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1 – INTRODUÇÃO: 
 

Inicialmente, cumpre registrar, que os exames seriam realizados tendo por base o 
Universo de 10% do número de turmas abertas no IFS no segundo semestre letivo de 
2013, selecionando os cursos técnicos subsequentes ou integrados em todos os 
Campus.  
 
Contudo, em virtude do sistema EDUCACENSO não disponibilizar mais os dados de 
referido período, houve a necessidade de modificar o escopo no que diz respeito ao 
período auditado, passando a ser o primeiro semestre letivo de 2014, e os cursos 
ofertados, passando para técnicos subsequentes e integrados, continuando com o 
mesmo percentual de turmas auditadas. 
 
Importante também frisar que durante a realização desta auditoria, a AUDINT percebeu 
ser imprescindível ampliar a análise para abranger o “status do aluno” cadastrado no 
Sistema Nacional de Informações da Educação Nacional e Tecnológica - SISTEC, e após 
confrontar essa informação com a situação real do aluno encontrada sistema Q-
Acadêmico, verificou-se a fidedignidade ou não dos dados lançados. 
 
Embora esta ação inicialmente tenha sido prevista no PAINT 2015 para ser realizada em 
804h por todos os Auditores disponíveis, na realidade foram laboradas 770h, por quatro 
Auditores, já que o setor não pôde contar com a colaboração da Auditora Raquel da 
Silva Oliveira Estácio, que inicialmente trabalhou na ação de Ensino à Distância, sendo 
posteriormente afastada em função de doença de pessoa da família, ficando afastada 
com base no inciso I, do art. 81, da Lei 8.112/90, e em seu retorno iniciou os trabalhos 
na ação de Concessão de Reconhecimento de Competência e Saberes. 
 
Da mesma forma, deve-se frisar que apenas o servidor Giullano Santana Silva do Amaral 
trabalhou desde o início da ação (12/03/15), tendo em vista que o servidor Fernando 
Augusto de Jesus Batista iniciou os trabalhos na ação em 20/03/15, já que trabalhou no 
Assessoramento à Gestão até o dia 19/03/15, os servidores William de Jesus Santos e 
Helanne Cristianne da Cunha Pontes iniciaram os trabalhos na ação em 18/03/15 e 
01/04/15, respectivamente, pois estavam trabalhando na ação de Ensino à Distância. 
 
Para subsídio aos trabalhos, a equipe expediu Solicitações de Auditoria (SA´s) em 
atenção aos gestores competentes, com prazos definidos para apresentação de 
informações, processos e outros documentos. 
 
Os trabalhos conclusivos foram realizados por meio de testes, análises e consolidação de 
informações recolhidas, confrontando informações fornecidas pelos gestores com as 
encontradas nos sistemas Educacenso, Q-Acadêmico e SISTEC, em estrita observância às 
normas de auditoria interna, em especial às aplicáveis ao serviço público federal. 
Nenhuma restrição foi imposta à realização deste trabalho. 
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Cumpre ressaltar, que a Auditoria Interna sustentada em procedimentos técnicos, avalia 
se os atos praticados estão consoantes às normas e regulamentos que tratam de 
licitações em obras e serviços de engenharia, relatando a situação encontrada com 
respaldo em evidências consistentes, com o objetivo de adicionar valor e melhorar as 
operações da entidade. 
 

1.1 – Escopo do trabalho 
 
A ação teve como escopo a análise da consistência das informações e registros de 10% 
no número de turmas abertas no IFS, no segundo semestre letivo de 2014, selecionando 
os cursos técnicos subsequentes integrados em todos os câmpus, conforme os critérios 
da Relevância e Criticidade. 
 
Para escolha das turmas a serem auditadas, inicialmente foi feito um levantamento de 
todas que ofertadas no primeiro semestre letivo de 2014 e a partir daí foi realizado um 
sorteio para selecionar o quantitativo referente aos 10% previsto no escopo, aplicando-
se, para tanto, um sistema gerador de números aleatórios, o qual serviu como 
determinante da amostra selecionada, conforme a seguir indicada: 
 

CÂMPUS TURMA ALUNOS 

ARACAJU 

20141.ALM.4M 15 

20141.EDF.1N 43 

20141.EDF.4N 36 

20141.ELT.1M 26 

20141.ELT.4N 32 

20141.IEDF.4V 27 

20141.PG.3N 28 

20141.SST.4V 23 

ESTÂNCIA 20141.EELT.4M 24 

ITABAIANA 
20141.IAGRO.2N 27 

20141.SMSIITA.2N 32 

LAGARTO 
20141.LEMC.4N 39 

20141.LEMC.4V 12 

GLÓRIA 20141.GALI.1M 27 

SÃO CRISTÓVÃO 
20141.SAME.1M 14 

20141.SAPEC.3M 9 

TOTAL 414 

 
Os exames foram realizados com o intuito de analisar a confiabilidade de dados do 
EDUCACENSO (2014), relativos a alunos matriculados e regularmente frequentando, 
sendo o escopo aumentado durante a realização da ação para abranger a fidedignidade 
do “status do aluno’ no SISTEC. 
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Quanto à relevância, a ação se fez necessária a fim de constatar a fidedignidade dos 
dados como instrumento de controle adequado e suficiente à tomada de decisões 
estratégicas, táticas e operacionais para o atingimento de objetivos e metas. 
 
Quanto à criticidade foram considerados os registros e informações incompatíveis com a 
realidade institucional, impactando na transferência de recursos necessários à 
formulação de políticas públicas e programas institucionais. 
 

1.2 – Programática 
 
Programa:  
 
2031 - Educação Profissional e Tecnológica. 
 
Ação:  
 
20RL - Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica. 
 
Objeto Examinado:  
 
Fidedignidade de dados na ferramenta Educacenso. 
 
Objetivo dos Exames:  
 
Analisar a confiabilidade de dados do Educacenso (2014), relativos a alunos 
matriculados e regularmente frequentando. 
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2 – RESULTADOS DOS EXAMES: 

 

2.1 CÂMPUS ARACAJU 
 
CONSTATAÇÃO 001:  
Ausência de Informação no Educacenso quanto à Situação do Aluno. 
  
a) Evidências: 
Portaria nº 105 de 13 de março de 2014 – INEP; 
Cartilha Módulo Situação do Aluno – INEP/MEC; 
Portaria nº 316, de 4 de abril de 2007 – MEC; 
Consultas aos sistemas Q-Acadêmico e Educacenso; 
Manual de Rotinas e Procedimentos da CRE, aprovado pela Resolução n° 
14/2014/CS/IFS. 
 
b) Fato: 
Analisando a 2ª Etapa no sistema Educacenso - “Situação do Aluno”, das turmas 
20141.ALM.4M, 20141.EDF.1N, 20141.EDF.4N, 20141.ELT.1M, 20141.ELT.4N, 20141.IEDF.4V, 

20141.PG.3N e 20141.SST.4V, que serviram de base para a amostra, percebeu-se que os 
dados não foram informados até a data final, conforme estabelecido na alínea “b”, do 
inciso II, do art. 1º da Portaria nº 105 do INEP, de 13 de Março de 2014, a seguir 
transcrito: 
 

Art. 1º Estabelecer as datas e os respectivos responsáveis para as 2 
(duas) etapas de coleta e atividades do processo de execução do Censo 
Escolar da Educação Básica de 2014, que será realizado via Internet em 
todo o território nacional: 
(...) 
II - na 2ª etapa do Censo Escolar, ficam definidas as seguintes 
atividades: 
(...) 
b) período de coleta, digitação e exportação dos dados de rendimento 
e movimento escolar pela Internet. 
Data Inicial: 02/02/15 
Data Final: 20/03/15 
Responsáveis: Diretor, Responsável pela escola ou pelo Sistema 
Educacional Informatizado; (negritou-se) 
 

Além disso, convém destacar, que o subitem 2.3 do Manual de Rotinas e Procedimentos 
da CRE (Aprovado pela Resolução n° 14/2014/CS) que trata do cadastramento do Censo, 
estabelece que as informações fornecidas ao sistema Educacenso devem considerar os 
dados presentes no Sistema Acadêmico, in verbis: 
 

O cadastramento e atualização do Censo Escolar deve seguir os 
padrões exigidos pelo MEC, definidos em documento próprio e com 
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calendário definidos, levando-se em consideração os dados presentes 
no Sistema Acadêmico. (negritou-se) 

 
Cumpre registrar, que a Cartilha Módulo Situação do Aluno, disponibilizada pelo Inep e 
MEC serve para orientar e conceituar as informações que devem ser declaradas pelo IFS 
ao Educacenso, destacando nas págs 2 e 3, orientações para preenchimento, nestes 
termos: 
 

As informações declaradas no módulo Situação do Aluno devem ter 
como referência a documentação existente na escola, tais como 
diários de classe, livros de frequência, históricos escolares, entre 
outros, garantindo, assim, a máxima confiabilidade no 
preenchimento do Censo Escolar. Além disso, essa documentação 
pode ser solicitada a qualquer momento pelo MEC, pelo Inep, pelo 
Ministério Público e/ou por órgãos de controle, acompanhamento e 
fiscalização. 
A inclusão de informação inadequada, se comprovada omissão ou 
comissão, dolo ou culpa, pode ocasionar processos administrativos, 
civis e penais, de acordo com a Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992, 
que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos em 
exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração 
pública direta, indireta ou fundacional. Assim, as informações 
declaradas nesta etapa devem ser condizentes com a realidade da 
escola no término do ano letivo. (negritou-se) 

 
Igualmente, destaca-se o responsável pela veracidade das informações declaradas ao 
Censo Escolar no sistema "Educacenso", conforme art. 4º, I da Portaria nº 316, de 4 de 
abril de 2007 do MEC, nestas palavras: 
 

Art. 4º Para execução do processo censitário, caberão as seguintes 
atribuições e 
responsabilidades: 
I - aos diretores e dirigentes dos estabelecimentos de ensino público e 
privado, responder ao Censo Escolar no sistema "Educacenso", 
responsabilizando-se pela veracidade das informações declaradas; 
(negritou-se) 

 
Desta forma, não foram coletados, digitados e exportados os dados de rendimento e 
movimento escolar, que correspondem a 2ª Etapa do Educacenso, até o dia 20 de 
março, obrigação essa que se extrai do conteúdo da presente Constatação e em 
obediência aos dispositivos legais supracitados. 
 
c) Causas: 
Ausência de capacitação do servidor responsável pelo lançamento das informações no 
Educacenso. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
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Por meio do Memorando Eletrônico nº 31/2015 – CRE – AJU a Unidade se manifestou da 
seguinte forma: 
 
“A ausência de informação no Educacenso foi atribuída a orientação fornecida através 
do Procurador Educacional da Instituição, o Sr. N. A. S.. Não poderia ser feito o 
Educacenso devido ao fato do ano letivo 2014 não ter sido concluído até a presente 
data. Assim, tornou-se impossível declarar a situação final dos alunos. Situação esta, de 
conhecimento da Secretaria da Educação.”  
 
e) Análise da Manifestação: 
Apesar de compreensível a resposta do Gestor, a mesma não possui o condão de elidir o 
achado, senão vejamos! 
 
Muito embora seja visível o atraso nos cursos em função das greves, isso não justifica a 
falta de preenchimento da situação do aluno, pois, deveria a Unidade informar que o 
mesmo estava com o “curso em andamento”. 
 
Possível falha por ter sido causada em virtude a falta de treinamento dos servidores 
responsáveis pelo lançamento dos dados no Educacenso, já que a Unidade declarou na 
resposta as Solicitações Complementares da SA nº 23 que “o possuidor das informações 
era o Procurador Educacional Institucional”, ou seja, impõe-se concluir que realmente 
ninguém do setor recebeu capacitação. 
 
Portanto, mantêm-se o achado uma vez que injustificadamente ou pela falta de 
conhecimento a Unidade deixou de informar a situação do aluno. 
 
Recomendação 001: 
Informar, tempestivamente, os dados do censo escolar no sistema Educacenso, 
mormente quanto à 2ª Etapa – Módulo Situação do Aluno. 
 
Recomendação 002: 
Capacitar os servidores responsáveis pelos lançamentos das informações no 
Educacenso. 
 
 
CONSTATAÇÃO 002: 
Divergências entre as informações do Q-Acadêmico/Educacenso com as registradas no 
SISTEC. 
  
a) Evidências: 
Resolução nº 3, de 30 de setembro de 2009 CNE/CEB; 
Manual do SISTEC; 
Consultas aos sistemas Q-Acadêmico, Educacenso e Sistec; 
Manual de Rotinas e Procedimentos da CRE, Aprovado pela Resolução n° 
14/2014/CS/IFS. 



                                                          RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 002/2015 

                                                         FIDEDIGNIDADE DE DADOS NA 

FERRAMENTA EDUCACENSO 
 

 

10      Rua Francisco Portugal, 150, Salgado Filho. 49020-390 - Aracaju/Sergipe 
                                    Tel.: (79) 3711-1854/1880, email: audint@ifs.edu.br                      
 

 

 
b) Fato: 
Comparando as informações do Q-Acadêmico com as registradas no SISTEC, das turmas 
da amostra, no tocante ao cancelamento de curso, conclusão, evasão, transferências, 
verificou-se que os alunos, abaixo identificados, em que pese encontrarem-se numas 
das situações acima, conforme informações extraídas do Q-Acadêmico, ainda constam 
no SISTEC com o status de “em curso”, conforme demonstrado na tabela a seguir: 
 

Turma 
Matrícula do 

Aluno(a) 
Q-Acadêmico Educacenso SISTEC 

20141.EDF.1N  20141EDF0651 
 

Evasão Sem dados Em curso 

20141EDF0562 
 

Evasão Sem dados Em curso 

20141EDF0236 
 

Evasão Sem dados Em curso 

 
20141.EDF.4N 

20122EDF0030 Concluído Sem dados Em curso 

20102EDF0487 Evasão Sem dados Em curso 

20141.ELT.1M 20132ELT0230 Evasão Sem dados Em curso 

 
 
 
20141.ELT.4N 

20122ELT0360 Concluído Sem dados Em curso 

20122ELT0211 Concluído Sem dados Em curso 

20122ELT0041 Concluído Sem dados Em curso 

20122ELT0050 Concluído Sem dados Em curso 

20122ELT0025 Concluído Sem dados Em curso 

20122ELT0262 Concluído Sem dados Em curso 

20112ELT0198 Evasão Sem dados Em curso 

20122ELT0408 Concluído Sem dados Em curso 

20122ELT0173 Concluído Sem dados Em curso 

20122ELT0270 Concluído Sem dados Em curso 

20122ELT0475 Evasão Sem dados Em curso 

20112ELT0139 Evasão Sem dados Em curso 

20141ELT0484 Concluído Sem dados Em curso 

20141.PG.3N 20122PG0221 Evasão Sem dados Em curso 

20141.SST.4V 20122SST1326 Evasão Sem dados Em curso 

 
É sabido que o sistema acadêmico (Q-Acadêmico) deve, semestralmente, passar por 
uma atualização completa, verificando e eliminado pendências, conforme estatuído no 
subitem 2.1 do Manual de Rotinas e Procedimentos da CRE (Aprovado pela Resolução n° 
14/2014/CS) que trata da atualização do sistema acadêmico, in verbis: 
 

Semestralmente, o sistema acadêmico deve passar por uma 
atualização completa, verificando e eliminando pendências, tais como 
fechamento de períodos anteriores ainda abertos, e lançamento da 
evasão para os alunos que não renovaram a matrícula ou que 
desistiram em semestre anterior, sempre de acordo com o 
regulamento vigente. A atualização é importante para que os 
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relatórios gerências estejam os mais fiéis possíveis à realidade 
acadêmica. (negritou-se) 

 
Além disto, o supracitado manual de rotinas determina que posteriormente a 
atualização do sistema acadêmico, deve ser feito os ajustes necessários no SISTEC, com 
exceção dos procedimentos de cancelamento de curso, conclusão, evasão, 
transferências e matrícula de ingressantes fora do período, que, nestes casos, devem ser 
registrados no SISTEC à medida que ocorrerem, conforme subitem 2.2 que trata da 
atualização do SISTEC, ipsis litteris:  
 

Após a atualização do sistema acadêmico, devem ser emitidos 
relatórios a fim de verificar a compatibilidade com o SISTEC, fazendo os 
ajustes necessários. Os procedimentos de: cancelamento de curso, 
conclusão, evasão, transferências e matrícula de ingressantes fora do 
período, devem ser registrados no SISTEC a medida que ocorrerem. 
(negritou-se) 

 
Cumpre anotar, o que diz o art. 2º da Resolução CNE/CEB 3/2009 de 30 de setembro de 
2009: 
 

Art. 2º O cadastramento, no SISTEC, de dados das escolas, de seus 
cursos técnicos de nível médio e correspondentes alunos 
matriculados e concluintes é uma das condições essenciais para 
garantir a validade nacional dos diplomas expedidos e registrados 
na própria instituição de Educação Profissional e Tecnológica, nos 
termos do artigo 36-D da LDB, na redação dada pela Lei nº 
11.741/2008, conforme previsto no artigo 14 da Resolução CNE/CEB 
nº 4/99. (negritou-se) 
 

Ademais, os novos ciclos de matrículas e alunos, bem como as mudanças das situações 
dos alunos já registrados, deverão ser informados ao SISTEC mensalmente, conforme 
se verifica na introdução do Manual do SISTEC1, nestes verbos: 

 

O SISTEC é o Sistema Nacional de Informações da Educação 
Profissional e Tecnológica. Esse sistema é pioneiro e, portanto, 
inovador no País por disponibilizar, mensalmente, informações 
sobre escolas que ofertam cursos técnicos de nível médio, seus 
cursos e alunos desse nível de ensino. (negritou-se) 

 
c) Causas: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles internos adequados para 
atualização das informações prestadas ao SISTEC. 
 

                                 
1
 Manual SISTEC - Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica Rede 

Federal, Endereço Eletrônico : http://portal.mec.gov.br/sistec. 

  



                                                          RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 002/2015 

                                                         FIDEDIGNIDADE DE DADOS NA 

FERRAMENTA EDUCACENSO 
 

 

12      Rua Francisco Portugal, 150, Salgado Filho. 49020-390 - Aracaju/Sergipe 
                                    Tel.: (79) 3711-1854/1880, email: audint@ifs.edu.br                      
 

 

d) Manifestação da Unidade: 
Por meio do Memorando Eletrônico nº 31/2015 – CRE – AJU a Unidade se manifestou da 
seguinte forma: 
 
“A divergência entre as informações do Q-Acadêmico/Educacenso responde-se devido 
ao fato acima citado, assim os dados do EDUCACENSO não foram atualizados até o 
momento. Quanto aos dados do SISTEC, ficaram faltando às atualizações destes alunos 
em questão. Informo que foi realizada a atualização no dia 28/04/2015.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
A possível atualização realizada em 28/04/2015 não elide o achado, uma vez que foi 
confirmada sua realização intempestivamente. Ademais, o Gestor não comprovou 
referida atualização. 
 
A atualização do SISTEC deve ser realizada no máximo mensalmente, conforme texto do 
Manual do SISTEC informado na descrição do fato, e sua tempestividade é 
imprescindível para que o governo possua dados precisos sobre a necessidade de cada 
instituição, inclusive sobre a destinação de valores, obras e etc. 
 
Portanto, deve o Gestor envidar esforços objetivando para que os dados sempre 
estejam atualizados a fim de transparecer a realidade do Instituto. 
 
Recomendação 001: 
Atualizar os dados do SISTEC, imediatamente, após as mudanças ocorridas na situação 
do aluno, considerando as informações registradas no sistema acadêmico. 
 
 
CONSTATAÇÃO 003: 
Informação de dados em discordância ao Dia Nacional do Censo Escolar. 
 
a) Evidências: 
Portaria nº 105 do INEP, de 13 de Março de 2014; 
Portaria nº 264 do MEC, de 26 de Março de 2007; 
Consulta ao Sistema Educacenso; 
Consulta ao Sistema Q-Acadêmico. 
 
b) Fato: 
Analisando os dados das turmas da amostra do Câmpus Aracaju no Q-Acadêmico e 
confrontando-os com as informações repassadas ao Educacenso, percebe-se que os 
alunos a seguir listados, apesar de terem se matriculado (ou rematriculados) após a data 
base que deve ser levada em consideração (28/05/14, Dia Nacional do Censo Escolar), 
foram considerados como matriculados, conforme tabela subsequente: 
 

Matrícula do Aluno(a) Turma Data da matrícula 

20091IEDF0250 20141.IEDF.4V 19/09/2014 
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20111IEDF0243 16/09/2014 

20101IEDF0059 08/09/2014 

20122PG0370 20141.PG.3N 14/07/2014 

20102ALM0096 20141.ALM.4M 19/09/2014 

20121EDF0330 
 

20141.EDF.4N 
17/09/2014 

20102ELT0625  
20141.ELT.4N 

01/07/2014 

20101ELT0509 19/09/2014 

 
Em contrapartida, os alunos a seguir listados foram matriculados anteriormente ao Dia 
Nacional do Censo Escolar, e frequentando o curso regularmente, contudo, não foram 
informados no Educacenso: 
 

Matrícula do Aluno(a) Turma Data de matrícula 

20121EDF0812 20141.EDF.4N 10/03/2014 

20141EDF0660 20141.EDF.1N 07/02/2014 

20122ELT0157  
20141.ELT.4N 

13/03/2014 

20102ELT0129 18/03/2014 

20112ELT0198 17/03/2014 

 
Ocorre que, apesar de constarem como alunos regulares, conforme informações obtidas 
no Sistema Educacenso, no Dia Nacional do Censo Escolar (28/05/2014), data referência 
das informações prestadas, os mesmos ainda não estavam matriculados no Q-
Acadêmico, infringindo assim as determinações contidas no art. 2º, da Portaria nº 264 
do MEC, de 26 de Março de 2007 e alínea “b”, do inciso I, do art. 1º, da Portaria nº 105 
do INEP, de 13 de Março de 2014, ipsis litteris: 

 
Art. 2º Determinar a última quarta-feira do mês de maio, de cada ano, 
como data de referência para as escolas informarem os dados 
educacionais ao Censo Escolar. 
__________________________________________________________ 
Art. 1º Estabelecer as datas e os respectivos responsáveis para as 2 
(duas) etapas de coleta e atividades do processo de execução do Censo 
Escolar da Educação Básica de 2014, que será realizado via Internet em 
todo o território nacional: 
I - na 1ª etapa do Censo Escolar, ficam definidas as seguintes 
atividades: 
(...) 
b) período de coleta, digitação e exportação dos dados pela Internet, 
tendo como data de referência para as informações prestadas o dia 28 
de maio de 2014, denominado Dia Nacional do Censo Escolar da 
Educação Básica. 
Data Inicial: 28/05/14 
Data Final: 15/08/14 
Responsáveis: Diretor, Responsável pela escola ou pelo Sistema 
Educacional Informatizado; 
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Portanto, resta claro que o câmpus levou em consideração, não a data referência acima 
transcrita (28/05/2014), mas o prazo concedido para coleta, digitação e exportação dos 
dados pela internet. 
 
c) Causas: 
Não adoção de controles internos administrativos. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio do Memorando Eletrônico nº 31/2015 – CRE – AJU a Unidade se manifestou da 
seguinte forma: 
 
“A informação de dados em discordância ao dia Nacional do Censo Escolar pode ser 
considerada devido ao período de greve escolar atrasando todo o andamento da 
Instituição, e ainda, ao fato citado em constatação 001. Informo que nas pastas dos 
alunos não foram localizados requerimentos datados desta época.”  
 
e) Análise da Manifestação: 
A Manifestação da Unidade corrobora com a Constatação apontada, uma vez que 
reconhece a discordância dos dados registrados no Educacenso. 
 
Muito embora seja visível o atraso nos cursos em função das greves, o fato não justifica 
a discordâncias encontradas por esta auditoria, já que a constatação diz respeito a 
alunos matriculados antes ou depois do Dia Nacional do Censo Escolar e que deveriam 
ou não ter sido cadastrados no Educacenso. 
 
Deve-se frisar que a fidedignidade dos dados informados é questão de suma 
importância, até mesmo para que ao final seja atingido o objetivo do Educacenso, sendo 
imprescindível ressaltar a possível responsabilização dos gestores na transferência dos 
dados, nos termos do art. 4º, I da Portaria nº 316, de 4 de abril de 2007 do MEC. 
 
Recomendação 001: 
Observar a fidedignidade dos dados informados ao Educacenso, criando controles 
internos administrativos de conferência, se atentado para a data de referência do Censo 
Escolar. 
 
Recomendação 002: 
Capacitar os servidores responsáveis pelo lançamento das informações no Educacenso. 
 
 
CONSTATAÇÃO 004:  
Incompatibilidade entre os alunos que foram contabilizados no Educacenso e os que 
foram registrados nos diários de classe (Q-Acadêmico). 
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a) Evidências: 
Cartilha Módulo Situação do Aluno – INEP/MEC; 
Portaria nº 316, de 4 de abril de 2007 – MEC; 
Consultas aos sistemas Q-Acadêmico, Educacenso e SISTEC; 
Diários de Classe. 
 
b) Fato: 
Analisando os nomes dos alunos que foram informados ao sistema “Educacenso” em 
comparativo aos registrados nos diários de classe (Extraídos do sistema Q-Acadêmico), 
nas turmas que foram selecionadas para a amostra, verificou-se que não constavam os 
nomes dos alunos abaixo listados nos diários de classe do 1º Bimestre em nenhuma das 
disciplinas das turmas respectivas, embora tenham sido contabilizados no sistema 
Educacenso para essas turmas, conforme se verifica no quadro abaixo: 
 

Turma Matrícula 
Sistema Q-
Acadêmico 

Educacenso 
Diários de 

Classe 

20141.SST.4V 20122SST0907 SIM SIM NÃO 

20141.IEDF.4V 
20101IEDF0334 SIM SIM NÃO 

20091IEDF0250 SIM SIM NÃO 

 
20141.ALM.4M 

20122ALM0278 SIM SIM NÃO 

20112ALM0225 SIM SIM NÃO 

20102ALM0061 SIM SIM NÃO 

20121ALM0127 SIM SIM NÃO 

20141.ELT.4N 

20102ELT0447 SIM SIM NÃO 

20111ELT0365 SIM SIM NÃO 

20112ELT0082 SIM SIM NÃO 

20112ELT0139 SIM SIM NÃO 

20121ELT0049 SIM SIM NÃO 

20141.EDF.4N 20112EDF0560 SIM SIM NÃO 

 20112EDF0543 SIM SIM NÃO 

 
Cumpre registrar, que a Cartilha Módulo Situação do Aluno, disponibilizada pelo Inep e 
MEC serve para orientar e conceituar as informações que devem ser declaradas pelo IFS 
ao Educacenso, destacando nas págs 2 e 3, orientações para preenchimento, nestes 
termos: 
 

As informações declaradas no módulo Situação do Aluno devem ter 
como referência a documentação existente na escola, tais como 
diários de classe, livros de frequência, históricos escolares, entre 
outros, garantindo, assim, a máxima confiabilidade no 
preenchimento do Censo Escolar. Além disso, essa documentação 
pode ser solicitada a qualquer momento pelo MEC, pelo Inep, pelo 
Ministério Público e/ou por órgãos de controle, acompanhamento e 
fiscalização. 
A inclusão de informação inadequada, se comprovada omissão ou 
comissão, dolo ou culpa, pode ocasionar processos administrativos, 
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civis e penais, de acordo com a Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992, 
que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos em 
exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração 
pública direta, indireta ou fundacional. Assim, as informações 
declaradas nesta etapa devem ser condizentes com a realidade da 
escola no término do ano letivo. (grifou-se) 

 

Igualmente, destaca-se o responsável pela veracidade das informações declaradas ao 
Censo Escolar no sistema "Educacenso", conforme art. 4º, I da Portaria nº 316, de 4 de 
abril de 2007 do MEC, nestas palavras: 
 

Art. 4º Para execução do processo censitário, caberão as seguintes 
atribuições e responsabilidades: 
I - aos diretores e dirigentes dos estabelecimentos de ensino público e 
privado, responder ao Censo Escolar no sistema "Educacenso", 
responsabilizando-se pela veracidade das informações declaradas; 
(negritou-se) 

 
c) Causas: 
Intempestividade na atualização da situação do aluno nos sistemas internos e não 
observância da fidedignidade dos lançados no Educacenso. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio do Memorando Eletrônico nº 31/2015 – CRE – AJU a Unidade se manifestou da 
seguinte forma: 
 
“A incompatibilidade entre os alunos da constatação em questão, também se deve ao 
fato de não atualização do Educacenso, e ainda, devido a força tarefa realizada junto aos 
servidores da CRE, com autorização da PROEN, onde atualizou todos os alunos que não 
renovaram matrícula como alunos evadidos, portanto, não poderiam estar nos diários 
de classe. Mesmo assim, alguns alunos que tinham algumas disciplinas em débito 
obtiveram suas matrículas realizadas. Informamos abaixo a situação atual dos alunos em 
questão.”  
 

Matrícula Sistema Q-Acadêmico Atual Diários de Classe 

20122SST0907 Concluído - 

20101IEDF0334 Matriculado - 06/05/14 42278 

20091IEDF0250 Matriculado – 19/09/14 40909 

20122ALM0278 Trancado – 14/03/14 - 

20112ALM0225 Evasão – 03/02/15 - 

20102ALM0061 Evasão – 03/02/14 - 

20121ALM0127 Matriculado – 30/10/14 47887 

20102ELT0447 Matricula – 31/10/14 47887 - 47876 

20111ELT0365 Concluído -21/03/14 - 

20112ELT0082 Concludente – Falta estágio - 
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20112ELT0139 Evasão – 03/02/2015 - 

20121ELT0049 Concluído – 05/11/2014 - 

20112EDF0560 Evasão – 11/02/2015 - 

20112EDF0543 Concludente – Falta estágio - 

 
 
e) Análise da Manifestação: 
A justificativa apresentada corrobora o achado uma vez que reconhece 
incompatibilidade entre dos dados cadastrados no Educacenso e nos diários de classe 
(Q-Acadêmico). 
 
É sabido que existem duas etapas do Educacenso, onde na primeira, as instituições de 
ensino precisam cadastrar somente os alunos regularmente matriculados. Já na segunda 
etapa, deve haver uma atualização da situação do aluno, quanto ao seu movimento e 
rendimento. 
 
Nos casos levantados na constatação, percebeu-se que houve descumprimento por 
parte da Unidade nas duas etapas do Educacenso ao cadastrar aluno que já estava 
evadido no Dia Nacional do Censo Escolar, 28/05/14, bem como por deixar de atualizar 
a situação dos alunos que deixaram de freqüentar o curso no decorrer do semestre. 
 
Com relação aos alunos que aparecem em diários de classe de turmas que não estão 
matriculados, apesar de o sistema Q-acadêmico lançar automaticamente os alunos em 
turmas de períodos posteriores, deve ser levado em consideração no Q-acadêmico para 
registro no Educacenso a turma em que efetivamente o aluno faz alguma disciplina. 
 
Finalmente, visando extirpar inconsistências desta natureza, faz mister criar e utilizar 
indicadores de aferição da qualidade, vez que a justificativa dada pelo Câmpus, para a 
letra “d” da SA nº 23/2015/AUDINT de que “Informamos que o possuidor das 
solicitações a), b), c), d) é o Procurador Educacional da Instituição - PEI.”, reforça a idéia 
de criação de indicadores da gestão voltados à aferição da qualidade (mormente quanto 
à fidedignidade) da informação prestada ao Censo Escolar. 
 
Recomendação: 001 
Garantir a fidedignidade dos dados informados ao Educacenso, criando controles 
internos administrativos de conferência, quando da coleta, digitação e exportação dos 
dados. 
 
Recomendação: 002 
Capacitar todos os servidores responsáveis pelo lançamento das informações no 
Educacenso. 
 
Recomendação 003: 
Criar e utilizar indicadores voltados à aferição da qualidade da informação prestada ao 
Censo Escolar. 
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CONSTATAÇÃO 005:  
Inconsistência no cadastro do SISTEC. 
 
a) Evidências: 
Consultas aos sistemas Q-Acadêmico, Educacenso e SISTEC; 
Manual SISTEC; 
Consulta ao site da Receita Federal do Brasil. 
 
b) Fato: 
Após consultas realizadas nos sistemas Q-Acadêmico, Educacenso e SISTEC, pode-se 
constatar uma inconsistência no cadastro no SISTEC da aluna de matrícula 
20111IEDF0278, integrante da turma 20141.IEDF.4V.  
Foi realizada uma busca no SISTEC pelo CPF da aluna informado no Q-Acadêmico, porém 
o resultado da pesquisa revelou o nome de outra pessoa. Após consulta ao site da 
Receita Federal do Brasil e no Q-Acadêmico, constatou-se que o CPF informado 
pertence à mãe da aluna, e, portanto, o cadastro no SISTEC está inconsistente com a 
realidade.  
 
c) Causas: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles internos adequados para a 
garantia da qualidade da informação prestada ao SISTEC. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio do Memorando Eletrônico nº 31/2015 – CRE – AJU a Unidade se manifestou da 
seguinte forma: 
 
“Com relação a Inconsistência no cadastro do Sistec referente a aluna de matrícula 
20111IEDF0278, informamos que houve um equívoco. Será feita a regularização no 
Sistema Acadêmico.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
A justificativa apresentada corrobora o achado uma vez que reconhece a inconsistência 
no cadastro do SISTEC.  
 
Além disso, o gestor informou que realizará a regularização apontada, contudo não 
definiu o prazo que fará a correção. Desta feita, se mantém a constatação em todos os 
seus termos. 
 
Recomendação 001: 
Observar a fidedignidade dos dados informados ao SISTEC, criando controles internos 
administrativos de conferência. 
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2.2 CÂMPUS SÃO CRISTÓVÃO 
 
CONSTATAÇÃO 006:  
Ausência de Informação no Educacenso quanto à Situação do Aluno. 
  
a) Evidências: 
Decreto nº 6.425/2008; 
Portaria nº 105 de 13 de março de 2014 – INEP; 
Cartilha Módulo Situação do Aluno – INEP/MEC; 
Portaria nº 316, de 4 de abril de 2007 – MEC; 
Consultas aos sistemas Q-Acadêmico, Educacenso e Sistec; 
Manual de Rotinas e Procedimentos da CRE, Aprovado pela Resolução n° 
14/2014/CS/IFS. 
 
b) Fato: 
Analisando a “Situação do Aluno” nos Cursos 20141.SAME.1M e 20141.SAPEC.3M no 
sistema Educacenso, percebe-se que os dados da turma não foram informados até a 
data limítrofe, conforme determinação da alínea “b”, do inciso II, do art. 1º da Portaria 
nº 105 do INEP, de 13 de Março de 2014, a seguir transcrito: 
 

b) período de coleta, digitação e exportação dos dados de rendimento e 
movimento escolar pela Internet. 
Data Inicial: 02/02/15 
Data Final: 20/03/15 
Responsáveis: Diretor, Responsável pela escola ou pelo Sistema Educacional 
Informatizado; 

 
Convém destacar, que o subitem 2.3 do Manual de Rotinas e Procedimentos da CRE 
(Aprovado pela Resolução n° 14/2014/CS) que trata do cadastramento do Censo, 
estabelece que as informações fornecidas ao sistema Educacenso devem considerar os 
dados presentes no Sistema Acadêmico, in verbis: 
 

O cadastramento e atualização do Censo Escolar deve seguir os padrões 
exigidos pelo MEC, definidos em documento próprio e com calendário 
definidos, levando-se em consideração os dados presentes no Sistema 
Acadêmico. (negritou-se) 

 
Cumpre registrar, que a Cartilha Módulo Situação do Aluno, disponibilizada pelo Inep e 
MEC serve para orientar e conceituar as informações que devem ser declaradas pelo IFS 
ao Educacenso, destacando nas págs 2 e 3, orientações para preenchimento, nestes 
termos: 
 

As informações declaradas no módulo Situação do Aluno devem ter como 
referência a documentação existente na escola, tais como diários de classe, 
livros de frequência, históricos escolares, entre outros, garantindo, assim, a 
máxima confiabilidade no preenchimento do Censo Escolar. Além disso, essa 
documentação pode ser solicitada a qualquer momento pelo MEC, pelo Inep, 
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pelo Ministério Público e/ou por órgãos de controle, acompanhamento e 
fiscalização. 
A inclusão de informação inadequada, se comprovada omissão ou comissão, 
dolo ou culpa, pode ocasionar processos administrativos, civis e penais, de 
acordo com a Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre as 
sanções aplicáveis aos agentes públicos em exercício de mandato, cargo, 
emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional. 
Assim, as informações declaradas nesta etapa devem ser condizentes com a 
realidade da escola no término do ano letivo. (grifou-se) 

 
Igualmente, destaca-se o responsável pela veracidade das informações declaradas ao 
Censo Escolar no sistema "Educacenso", conforme art. 4º, I da Portaria nº 316, de 4 de 
abril de 2007 do MEC, nestas palavras: 
 

Art. 4º Para execução do processo censitário, caberão as seguintes atribuições 
e responsabilidades: 
I - aos diretores e dirigentes dos estabelecimentos de ensino público e 
privado, responder ao Censo Escolar no sistema "Educacenso", 
responsabilizando-se pela veracidade das informações declaradas; (negritou-
se) 

 
Ou seja, não foram coletados, digitados e exportados os dados de rendimento e 
movimento escolar, até o dia 20 de março, obrigação essa que se extrai do conteúdo da 
presente Constatação e em obediência ao dispositivo legal supra transcrito. 
 
c) Causas: 
Ausência de capacitação do servidor responsável pelo lançamento das informações no 
Educacenso. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio do Memorando s/nº/2015/PI a Unidade se manifestou da seguinte forma: 
 
“O cadastro dos dados do Módulo "Situação do Aluno" é realizado anualmente, 
conforme Cronograma do Censo Escolar da Educação Básica, inclusive, o cadastro dos 
dados dos alunos dos cursos subsequentes, que são avaliados semestralmente. Em 
decorrência do atraso do calendário acadêmico do IFS, em virtude das recorrentes 
greves de servidores, o ano letivo de 2014 se encerrará no dia 30 de abril de 2015. Assim 
sendo, não foi possível cadastrar os dados do Módulo Situação do Aluno, já que, no 
período estabelecido pelo cronograma, 02/02/2015 a 20/03/2015, não disponibilizamos 
das informações sobre a situação final do aluno. Tal fato foi comunicado ao Procurador 
Institucional do IFS, que estabeleceu contato com a SETEC, conforme e-mail em anexo.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
Apesar de compreensível a resposta do Gestor, a mesma não possui o condão de elidir o 
achado, senão vejamos! 
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Muito embora seja visível o atraso nos cursos em função das greves, isso não justifica a 
falta de preenchimento da situação do aluno, pois, deveria a Unidade informar que o 
mesmo estava com o “curso em andamento”. 
 
Perceba que a explanação supra não vai de encontro a resposta do MEC ao e-mail do 
nobre Procurador Educacional Institucional, pois referida resposta apenas determina 
que não seja preenchido nada nos campus rendimento/movimento, o que não impede 
que a Unidade informe se o curso está em andamento! 
 
Possível falha pode ter sido causada em virtude a falta de treinamento da servidora 
responsável pelo lançamento dos dados no Educacenso, já que a mesma declarou em 
resposta ao Item “c” das Solicitações Complementares da SA nº 019/2015, que “não 
recebeu capacitação presencial por parte do IFS para o preenchimento dos dados no 
Sistema”. 
 
Portanto, mantêm-se o achado uma vez que injustificadamente ou pela falta de 
conhecimento a Unidade deixou de informar a situação do aluno. 
 
Recomendação 001: 
Informar, tempestivamente, os dados do censo escolar no sistema Educacenso, 
mormente quanto à 2ª Etapa – Módulo Situação do Aluno. 
 
Recomendação 002: 
Capacitar os servidores responsáveis pelo lançamento das informações no Educacenso. 
 
 
CONSTATAÇÃO 007: 
Informação de Dados em Desobediência ao Dia Nacional do Censo Escolar. 
 
a) Evidências: 
Portaria nº 105 do INEP, de 13 de Março de 2014; 
Portaria nº 264 do MEC, de 26 de Março de 2007; 
Sistema Educacenso; 
Sistema Q-Acadêmico. 
 
b) Fato: 
Analisando os dados das turmas 20141.SAME.1M 20141.SAPEC.3M no Q-Acadêmico e 
confrontando-os com as informações repassadas ao Educacenso, percebe-se que os 
alunos a seguir listados, apesar de terem se matriculado (ou rematriculados)  após a 
data base que deve ser levada em consideração (28/05/14, Dia Nacional do Censo 
Escolar), foram considerados como matriculados, conforme tabela subsequente: 
 
 

MATRÍCULA DO ALUNO DATA DE MATRÍCULA 

20141SAME0106 03/06/2014 
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20141SAME0114 03/06/2014 

20141SAME0149 08/08/2014 

20141SAME0122 03/06/2014 

20141SAME0130 03/06/2014 

20141SAPEC0115 14/08/2014 

 
Ocorre que, apesar de constarem como alunos regulares, conforme informações obtidas 
no Sistema Educacenso, no Dia Nacional do Censo Escolar (28/05/2014), data referência 
das informações prestadas, os mesmos ainda não estavam matriculados, infringindo 
assim as determinações contidas no art. 2º, da Portaria nº 264 do MEC, de 26 de Março 
de 2007 e alínea “b”, do inciso I, do art. 1º, da Portaria nº 105 do INEP, de 13 de Março 
de 2014, ipsis litteris: 

 
Art. 2º Determinar a última quarta-feira do mês de maio, de cada ano, como 
data de referência para as escolas informarem os dados educacionais ao 
Censo Escolar. 
________________________________________________________________ 
Art. 1º Estabelecer as datas e os respectivos responsáveis para as 2 (duas) 
etapas de coleta e atividades do processo de execução do Censo Escolar da 
Educação Básica de 2014, que será realizado via Internet em todo o território 
nacional: 
I - na 1ª etapa do Censo Escolar, ficam definidas as seguintes atividades: 
(...) 
b) período de coleta, digitação e exportação dos dados pela Internet, tendo 
como data de referência para as informações prestadas o dia 28 de maio de 
2014, denominado Dia Nacional do Censo Escolar da Educação Básica. 
Data Inicial: 28/05/14 
Data Final: 15/08/14 
Responsáveis: Diretor, Responsável pela escola ou pelo Sistema Educacional 
Informatizado; 

 
Portanto, resta claro que o Instituto levou em consideração, não a data referência acima 
transcrita, mas o prazo concedido para coleta, digitação e exportação dos dados pela 
internet. 
 
c) Causas: 
Não adoção de controles internos administrativos. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio do Memorando s/nº/2015/PI a Unidade se manifestou da seguinte forma: 
 
“O cadastro dos alunos na Ia Etapa: Coleta dos dados do Censo Escolar da Educação 
Básica é realizado tomando como base os dados coletados no Sistema Acadêmico do 
IFS. Extrai-se do Sistema Acadêmico a relação nominal dos alunos matriculados, por 
turma, e cadastra-se no Sistema Educacenso. Como o período de matrícula dos alunos 
subsequentes foi de 29 a 31 de janeiro (1ª chamada), 05 e 06 de fevereiro (Z" chamada), 
portanto, anterior ao Dia Nacional do Censo Escolar, 28 de maio de 2014, os alunos 
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20141SAME0106, 20141SAME0114, 20141SAME0149, 2014SAME0122, 
20141SAME0130 e 20141SAPEC0115 foram cadastrados no Educacenso, conforme 
relação nominal retirada do Acadêmico. 
 
Ao tomar conhecimento da inconsistência apontada pelo relatório desta Auditoria, 
estabelecemos contato com a Coordenadoria de Registro Escolar do Campus São 
Cristóvão e fomos informados de que houve a abertura de vagas remanescentes e que 
alunos foram matriculados após o período estabelecido em edital para matrícula. Desta 
forma, reconhecemos que houve um equívoco ao cadastrar os alunos supracitados na 
1a Etapa do Censo Escolar.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
A Manifestação da Unidade corrobora com a Constatação apontada. 
 
Deve-se frisar que a fidedignidade dos dados informados é questão de suma 
importância, até mesmo para que ao final seja atingido o objetivo do Educacenso, sendo 
imprescindível ressaltar a possível responsabilização dos gestores na transferência dos 
dados, nos termos do art. 4º, I da Portaria nº 316, de 4 de abril de 2007 do MEC. 
 
Possível falha pode ter sido causada em virtude a falta de treinamento da servidora 
responsável pelo lançamento dos dados no Educacenso, já que a mesma declarou em 
resposta ao Item “c” das Solicitações Complementares da SA nº 019/2015, que “não 
recebeu capacitação presencial por parte do IFS para o preenchimento dos dados no 
Sistema”. 
 
Recomendação 001: 
Observar a fidedignidade dos dados informados ao Educacenso, criando controles 
internos administrativos de conferência, se atentado para a data de referência do Censo 
Escolar. 
 
Recomendação 002: 
Capacitar os servidores responsáveis pelo lançamento das informações no Educacenso. 
 
 
CONSTATAÇÃO 008:  
Divergências entre as Informações do Q-Acadêmico/Educacenso com as Registradas 
no SISTEC. 
  
a) Evidências: 
Resolução nº 3, de 30 de setembro de 2009 CNE/CEB; 
Manual SISTEC; 
Consultas aos sistemas Q-Acadêmico, Educacenso e Sistec; 
Manual de Rotinas e Procedimentos da CRE, Aprovado pela Resolução n° 
14/2014/CS/IFS. 
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b) Fato: 
Comparando as informações do Q-Acadêmico/Educacenso com as registradas no SISTEC, 
das turmas da amostra, no tocante ao movimento (Transferido, Deixou de frequentar ou 
Falecido) verificou-se que os alunos com matrícula nº 20131SAPEC0150 e 
20131SAPEC0142, em que pese ambos terem efetuado o trancamento do período 
2014/1 em 16/07/2014 (informações extraídas do Q-Acadêmico) ainda consta no SISTEC 
com o status de aluno “em curso”. 
 
É sabido que o sistema acadêmico (Q-Acadêmico) deve, semestralmente, passar por 
uma atualização completa, verificando e eliminado pendências, conforme estatuído no 
subitem 2.1 do Manual de Rotinas e Procedimentos da CRE (Aprovado pela Resolução n° 
14/2014/CS) que trata da atualização do sistema acadêmico, in verbis: 
 

Semestralmente, o sistema acadêmico deve passar por uma 
atualização completa, verificando e eliminando pendências, tais como 
fechamento de períodos anteriores ainda abertos, e lançamento da 
evasão para os alunos que não renovaram a matrícula ou que 
desistiram em semestre anterior, sempre de acordo com o 
regulamento vigente. A atualização é importante para que os 
relatórios gerências estejam os mais fiéis possíveis à realidade 
acadêmica. (negritou-se) 

 
Além disto, o supracitado manual de rotinas determina que posteriormente a 
atualização do sistema acadêmico, deve ser feito os ajustes necessários no SISTEC, com 
exceção dos procedimentos de cancelamento de curso, conclusão, evasão, 
transferências e matrícula de ingressantes fora do período, que, nestes casos, devem ser 
registrados no SISTEC à medida que ocorrerem, conforme subitem 2.2 que trata da 
atualização do SISTEC, ipsis litteris:  
 

Após a atualização do sistema acadêmico, devem ser emitidos 
relatórios a fim de verificar a compatibilidade com o SISTEC, fazendo os 
ajustes necessários. Os procedimentos de: cancelamento de curso, 
conclusão, evasão, transferências e matrícula de ingressantes fora do 
período, devem ser registrados no SISTEC a medida que ocorrerem. 
(negritou-se) 

 
Cumpre anotar, o que diz o art. 2º da Resolução CNE/CEB 3/2009 de 30 de setembro de 
2009: 
 

Art. 2º O cadastramento, no SISTEC, de dados das escolas, de seus 
cursos técnicos de nível médio e correspondentes alunos 
matriculados e concluintes é uma das condições essenciais para 
garantir a validade nacional dos diplomas expedidos e registrados na 
própria instituição de Educação Profissional e Tecnológica, nos termos 
do artigo 36-D da LDB, na redação dada pela Lei nº 11.741/2008, 
conforme previsto no artigo 14 da Resolução CNE/CEB nº 4/99. 
(negritou-se) 
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Ademais, os novos ciclos de matrículas e alunos, bem como as mudanças das situações 
dos alunos já registrados, deverão ser informados ao SISTEC mensalmente, conforme se 
verifica na introdução do Manual do SISTEC2, nestes verbos: 

 
O SISTEC é o Sistema Nacional de Informações da Educação 
Profissional e Tecnológica. Esse sistema é pioneiro e, portanto, 
inovador no País por disponibilizar, mensalmente, informações sobre 
escolas que ofertam cursos técnicos de nível médio, seus cursos e 
alunos desse nível de ensino. (negritou-se) 

 
 
c) Causas: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles internos adequados para 
atualização das informações prestadas ao SISTEC. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio do Memorando s/nº/2015/PI a Unidade se manifestou da seguinte forma: 
 
“No que se refere ao trancamento das matrículas n° 20131SAPEC0150 e 
20131SAPEC0142, de alunos que permanecem no SISTEC com o status EM CURSO, 
informamos que no SISTEC não há a opção de trancamento, conforme print da tela em 
anexo. Neste caso, fica estabelecido um impasse quanto à situação deste aluno, já que 
este não está cursando, mas também não perdeu o vínculo com a instituição. Diante 
disso, não alteramos a situação destes alunos no SISTEC e aguardamos um parecer 
sobre como proceder em casos como estes.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
Diante dos esclarecimentos prestados pela Coordenação de Registro Escolar, quanto à 
falta de disponibilidade no SISTEC da opção “trancado”, restou claro que a divergência 
de informações entre os sistemas Educacenso, Q-Acadêmico e SISTEC se dá por uma 
limitação do próprio SISTEC. 
 
Sendo assim, a Audint acata a manifestação apresentada, não emitindo recomendação 
para a constatação em tela. 
 
 
CONSTATAÇÃO 009: 
Incompatibilidade entre os alunos que foram contabilizados no Educacenso e os que 
foram registrados nos diários de classe (Q-Acadêmico). 
 

                                 
2
 Manual SISTEC - Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica Rede 

Federal, Endereço Eletrônico : http://portal.mec.gov.br/sistec. 
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a) Evidências: 
Cartilha Módulo Situação do Aluno – INEP/MEC; 
Portaria nº 316, de 4 de abril de 2007 – MEC; 
Consultas aos sistemas Q-Acadêmico, Educacenso e Sistec; 
Diários de Classe. 
 
b) Fato: 
Apesar dos estudantes com matrícula nº 20141SAME0033, 20141SAME0068, 
20131SAPEC0150 e 20131SAPEC0142 constarem nas informações prestadas ao 
Educacenso, os mesmos não chegaram nem ao menos a fazer parte do Diário de Classe 
das turmas 20141.SAME.1M e 20141.SAPEC.3M. 
 
Cumpre registrar, que a Cartilha Módulo Situação do Aluno, disponibilizada pelo Inep e 
MEC serve para orientar e conceituar as informações que devem ser declaradas pelo IFS 
ao Educacenso, destacando nas págs. 2 e 3, orientações para preenchimento, nestes 
termos: 
 

As informações declaradas no módulo Situação do Aluno devem ter como 
referência a documentação existente na escola, tais como diários de classe, 
livros de frequência, históricos escolares, entre outros, garantindo, assim, a 
máxima confiabilidade no preenchimento do Censo Escolar. Além disso, essa 
documentação pode ser solicitada a qualquer momento pelo MEC, pelo Inep, 
pelo Ministério Público e/ou por órgãos de controle, acompanhamento e 
fiscalização. 
A inclusão de informação inadequada, se comprovada omissão ou comissão, 
dolo ou culpa, pode ocasionar processos administrativos, civis e penais, de 
acordo com a Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre as 
sanções aplicáveis aos agentes públicos em exercício de mandato, cargo, 
emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional. 
Assim, as informações declaradas nesta etapa devem ser condizentes com a 
realidade da escola no término do ano letivo. (grifou-se) 

 
Igualmente, destaca-se o responsável pela veracidade das informações declaradas ao 
Censo Escolar no sistema "Educacenso", conforme art. 4º, I da Portaria nº 316, de 4 de 
abril de 2007 do MEC, nestas palavras: 
 

Art. 4º Para execução do processo censitário, caberão as seguintes atribuições 
e responsabilidades: 
I - aos diretores e dirigentes dos estabelecimentos de ensino público e 
privado, responder ao Censo Escolar no sistema "Educacenso", 
responsabilizando-se pela veracidade das informações declaradas; (negritou-
se) 

 
Ademais, nas informações prestadas no Q-Acadêmico, a situação de matrícula dos 
mesmos consta como cancelada e trancada, não se justificando sua inclusão nas 
informações prestadas ao Educacenso, pois no Dia Nacional do Censo Escolar não faziam 
parte do corpo discente do Instituto. 
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c) Causas: 
Intempestividade na atualização da situação do aluno nos sistemas internos e não 
observância da fidedignidade dos lançados no Educacenso. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio do Memorando s/nº/2015/PI a Unidade se manifestou da seguinte forma: 
 
“Reiterando o já foi descrito anteriormente, o cadastro dos alunos na 1a Etapa: Coleta 
dos dados do Censo Escolar da Educação Básica é realizado tomando como base os 
dados coletados no Sistema Acadêmico do IFS. Extrai-se do Sistema Acadêmico a relação 
nominal dos alunos matriculados, por turma, e cadastra-se no Sistema Educacenso. 
Quanto à informação que consta no relatório da Auditoria que relata o registro no 
Censo dos alunos com matrícula 20141SAME0033, 20141SAME0068, 20131SAPEC0150 e 
20131SAPEC0142, que "não chegaram nem ao menos a fazer parte do Diário de Classe 
das turmas 20141SAME.1Me 20141.SAPEC.3M", entramos em contato com a 
Coordenadoria de Registro Escolar do Campus São Cristóvão e fomos informados de que 
os alunos matriculados no Q-Acadêmico são obrigatoriamente vinculados aos diários 
quando da geração das turmas. Porém, se, no decorrer do período letivo, algum aluno 
solicitar trancamento, cancelamento, transferência ou evadir, e esse dado for registrado 
no Acadêmico, este aluno automaticamente desaparece do diário de classe. 
 
No caso dos alunos citados verificamos que o cancelamento/trancamento aconteceu 
nas seguintes datas: 20141SAME0033 (cancelamento em 31/07/2014), 20l41SAME0068 
(trancamento em 22/09/2014), 20131SAPEC0150 (trancamento em 24/04/2014 'e 
20131SAPEC0142 (trancamento em 24/04/2014). Portanto, até estas datas e o posterior 
cadastro destas informações no Acadêmico, os alunos permaneciam no diário das suas 
respectivas turmas, o que justifica o cadastro destes no Censo Escolar. 
 
Informamos ainda que, na 1a Etapa do Censo Escolar, são cadastrados os alunos 
matriculados no Campus; e, na 2a Etapa do Censo Escolar, são registradas as 
informações sobre rendimento/movimento destes alunos. Assim sendo, nesse segundo 
momento, ao final do ano letivo, é que seriam informados o cancelamento e o 
trancamento destas matrículas no Censo Escolar.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
Apesar da justificativa quanto aos alunos com matrícula 20141SAME0033 e 
20l41SAME0068 realmente ilidirem a constatação, haja vista que o cancelamento e 
trancamento, respectivamente, se deu após o Dia Nacional do Censo Escolar, as demais 
informações não possuem o condão de justificar o achado. 
 
Ora, uma vez que os alunos de matrícula 20131SAPEC0150 e 20131SAPEC0142 
realizaram o trancamento em 24/04/2014, ou seja, antes do dia 28/05/2014, não se 
justifica a sua inclusão no Educacenso. 
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O art. 2º, da Portaria nº 264 do MEC, de 26 de Março de 2007 é preciso ao determinar a 
última quarta-feira de maio como data de referência para as escolas informarem os 
dados educacionais ao Censo Escolar, ou seja, as informações repassadas ao Censo 
devem levar em consideração a situação naquele momento, no caso em tela, no dia 
28/05/2014. 
 
Conforme informado pela Gestão, àquele momento (28/05/2014) os alunos de 
matrícula 20131SAPEC0150 e 20131SAPEC0142 já haviam trancado o curso, razão pela 
qual não deveriam constar no Educacenso. 
 
Finalmente, visando extirpar inconsistências desta natureza, faz mister criar e utilizar 
indicadores de aferição da qualidade, vez que a justificativa dada pelo Câmpus, para a 
letra “d” da SA nº 19/2015/AUDINT de que “Não há indicadores”, reforça a idéia de 
criação de indicadores da gestão voltados à aferição da qualidade (mormente quanto à 
fidedignidade) da informação prestada ao Censo Escolar. 
 
Recomendação 001: 
Realizar rotinas de atualização periódicas dos dados Institucionais, especialmente Q-
Acadêmico e Diários de classe. 
 
Recomendação 002: 
Garantir a fidedignidade dos dados informados ao Educacenso, criando controles 
internos administrativos de conferência, quando da coleta, digitação e exportação dos 
dados. 

 
Recomendação: 003 
Criar e utilizar indicadores voltados à aferição da qualidade da informação prestada ao 
Censo Escolar. 

 
 
2.3 CÂMPUS LAGARTO  
 
CONSTATAÇÃO 010:  
Ausência de Informação no Educacenso quanto à Situação do Aluno. 
  
a) Evidências: 
Portaria nº 105 de 13 de março de 2014 – INEP; 
Cartilha Módulo Situação do Aluno – INEP/MEC; 
Portaria nº 316, de 4 de abril de 2007 – MEC; 
Consultas aos sistemas Q-Acadêmico e Educacenso; 
Manual de Rotinas e Procedimentos da CRE, aprovado pela Resolução n° 
14/2014/CS/IFS. 
 
b) Fato: 
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Analisando a 2ª Etapa no sistema Educacenso - “Situação do Aluno”, das turmas 
20141.LEMC.4N e 20141.LEMC.4V, que serviram de base para a amostra, percebeu-se 
que os dados não foram informados até a data final, conforme estabelecido na alínea 
“b”, do inciso II, do art. 1º da Portaria nº 105 do INEP, de 13 de Março de 2014, a seguir 
transcrito: 
 

Art. 1º Estabelecer as datas e os respectivos responsáveis para as 2 
(duas) etapas de coleta e atividades do processo de execução do Censo 
Escolar da Educação Básica de 2014, que será realizado via Internet em 
todo o território nacional: 
(...) 
II - na 2ª etapa do Censo Escolar, ficam definidas as seguintes 
atividades: 
(...) 
b) período de coleta, digitação e exportação dos dados de rendimento 
e movimento escolar pela Internet. 
Data Inicial: 02/02/15 
Data Final: 20/03/15 
Responsáveis: Diretor, Responsável pela escola ou pelo Sistema 
Educacional Informatizado; (negritou-se) 
 

Além disso, convém destacar, que o subitem 2.3 do Manual de Rotinas e Procedimentos 
da CRE (Aprovado pela Resolução n° 14/2014/CS) que trata do cadastramento do Censo, 
estabelece que as informações fornecidas ao sistema Educacenso devem considerar os 
dados presentes no Sistema Acadêmico, in verbis: 
 

O cadastramento e atualização do Censo Escolar deve seguir os 
padrões exigidos pelo MEC, definidos em documento próprio e com 
calendário definidos, levando-se em consideração os dados presentes 
no Sistema Acadêmico. (negritou-se) 

 
Cumpre registrar, que a Cartilha Módulo Situação do Aluno, disponibilizada pelo Inep e 
MEC serve para orientar e conceituar as informações que devem ser declaradas pelo IFS 
ao Educacenso, destacando nas págs 2 e 3, orientações para preenchimento, nestes 
termos: 
 

As informações declaradas no módulo Situação do Aluno devem ter 
como referência a documentação existente na escola, tais como 
diários de classe, livros de frequência, históricos escolares, entre 
outros, garantindo, assim, a máxima confiabilidade no 
preenchimento do Censo Escolar. Além disso, essa documentação 
pode ser solicitada a qualquer momento pelo MEC, pelo Inep, pelo 
Ministério Público e/ou por órgãos de controle, acompanhamento e 
fiscalização. 
A inclusão de informação inadequada, se comprovada omissão ou 
comissão, dolo ou culpa, pode ocasionar processos administrativos, 
civis e penais, de acordo com a Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992, 
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que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos em 
exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração 
pública direta, indireta ou fundacional. Assim, as informações 
declaradas nesta etapa devem ser condizentes com a realidade da 
escola no término do ano letivo. (negritou-se) 

 
Igualmente, destaca-se o responsável pela veracidade das informações declaradas ao 
Censo Escolar no sistema "Educacenso", conforme art. 4º, I da Portaria nº 316, de 4 de 
abril de 2007 do MEC, nestas palavras: 
 

Art. 4º Para execução do processo censitário, caberão as seguintes 
atribuições e 
responsabilidades: 
I - aos diretores e dirigentes dos estabelecimentos de ensino público e 
privado, responder ao Censo Escolar no sistema "Educacenso", 
responsabilizando-se pela veracidade das informações declaradas; 
(negritou-se) 

 
Desta forma, não foram coletados, digitados e exportados os dados de rendimento e 
movimento escolar, que correspondem a 2ª Etapa do Educacenso, até o dia 20 de 
março, obrigação essa que se extrai do conteúdo da presente Constatação e em 
obediência aos dispositivos legais supracitados. 
 
c) Causas: 
Ausência de capacitação dos servidores responsáveis pelos lançamentos das 
informações no sistema Educacenso. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio do Memorando nº 172/2015/DG/Lagarto baseado no memorando nº 
11/2015/CRE a Unidade se manifestou da seguinte forma: 
 
“Em virtude das greves ocorridas, na data do cadastramento da Situação do Aluno no 
EDUCACENSO, o ano letivo de 2014 ainda não havia sido encerrado.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
A resposta apresentada pela Unidade corrobora o achado, uma vez que reconhece a não 
alimentação dos dados no Educacenso, justificando tal conduta o fato do ano letivo de 
2014 não ter sido encerrado. 
 
Ocorre que a 2ª etapa do Censo Escolar, que trata da Situação do aluno, 
compreendendo as atividades de coleta, digitação e exportação dos dados de 
rendimento e movimento escolar pela Internet (no período de 02/02/2015 a 
20/03/2015), utilizando para tal o sistema Educacenso, independe de encerramento de 
ano letivo, uma vez que no próprio sistema existe a hipótese específica para o caso 
concreto, qual seja: “curso em andamento”. 
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Ademais, na etapa citada, poderiam também ser informados os dados de movimento 
dos alunos, quais sejam: transferido, deixou de frequentar e falecido.    
 
Cumpre registrar, que a ausência das informações prestadas ao censo escolar pode ter 
sido ter sido causada em virtude da falta de treinamento dos servidores envolvidos e 
responsáveis pelos lançamentos dos dados no Educacenso, conforme foi informado na 
resposta ao Item “c” das Solicitações Complementares da SA nº 022/2015/AUDINT, que 
“No EDUCACENSO 2014, os servidores do Campus Lagarto, responsáveis pela 
alimentação do Sistema não receberam capacitação presencial para tal tarefa, porém, 
houve uma reunião na Secretaria Municipal de Educação do Município de Lagarto 
orientando os Coordenadores de Registro Escolar sobre prazos, dúvidas e quaisquer 
dificuldades no Sistema.”. 
 
Assim sendo, as manifestações apresentadas foram satisfatórias em parte, mas não 
tiveram o condão de afastar a constatação, permanecendo em igual termo. 
 
Recomendação 001: 
Informar, tempestivamente, os dados do censo escolar no sistema Educacenso, 
mormente quanto à 2ª Etapa – Módulo Situação do Aluno. 
 
Recomendação 002: 
Capacitar todos os servidores responsáveis pelos lançamentos das informações no 
sistema Educacenso. 
 
 
CONSTATAÇÃO 011:  
Divergências entre as informações do Q-Acadêmico/Educacenso com as registradas no 
SISTEC. 
  
a) Evidências: 
Resolução nº 3, de 30 de setembro de 2009 CNE/CEB; 
Manual do SISTEC; 
Consultas aos sistemas Q-Acadêmico, Educacenso e Sistec; 
Manual de Rotinas e Procedimentos da CRE, Aprovado pela Resolução n° 
14/2014/CS/IFS. 
 
b) Fato: 
Comparando as informações do Q-Acadêmico/Educacenso com as registradas no SISTEC, 
das turmas da amostra, no tocante ao movimento (Transferido, Deixou de frequentar ou 
Falecido) verificou-se que a aluna de matrícula 20112LEMC0019 (Turma 
20141.LEMC.4N) em que pese ter sido efetuado o cancelamento do curso desde 
05/12/2014 (informações extraídas do Q-Acadêmico) ainda consta no SISTEC com o 
status de aluna “em curso”. 
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É sabido que o sistema acadêmico (Q-Acadêmico) deve, semestralmente, passar por 
uma atualização completa, verificando e eliminado pendências, conforme estatuído no 
subitem 2.1 do Manual de Rotinas e Procedimentos da CRE (Aprovado pela Resolução n° 
14/2014/CS) que trata da atualização do sistema acadêmico, in verbis: 
 

Semestralmente, o sistema acadêmico deve passar por uma 
atualização completa, verificando e eliminando pendências, tais como 
fechamento de períodos anteriores ainda abertos, e lançamento da 
evasão para os alunos que não renovaram a matrícula ou que 
desistiram em semestre anterior, sempre de acordo com o 
regulamento vigente. A atualização é importante para que os 
relatórios gerências estejam os mais fiéis possíveis à realidade 
acadêmica. (negritou-se) 

 
Além disto, o supracitado manual de rotinas determina que posteriormente a 
atualização do sistema acadêmico, deve ser feito os ajustes necessários no SISTEC, com 
exceção dos procedimentos de cancelamento de curso, conclusão, evasão, 
transferências e matrícula de ingressantes fora do período, que, nestes casos, devem ser 
registrados no SISTEC à medida que ocorrerem, conforme subitem 2.2 que trata da 
atualização do SISTEC, ipsis litteris:  
 

Após a atualização do sistema acadêmico, devem ser emitidos 
relatórios a fim de verificar a compatibilidade com o SISTEC, fazendo os 
ajustes necessários. Os procedimentos de: cancelamento de curso, 
conclusão, evasão, transferências e matrícula de ingressantes fora do 
período, devem ser registrados no SISTEC a medida que ocorrerem. 
(negritou-se) 

 
Cumpre anotar, o que diz o art. 2º da Resolução CNE/CEB 3/2009 de 30 de setembro de 
2009: 
 

Art. 2º O cadastramento, no SISTEC, de dados das escolas, de seus 
cursos técnicos de nível médio e correspondentes alunos 
matriculados e concluintes é uma das condições essenciais para 
garantir a validade nacional dos diplomas expedidos e registrados 
na própria instituição de Educação Profissional e Tecnológica, nos 
termos do artigo 36-D da LDB, na redação dada pela Lei nº 
11.741/2008, conforme previsto no artigo 14 da Resolução CNE/CEB 
nº 4/99. (negritou-se) 
 

Ademais, os novos ciclos de matrículas e alunos, bem como as mudanças das situações 
dos alunos já registrados, deverão ser informados ao SISTEC mensalmente, conforme 
se verifica na introdução do Manual do SISTEC3, nestes verbos: 

                                 
3
 Manual SISTEC - Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica Rede 

Federal, Endereço Eletrônico : http://portal.mec.gov.br/sistec. 
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O SISTEC é o Sistema Nacional de Informações da Educação 
Profissional e Tecnológica. Esse sistema é pioneiro e, portanto, 
inovador no País por disponibilizar, mensalmente, informações 
sobre escolas que ofertam cursos técnicos de nível médio, seus 
cursos e alunos desse nível de ensino. (negritou-se) 

 
c) Causas: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles internos adequados para 
atualização das informações prestadas ao SISTEC. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio do Memorando nº 172/2015/DG/Lagarto baseado no memorando nº 
11/2015/CRE a Unidade se manifestou da seguinte forma: 
 
“Devido a grande demanda do Setor de Registro Escolar; das férias do então 
Coordenador, F. F. S., e da ausência de senha de outros servidores, tornou-se inviável a 
atualização dos dados no SISTEC em tempo hábil.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
As justificativas apresentadas pela Unidade corroboram o achado, uma vez que 
reconhecem a não atualização dos dados no SISTEC em tempo hábil. 
 
Assim sendo, as manifestações apresentadas foram satisfatórias em parte, mas não 
tiveram o condão de afastar a constatação, permanecendo nos mesmos termos. 
 
Recomendação 001: 
Atualizar os dados do SISTEC, imediatamente, após as mudanças ocorridas na situação 
do aluno, considerando as informações registradas no sistema acadêmico. 
 
 
CONSTATAÇÃO 012:  
Incompatibilidade entre os alunos que foram contabilizados no Educacenso e os que 
foram registrados nos diários de classe (Q-Acadêmico). 
  
a) Evidências: 
Cartilha Módulo Situação do Aluno – INEP/MEC; 
Portaria nº 316, de 4 de abril de 2007 – MEC; 
Consultas aos sistemas Q-Acadêmico, Educacenso e SISTEC; 
Diários de Classe. 
 
b) Fato: 
Analisando os nomes dos alunos que foram informados ao sistema “Educacenso” em 
comparativo aos registrados nos diários de classe (Extraídos do sistema Q-Acadêmico), 
nas turmas que foram selecionadas para a amostra, verificou-se que não constavam os 
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nomes dos alunos abaixo listados nos diários de classe do 1º Bimestre em nenhuma das 
oito disciplinas das turmas respectivas, embora tenham sido contabilizados no sistema 
Educacenso para essas turmas, conforme se verifica no quadro abaixo: 
 

Aluno Turma Matrícula 
Sistema Q-
Acadêmico 

Educacenso 
Diários 

de 
Classe 

A. C. J. 20141.LEMC.4N 20121LEMC0252 SIM SIM NÃO 

D. S. N. 
20141.LEMC.4V 

20111LEMC0432 SIM SIM NÃO 

J. A. S. 20121LEMC0511 SIM SIM NÃO 

 
Ademais, observou-se que os alunos abaixo relacionados, além de não estarem 
cadastrados no sistema acadêmico (Q-Acadêmico) e nos diários de classe do 1º Bimestre 
em nenhuma das oito disciplinas das turmas respectivas, ainda assim foram 
contabilizados no Educacenso como alunos daquelas turmas.  
 

Aluno Turma Matrícula 
Sistema Q-
Acadêmico 

Educacenso 
Diários de 

Classe 
C. F. F. 

20141.LEMC.4N 

- NÃO SIM NÃO 

J. G. S. J. - NÃO SIM NÃO 
P. S. S. L. - NÃO SIM NÃO 
L. S. S. 20141.LEMC.4V - NÃO SIM NÃO 

 
Cumpre registrar, que a Cartilha Módulo Situação do Aluno, disponibilizada pelo Inep e 
MEC serve para orientar e conceituar as informações que devem ser declaradas pelo IFS 
ao Educacenso, destacando nas págs 2 e 3, orientações para preenchimento, nestes 
termos: 
 

As informações declaradas no módulo Situação do Aluno devem ter 
como referência a documentação existente na escola, tais como 
diários de classe, livros de frequência, históricos escolares, entre 
outros, garantindo, assim, a máxima confiabilidade no 
preenchimento do Censo Escolar. Além disso, essa documentação 
pode ser solicitada a qualquer momento pelo MEC, pelo Inep, pelo 
Ministério Público e/ou por órgãos de controle, acompanhamento e 
fiscalização. 
A inclusão de informação inadequada, se comprovada omissão ou 
comissão, dolo ou culpa, pode ocasionar processos administrativos, 
civis e penais, de acordo com a Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992, 
que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos em 
exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração 
pública direta, indireta ou fundacional. Assim, as informações 
declaradas nesta etapa devem ser condizentes com a realidade da 
escola no término do ano letivo. (grifou-se) 
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Igualmente, destaca-se o responsável pela veracidade das informações declaradas ao 
Censo Escolar no sistema "Educacenso", conforme art. 4º, I da Portaria nº 316, de 4 de 
abril de 2007 do MEC, nestas palavras: 
 

Art. 4º Para execução do processo censitário, caberão as seguintes 
atribuições e responsabilidades: 
I - aos diretores e dirigentes dos estabelecimentos de ensino público e 
privado, responder ao Censo Escolar no sistema "Educacenso", 
responsabilizando-se pela veracidade das informações declaradas; 
(negritou-se) 

 
c) Causas: 
Ausência de capacitação dos servidores responsáveis pelos lançamentos das 
informações no sistema Educacenso. 
 
d) Manifestação da Unidade 
Por meio do Memorando nº 172/2015/DG/Lagarto baseado no memorando nº 
11/2015/CRE a Unidade se manifestou da seguinte forma: 
 
“1. O aluno A. C. J. - 20121LEMC0252, foi inserido no EDUCACENSO no 4º (quarto) 
período, devido ao fato de que se encontrava também matriculado no Sistema 
Acadêmico no 4º (quarto) período, porém pagando a disciplina Máquinas Hidráulicas, do 
2º (segundo). Cumpre salientar que o Sistema Acadêmico é automático na atualização 
da turma do aluno quando este é aprovado. 
2. O aluno D. S. N. - 20111LEMC0432, foi cadastrado no EDUCACENSO na turma do 4º 
(quarto) período e não se encontrava nos diários devido ao fato de que este renovou a 
sua matrícula on line, no Sistema Acadêmico, porém não procurou o Setor de Registro 
Escolar para a inclusão das disciplinas que desejava cursar. 
3. O aluno J. A. S. - 20121LEMC0511, encontrava-se matriculado no 4º (quarto) período, 
porém pagando a disciplina Materiais, do 1º (primeiro) período. 
4. O aluno C. F. F. encontra-se registrado no EDUCACENSO devido ao fato do mesmo 
está matriculado no Sistema Acadêmico sob o nº de matrícula 20101LEMC0248. 
No entanto, ele foi registrado no EDUCACENSO na turma 20141.LEMC.4N porque o 
Sistema Acadêmico havia inserido o referido aluno automaticamente no 4º (quarto) 
período e o então Coordenador do Setor de Registro Escolar, F. F. S., necessitou migrá-lo 
para o 3º (terceiro). 
5. O aluno J. G. S. J. encontra-se registrado no EDUCACENSO devido ao fato do mesmo 
está matriculado no Sistema Acadêmico sob o nº de matrícula 20122LEMC0076. No 
entanto, ele foi registrado no EDUCACENSO na turma 20141.LEMC.4N porque ele foi 
inserido no Sistema Acadêmico no 4º (quarto) período e posteriormente, o então 
Coordenador do Setor de Registro Escolar, F. F. S., necessitou migrá-lo para o 3º 
(terceiro). 
6. O aluno P. S. S. L. encontra-se no Sistema Acadêmico sob o nº de matrícula 
20121LEMC0082, na turma do 3º período, em virtude do próprio Sistema telo avançado 
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para o 4º período. No entanto, o Coordenador F. F. necessitou migrá-lo para a turma do 
3º período. 
7. Por fim, o aluno L. S. S. está matriculado no Sistema Acadêmico sob o nº 
20122LEMC0556, na turma do 4º período noturno, em virtude de o mesmo ter 
solicitado transferência da turma do período vespertino." 

 
e) Análise da Manifestação: 
Analisando as justificativas apresentadas com relação aos 3 (três) alunos, que embora 
estavam cadastrados no Q-Acadêmico não foram encontrados nos diários de classe, 
afirmando a Unidade que tal fato se deu em virtude dos respectivos alunos cursarem 
turmas de períodos anteriores, pois haviam reprovado em algumas disciplinas, esta 
Audint concluiu que, apesar de satisfatória em parte, não rechaçou a constatação.  
 
Outrossim, apesar de o sistema Q-acadêmico lançar automaticamente os alunos em 
turmas de períodos posteriores, deve ser levado em consideração no Q-acadêmico para 
registro no Educacenso a turma em que efetivamente o aluno faz alguma disciplina, 
bem como se o aluno não está vinculado a nenhuma disciplina, não deveria ser 
registrado no Educacenso. 
 
Há de se lembrar o que preceitua a Cartilha Módulo Situação do Aluno, conforme citado 
no fato desta constatação: “As informações declaradas no módulo Situação do Aluno 
devem ter como referência a documentação existente na escola, tais como diários de 
classe, livros de frequência, históricos escolares, entre outros, garantindo, assim, a 
máxima confiabilidade no preenchimento do Censo Escolar. Além disso, essa 
documentação pode ser solicitada a qualquer momento pelo MEC, pelo Inep, pelo 
Ministério Público e/ou por órgãos de controle, acompanhamento e fiscalização.” 
 
Desta forma, a documentação existente na escola que respaldaria o efetivo curso do 
aluno no período 2014/1 encontra-se nas turmas que realmente ele cursava, trocando 
em miúdos, as situações dos discentes acima deveriam ser registradas da seguinte 
forma: 
    

Turma Aluno Matrícula Educacenso 

20141.LEMC.4N A. C. J. 20121LEMC0252 

Deveria ter sido registrado na turma 
da única disciplina que ele cursava 

no período 2014/1, qual seja: 
Máquinas Hidráulicas, do 2º 

(segundo) período, pois seria a única 
que ele teria documentação 

comprobatória de que cursou o 
período.  

20141.LEMC.4V 

D. S. N. 20111LEMC0432 

Não deveria ter sido registrado no 
Educacenso porque ele embora 

tenha se matriculado não escolheu 
nenhuma disciplina para cursar. 

J. A. S. 20121LEMC0511 
Deveria ter sido registrado na turma 
da única disciplina que ele cursava 
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no período 2014/1, qual seja: 
Materiais, do 1º (primeiro) período, 

pois seria a única que ele teria 
documentação comprobatória de 

que cursou o período. 

  
Com relação aos demais casos, as justificativas apresentadas afugentaram a 
constatação, haja vista as alterações terem ocorrido em datas posteriores à do dia 
nacional do censo escolar, qual seja: 28/05/2014, sendo, portanto, fidedignas as 
informações prestadas ao sistema Educacenso naquela data, conforme quadro abaixo: 
 

Turma Aluno Matrícula Educacenso 

20141.LEMC.4N 

C. F. F. 20101LEMC0248 
Alteração da turma (21/07/2014) ocorreu 
após a data do censo escolar 28/05/2014.   

J. G. S. J. 20122LEMC0076 Alteração da turma (29/07/2014) ocorreu 
após a data do censo escolar 28/05/2014.   

P. S. S. L. 20121LEMC0082 Alteração da turma (21/07/2014) ocorreu 
após a data do censo escolar 28/05/2014.   

20141.LEMC.4V L. S. S. 20122LEMC0556 
Transferência de turma (05/08/2014) 
ocorreu após a data do censo escolar 

28/05/2014.   

 
Finalmente, visando extirpar inconsistências desta natureza, faz mister criar e utilizar 
indicadores de aferição da qualidade, vez que a justificativa dada pelo Câmpus, para a 
letra “d” da SA nº 22/2015/AUDINT de que “O Procurador Institucional do Campus 
Aracaju é responsável para o acompanhamento das informações prestadas ao 
EDUCACENSO.”, não traduz a idéia de indicadores da gestão voltados à aferição da 
qualidade (mormente quanto à fidedignidade) da informação prestada ao Censo Escolar. 
 
Recomendação 001: 
Garantir a fidedignidade dos dados informados ao Educacenso, criando controles 
internos administrativos de conferência, quando da coleta, digitação e exportação dos 
dados. 
 
Recomendação 002: 
Capacitar todos os servidores responsáveis pelo lançamento das informações no 
Educacenso. 
 
Recomendação 003: 
Criar e utilizar indicadores voltados à aferição da qualidade da informação prestada ao 
Censo Escolar. 

 
 
2.4 CÂMPUS ESTÂNCIA 
 
CONSTATAÇÃO 013:  
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Ausência de informações no Educacenso quanto à situação do aluno, no tocante ao 
rendimento e movimento. 
 
a) Evidências: 
Decreto nº 6.425/2008; 
Portaria nº 105 de 13 de março de 2014 – INEP; 
Cartilha Módulo Situação do Aluno – INEP/MEC; 
Portaria nº 316, de 4 de abril de 2007 – MEC; 
Consultas aos sistemas Q-Acadêmico, Educacenso e Sistec. 
Manual de Rotinas e Procedimentos da CRE, Aprovado pela Resolução n° 
14/2014/CS/IFS. 
 
b) Fato: 
Analisando as informações prestadas ao Educacenso, registrou-se a tempestividade do 
Câmpus Estância no cumprimento dos prazos estabelecidos pelo Inep na Portaria nº 
105, de 13 de março de 2014 – INEP, para declarar as informações no Módulo Situação 
do Aluno - 2ª Etapa, qual seja:  

 
Art. 1º Estabelecer as datas e os respectivos responsáveis para as 2 
(duas) etapas de coleta e atividades do processo de execução do Censo 
Escolar da Educação Básica de 2014, que será realizado via Internet em 
todo o território nacional: 
(...) 
II - na 2ª etapa do Censo Escolar, ficam definidas as seguintes 
atividades: 
(...) 
b) período de coleta, digitação e exportação dos dados de 
rendimento e movimento escolar pela Internet. 
Data Inicial: 02/02/15 
Data Final: 20/03/15 
Responsáveis: Diretor, Responsável pela escola ou pelo Sistema 
Educacional Informatizado; (negritou-se) 
 

No entanto, em que pese a tempestividade das ações, verificou-se que na turma que 
serviu de base para a amostra, qual seja, 20141.EELT.4M,  não foi informada a situação 
do aluno no Educacenso, no tocante ao movimento (Transferido, Deixou de frequentar, 
Falecido). 
 
Convém destacar, que o subitem 2.3 do Manual de Rotinas e Procedimentos da CRE 
(Aprovado pela Resolução n° 14/2014/CS) que trata do cadastramento do Censo, 
estabelece que as informações fornecidas ao sistema Educacenso devem considerar os 
dados presentes no Sistema Acadêmico, in verbis: 
 

O cadastramento e atualização do Censo Escolar deve seguir os 
padrões exigidos pelo MEC, definidos em documento próprio e com 



                                                          RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 002/2015 

                                                         FIDEDIGNIDADE DE DADOS NA 

FERRAMENTA EDUCACENSO 
 

 

39      Rua Francisco Portugal, 150, Salgado Filho. 49020-390 - Aracaju/Sergipe 
                                    Tel.: (79) 3711-1854/1880, email: audint@ifs.edu.br                      
 

 

calendário definidos, levando-se em consideração os dados presentes 
no Sistema Acadêmico. (negritou-se) 

 
 

Cumpre registrar também que a Cartilha Módulo Situação do Aluno, disponibilizada pelo 
Inep e MEC serve para orientar e conceituar as informações que devem ser declaradas 
pelo IFS ao Educacenso, destacando nas págs 2 e 3, orientações para preenchimento, 
nestes termos: 
 

As informações declaradas no módulo Situação do Aluno devem ter 
como referência a documentação existente na escola, tais como 
diários de classe, livros de frequência, históricos escolares, entre 
outros, garantindo, assim, a máxima confiabilidade no 
preenchimento do Censo Escolar. Além disso, essa documentação 
pode ser solicitada a qualquer momento pelo MEC, pelo Inep, pelo 
Ministério Público e/ou por órgãos de controle, acompanhamento e 
fiscalização. 
A inclusão de informação inadequada, se comprovada omissão ou 
comissão, dolo ou culpa, pode ocasionar processos administrativos, 
civis e penais, de acordo com a Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992, 
que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos em 
exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração 
pública direta, indireta ou fundacional. Assim, as informações 
declaradas nesta etapa devem ser condizentes com a realidade da 
escola no término do ano letivo. (grifou-se) 

 

Igualmente, destaca-se o responsável pela veracidade das informações declaradas ao 
Censo Escolar no sistema "Educacenso", conforme art. 4º, I da Portaria nº 316, de 4 de 
abril de 2007 do MEC, nestas palavras: 
 

Art. 4º Para execução do processo censitário, caberão as seguintes 
atribuições e 
responsabilidades: 
I - aos diretores e dirigentes dos estabelecimentos de ensino público e 
privado, responder ao Censo Escolar no sistema "Educacenso", 
responsabilizando-se pela veracidade das informações declaradas; 
(negritou-se) 
 

 

c) Causas: 
Ausência de capacitação do servidor responsável pelo lançamento das informações no 
Educacenso. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Através de e-mail da Coordenação de Registro Escolar do Campus Estância, enviado em 
22/04/2015, a Unidade se manifestou da seguinte forma: 
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“Os prazos determinados pelo Inep na portaria nº 105, de 13 de março de 2014 – INEP 
foram observados rigorosamente por esta coordenadoria conforme Memorando 
eletrônico em anexo Nº 29/2015 – CRE –EST encaminhado à Procuradoria Educacional 
Institucional em 18/03/2015, informando a conclusão de preenchimento do Censo 
sobre o rendimento e movimento escolar no Sistema Educacenso.  
 
A turma que serviu de base para a amostra, 20141.EELT.4M, as informações foram 
prestadas conforme instruções na Cartilha Módulo Situação do aluno – INEP/MEC e 
Vídeo Rendimento e movimento do aluno INEP/MEC. Ao informar o rendimento do 
aluno ( Aprovado X Reprovado ) o campo MOVIMENTO ( Transferido, Deixou de 
frequentar, falecido ) ficam desabilitados conforme vídeo e relatório rendimento e 
movimento anexos.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
Diante dos esclarecimentos prestados pela Coordenação de Registro Escolar, quanto à 
situação do aluno no tocante ao movimento, restou claro que o próprio sistema 
Educacenso desabilita o seu preenchimento. 
 
Sendo assim, a Audint acata a manifestação apresentada, não emitindo recomendação 
para a constatação em tela. 

 

 
CONSTATAÇÃO 014:  
Divergências entre as informações do Q-Acadêmico/Educacenso com as registradas no 
SISTEC. 
  
a) Evidências: 
Resolução nº 3, de 30 de setembro de 2009 CNE/CEB; 
Manual SISTEC; 
Consultas aos sistemas Q-Acadêmico, Educacenso e Sistec; 
Manual de Rotinas e Procedimentos da CRE, Aprovado pela Resolução n° 
14/2014/CS/IFS. 
 
b) Fato: 
Comparando as informações do Q-Acadêmico/Educacenso com as registradas no SISTEC, 
das turmas da amostra, no tocante ao movimento (Transferido, Deixou de frequentar ou 
Falecido), verificou-se que há divergências de informações sobre a situação dos alunos 
listados abaixo: 
 

Matrícula do Aluno (a) Q-Acadêmico Educacenso SISTEC 

20121EELT0022 Trancado Sem dados Em curso 

20122EELT0245 Trancado Sem dados Em curso 

20122EELT0040 Trancado Sem dados Em curso 

20122EELT0164  Trancado Sem dados Em curso 

20122EELT0113 Trancado Sem dados Em curso 
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É sabido que o sistema acadêmico (Q-Acadêmico) deve, semestralmente, passar por 
uma atualização completa, verificando e eliminado pendências, conforme estatuído no 
subitem 2.1 do Manual de Rotinas e Procedimentos da CRE (Aprovado pela Resolução n° 
14/2014/CS) que trata da atualização do sistema acadêmico, in verbis: 
 

Semestralmente, o sistema acadêmico deve passar por uma 
atualização completa, verificando e eliminando pendências, tais como 
fechamento de períodos anteriores ainda abertos, e lançamento da 
evasão para os alunos que não renovaram a matrícula ou que 
desistiram em semestre anterior, sempre de acordo com o 
regulamento vigente. A atualização é importante para que os 
relatórios gerências estejam os mais fiéis possíveis à realidade 
acadêmica. (negritou-se) 

 
Além disto, o supracitado manual de rotinas determina que posteriormente a 
atualização do sistema acadêmico, deve ser feito os ajustes necessários no SISTEC, com 
exceção dos procedimentos de cancelamento de curso, conclusão, evasão, 
transferências e matrícula de ingressantes fora do período, que, nestes casos, devem ser 
registrados no SISTEC à medida que ocorrerem, conforme subitem 2.2 que trata da 
atualização do SISTEC, ipsis litteris:  
 

Após a atualização do sistema acadêmico, devem ser emitidos 
relatórios a fim de verificar a compatibilidade com o SISTEC, fazendo os 
ajustes necessários. Os procedimentos de: cancelamento de curso, 
conclusão, evasão, transferências e matrícula de ingressantes fora do 
período, devem ser registrados no SISTEC a medida que ocorrerem. 
(negritou-se) 

 
Cumpre anotar, o que diz o art. 2º da Resolução CNE/CEB 3/2009 de 30 de setembro de 
2009: 
 

Art. 2º O cadastramento, no SISTEC, de dados das escolas, de seus 
cursos técnicos de nível médio e correspondentes alunos 
matriculados e concluintes é uma das condições essenciais para 
garantir a validade nacional dos diplomas expedidos e registrados 
na própria instituição de Educação Profissional e Tecnológica, nos 
termos do artigo 36-D da LDB, na redação dada pela Lei nº 
11.741/2008, conforme previsto no artigo 14 da Resolução CNE/CEB 
nº 4/99. (negritou-se) 
 

Ademais, os novos ciclos de matrículas e alunos, bem como as mudanças das situações 
dos alunos já registrados, deverão ser informados ao SISTEC mensalmente, conforme 
se verifica na introdução do Manual do SISTEC4, nestes verbos: 

                                 
4
 Manual SISTEC - Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica Rede 

Federal, Endereço Eletrônico : http://portal.mec.gov.br/sistec. 
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O SISTEC é o Sistema Nacional de Informações da Educação 
Profissional e Tecnológica. Esse sistema é pioneiro e, portanto, 
inovador no País por disponibilizar, mensalmente, informações 
sobre escolas que ofertam cursos técnicos de nível médio, seus 
cursos e alunos desse nível de ensino. (negritou-se) 

 
c) Causas: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles internos adequados para 
atualização das informações prestadas ao SISTEC. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Através de e-mail da Coordenação de Registro Escolar (CRE) do Campus Estância, 
enviado em 22/04/2015, a Unidade se manifestou da seguinte forma: 
 
“Aluno Trancado para o Q. Acadêmico não é aluno trancado para o SISTEC, para o 
SISTEC ele é aluno em curso, matriculado. O sistema sistec não disponibiliza a opção 
TRNCADO. Em anexo página do SISTEC. 
 
Quanto à informação “sem dados no sistema Educacenso” referente aos alunos 
20121EELT0022, 20122EELT0245, 20122EELT0040, 20122EELT0164 e 20122EELT0113, o 
relatório gerado pelo sistema Educacenso em 29/07/2014 nos mostra que as 
informações foram prestadas. Em anexo o relatório da turma emitido do sistema 
Educacenso – INEP/MEC.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
Diante dos esclarecimentos prestados pela Coordenação de Registro Escolar, quanto à 
falta de disponibilidade no SISTEC da opção “trancado”, restou claro que a divergência 
de informações entre os sistemas Educacenso, Q-Acadêmico e SISTEC se dá por uma 
limitação do próprio SISTEC. 
 
Quanto ao esclarecimento sobre a falta de dados no Educacenso, esta auditoria 
pretendeu questionar com a constatação o porquê de os alunos mencionados não 
estarem classificados como “Deixou de freqüentar” ao invés de “Reprovados”, já que a 
mudança de situação dos alunos ocorreu antes da 2ª etapa do Educacenso.  

Em conversa com a coordenadora da CRE, nos foi informado que a opção “Deixou de 
freqüentar” refere-se a aluno que “abandonou a escola antes do término do ano letivo, 
sem requerer formalmente a transferência”, segundo Cartilha Módulo Situação do 
Aluno, disponibilizada pelo INEP. 

 
Sendo assim, a Audint acata a manifestação apresentada, não emitindo recomendação 
para a constatação em tela. 
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CONSTATAÇÃO 015:  
Incompatibilidade entre os alunos que foram contabilizados no Educacenso e os que 
foram registrados nos diários de classe (Q-Acadêmico). 
  
a) Evidências: 
Cartilha Módulo Situação do Aluno – INEP/MEC; 
Portaria nº 316, de 4 de abril de 2007 – MEC; 
Consultas aos sistemas Q-Acadêmico, Educacenso e Sistec; 
Diários de Classe. 
 
b) Fato: 
Analisando os nomes dos alunos que foram informados ao sistema “Educacenso” em 
comparativo aos registrados nos diários de classe (Q-Acadêmico), na turma que foi 
selecionada para a amostra, qual seja, 20141.EELT.4M, foi verificado que os seguintes 
alunos não constam nos diários de classe do 1º Bimestre do semestre 2014.1: 
20121EELT0022, 20122EELT0164, 20121EELT0286 e 20122EELT0113, embora tenham 
sido contabilizados como alunos da turma em questão. 
 
Cumpre registrar, que a Cartilha Módulo Situação do Aluno, disponibilizada pelo Inep e 
MEC serve para orientar e conceituar as informações que devem ser declaradas pelo IFS 
ao Educacenso, destacando nas págs 2 e 3, orientações para preenchimento, nestes 
termos: 
 

As informações declaradas no módulo Situação do Aluno devem ter 
como referência a documentação existente na escola, tais como 
diários de classe, livros de frequência, históricos escolares, entre 
outros, garantindo, assim, a máxima confiabilidade no 
preenchimento do Censo Escolar. Além disso, essa documentação 
pode ser solicitada a qualquer momento pelo MEC, pelo Inep, pelo 
Ministério Público e/ou por órgãos de controle, acompanhamento e 
fiscalização. 
A inclusão de informação inadequada, se comprovada omissão ou 
comissão, dolo ou culpa, pode ocasionar processos administrativos, 
civis e penais, de acordo com a Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992, 
que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos em 
exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração 
pública direta, indireta ou fundacional. Assim, as informações 
declaradas nesta etapa devem ser condizentes com a realidade da 
escola no término do ano letivo. (grifou-se) 

 

Igualmente, destaca-se o responsável pela veracidade das informações declaradas ao 
Censo Escolar no sistema "Educacenso", conforme art. 4º, I da Portaria nº 316, de 4 de 
abril de 2007 do MEC, nestas palavras: 
 

Art. 4º Para execução do processo censitário, caberão as seguintes 
atribuições e 
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responsabilidades: 
I - aos diretores e dirigentes dos estabelecimentos de ensino público e 
privado, responder ao Censo Escolar no sistema "Educacenso", 
responsabilizando-se pela 
veracidade das informações declaradas; (negritou-se) 

 
 
c) Causas: 
Intempestividade na atualização da situação do aluno nos sistemas internos e não 
observância da fidedignidade dos lançados no Educacenso. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Através de e-mail da Coordenação de Registro Escolar (CRE) do Campus Estância, 
enviado em 22/04/2015, a Unidade se manifestou da seguinte forma: 
 
“A coleta das informações para o Censo Escolar leva em consideração uma data de 
referência. De acordo com a Portaria nº 264 de 26 de março de 2007, a data de 
referência do Censo Escolar é a última quarta-feira do mês de maio de cada ano. Em 
2014, dia 28/05/2014. Dessa forma, os dados informados ao sistema Educacenso devem 
refletir a realidade da escola nessa data.  
 
Os alunos 201022EELT0164 e 201022EELT0113 na data de referência do censo 2014 
eram alunos regularmente matriculados e posteriormente requereram trancamento de 
matricula que tiveram os pedidos de Trancamentos deferidos, em 14/07/2014 para 
201022EELT0113 e em 01/08/2014 para 201022EELT0164. Por esta razão não constam 
nos diários de classe. A seguir tela do Q. Acadêmico referente aos alunos. 
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Os alunos 20121EELT0022 e 20121EELT0286 faziam parte da turma 20141.EELT.4M. Os 
referidos alunos deveriam ter concluído o curso em 2013.2, mas em virtude de uma 
dependência do 3º período, o sistema levou os mesmos para a turma do 4º período e 
matriculou-os na dependência em um diário do 3º período. A seguir tela da turma. 
Observem que eles estão fora dos diários, mas inclusos na turma.” 
 

 
 
Diário em que os mesmos estão matriculados em 2014.1. 
 

 
 
e) Análise da Manifestação: 
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Diante dos esclarecimentos prestados pela Coordenação de Registro Escolar, quanto à 
ausência dos alunos com matrículas trancadas nos diários de classe, a Audint entende 
satisfatória a manifestação. 
 
Analisando as justificativas apresentadas com relação aos outros 2 (dois) alunos de 
matrículas 201022EELT0164 e 201022EELT0113, que embora estavam cadastrados no Q-
Acadêmico não foram encontrados nos diários de classe, afirmando a Unidade que tal 
fato se deu em virtude de uma dependência no período anterior, o sistema levou os 
mesmos para a turma do 4º período e matriculou-os na dependência em um diário do 
3º período, esta Audint concluiu que, apesar de satisfatória em parte, não rechaçou a 
constatação.  
 
Outrossim, apesar de o sistema Q-acadêmico lançar automaticamente os alunos em 
turmas de períodos posteriores, deve ser levado em consideração no Q-acadêmico para 
registro no Educacenso a turma em que efetivamente o aluno faz alguma disciplina. 
 
Há de se lembrar o que preceitua a Cartilha Módulo Situação do Aluno, conforme citado 
no fato desta constatação: “As informações declaradas no módulo Situação do Aluno 
devem ter como referência a documentação existente na escola, tais como diários de 
classe, livros de frequência, históricos escolares, entre outros, garantindo, assim, a 
máxima confiabilidade no preenchimento do Censo Escolar. Além disso, essa 
documentação pode ser solicitada a qualquer momento pelo MEC, pelo Inep, pelo 
Ministério Público e/ou por órgãos de controle, acompanhamento e fiscalização.” 
 
Desta forma, a documentação existente na escola que respaldaria o efetivo curso do 
aluno no período 2014/1 encontra-se nas turmas que realmente ele cursava, trocando 
em miúdos, as situações dos discentes acima deveriam ser registradas da seguinte 
forma: 
    

Turma Matrícula Educacenso 

20141.EELT.4M 

20121EELT0022 

Deveria ter sido registrado na turma da única 
disciplina que ele cursava no período 2014/1, 

qual seja: Eletrônica de Potência, do 3º (terceiro) 
período, pois seria a única que ele teria 

documentação comprobatória de que cursou o 
período.  

20121EELT0286 

Deveria ter sido registrado na turma da única 
disciplina que ele cursava no período 2014/1, 

qual seja: Eletrônica de Potência, do 3º (terceiro) 
período, pois seria a única que ele teria 

documentação comprobatória de que cursou o 
período. 

  
Finalmente, visando extirpar inconsistências desta natureza, faz mister criar e utilizar 
indicadores de aferição da qualidade, vez que a justificativa dada pelo Câmpus, para a 
letra “d” da SA nº 21/2015/AUDINT de que “Quanto aos indicadores de Gestão, 
desconhecemos.”, reforça a idéia de criação de indicadores da gestão voltados à 
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aferição da qualidade (mormente quanto à fidedignidade) da informação prestada ao 
Censo Escolar. 
 
Recomendação: 001 
Garantir a fidedignidade dos dados informados ao Educacenso, criando controles 
internos administrativos de conferência, quando da coleta, digitação e exportação dos 
dados. 
 
Recomendação: 002 
Capacitar todos os servidores responsáveis pelo lançamento das informações no 
Educacenso. 
 
Recomendação 003: 
Criar e utilizar indicadores voltados à aferição da qualidade da informação prestada ao 
Censo Escolar. 
 

 

2.5 CÂMPUS ITABAIANA:  
 
CONSTATAÇÃO 016:  
Ausência de informações no Educacenso quanto à situação do aluno, no tocante ao 
rendimento e movimento. 
 
a) Evidências: 
Decreto nº 6.425/2008; 
Portaria nº 105 de 13 de março de 2014 – INEP; 
Cartilha Módulo Situação do Aluno – INEP/MEC; 
Portaria nº 316, de 4 de abril de 2007 – MEC; 
Consultas aos sistemas Q-Acadêmico, Educacenso e Sistec. 
Manual de Rotinas e Procedimentos da CRE, Aprovado pela Resolução n° 
14/2014/CS/IFS. 
 
b) Fato: 
Analisando as informações prestadas ao Educacenso, registrou-se a tempestividade do 
Câmpus Itabaiana no cumprimento dos prazos estabelecidos pelo Inep na Portaria nº 
105, de 13 de março de 2014 – INEP, para declarar as informações no Módulo Situação 
do Aluno - 2ª Etapa, qual seja:  

 
Art. 1º Estabelecer as datas e os respectivos responsáveis para as 2 
(duas) etapas de coleta e atividades do processo de execução do Censo 
Escolar da Educação Básica de 2014, que será realizado via Internet em 
todo o território nacional: 
(...) 
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II - na 2ª etapa do Censo Escolar, ficam definidas as seguintes 
atividades: 
(...) 
b) período de coleta, digitação e exportação dos dados de 
rendimento e movimento escolar pela Internet. 
Data Inicial: 02/02/15 
Data Final: 20/03/15 
Responsáveis: Diretor, Responsável pela escola ou pelo Sistema 
Educacional Informatizado; (negritou-se) 

 
No entanto, em que pese a tempestividade das ações, verificou-se que nas duas turmas 
que serviram de base para a amostra, quais sejam, 20141.IAGRO.2N e 
20141.SMSIITA.2N não foi informada a situação do aluno no Educacenso, no tocante ao 
rendimento (Aprovado, Reprovado, Concluído). 
 
Convém destacar, que o subitem 2.3 do Manual de Rotinas e Procedimentos da CRE 
(Aprovado pela Resolução n° 14/2014/CS) que trata do cadastramento do Censo, 
estabelece que as informações fornecidas ao sistema Educacenso devem considerar os 
dados presentes no Sistema Acadêmico, in verbis: 
 

O cadastramento e atualização do Censo Escolar deve seguir os 
padrões exigidos pelo MEC, definidos em documento próprio e com 
calendário definidos, levando-se em consideração os dados presentes 
no Sistema Acadêmico. (negritou-se) 

 

Ademais, embora tenha sido informado o movimento (transferido, deixou de frequentar 
e falecido) de quase todos os alunos das turmas da amostra, faltou informar a situação 
do aluno de matrícula 20131SMSIITA0282, que desde 2013/2 tinha deixado de 
frequentar, reprovando por falta em 2013/2, 2014/1, 2014/2, conforme se verifica no Q-
Acadêmico, inclusive com a evasão lançada no sistema dia 09/03/2015.  

 
Cumpre registrar, que a Cartilha Módulo Situação do Aluno, disponibilizada pelo Inep e 
MEC serve para orientar e conceituar as informações que devem ser declaradas pelo IFS 
ao Educacenso, destacando nas págs 2 e 3, orientações para preenchimento, nestes 
termos: 
 

As informações declaradas no módulo Situação do Aluno devem ter 
como referência a documentação existente na escola, tais como 
diários de classe, livros de frequência, históricos escolares, entre 
outros, garantindo, assim, a máxima confiabilidade no 
preenchimento do Censo Escolar. Além disso, essa documentação 
pode ser solicitada a qualquer momento pelo MEC, pelo Inep, pelo 
Ministério Público e/ou por órgãos de controle, acompanhamento e 
fiscalização. 
 
A inclusão de informação inadequada, se comprovada omissão ou 
comissão, dolo ou culpa, pode ocasionar processos administrativos, 
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civis e penais, de acordo com a Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992, 
que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos em 
exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração 
pública direta, indireta ou fundacional. Assim, as informações 
declaradas nesta etapa devem ser condizentes com a realidade da 
escola no término do ano letivo. (grifou-se) 

 

Igualmente, destaca-se o responsável pela veracidade das informações declaradas ao 
Censo Escolar no sistema "Educacenso", conforme art. 4º, I da Portaria nº 316, de 4 de 
abril de 2007 do MEC, nestas palavras: 
 

Art. 4º Para execução do processo censitário, caberão as seguintes 
atribuições e responsabilidades: 
I - aos diretores e dirigentes dos estabelecimentos de ensino público e 
privado, responder ao Censo Escolar no sistema "Educacenso", 
responsabilizando-se pela veracidade das informações declaradas; 
(negritou-se) 

 

c) Causas: 
Não se aplica. 

d) Manifestação da Unidade: 

Através de e-mail da Direção Geral do Campus Itabaiana, enviado em 20/04/2015, a 
Unidade se manifestou da seguinte forma: 
 
“Na presente constatação, referente às informações inseridas no Educacenso, na qual as 
turmas 20141.IAGRO.2N e 20141.SMSIITA.2N foram tomadas como amostra,  evidencia-
se que não foi informado o rendimento (Aprovado, Reprovado, Concluído) do aluno. 
 
De fato, este campo não se encontra preenchido uma vez em que o sistema eletrônico 
do Educacenso não permite a marcação simultânea do campo “Curso em Andamento” 
com quaisquer outros. Ademais, de acordo com a Cartilha Módulo Situação do Aluno 
(INEP/MEC), página 7, evidencia-se a não obrigatoriedade do preenchimento do campo 
“Rendimento” uma vez não tendo sido finalizado o referido curso profissionalizante, 
nestas palavras: 
Geralmente, a EJA e a educação profissional apresentam organização e 
desenvolvimento diferenciado no que se refere à duração do período letivo, portanto, a 
informação de rendimento do aluno deve ser preenchida apenas ao final da etapa de 
ensino. Se a etapa ainda não terminou — não existindo, deste modo, a informação de 
rendimento —, a opção é “Curso em andamento”. 
Além disso, essa questão foi levantada no treinamento, onde foi informado que os 
dados para curso técnico profissionalizante são registrados de forma distinta. Um e-mail 
enviado pela Secretaria de Estado da Educação de Sergipe (SEED) esclarece este ponto, 
referente à situação final do aluno do curso técnico, nestes termos:  
Se o aluno finalizou a ano letivo 2014 e não necessitará cursar mais nenhuma outra 
etapa do curso técnico profissionalizante, será registrado "aprovado e concluinte". Se 
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reprovou, registrará "reprovado". Se o aluno finalizou o ano letivo 2014 e ainda terá que 
cursar mais uma etapa para concluir o Ensino Médio Profissionalizante, deverá registrar 
"CA - Curso em andamento". Essa é a lógica. Como os alunos do IFS, excepcionalmente 
do Ensino Médio Integrado, possuem mais um ano/série para cursar (4ª série) e assim 
poder finalizar o Ensino Médio, deverá registrar "aprovado e não concluinte". Em 2015, 
esses mesmos alunos serão vinculados na etapa do Ensino Médio Integrado - 4ª série. 
Outro ponto considerado refere-se à situação do aluno de matrícula 20131SMSIITA0282, 
recentemente evadido, reprovado por faltas no período 2013/2 e nos dois períodos 
subsequentes, o qual não se encontrava devidamente cadastrado como “deixou de 
frequentar” no campo “movimento” presente no formulário do Educacenso. O ocorrido 
já foi prontamente modificado no sistema. Convém salientar, porém, que o processo de 
evasão do mesmo aluno tornou-se efetivado em 09/03/2015, como mencionado por 
Vossa Senhoria, uma vez em que o censo é referente ao ano de 2014.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
A justificativa apresentada quanto à ausência de informações de rendimento dos alunos 
das duas turmas (2º período) da amostra no sistema Educacenso afastou a constatação 
para este ponto, vez que por se tratar de educação profissional (Cursos técnicos 
subsequentes – de 4 períodos) o rendimento só deve ser informado ao final da etapa de 
ensino, conforme se verifica na questão 14 das Perguntas Frequentes5, referente a 2ª 
Etapa do Censo Escolar – Situação do Aluno, a seguir transcrita:  
 

14 - Quando utilizar a opção Curso em Andamento? 
A opção Curso em Andamento deverá ser informada para as 
matrículas da educação de jovens e adultos e educação profissional 
enquanto a etapa de ensino ainda estiver em curso. Lembrando que o 
rendimento deve ser informado apenas ao final da etapa de ensino. 
Importante! Entende-se por etapa de ensino na modalidade EJA: 
Ensino Fundamental anos iniciais (1ª a 4ª série) 
Ensino Fundamental anos finais (5ª a 8ª série) 
Ensino Fundamental Projovem 
Urbano 
Ensino Médio 
Integrada ao ensino fundamental – FIC 
Integrada ao ensino médio  

 
No tocante ao movimento, a resposta apresentada pela Unidade corrobora o achado, 
uma vez que reconhece a não atualização do Educacenso para a matrícula citada, 
embora fosse verificado que o procedimento já foi realizado, posteriormente a 
constatação.  
 
Ademais, como a data de formalização da Evasão do aluno citado ocorreu em 
09/03/2015 (há poucos dias para o término do prazo de alimentação dos dados) e o 
período de coleta, digitação e exportação dos dados de rendimento e movimento 

                                 
5
 http://portal.inep.gov.br/web/educacenso/situacao-do-aluno/perguntas-frequentes 

http://portal.inep.gov.br/web/educacenso/situacao-do-aluno/perguntas-frequentes
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escolar pela Internet se deu entre 02/02/2015 a 20/03/2015, conforme expresso no Art. 
1º, inciso II, alínea b da Portaria nº 105, de 13 de março de 2014 – INEP, no Módulo 
Situação do Aluno - 2ª Etapa. 
 
Desse modo, as manifestações apresentadas pela Unidade foram satisfatórias e 
afastaram a constatação. 
  
 
CONSTATAÇÃO 017:  
Divergências entre as informações do Q-Acadêmico/Educacenso com as registradas no 
SISTEC. 
  
a) Evidências: 
Resolução nº 3, de 30 de setembro de 2009 CNE/CEB; 
Manual SISTEC; 
Consultas aos sistemas Q-Acadêmico, Educacenso e Sistec; 
Manual de Rotinas e Procedimentos da CRE, Aprovado pela Resolução n° 
14/2014/CS/IFS. 
 
b) Fato: 
Comparando as informações do Q-Acadêmico/Educacenso com as registradas no SISTEC, 
das turmas da amostra, no tocante ao movimento (Transferido, Deixou de frequentar ou 
Falecido) verificou-se que a aluna de matrícula 20132SMSIITA0289 em que pese ter 
efetuado o trancamento do período 2014/1 desde 06/03/2014 e o cancelamento do 
período 2014/2 desde 08/09/2014 (informações extraídas do Q-Acadêmico) ainda 
consta no SISTEC com o status de aluna “em curso”. 
 
É sabido que o sistema acadêmico (Q-Acadêmico) deve, semestralmente, passar por 
uma atualização completa, verificando e eliminado pendências, conforme estatuído no 
subitem 2.1 do Manual de Rotinas e Procedimentos da CRE (Aprovado pela Resolução n° 
14/2014/CS) que trata da atualização do sistema acadêmico, in verbis: 
 

Semestralmente, o sistema acadêmico deve passar por uma 
atualização completa, verificando e eliminando pendências, tais como 
fechamento de períodos anteriores ainda abertos, e lançamento da 
evasão para os alunos que não renovaram a matrícula ou que 
desistiram em semestre anterior, sempre de acordo com o 
regulamento vigente. A atualização é importante para que os 
relatórios gerências estejam os mais fiéis possíveis à realidade 
acadêmica. (negritou-se) 

 
Além disto, o supracitado manual de rotinas determina que posteriormente a 
atualização do sistema acadêmico, deve ser feito os ajustes necessários no SISTEC, com 
exceção dos procedimentos de cancelamento de curso, conclusão, evasão, 
transferências e matrícula de ingressantes fora do período, que, nestes casos, devem ser 
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registrados no SISTEC à medida que ocorrerem, conforme subitem 2.2 que trata da 
atualização do SISTEC, ipsis litteris:  
 

Após a atualização do sistema acadêmico, devem ser emitidos 
relatórios a fim de verificar a compatibilidade com o SISTEC, fazendo os 
ajustes necessários. Os procedimentos de: cancelamento de curso, 
conclusão, evasão, transferências e matrícula de ingressantes fora do 
período, devem ser registrados no SISTEC a medida que ocorrerem. 
(negritou-se) 

 
Cumpre anotar, o que diz o art. 2º da Resolução CNE/CEB 3/2009 de 30 de setembro de 
2009: 
 

Art. 2º O cadastramento, no SISTEC, de dados das escolas, de seus 
cursos técnicos de nível médio e correspondentes alunos 
matriculados e concluintes é uma das condições essenciais para 
garantir a validade nacional dos diplomas expedidos e registrados 
na própria instituição de Educação Profissional e Tecnológica, nos 
termos do artigo 36-D da LDB, na redação dada pela Lei nº 
11.741/2008, conforme previsto no artigo 14 da Resolução CNE/CEB 
nº 4/99. (negritou-se) 
 

Ademais, os novos ciclos de matrículas e alunos, bem como as mudanças das situações 
dos alunos já registrados, deverão ser informados ao SISTEC mensalmente, conforme 
se verifica na introdução do Manual do SISTEC6, nestes verbos: 

 

O SISTEC é o Sistema Nacional de Informações da Educação 
Profissional e Tecnológica. Esse sistema é pioneiro e, portanto, 
inovador no País por disponibilizar, mensalmente, informações 
sobre escolas que ofertam cursos técnicos de nível médio, seus 
cursos e alunos desse nível de ensino. (negritou-se) 

 
c) Causas: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles internos adequados para 
atualização das informações prestadas ao SISTEC. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Através de e-mail da Direção Geral do Campus Itabaiana, enviado em 20/04/2015, a 
Unidade se manifestou da seguinte forma: 
 
“No que se refere à incoerência entre os dados encontrados no Q-
Acadêmico/Educacenso e o SISTEC, especificamente da aluna de matrícula 
20132SMSIITA0289, esta se encontra desfeita. 

                                 
6
 Manual SISTEC - Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica Rede 

Federal, Endereço Eletrônico : http://portal.mec.gov.br/sistec. 
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De acordo com a Coordenadora de Registro Escolar anterior do campus Itabaiana, que 
esteve em exercício até 27/10/2014 (Portaria 3013 de 31 de outubro de 2014), a mesma 
não obteve um treinamento formal sobre o registro de alunos no SISTEC, mas foi 
comunicada informalmente de que as matrículas trancadas não precisariam ser 
registradas, por não conter um ícone específico e pelo fato de presumir-se que o aluno 
voltaria no período seguinte.  
Sendo assim, a aluna de matrícula 20132SMSIITA0289 apenas solicitou o seu 
desligamento no dia 08/09/2014, não havendo, assim, tempo hábil para realizar o seu 
lançamento no SISTEC, tendo em vista que este procedimento sempre era feito ao final 
do semestre, momento em que a Coordenadora anterior já tinha sido removida para o 
Campus Lagarto.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
A resposta apresentada pela Unidade corrobora o achado, uma vez que reconhece a não 
atualização do Sistec tempestivamente, pois a aluna foi desligada em 08/09/2014 e até 
meados de abril de 2015, ou seja, 07 (sete) meses após, constava no sistema o status 
“em curso”. 
 
Assim sendo, as manifestações apresentadas foram satisfatórias em parte, mas não 
tiveram o condão de afastar a constatação, permanecendo em igual termo. 
 
Recomendação 001: 
Atualizar os dados do SISTEC, imediatamente, após as mudanças ocorridas na situação 
do aluno, considerando as informações registradas no sistema acadêmico. 
 
 
CONSTATAÇÃO 018:  
Incompatibilidade das informações prestadas ao Educacenso, haja vista não 
considerarem os alunos matriculados e com frequência regular. 
 
a) Evidências: 
Portaria nº 264 de 26 de março de 2007 - MEC; 
Portaria nº 316, de 4 de abril de 2007 – MEC; 
Consultas aos sistemas Q-Acadêmico, Educacenso e Sistec; 
Diários de Classe. 
 
b) Fato: 
Analisando as informações prestadas ao Educacenso, referente às turmas 
20141.IAGRO.2N  e 20141.SMSIITA.2N verificou-se que embora os alunos de matrículas 
20132IAGRO0020, 20131IAGRO0146, 20131SMSIITA0266 e 20132SMSIITA0297 não 
frenquentavam regularmente a escola (conforme diários de classe do 1º e 2º Bimestre 
do período 2014/1) no dia de referência do censo (28/05/2014), foram informados ao 
Educacenso como alunos regulares. 
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Ocorre que o art. 6º da Portaria nº 316, de 4 de abril de 2007 do MEC, determina que 
apenas os alunos matriculados e com frequência regular devem ser considerados para o 
censo escolar, nestes termos: 
 

Art. 6º Para efeitos do Censo Escolar, serão considerados os alunos 
matriculados com freqüência regular à escola no Dia Nacional do 
Censo Escolar da Educação Básica, instituído pela Portaria nº- 264, de 
26 de março de 2007. (negritou-se) 

 
Igualmente, cumpre registrar, que a data de referência para as informações prestadas 
ao Censo Escolar foi o dia 28/05/2014, ou seja, a última quarta-feira do mês de maio, 
conforme estabelecem os artigos 2º e 3º da Portaria nº 264 de 26/03/2007 do MEC, 
nestas letras: 
 

Art. 2º Determinar a última quarta-feira do mês de maio, de cada ano, 
como data de referência para as escolas informarem os dados 
educacionais ao Censo Escolar. 
Art. 3º Todos os estabelecimentos de ensino do país deverão 
responder ao Censo Escolar, por meio do sistema "Educacenso", com 
base nessa data de referência. (negritou-se) 

 

c) Causas: 
Intempestividade dos professores nos lançamentos dos diários de classe no sistema 
acadêmico. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Através de e-mail da Direção Geral do Campus Itabaiana, enviado em 20/04/2015, a 
Unidade se manifestou da seguinte forma: 
 
“No tocante às turmas consideradas na constatação 001, os quatro alunos mencionados, 
de matrícula 20132IAGRO0020, 20131IAGRO0146, 20131SMSIITA0266 e 
20132SMSIITA0297, não frequentavam regularmente a escola, de fato. Por conseguinte, 
os mesmos agora se encontram evadidos. Porém, na primeira etapa do censo, a qual 
consiste no cadastro de alunos, realizada em 28/05/2014, estes ainda estavam 
efetivamente matriculados e, portanto, foram inseridos no Educacenso como alunos 
regulares, mesmo não frequentando regularmente as aulas, de acordo com os diários de 
classe do 1º e 2º bimestre do período 2014/1. O ocorrido deveu-se ao fato de que, até a 
data de cadastro, os professores ainda não tinham lançado um número de faltas 
condizente com esta interpretação. Devido a isso, as evasões destes alunos só puderam 
ser formalmente efetivadas entre os dias 22/07 e 12/08/2014. 
Apesar da aparente discrepância, e tendo em vista que o censo compreende todo o ano 
2014, estes mesmos alunos encontram-se devidamente inseridos no campo “deixou de 
frequentar”, presente no formulário eletrônico do Educacenso, assim não invalidando, 
de maneira alguma, a veracidade e robustez dos dados estatísticos fornecidos ao INEP.”  
 
e) Análise da Manifestação: 
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As manifestações apresentadas confirmam a constatação, vez que, embora os alunos 
não estivessem frenquentando, mesmo assim foram contabilizados para o censo, 
justificando esta ocorrência por conta da intempestividade dos lançamentos pelos 
professores dos diários de classe. Sendo assim, em que pese serem satisfatórias as 
justificativas apresentadas, não afastaram a constatação, permanecendo no mesmo 
teor. 
 
Ademais, o art. 76 e seu § único do Regulamento da Organização Didática - ROD 
reformulado por meio da Resolução nº 36/2015/CS/IFS em 20/03/2015 determina que o 
professor deve registrar a frequência do aluno no máximo até 24 (vinte quatro) horas 
após a aula, nestes termos: 

 
Art. 76 A frequência do estudante e o conteúdo devem ser registrados 
pelo professor, no Sistema Acadêmico, no momento de realização da 
aula. Parágrafo único. O professor terá um prazo de 24 (vinte quatro) 
horas para o registro da frequência do estudante e do conteúdo caso 
haja indisponibilidade do Sistema Acadêmico ou da internet no 
momento da aula. (negritou-se) 

Ora, com a criação desta determinação na atual ROD a intempestividade do lançamento 
das frequências não mais ocorrerá e, se acaso ocorrer, a gestão deve imediatamente 
tomar as providências cabíveis. 

Recomendação 001: 
Considerar para o Censo Escolar somente os alunos matriculados com frequência 
regular à escola no Dia Nacional do Censo Escolar da Educação Básica. 
 
 
CONSTATAÇÃO 019:  
Incompatibilidade entre os alunos que foram contabilizados no Educacenso e os que 
foram registrados nos diários de classe (Q-Acadêmico). 
  
a) Evidências: 
Cartilha Módulo Situação do Aluno – INEP/MEC; 
Portaria nº 316, de 4 de abril de 2007 – MEC; 
Consultas aos sistemas Q-Acadêmico, Educacenso e Sistec; 
Diários de Classe. 
 
b) Fato: 
Analisando os nomes dos alunos que foram informados ao sistema “Educacenso” em 
comparativo aos registrados nos diários de classe (Q-Acadêmico), nas turmas que foram 
selecionadas para a amostra, foi verificado que não consta o nome do aluno de 
matrícula 20131SMSIITA0053, nos diários de classe do 1º e 2º Bimestres em nenhuma 
das seis disciplinas da turma 20141.SMSIITA.2N, embora tenha sido contabilizado como 
aluno da turma em questão. 
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Cumpre registrar, que a Cartilha Módulo Situação do Aluno, disponibilizada pelo Inep e 
MEC serve para orientar e conceituar as informações que devem ser declaradas pelo IFS 
ao Educacenso, destacando nas págs 2 e 3, orientações para preenchimento, nestes 
termos: 
 

As informações declaradas no módulo Situação do Aluno devem ter 
como referência a documentação existente na escola, tais como 
diários de classe, livros de frequência, históricos escolares, entre 
outros, garantindo, assim, a máxima confiabilidade no 
preenchimento do Censo Escolar. Além disso, essa documentação 
pode ser solicitada a qualquer momento pelo MEC, pelo Inep, pelo 
Ministério Público e/ou por órgãos de controle, acompanhamento e 
fiscalização. 
A inclusão de informação inadequada, se comprovada omissão ou 
comissão, dolo ou culpa, pode ocasionar processos administrativos, 
civis e penais, de acordo com a Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992, 
que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos em 
exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração 
pública direta, indireta ou fundacional. Assim, as informações 
declaradas nesta etapa devem ser condizentes com a realidade da 
escola no término do ano letivo. (grifou-se) 

 

Igualmente, destaca-se o responsável pela veracidade das informações declaradas ao 
Censo Escolar no sistema "Educacenso", conforme art. 4º, I da Portaria nº 316, de 4 de 
abril de 2007 do MEC, nestas palavras: 
 

Art. 4º Para execução do processo censitário, caberão as seguintes 
atribuições e responsabilidades: 
I - aos diretores e dirigentes dos estabelecimentos de ensino público e 
privado, responder ao Censo Escolar no sistema "Educacenso", 
responsabilizando-se pela veracidade das informações declaradas; 
(negritou-se) 

 
c) Causas: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles internos adequados para a 
garantia da qualidade da informação prestada ao censo escolar. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Através de e-mail da Direção Geral do Campus Itabaiana, enviado em 20/04/2015, a 
Unidade se manifestou da seguinte forma: 
 
“O aluno de matrícula 20131SMSIITA0053 de fato não constava na turma 
20141.SMSIITA.2N, mas na turma 20141.SMSIITA.3N. Houve um equívoco, não 
intencional, no momento de cadastrar os dados.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
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A justificativa apresentada corrobora o achado e não tem o condão de afastar a 
constatação, permanecendo em iguais termos, tendo em vista que as informações 
prestadas ao Educacenso devem manter a fidedignidade, respaldada em documentação 
existente na escola, tais como diários de classe, livros de frequência, históricos 
escolares, entre outros, garantindo, assim, a máxima confiabilidade no preenchimento 
do Censo Escolar, sendo o Diretor o responsável pela veracidade das informações 
declaradas.  
 
Finalmente, visando extirpar inconsistências desta natureza, faz mister criar e utilizar 
indicadores de aferição da qualidade, vez que a justificativa dada pelo Câmpus, para a 
letra “d” da SA nº 18/2015/AUDINT de que “Não existem indicadores da gestão voltados 
à aferição da qualidade da informação.”,reforça a idéia de criação de indicadores da 
gestão voltados à aferição da qualidade (mormente quanto à fidedignidade) da 
informação prestada ao Censo Escolar. 
  
Recomendação 001: 
Garantir a fidedignidade dos dados informados ao Educacenso, criando controles 
internos administrativos de conferência, quando da coleta, digitação e exportação dos 
dados. 
 
Recomendação 002: 
Capacitar todos os servidores responsáveis pelo lançamento das informações no 
Educacenso. 
 
Recomendação 003: 
Criar e utilizar indicadores voltados à aferição da qualidade da informação prestada ao 
Censo Escolar. 

 
 
2.6 CÂMPUS NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 
 
CONSTATAÇÃO 020:  
Ausência de informações no Educacenso quanto à situação do aluno, no tocante ao 
rendimento e movimento. 
 
a) Evidências: 
Consulta aos dados do Educacenso; 
Consulta ao Q-acadêmico; 
Portaria nº 105 de 13 de março de 2014 – INEP; 
Cartilha Módulo Situação do Aluno – INEP/MEC; 
Portaria nº 316, de 4 de abril de 2007 - MEC. 
 
b) Fato: 
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Analisando as informações prestadas ao Educacenso, registrou-se a tempestividade do 
Câmpus Glória no cumprimento dos prazos estabelecidos pelo Inep na Portaria nº 105, 
de 13 de março de 2014 – INEP, para declarar as informações no Módulo Situação do 
Aluno - 2ª Etapa, qual seja:  

 
Art. 1º Estabelecer as datas e os respectivos responsáveis para as 2 
(duas) etapas de coleta e atividades do processo de execução do Censo 
Escolar da Educação Básica de 2014, que será realizado via Internet em 
todo o território nacional: 
(...) 
II - na 2ª etapa do Censo Escolar, ficam definidas as seguintes 
atividades: 
(...) 
b) período de coleta, digitação e exportação dos dados de 
rendimento e movimento escolar pela Internet. 
Data Inicial: 02/02/15 
Data Final: 20/03/15 
Responsáveis: Diretor, Responsável pela escola ou pelo Sistema 
Educacional Informatizado; (negritou-se) 
 

No entanto, em que pese a tempestividade das ações, verificou-se que na turma que 
serviu de base para a amostra, qual seja, 20141.GALI.1M, não foi informada a situação 
do aluno no Educacenso, no tocante ao rendimento (Aprovado, Reprovado, Concluído). 
 
Convém destacar, que o subitem 2.3 do Manual de Rotinas e Procedimentos da CRE 
(Aprovado pela Resolução n° 14/2014/CS) que trata do cadastramento do Censo, 
estabelece que as informações fornecidas ao sistema Educacenso devem considerar os 

dados presentes no Sistema Acadêmico, in verbis: 
 

O cadastramento e atualização do Censo Escolar deve seguir os 
padrões exigidos pelo MEC, definidos em documento próprio e com 
calendário definidos, levando-se em consideração os dados presentes 
no Sistema Acadêmico. (negritou-se) 

 
Cumpre registrar, que a Cartilha Módulo Situação do Aluno, disponibilizada pelo Inep e 
MEC serve para orientar e conceituar as informações que devem ser declaradas pelo IFS 
ao Educacenso, destacando nas págs 2 e 3, orientações para preenchimento, nestes 
termos: 
 

As informações declaradas no módulo Situação do Aluno devem ter 
como referência a documentação existente na escola, tais como 
diários de classe, livros de frequência, históricos escolares, entre 
outros, garantindo, assim, a máxima confiabilidade no 
preenchimento do Censo Escolar. Além disso, essa documentação 
pode ser solicitada a qualquer momento pelo MEC, pelo Inep, pelo 
Ministério Público e/ou por órgãos de controle, acompanhamento e 
fiscalização. 



                                                          RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 002/2015 

                                                         FIDEDIGNIDADE DE DADOS NA 

FERRAMENTA EDUCACENSO 
 

 

59      Rua Francisco Portugal, 150, Salgado Filho. 49020-390 - Aracaju/Sergipe 
                                    Tel.: (79) 3711-1854/1880, email: audint@ifs.edu.br                      
 

 

A inclusão de informação inadequada, se comprovada omissão ou 
comissão, dolo ou culpa, pode ocasionar processos administrativos, 
civis e penais, de acordo com a Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992, 
que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos em 
exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração 
pública direta, indireta ou fundacional. Assim, as informações 
declaradas nesta etapa devem ser condizentes com a realidade da 
escola no término do ano letivo. (grifou-se) 

 

Igualmente, destaca-se o responsável pela veracidade das informações declaradas ao 
Censo Escolar no sistema "Educacenso", conforme art. 4º, I da Portaria nº 316, de 4 de 
abril de 2007 do MEC, nestas palavras: 
 

Art. 4º Para execução do processo censitário, caberão as seguintes 
atribuições e responsabilidades: 
I - aos diretores e dirigentes dos estabelecimentos de ensino público e 
privado, responder ao Censo Escolar no sistema "Educacenso", 
responsabilizando-se pela veracidade das informações declaradas; 
(negritou-se) 

 

c) Causas: 
Ausência de capacitação do servidor responsável pelo lançamento das informações no 
Educacenso. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio do Memorando Eletrônico nº 2/2015 – CRE – GLO a Unidade se manifestou da 
seguinte forma: 
“Os dados referentes a informação da situação dos alunos da turma 0141.GALI.1M 
foram preenchidos, porém no site do educacenso como mostra a figura abaixo não 
posso mais reabrir a situação dos cadastros dos alunos, pois tal acesso fora bloqueado 
após o dia 15/04/2015. 
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Ressalto que a PROEN representado por A. N., confirmou que esta turma e as demais 
deste campus foram preenchidas, com isso ele pôde fechar o censo. Ele provavelmente 
deve ter impresso o relatório de fechamento de período, não só deste campus, como 
dos demais. 
 
Em 20/04/2015, o Assistente de Aluno P. F. L. R., Coordenador do Registro Escolar, 
enviou e-mail complementando a resposta da seguinte forma: 
 
- Os dados do Educacenso tiveram como referência o dia 28/05/2014. Naquele dia o 
período ainda estava em andamento, como mostra o diário de uma professora abaixo: 
 

 
 
- O outro ponto é que, como não tive nenhum treinamento a respeito, pela minha 
interpretação quando a opção CA (Curso em Andamento) estivesse marcada não seria 
necessário informar o rendimento do aluno. 
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Como já tem um certo tempo, não tenho certeza se quando eu marcava esta opção as 
outras ficavam desabilitadas.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
Após envio da Solicitação de Auditoria, esta AUDINT realizou um estudo aprofundado 
acerca do assunto, inclusive no site do INEP, onde encontrou um material de perguntas 
e respostas, que traz especialmente nos Itens 1.13 e 1.14 informações sobre o caso, 
razão pela qual concluímos que a justificativa da Unidade elimina o achado. 
 
 
CONSTATAÇÃO 021:  
Divergências entre as informações do Q-Acadêmico/Educacenso com as registradas no 
SISTEC. 
  
a) Evidências: 
Consulta aos dados do Educacenso; 
Consulta ao Q-acadêmico; 
Consulta ao SISTEC; 
Resolução nº 3, de 30 de setembro de 2009 CNE/CEB. 
Manual SISTEC. 

b) Fato: 
Comparando as informações do Q-Acadêmico/Educacenso com as registradas no SISTEC, 
da turma da amostra, no tocante ao movimento (Transferido, Deixou de frequentar ou 
Falecido) verificou-se que os alunos, abaixo identificados, em que pese terem se 
evadido, conforme informações extraídas do Q-Acadêmico, ainda constam no SISTEC 
com o status de “em curso”, conforme demonstrado na tabela a seguir: 
 

Matrícula do 
Aluno(a) 

Q-Acadêmico Educacenso SISTEC 

20141GALI0194 Evasão Deixou de Frequentar EM CURSO 

20141GALI0020 Evasão Deixou de Frequentar EM CURSO 

20141GALI0224 Evasão Deixou de Frequentar EM CURSO 

20141GALI0097 Evasão Deixou de Frequentar EM CURSO 

20141GALI0100 Evasão Deixou de Frequentar EM CURSO 

20141GALI0119 Evasão Deixou de Frequentar EM CURSO 

20141GALI0186 Evasão Deixou de Frequentar EM CURSO 

20141GALI0208 Evasão Deixou de Frequentar EM CURSO 

 
É sabido que o sistema acadêmico (Q-Acadêmico) deve, semestralmente, passar por 
uma atualização completa, verificando e eliminado pendências, conforme estatuído no 
subitem 2.1 do Manual de Rotinas e Procedimentos da CRE (Aprovado pela Resolução n° 
14/2014/CS) que trata da atualização do sistema acadêmico, in verbis: 
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Semestralmente, o sistema acadêmico deve passar por uma 
atualização completa, verificando e eliminando pendências, tais como 
fechamento de períodos anteriores ainda abertos, e lançamento da 
evasão para os alunos que não renovaram a matrícula ou que 
desistiram em semestre anterior, sempre de acordo com o 
regulamento vigente. A atualização é importante para que os 
relatórios gerências estejam os mais fiéis possíveis à realidade 
acadêmica. (negritou-se) 

 
Além disto, o supracitado manual de rotinas determina que posteriormente a 
atualização do sistema acadêmico, deve ser feito os ajustes necessários no SISTEC, com 
exceção dos procedimentos de cancelamento de curso, conclusão, evasão, 
transferências e matrícula de ingressantes fora do período, que, nestes casos, devem ser 
registrados no SISTEC à medida que ocorrerem, conforme subitem 2.2 que trata da 
atualização do SISTEC, ipsis litteris:  
 

Após a atualização do sistema acadêmico, devem ser emitidos 
relatórios a fim de verificar a compatibilidade com o SISTEC, fazendo os 
ajustes necessários. Os procedimentos de: cancelamento de curso, 
conclusão, evasão, transferências e matrícula de ingressantes fora do 
período, devem ser registrados no SISTEC a medida que ocorrerem. 
(negritou-se) 

 
Cumpre anotar, o que diz o art. 2º da Resolução CNE/CEB 3/2009 de 30 de setembro de 
2009: 
 

Art. 2º O cadastramento, no SISTEC, de dados das escolas, de seus 
cursos técnicos de nível médio e correspondentes alunos 
matriculados e concluintes é uma das condições essenciais para 
garantir a validade nacional dos diplomas expedidos e registrados 
na própria instituição de Educação Profissional e Tecnológica, nos 
termos do artigo 36-D da LDB, na redação dada pela Lei nº 
11.741/2008, conforme previsto no artigo 14 da Resolução CNE/CEB 
nº 4/99. (negritou-se) 
 

Ademais, os novos ciclos de matrículas e alunos, bem como as mudanças das situações 
dos alunos já registrados, deverão ser informados ao SISTEC mensalmente, conforme 
se verifica na introdução do Manual do SISTEC7, nestes verbos: 

 

O SISTEC é o Sistema Nacional de Informações da Educação 
Profissional e Tecnológica. Esse sistema é pioneiro e, portanto, 
inovador no País por disponibilizar, mensalmente, informações 
sobre escolas que ofertam cursos técnicos de nível médio, seus 
cursos e alunos desse nível de ensino. (negritou-se) 

                                 
7
 Manual SISTEC - Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica Rede 

Federal, Endereço Eletrônico : http://portal.mec.gov.br/sistec. 
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c) Causas: 
Ausência de capacitação do servidor responsável pelos lançamentos no Educacenso e 
SISTEC. 
 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio do Memorando Eletrônico nº 2/2015 – CRE – GLO a Unidade se manifestou da 
seguinte forma: 
 
“Apenas os dois primeiros alunos não estavam com os dados atualizados, os demais já 
estavam evadidos, como mostra a figura abaixo. 
 

 
 
Os dados dos dois primeiros alunos listados (matrículas 20141GALI0194 e 
20141GALI0020) já foram atualizados para evadidos.” 
 
 
e) Análise da Manifestação: 
Analisando a resposta da Unidade, e confrontando-a com os papéis de trabalho da 
AUDINT, percebe-se que, não obstante a Gestão alegue que já havia atualizado os dados 
de “quase todos” (exceto os dois primeiros) alunos indicados, é notório que referida 
atualização foi realizada após a Constatação, pois, consta expressamente nos papéis de 
trabalho a data da consulta realizada pela AUDINT no SISTEC, em cada aluno informado, 
como nos dias 09 de 10 de abril. 
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Possível falha por ter sido causada em virtude a falta de treinamento do servidor 
responsável pelo lançamento dos dados no Educacenso, já que o mesmo declarou em 
resposta ao Item “c” das Solicitações Complementares da SA nº 020/2015, que “não 
possuímos conhecimento das atribuições e não recebemos capacitação presencial, pois 
preenchi o senso no último dia”. 
 
Deve-se parabenizar a atitude do Gestor, em prosseguir imediatamente com a 
retificação dos dados, contudo, tal atitude não possui o condão de excluir o achado. 
 
Finalmente, visando extirpar inconsistências desta natureza, faz mister criar e utilizar 
indicadores de aferição da qualidade, vez que a justificativa dada pelo Câmpus, para a 
letra “d” da SA nº 20/2015/AUDINT de que “O único indicador de aferição de qualidade 
da informação referente a este senso é o próprio Q-acadêmico, pois os dados são 
lançados imediatamente no sistema assim que o recebemos.”, não traduz a idéia de 
indicadores da gestão voltados à aferição da qualidade (mormente quanto à 
fidedignidade) da informação prestada ao Censo Escolar. 
 
Recomendação 001: 
Atualizar os dados do SISTEC, imediatamente, após as mudanças ocorridas na situação 
do aluno, considerando as informações registradas no sistema acadêmico. 
 
Recomendação 002: 
Capacitar os servidores responsáveis pelo lançamento e atualização dos dados no 
Educacenso e SISTEC. 
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3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Em face dos exames realizados, conforme definido no escopo do trabalho e ampliado 
para abranger a consulta ao SISTEC, foi constatado, dentre outros achados, a ausência 
de atualização do status do aluno no SISTEC, dados lançados no Educacenso em 
desrespeito ao Dia Nacional do Censo Escolar e a ausência de informações no 
Educacenso quanto a Situação do Aluno. 
 
Em outros achados, as justificativas, bem como a documentação apresentada foram 
suficientes para sanar as falhas apontadas, de forma que não geraram recomendações.  
 
Com isso, percebe-se a imprescindível necessidade da adoção de medidas 
administrativas internas, como por exemplo, a realização de rotinas de atualizações dos 
sistemas Q-Acadêmico e SISTEC, a fim de inibir o lançamento e transmissão de dados 
errôneos no próprio SISTEC, além do Educacenso, que utiliza como referência 
justamente o Q-Acadêmico. 
 
Ademais, foi constatado que a grande maioria dos responsáveis pelos lançamentos dos 
dados no Educacenso não realizaram nenhum curso de capacitação, de forma a 
aperfeiçoar os trabalhos e inibir a ocorrência das falhas aqui encontradas, cabendo ao 
gestor providenciar a inserção desses servidores nos cursos de aperfeiçoamento. 
 
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 processos 
vindouros, por meio das ações de monitoramento às recomendações expedidas pela 
AUDINT, através do Plano de Providência Permanente, informado no Módulo de 
Auditoria e Controle Interno no SIPAC.  
 

 
Aracaju/SE, 04 de maio de 2015. 
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