os atos praticados estão consoantes às normas e regulamentos, relatando a situação 
encontrada com respaldo em evidências consistentes. Seu objetivo é adicionar valor e 
melhorar as operações da entidade, no tocante à Gestão Orçamentária. 
 
 

1.1 – Escopo do trabalho 
 
A ação teve como escopo analisar as metas e ações estabelecidas por Unidade Gestora 
na dimensão estratégica Assistência Estudantil, bem como, verificar o fiel cumprimento 
das metas previstas no PDA/2013 em consonância com os programas e ações previstos 
na LOA, com base nos critérios de relevância, materialidade e criticidade. 
 
 

1.2 – Programa do Governo 
 
Programa: Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica. 
 
Ação: Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica. 
 
 

mailto:audint@ifs.edu.br


                                                          RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 006/2013 

                      PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL – PDA NA DIMENSÃO                                      

                      ESTRATÉGICA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL. 
 

 

5      Rua Francisco Portugal, 150, Salgado Filho. 49020-390 - Aracaju/Sergipe 
                                    Tel.: (79) 3711-3154, email: audint@ifs.edu.br                      
 

 

Objeto Examinado:  
 
Conformidade da atuação do IFS quanto ao cumprimento das metas e ações 
estabelecidas no PDA para o exercício 2013 com relação à dimensão estratégica 
Assistência Estudantil. 
 
Objetivos dos Exames: 
 
Verificar o cumprimento das metas planejadas e os procedimentos adotados para a 
consecução dos objetivos do PDA;  
 
Analisar as metas e ações estabelecidas por Unidade Gestora na Dimensão estratégica 
Assistência Estudantil no IFS, verificando o fiel cumprimento das metas previstas no 
PDA/2013 em consonância com os programas e ações previstos na LOA, com base nos 
critérios de relevância, materialidade e criticidade. 
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2 - RESULTADOS DOS EXAMES: 
 
 

2.1 – Reitoria / Diretoria de Assistência Estudantil - DIAE 
 
 
INFORMAÇÃO: 001 
Avaliação quanto ao cumprimento das metas estipuladas no Plano de 
Desenvolvimento Anual 2013 e utilização do software público Geplanes. 
 
a) Evidências: 
Plano de Desenvolvimento Anual 2013 Consolidado; 
Sistema de Gestão do Planejamento Estratégico – Geplanes; 
Portaria nº 1.353 de 06 de julho de 2012; 
Memorando nº 215/2012/IFS/DIAE. 
 
b) Fato: 
Analisando o Memorando nº 215/2012/IFS/DIAE e os documentos juntados pela 
Unidade em resposta à Solicitação de Auditoria nº 69/2013 da AUDINT no tocante às 
metas estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Anual 2013, verificou-se o seguinte: 
 

 Em relação a meta 1, qual seja, realizar o diagnóstico do perfil dos discentes do 
IFS, através da coleta de dados de 100% dos estudantes, referente ao ano de 
2013, a Diretoria de Assistência Estudantil – DIAE justificou que depende de um 
software que está sendo desenvolvido pela Diretoria de Tecnologia da 
Informação – DTI/IFS, para coleta dos dados no ato da matrícula do estudante 
em 2014, ao passo que nos apresentou o formulário de Cadastro Geral do 
Estudante, que será utilizado para implementar o planejado; 
 

 Em relação a meta 2, qual seja, assistir 80% dos estudantes cadastrados no 
Programa de Assistência e Acompanhamento ao Educando do IFS (PRAAE/IFS) 
em todos os campi, a AUDINT verificou o cumprimento da mesma por meio de 
análise as folhas de pagamento mensais dos auxílios e/ou bolsas dos estudantes 
assistidos; 
 

 Em relação a meta 3, qual seja, ampliar as ações de Assistência Estudantil, 
implementando 06 (seis) novos auxílios em todos os campi, a DIAE comprovou 
por meio dos normativos elaborados, e que carecem de aprovação do Conselho 
Superior, a criação dos seguintes: auxílio saúde (cancelado, em virtude da 
implementação do seguro de vida para todos os estudantes e estagiários do IFS) 
bolsa permanência, bolsa atleta (remanejada para a Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Extensão), bolsa arte e cultura, auxílio a estudantes pais e mães, bolsa 
partilhando saberes e livro didático (cancelado, mas com a possibilidade de ser 
vinculado ao auxílio material, já existente); 
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 Em relação a meta 4, qual seja, consolidar a Política de Assistência Estudantil do 
IFS (PAE/IFS),através da execução de 04 (quatro) Programas e 01(um) Fórum de 
Assistência Estudantil, a DIAE esclareceu a alteração desta meta do seu Plano de 
Desenvolvimento Anual, que foi alterada no GEPLANES para criação de 01(um) 
programa, qual seja, Programa de Assistência e Acompanhamento ao Educando 
– PRAAE e execução de 06(seis) projetos, a saber: educação, saúde e cidadania 
(executado por meio do curso de prevenção ao uso de drogas, realizado em abril 
de 2013); educação e meio ambiente (replanejado para 2014, sob a justificativa 
de incompatibilidade com o calendário letivo dos câmpus); gincana integrativa 
(replanejado para 2014, sob a justificativa de incompatibilidade com o calendário 
letivo dos câmpus); psicopedagógico e social (executado  ao longo do exercício e 
comprovado por meio de consulta ao Sistema de Concessão de Diárias e 
Passagens – SCDP, em especial aos processos de concessão de nº 493/13, 
497/13, 664/13, 1094/13 e 2371/13); jornada da assistência estudantil 
(executada no segundo semestre em todos os câmpus do IFS e comprovada 
mediante a apresentação dos grupos de trabalho, em cada unidade); fórum de 
assistência estudantil (realizado nos dias 04 e 05 do mês de dezembro); 

 

 Em relação a meta 5, qual seja, criar 02 (dois) subsídios que garantam a 
participação efetiva dos alunos seja uma ouvidoria bem como em conselhos, a 
DIAE justificou a sua implementação com a realização da Jornada de Assistência 
Estudantil e I Fórum de Assistência Estudantil, já comprovadas na meta 4. 

 
Ademais, observou-se que a Unidade faz uso do Sistema de Gestão do Planejamento 
Estratégico – Geplanes, cujas funções se aplicam desde a fase do planejamento até a 
execução estratégica, possibilitando o monitoramento do desempenho organizacional 
de ponta a ponta.  
 
Assim, pelos fatos acima debatidos, a equipe concluiu que a Unidade cumpriu, dentro 
do possível, as metas planejadas no Plano de Desenvolvimento Anual 2013 no que lhe 
coube no tocante a dimensão estratégica auditada, elidindo possíveis constatações.  
 
 

2.2 – Câmpus Aracaju 
 
 
CONSTATAÇÃO: 002 
Ausência de informações cadastradas no GEPLANES, para Dimensão Estratégica: 
Assistência Estudantil. 
 
a) Evidências: 
Plano de Desenvolvimento Anual 2013 - Consolidado 
Consulta ao Relatório de Planos de Ação das Iniciativas no GEPLANES. 
Portaria nº 1.353 de 06 de julho de 2012. 
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Memorando nº 253/2013/DDE/IFS 
 
b) Fato: 
Em que pese o Câmpus Aracaju prever no Plano de Desenvolvimento Anual – PDA, do 
exercício 2013, três metas para a dimensão estratégica – assistência estudantil, 
verificou-se, em consulta ao GEPLANES – software da Gestão do Planejamento 
Estratégico do IFS – que nenhum dado referente à Dimensão Estratégica Assistência 
Estudantil foi alimentado no sistema, contrariando o que dispõe a Portaria nº 1.353 de 
06 de julho de 2012. 
 
A citada portaria atribuiu ao Agente de Planejamento, de cada unidade gestora, a 
responsabilidade pelo contato direto com a Diretoria de Planejamento e Gestão (DPG) e 
pela alimentação dos dados no sistema do GEPLANES – Gestão do Planejamento 
Estratégico (software – planejamento estratégico). 
 
Ressalte-se a importância desta ferramenta para a Gestão, conforme demonstrado no 
Relatório de Gestão 2012 do IFS, página 32, a seguir exposto: 
 

O GEPLANES é um software público, desenvolvido para ser utilizado 
como ferramenta de Gestão Estratégica em organizações públicas ou 
privadas. Suas funções se aplicam desde a fase do planejamento até a 
execução estratégica, possibilitando o monitoramento do desempenho 
organizacional de ponta a ponta.  
Ao aplicar o GEPLANES de maneira adequada, o gestor pode monitorar 
o desempenho dos objetivos estratégicos, analisar fatores críticos de 
sucesso, acompanhar planos de ação, avaliar resultados apurados 
periodicamente por meio de indicadores de desempenho, emitir 
diversos relatórios gerenciais e gráficos de gestão à vista, dentre 
outras funções. Além disso, o GEPLANES dispõe de ferramentas da 
qualidade que permitem o registro e o tratamento de anomalias ou 
não conformidades, promovendo a melhoria contínua da organização. 
(grifo nosso) 

 
c) Causa: 
Inobservância do uso das ferramentas de melhoria da gestão. 
 
d) Manifestação da unidade: 
Mediante o Memorando nº 253/2013 da Diretoria de Desenvolvimento de Ensino – 
DDE/IFS de 18/12/2013, enviado a AUDINT pela Direção Geral do Câmpus Aracaju, a 
unidade argumentou que: 
 
“(...) em atendimento a Solicitação de Auditoria de nº 77/2013 para a Direção Geral e 
encaminhada ao Diretoria de Ensino – DEN, estamos comunicando que a demanda 
requerida pela AUDINT já foi realizada, e aproveitando, faremos um breve relato dos 
inúmeros problemas enfrentados pela DEN nas ações a serem implementadas, como 
sejam: 
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01)  A Diretoria de Ensino é composta pelo Diretor de Ensino e mais 03(três) Gerências a 
ele subordinados, que são: Gerência de Ensino Técnico, Gerência de Graduação e 
Gerência de Apoio e Inclusão; 
02) Como se percebe são 04(quatro) funções com demandas elevadas e no momento 
não dispomos de pessoal técnico administrativo, estagiário / terceirizado, ou seja, temos 
que fazer toda a parte administrativa: digitar documentos, protocolar e entregar nos 
setores do Campus; 
03) As ações que ocorrem no Campus, recaem sobre a Diretoria de Ensino, a saber: 
Inscrição de candidatos para exame de seleção, Especialização Proeja, Geplanes, 
Relatório de Gestão 2013, Relatório de retenção e evasão, entre outras atribuições, 
todas como já falei recaem na Direção de Ensino, o que para uma única pessoa absorver 
toda essa demanda é bastante complicado o que vez por outra ocorre atraso nas 
definições de resultados; 
04) O GEPLANES, que é uma ferramenta de acompanhamento seja 
administrativo/pedagógico,  realmente precisa de um olhar constante e uniforme, como 
foi citado no item anterior, mesmo assim através da Gerência de Apoio e Inclusão, nas 
nossas reuniões periódicas, foi nos passado dados positivos nos aspectos quantitativos e 
qualitativos, a exemplo de: aumento expressivo no número de Monitorias Técnico e 
Superior, 233% e 128,5% respectivamente, alunos assistidos no programa ano de 2013 
com um aumento de 20% em relação ao ano de 2012, e o auxílio evento com 934 alunos 
assistidos no ano em curso; 
05) Por fim, foi solicitado a Reitoria a contratação de pelo menos 15(quinze) servidores 
técnico administrativos para suprir essa lacuna que de fato causa desconforto para o 
Gestor momentâneo, preocupados com o bom andamento das ações pedagógicas do 
Instituto para que possamos oferecer o melhor para o nosso alunado, prestando-lhes 
um Serviço Público de qualidade é o que todos nós almejamos.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
Em pese a alegação do gestor de que a demanda da AUDINT já foi realizada, ou seja, as 
informações sobre a dimensão estratégica: assistência estudantil foram cadastradas no 
GEPLANES, tal ação só ocorreu em 18/12/2013, após o pedido de esclarecimentos pela 
AUDINT em 12/12/2013, por meio da SA Nº 77/2013, logo concluímos que não houve 
uma utilização efetiva e tempestiva do software GEPLANES, ao longo do exercício. 
 
Além do que, o uso da ferramenta não se resume a inserção das metas no sistema, vai 
muito além. Trate-se de ferramenta que possibilita ao gestor uma visão estratégica do 
que foi planejado até a execução, permitindo o monitoramento e a proposição de ações 
corretivas, no decorrer do exercício. 
 
Por outro lado, a equipe de auditoria reconhece que a escassez de recursos humanos, 
como foi dita, por vezes, prejudica a excelência na prestação dos serviços, mas que por 
si só não elidem o que foi constatado, pois tal situação é comum a diversos setores da 
instituição. 
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Destarte, as manifestações apresentadas pelo gestor foram satisfatórias em parte, 
porém não afastaram a constatação, ficando mantida nos mesmos termos. 
 
Recomendação: 001 
Envide esforços no sentido de utilizar o software Geplanes, conforme determinado pela 
Portaria nº 1.353 de 06 de julho de 2012, como ferramenta da Gestão Estratégica da 
unidade, em vista da melhoria contínua da organização. 
 
 
INFORMAÇÃO: 003 
Avaliação quanto ao cumprimento das metas estipuladas no Plano de 
Desenvolvimento Anual 2013 e utilização do software público Geplanes. 
 
a) Evidências: 
Plano de Desenvolvimento Anual 2013 Consolidado; 
Sistema de Gestão do Planejamento Estratégico – Geplanes; 
Portaria nº 1.353 de 06 de julho de 2012; 
Memorando nº 0359/2013 da Coordenadoria de Assistência Estudantil 
 
b) Fato: 
Analisando o Memorando nº 0359/2013 da Coordenadoria de Assistência Estudantil e os 
documentos juntados pelo setor em resposta à Solicitação de Auditoria nº 70/2013 da 
AUDINT no tocante às metas estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Anual 2013, 
verificou-se o cumprimento integral pela Unidade do que estava planejado. 
 
Ademais, observou-se que a Unidade não fez uso do Sistema de Gestão do 
Planejamento Estratégico – Geplanes, conforme foi visto na Constatação nº 002, cujas 
funções se aplicam desde a fase do planejamento até a execução estratégica, 
possibilitando o monitoramento do desempenho organizacional de ponta a ponta.  
 
Assim, pelos fatos acima debatidos, a equipe concluiu que a Unidade cumpriu as metas 
planejadas no Plano de Desenvolvimento Anual 2013 no que lhe coube no tocante a 
dimensão estratégica auditada, elidindo possíveis constatações.  

 
 
2.3 – Câmpus São Cristóvão 
 
 
CONSTATAÇÃO: 004 
Não cumprimento integral da meta estipulada no Plano de Desenvolvimento Anual 
2013. 
 
a) Evidências: 
Plano de Desenvolvimento Anual 2013 Consolidado; 
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Sistema de Gestão do Planejamento Estratégico – Geplanes; 
Comunicação Interna IFS/Campus SC/DAM/Nº 053/2013; 
Portaria 1.353 de 13/07/2012; 
Comunicação Interna IFS/Campus SC/DAM/Nº 054/2013. 
 
b) Fato: 
A meta estipulada pelo Câmpus São Cristóvão para a dimensão Assistência Estudantil foi 
proporcionar aos discentes 06 (seis) ações que visem à integração e estimulem a 
socialização no Câmpus, para tanto, estamparam os seguintes planos de ação das 
iniciativas no Sistema de Gestão do Planejamento Estratégico – Geplanes: 
 

1- Criar grupos de estudos 
2 - Reativar a banda marcial 
3 - Expor vídeos acadêmicos e documentários 
4 - Desenvolver atividades de lazer 
5 - Promover encontros religiosos 
6 - Prestigiar datas comemorativas/culturais 

 
Ocorre que, de acordo com as informações repassadas para este setor via Comunicação 
Interna IFS/Campus SC/DAM/Nº 053/2013 verificou-se que: 
 
Com relação à Ação 1 em que pese o planejamento inicial, até a presente data ainda não 
foi efetivada esta ação, bem como, quanto a informação de que o ano letivo só se 
encerra em março de 2014, não retira a necessidade de ao menos um grupo de estudo 
ter sido criado, uma vez que só restam, para o fim do ano letivo, três meses e o mês de 
dezembro já está no fim.  
 
Com relação à Ação 4 em que pese o planejamento inicial, até a presente data não foi 
cumprida integralmente a ação. Apesar de incluírem nesta ação momentos com música 
no refeitório, bem como os discentes serão levados para apreciarem a decoração 
natalina de Aracaju, restou efetivarem o desenvolvimento de uma gincana 
socioeducativa com os estudantes residentes, implementarem a realização de passeios a 
pontos turísticos e a criação de oficinas de customização, conforme planejado no 
Sistema de Gestão do Planejamento Estratégico – Geplanes. 
       
c) Causas: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados para 
acompanhamento das metas planejadas. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio da Comunicação Interna IFS/Campus SC/DAM/Nº 054/2013 a Gestão se 
manifestou da seguinte forma: 
“Ação: Criar Grupos de Estudos - Como foi relatado na resposta anterior, para a criação 
dos grupos, faz-se necessária a avaliação do rendimento escolar dos alunos nos primeiro 
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e segundo bimestres do ano, e essa avaliação encontra-se em andamento. A previsão 
para início dos trabalhos com os grupos de estudo é fevereiro de 2014. 
Ação: Desenvolver atividades de lazer - Com relação a visita noturna para apreciar a 
decoração natalina de Aracaju, a mesma não será mais possível, visto que o Prefeito da 
cidade, em nota à imprensa, informou que não haverá decoração esse ano por conta da 
falta de recursos que viabilizem tal ação.  
Nos dias 5 e 10 de dezembro foram realizadas oficinas de customização com materiais 
recicláveis para criação de enfeites natalinos para a Ceia de Natal dos alunos que 
aconteceu no dia 11/12 às 18:00 h no Refeitório do Campus, conforme fotos abaixo. 
Com relação às visitas aos pontos turísticos, apenas os alunos com os melhores 
rendimentos escolares são contemplados com esse tipo de passeio. Esse levantamento 
está sendo efetuado e previsto para encerrar-se em fevereiro de 2014. Exemplo de 
ponto turístico a ser visitado: Museu da Gente Sergipana, Museu Inácio Barbosa, dentre 
outros.” (sublinhou-se) 
 
e) Análise da Manifestação: 
A justificativa apresentada corrobora o achado uma vez que até a presente data não 
houve a criação dos grupos de estudos, ou seja, o ano letivo já está chegando ao fim e 
não foram criados os grupos no primeiro, nem no segundo bimestre, conforme havia 
sido planejado, embora tenham informado que tal ação está em andamento. 
 
Outrossim, na ação de desenvolvimento de atividades de lazer, não foi realizada gincana 
socioeducativa com os estudantes residentes, nem implementado os passeios a pontos 
turísticos, descumprimento mais uma vez o que havia sido planejado para a ação, não 
obstante informem que um levantamento será efetuado. 
 
Destarte, as manifestações apresentadas pelo gestor foram satisfatórias em parte, 
porém não afastaram a constatação, ficando mantida nos mesmos termos. 
 
Recomendação: 001 
Que o setor competente envide esforços, adotando procedimentos/controles 
adequados, para acompanhamento das metas planejadas. 
 
 

2.4 – Câmpus Lagarto 
 
 
CONSTATAÇÃO: 005 
Ausência de informações cadastradas no Geplanes, para Dimensão Estratégica: 
Assistência Estudantil. 
 
a) Evidências: 
Plano de Desenvolvimento Anual 2013 Consolidado; 
Sistema de Gestão do Planejamento Estratégico – Geplanes; 
Memorando nº 45/2013/GAI; 
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Memorando nº 246/2013/CAE; 
Portaria nº 1.353 de 06 de julho de 2012; 
Memorando nº 249/2013/CAE. 
 
b) Fato: 
Em que pese o Câmpus Lagarto prever no Plano de Desenvolvimento Anual – PDA, do 
exercício 2013, duas metas para a dimensão estratégica – assistência estudantil, 
verificou-se, em consulta ao GEPLANES – software da Gestão do Planejamento 
Estratégico do IFS – que nenhum dado referente à Dimensão Estratégica Assistência 
Estudantil foi alimentado no sistema, contrariando o que dispõe a Portaria nº 1.353 de 
06 de julho de 2012. 
 
A citada portaria atribuiu ao Agente de Planejamento, de cada unidade gestora, a 
responsabilidade pelo contato direto com a Diretoria de Planejamento e Gestão (DPG) e 
pela alimentação dos dados no sistema do Geplanes – Gestão do Planejamento 
Estratégico (software – planejamento estratégico). 
 
Ressalte-se a importância desta ferramenta para a Gestão, conforme demonstrado no 
Relatório de Gestão 2012 do IFS, página 32, a seguir exposto: 
 

O GEPLANES é um software público, desenvolvido para ser utilizado 
como ferramenta de Gestão Estratégica em organizações públicas ou 
privadas. Suas funções se aplicam desde a fase do planejamento até a 
execução estratégica, possibilitando o monitoramento do desempenho 
organizacional de ponta a ponta.  
Ao aplicar o GEPLANES de maneira adequada, o gestor pode monitorar 
o desempenho dos objetivos estratégicos, analisar fatores críticos de 
sucesso, acompanhar planos de ação, avaliar resultados apurados 
periodicamente por meio de indicadores de desempenho, emitir 
diversos relatórios gerenciais e gráficos de gestão à vista, dentre 
outras funções. Além disso, o GEPLANES dispõe de ferramentas da 
qualidade que permitem o registro e o tratamento de anomalias ou 
não conformidades, promovendo a melhoria contínua da organização. 
(grifou-se) 

 
c) Causas: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados para 
acompanhamento das metas planejadas. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio do Memorando nº 249/2013/CAE a Unidade se manifestou da seguinte forma: 
 “(...) tivemos ciência das metas da dimensão estratégica – Assistência Estudantil – a 
partir do recebimento do documento da AUDINT – Nº 072/2013. Com relação à 
alimentação dos dados no sistema da Gestão do Planejamento Estratégico do IFS – 
GEPLANS – registramos que tal tarefa é atribuída ao Agente de Planejamento de cada 
unidade gestora, contudo até a presente data não sabemos qual servidor(a) do Campus 
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Lagarto foi designado(a) para esta finalidade. Convém salientar que esta Coordenadoria 
repassa periodicamente os dados relativos ao quantitativo de contemplados com os 
auxílios da Assistência Estudantil para Diretoria de Assistência Estudantil – DIAE -, a fim 
de subsidiar a alimentação do SIMEC.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
A resposta apresentada corrobora o achado de auditoria uma vez que apresenta 
desconhecimento das metas da dimensão estratégica assistência estudantil, bem como 
qual o servidor da Unidade designado pela alimentação do Sistema de Gestão do 
Planejamento Estratégico – Geplanes. 
 
Ademais, a Portaria nº 1.353 de 06 de julho de 2012, lavrada pelo magnífico Reitor, 
criou um Comitê de Planejamento na Unidade de Lagarto, composto por 10 servidores, 
que dentre outras responsabilidades, estabeleceu: 
 

Responsabilizar-se pela elaboração do Plano de Desenvolvimento 
Anual (PDA), do Campus corresponde, e o compartilhamento de todas 
as informações necessárias para a efetivação do plano;  
 

Logo, verifica-se uma deficiência no cumprimento desta responsabilidade, no tocante ao 
compartilhamento de todas as informações necessárias para a efetivação do plano e de 
suas metas com todos os servidores do Câmpus por parte do Comitê de Planejamento 
na Unidade, visando à efetivação das metas planejadas. Na sequência, a mencionada 
Portaria designou: 

 
O Agente de Planejamento será o responsável pelo contato direto com 
a Diretoria de Planejamento e Gestão (DPG) e pela alimentação dos 
dados no sistema do Geplanes – Gestão do Planejamento Estratégico 
(software – planejamento estratégico).    

  
Outrossim, por inexistir a alimentação no Geplanes, mesmo com agente de 
planejamento formalmente designado, observou-se mais uma vez, falhas de 
procedimentos/controles para acompanhamento adequado das metas planejadas. 
 
Dessarte, as manifestações apresentadas pela Unidade foram satisfatórias em parte, 
porém não afastaram a constatação, ficando mantida nos mesmos termos. 
 
Recomendação: 001 
Que o setor competente, utilize de forma adequada o software público Geplanes, 
conforme determinado pela Portaria nº 1.353 de 06 de julho de 2012, como ferramenta 
de Gestão Estratégica visando melhoria na qualidade de monitoramento do 
desempenho organizacional. 
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Recomendação: 002 
Que o Gestor da Unidade, adote mecanismos de controle administrativo visando o 
cumprimento das responsabilidades designadas aos servidores, conforme a Portaria nº 
1.353 de 06 de julho de 2012. 
 
 
CONSTATAÇÃO: 006 
Não cumprimento de metas estipuladas no Plano de Desenvolvimento Anual 2013. 
 
a) Evidências: 
Plano de Desenvolvimento Anual 2013 Consolidado; 
Sistema de Gestão do Planejamento Estratégico – Geplanes; 
Memorando nº 246/2013/CAE; 
Memorando nº 45/2013/GAI; 
Memorando nº 249/2013/CAE. 
 
b) Fato: 
As metas planejadas pela Unidade Lagarto no tocante a dimensão estratégica – 
assistência estudantil previstas no Plano de Desenvolvimento Anual – PDA, do exercício 
2013 foram: 
 

1- Alcançar um nível de 70% de satisfação geral do aluno;  
2- Ampliação dos auxílios ao estudante: transporte, alimentação, 
residência, material, Xerox e fardamento em 20%. 

 
Ocorre que, de acordo com as informações repassadas para este setor pela Unidade 
Lagarto via Memorando nº 45/2013/GAI, verificou-se que: 
 
Com relação à meta 1 em que pese a informação de que está em etapa de levantamento 
de idéias para a realização de pesquisa, principalmente no que tange à satisfação das 
refeições servidas no refeitório, não rechaça a necessidade de ter sido realizada ao 
menos uma pesquisa para auferir o nível de satisfação geral com a Assistência Estudantil 
na Unidade, conforme planejado. 
 
Com relação à meta 2 o único auxílio ao estudante ampliado foi o transporte, no 
percentual de 284%, os demais auxílios previstos para ampliação de 20% não 
alcançaram a meta estipulada, quais sejam: Alimentação (cresceu 8%), Residência 
(cresceu 7%), Material Acadêmico (reduziu 100%), Xerox (reduziu 81%) e Fardamento 
(reduziu 33%), assim, conclui-se que as metas estipuladas pelo Câmpus Lagarto não 
foram cumpridas integralmente pela Gestão, conforme havia sido planejado.   
 
c) Causas: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados para 
acompanhamento das metas planejadas. 
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d) Manifestação da Unidade: 
Por meio do Memorando nº 246/2013/CAE a unidade se manifestou da seguinte forma: 
 “Reafirmamos o desconhecimento das metas relacionadas à dimensão estratégica – 
Assistência Estudantil – previstas no Plano de Desenvolvimento Anual. Pela razão do 
desconhecimento não foi possível elaborar um instrumento para auferir o nível de 
satisfação geral do estudante. A propósito sugerimos que esta demanda seja 
amplamente discutida entre a DIAE e as equipes técnicas que operacionalizam as ações 
de Assistência Estudantil nos campi, com o fito de elaborarmos instrumental técnico-
operativo para mensurar o grau de satisfação dos estudantes como proposta de 
trabalho a ser adotada no Planejamento 2014.  
 
Ainda acerca da constatação 002 pontuamos que a ampliação dos auxílios requer 
ampliação dos recursos orçamentários destinados às ações de Assistência Estudantil 
numa proporção que possibilite o atendimento das metas elencadas, pois com a 
insuficiência da dotação orçamentária não há como atender as demandas de solicitação 
de auxílios pelos estudantes, por conseguinte, ocasiona o não cumprimento das 
referidas metas.  
 
Nesse sentido é mister destacar que o montante financeiro destinado à Assistência 
Estudantil e o quantitativo de estudantes não são compatíveis; a demanda maior foi 
direcionada para o auxílio transporte, portanto, não teria como aumentar outro tipo de 
auxílio, embora os estudantes também apresentassem demanda para a inserção nos 
outros auxílios, porém pela limitação de recursos não foi possível o acúmulo, 
justificando assim o maior percentual no auxílio transporte; não houve possibilidade de 
aumentar o percentual do auxílio alimentação (vale refeição) uma vez que o Campus 
Lagarto só disponibilizou o acesso para o almoço, excluindo assim os estudantes dos 
cursos ofertados nos turnos vespertino e noturno; a concessão de material acadêmico e 
fardamento foi inviabilizada diante da não concretização do processo licitatório, como já 
mencionado outrora; o auxílio fotocópia e impressão foi reduzido consideravelmente 
por recomendação dos gestores do Campus Lagarto no que tange as cotas institucionais, 
contexto que implicou na diminuição do quantitativo de estudantes beneficiários, não 
obstante tenhamos sinalizado a importância do acesso a este auxílio por parte da 
comunidade acadêmica, especialmente pela razão da ampliação da quantidade de 
cópias do Campus Lagarto quando da reformulação do contrato da prestação deste 
serviço.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
A resposta apresentada confirma o achado de auditoria uma vez que alega 
desconhecimento das metas planejadas e, por conseguinte, seu descumprimento.   
 
Em que pese à alegação de que houve insuficiência de recursos, ocasionando o não 
cumprimento das referidas metas, não afasta a constatação, uma vez que as metas 
foram planejadas levando em consideração o orçamento, bem como não foram 
apresentadas solicitações pela Unidade de aportes financeiros para fazerem frente a 
determinado auxílio estudantil. 
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Destarte, as manifestações apresentadas pelo gestor foram satisfatórias em parte, 
porém não afastaram a constatação, ficando mantida nos mesmos termos. 
 
Recomendação: 001 
Que o setor competente, adote procedimentos/controles adequados, para 
acompanhamento das metas planejadas, mormente o Sistema de Gestão do 
Planejamento Estratégico – Geplanes. 
 
 

2.5 – Câmpus Nossa Senhora da Glória 
 
 
INFORMAÇÃO: 007 
Avaliação quanto ao cumprimento das metas estipuladas no Plano de 
Desenvolvimento Anual 2013 e utilização do software público Geplanes. 
 
a) Evidências: 
Plano de Desenvolvimento Anual 2013 Consolidado; 
Sistema de Gestão do Planejamento Estratégico – Geplanes; 
Portaria nº 1.353 de 06 de julho de 2012; 
Portaria nº 1.476 de 27 de julho de 2012; 
Memorando 081/2012/Coordenação de Assistência Estudantil. 
 
b) Fato: 
Analisando o Memorando 081/2012/Coordenação de Assistência Estudantil e as 
planilhas juntadas pela Unidade em resposta à Solicitação de Auditoria nº 
75/2013/AUDINT no tocante às metas estabelecidas no Plano de Desenvolvimento 
Anual 2013, verificou-se o cumprimento pela Unidade do que estava planejado, 
ressalvando o auxílio pais e mães que, conforme informação exarada no documento 
supracitado, carece de aprovação do Conselho Superior do IFS, daí sua não 
implementação. 
 
Ademais, observou-se que a Unidade faz uso do Sistema de Gestão do Planejamento 
Estratégico – Geplanes, cujas funções se aplicam desde a fase do planejamento até a 
execução estratégica, possibilitando o monitoramento do desempenho organizacional 
de ponta a ponta.  
 
Assim, pelos fatos acima debatidos, a equipe concluiu que a Unidade cumpriu as metas 
planejadas no Plano de Desenvolvimento Anual 2013 no que lhe coube no tocante a 
dimensão estratégica auditada, elidindo possíveis constatações.  
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2.6 – Câmpus Itabaiana 
 
 
INFORMAÇÃO: 008 
Avaliação quanto ao cumprimento das metas estipuladas no Plano de 
Desenvolvimento Anual 2013 e utilização do software público Geplanes. 
 
a) Evidências: 
Plano de Desenvolvimento Anual 2013 Consolidado; 
Sistema de Gestão do Planejamento Estratégico – Geplanes; 
Portaria nº 1.353 de 06 de julho de 2012; 
Memorando nº 189/2013/Direção Geral. 
 
b) Fato: 
Analisando o Memorando nº 189/2013/Direção Geral e os documentos juntados pela 
Unidade em resposta à Solicitação de Auditoria nº 74/2013/AUDINT no tocante às 
metas estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Anual 2013, verificou-se o 
cumprimento pela Unidade do que estava planejado. 
 
Ademais, observou-se que a Unidade faz uso do Sistema de Gestão do Planejamento 
Estratégico – Geplanes, cujas funções se aplicam desde a fase do planejamento até a 
execução estratégica, possibilitando o monitoramento do desempenho organizacional 
de ponta a ponta.  
 
Assim, pelos fatos acima debatidos, a equipe concluiu que a Unidade cumpriu as metas 
planejadas no Plano de Desenvolvimento Anual 2013 no que lhe coube no tocante a 
dimensão estratégica auditada, elidindo possíveis constatações.  
 
 

2.7 – Câmpus Estância 
 
 
INFORMAÇÃO: 009 
Avaliação quanto ao cumprimento das metas estipuladas no Plano de 
Desenvolvimento Anual 2013 e utilização do software público Geplanes. 
 
a) Evidências: 
Plano de Desenvolvimento Anual 2013 Consolidado; 
Sistema de Gestão do Planejamento Estratégico – Geplanes; 
Portaria nº 1.353 de 06 de julho de 2012; 
Email da Coordenação de Assistência Estudantil datado de 06/12/2013;  
Memorando nº 07/2013/S. Social – EST e anexo. 
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b) Fato: 
Analisando o email da Coordenação de Assistência Estudantil datado de 06/12/2013, 
Memorando nº 07/2013/S. Social - EST e os documentos juntados pela Unidade em 
resposta à Solicitação de Auditoria nº 73/2013/AUDINT no tocante às metas 
estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Anual 2013, verificou-se o cumprimento 
pela Unidade do que estava planejado. 
 
Ademais, observou-se que a Unidade faz uso do Sistema de Gestão do Planejamento 
Estratégico – Geplanes, cujas funções se aplicam desde a fase do planejamento até a 
execução estratégica, possibilitando o monitoramento do desempenho organizacional 
de ponta a ponta.  
 
Assim, pelos fatos acima debatidos, a equipe concluiu que a Unidade cumpriu as metas 
planejadas no Plano de Desenvolvimento Anual 2013 no que lhe coube no tocante a 
dimensão estratégica auditada, elidindo possíveis constatações.  
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3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Em face dos exames realizados, a equipe de auditoria concluiu que as metas planejadas 
pelas Unidades Gestoras, na dimensão estratégica - assistência estudantil - foram 
satisfatórias, visto que a maioria conseguiu executar o planejado. 
 
Cumpre registrar que a equipe reconhece as limitações de recursos humanos e 
materiais, por vezes apontadas pelos gestores, cujos fatores contribuíram também, para 
a ocorrência de determinadas falhas aqui apontadas, especialmente no que tange ao 
planejamento, monitoramento e controles administrativos. 
 
Destarte, conclui-se que as situações relatadas exigem da Gestão a adoção, tempestiva, 
de medidas preventivas e corretivas, para salvaguardar o interesse público, fortalecer os 
controles administrativos e reduzir os riscos de sanções aos gestores. 
 
Por fim, cabe ao gestor realizar um acompanhamento mais efetivo dos Planos 
vindouros, por meio das ações de monitoramento às recomendações expedidas pela 
AUDINT, através do Plano de Providência Permanente, a ser encaminhado 
oportunamente.  
 
Aracaju/SE, 20 de dezembro de 2013. 

 

  
Fernando Augusto de Jesus Batista                                               Giulliano Santana Silva do Amaral     
         Auditor Interno do IFS                                                                                                                                  Auditor Interno do IFS 
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