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1 – INTRODUÇÃO: 

 

Em consonância com o disposto no Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT referente à 
ação prevista no item 3.1 – Área 03 (Gestão Operacional/Finalística), que trata da 
Auditoria de Avaliação dos Registros Acadêmicos e dos Controles Internos 
Administrativos, que foi deflagrada por meio do Memorando Eletrônico nº 
106/2016/AUDINT, a Auditoria Interna do IFS vem apresentar o resultado dos exames 
realizados por 2 (dois) auditores no período de 16/11/2016 a 29/12/2016, com 291 
horas de trabalho junto aos campi Aracaju, Estância, Glória, Itabaiana, Lagarto, Propriá, 
São Cristóvão, Tobias Barreto, PROEN/Reitoria e DTI, no intuito de avaliar os controles 
internos adotados nas atividades de registros acadêmicos. 
 
Para subsídio aos trabalhos de avaliação dos controles internos, a equipe expediu 
Solicitação de Auditoria (SA) em atenção aos gestores competentes, com prazos 
definidos para apresentação de informações, documentos e procedimentos dos setores 
responsáveis pelos registros acadêmicos, buscando evidenciar aperfeiçoamentos 
implementados e sugerindo adequações, em sendo o caso, que contribuam para a 
minimização de riscos e para a melhoria contínua dos processos. 
 
Os trabalhos conclusivos foram realizados por meio de análise das respostas dos 
gestores, confronto e consolidação de informações recolhidas e indagações orais, em 
estrita observância às normas de auditoria interna, em especial às aplicáveis ao serviço 
público federal.  
 
Apesar de nenhuma restrição ter sido imposta à realização deste trabalho, houve 
atrasos nas respostas de algumas unidades gestoras, fator que contribuiu para o atraso 
no cumprimento do prazo de conclusão da ação. Além do mais, os servidores envolvidos 
nesta ação se ausentaram entre o período de 5/12 a 9/12 para realização de curso de 
capacitação e entre 19/12 a 23/12 por conta do recesso de final de ano. 
 
Ressalta-se que a responsabilidade por conceber, implantar, manter e monitorar 
controles internos para assegurar a consecução de objetivos traçados, é da gestão, em 
seus diversos níveis, e tais ações são úteis e necessárias a todo e quaisquer processos 
internos em função dos riscos a eles associados.  

1.1 – Escopo do trabalho  

 
Esta ação de auditoria teve como escopo os controles internos adotados nas atividades 
de registros acadêmicos dos campi Aracaju, Estância, Itabaiana, Lagarto, Glória, Propriá, 
São Cristóvão e Tobias Barreto, levando-se em conta os documentos, manuais, 
checklists e outros procedimentos disponibilizados pelos setores responsáveis pelo 
registro. 
 
A apresentação dos resultados desse trabalho será dividida em duas partes, sendo que a 
1ª parte trará as deficiências nos controles constatadas a partir dos trabalhos 
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desenvolvidos na Ação de Avaliação dos Registros Acadêmicos (Relatório de Auditoria nº 
006/2016), e a 2ª parte trará o grau de maturidade dos controles internos das 
Coordenadorias de Registro Escolar (CRE) dos campi, da Coordenadoria de Registros 
Acadêmicos (CRA) e da Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI), sendo esta última 
avaliada quanto ao suporte tecnológico prestado nas atividades de registro acadêmico e 
quanto aos controles adotados para garantir a segurança e confiabilidade dos dados do 
sistema acadêmico. 
 
É importante destacar que o campus Itabaiana foi o único que não teve deficiências 
constatadas, possivelmente pelo fato de que na realização da ação de Avaliação dos 
Registros Acadêmicos (Relatório de Auditoria nº 006/2016), o semestre 2016.1 já havia 
sido concluído e todas as pendências no sistema acadêmico resolvidas. Ainda assim, a 
Audint realizou análise para calcular seu grau de maturidade dos controles internos das 
atividades de registros acadêmicos. 
 

1.2 – Metodologia utilizada para calcular o grau de maturidade dos controles internos 

 
Para calcular o grau de maturidade dos controles internos foi realizada a avaliação dos 
controles internos com base na metodologia do Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission – COSO II: Enterprise Risck Management – Integrated 
Framework (Gerenciamento de Riscos Corporativos – Estrutura Integrada), referencial 
metodológico mundialmente aceito e mais recomendado para realização deste tipo de 
trabalho. 
 
A metodologia COSO II considera 8 (oito) componentes indispensáveis a um sistema de 
controle eficaz. São Eles: Ambiente Interno, Fixação de Objetivos, Identificação de 
Eventos, Avaliação de Riscos, Resposta ao Risco, Atividade de Controle, Informações e 
Comunicações e Monitoramento.  
 
Para fins desta auditoria foram escolhidos o componente “Atividades de Controle”, que 
consiste em políticas e procedimentos estabelecidos, e de fato executados, para atuar 
sobre os riscos e contribuir para que os objetivos da organização sejam alcançados 
dentro dos padrões estabelecidos, e o componente “Informação e Comunicação”, 
considerando o fato de que a importância do controle interno para a gestão das 
organizações está no seu potencial de identificar, colher e comunicar informações para 
dar suporte ao processo decisório em todos os níveis, de maneira que todos possam 
cumprir suas responsabilidades, favorecendo o alcance dos objetivos.  
 
Assim, a escolha de tais componentes se justifica pelo fato das atividades de registro 
registros acadêmicos serem imprescindíveis para o IFS e produzem informações 
relevantes para os gestores e comunidade acadêmica. 
 
A presente avaliação foi realizada em nível de Atividades, analisando se os controles 
internos, em nível operacional, estão apropriadamente concebidos e se funcionam de 
maneira contínua e coerente, além de verificar como as informações e os dados 
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produzidos são tratados e comunicados. Neste contexto, foi avaliada a estrutura de 
controles internos instituídas pelo IFS relativa às atividades de registros acadêmicos. 
 
Para a operacionalização da avaliação, foram realizados os seguintes passos: 
 

 1º Elaboração da Matriz de Riscos e Controles – MRC: 
 
Com o objetivo de elaborar a Matriz de Riscos e Controles – MRC foram utilizadas as 
atividades selecionadas na Ação Avaliação dos Registros Acadêmicos (Relatório de 
Auditoria nº 006/2016), quais sejam: Cadastramento de turmas, cursos, matrizes e 
calendário acadêmico, Cadastramento/matrícula dos discentes, Lançamento das 
frequências e do conteúdo das aulas e Lançamento das notas. A partir de então, foram 
identificados possíveis riscos e controles internos relacionados a tais atividades, 
conforme demonstrado a seguir: 
 

1 – Atividade: Cadastramento de turmas, cursos, matrizes e calendário acadêmico. 

Objetivo: Criar a oferta de turmas do período, em conformidade com a disponibilização de cada 
coordenadoria de curso. O cadastro de turma é realizado pela Coordenadoria de Horário ou pela 
própria CRE, quando o campus não possuir a devida coordenadoria. (Item 1.1 do Manual de rotinas e 
procedimentos do Registro Escolar do Instituto) 
Prazo: Até 15 dias antes da finalização das atividades do período anterior.  

Risco Controle Interno Sugerido 

R#1.1 – Divergências de informações 
entre o Plano Pedagógico do curso e a 
efetivamente cadastrada no Q-
acadêmico. 

CT#01.01 – Adoção de roteiros e checklist para auxiliar nas 
atividades de cadastramento de turmas, norteando o 
responsável sobre as informações a serem cadastradas. 

CT#01.02 – Adoção de procedimentos de supervisão da 
atividade de cadastramento de turma, com o objetivo de 
garantir a qualidade das informações inseridas no Q-
acadêmico.  

R#1.2 – Perda do prazo para 
cadastramento da turma no Q-
acadêmico, devido à falta de 
informação sobre a oferta do período. 

CT#01.03 – Adoção de políticas e procedimentos para 
assegurar que as informações sobre a oferta de turmas do 
período sejam fornecidas tempestivamente. 

R#1.3 – Divergência entre as disciplinas 
previstas na matriz curricular do Plano 
Pedagógico do Curso e as efetivamente 
ofertadas no sistema Acadêmico. 

CT#01.04 – Adoção de roteiros e checklist para auxiliar nas 
atividades de cadastramento de cursos, matrizes e 
calendário acadêmico no sistema, norteando o responsável 
sobre as informações a serem cadastradas. (CRA) 

CT#01.05 – Capacitação de servidores diretamente ligados 
às atividades de registro no sistema acadêmico. (CRA) 

CT#01.06 – Adoção de procedimentos de supervisão da 
atividade de cadastro de cursos, matrizes e calendário 
acadêmico no sistema e das atividades desenvolvidas nas 
CREs dos campi. (CRA) 

 
 

2 – Atividade: Cadastramento/matrícula dos discentes. 

Matrícula Institucional: É o procedimento pelo qual o aluno efetua a matricula inicial no Instituto. 
(Item 4.23 do Manual de rotinas e procedimentos do Registro Escolar do Instituto) 
Matrícula em disciplinas: A matrícula em disciplinas dar-se-á na forma prevista em calendário próprio 
para os cursos de nível superior, e de forma automática para alunos dos cursos técnicos, salvo quando 
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os alunos dos técnicos desejarem pagar disciplinas, devendo solicitá-las em requerimento próprio em 
um prazo de até quinze dias após o início das aulas. (Item 1.3 do Manual de rotinas e procedimentos do 
Registro Escolar do Instituto) 

Risco Controle Interno Sugerido 

R#2.1 – Dados cadastrais dos discentes 
divergentes dos dados informados no 
Q-acadêmico. 

CT#02.01 – Adoção de roteiros e checklist para auxiliar nas 
atividades de matrícula dos discentes, norteando o 
responsável sobre as informações a serem cadastradas. 

CT#02.02 – Adoção de procedimentos de supervisão da 
atividade de lançamento de matrícula no sistema, com o 
objetivo de garantir a qualidade das informações inseridas 
no Q-acadêmico. 

R#2.2 – Erro/Bug no sistema acadêmico 
resultando na perda de dados das 
informações referentes às matrículas 
dos estudantes. 

CT#02.03 – Adoção de políticas e procedimentos 
assegurando a segurança e confiabilidade do sistema 
acadêmico, tais como: segurança no acesso/identificação; 
crítica na entrada de dados; procedimentos de backup; e 
planos de contingência. (DTI) 

 
 

3 – Atividade: Lançamento das frequências e do conteúdo das aulas. 

É dever dos professores lançar no sistema acadêmico (...) frequência no momento da aula, e caso haja 
indisponibilidade do sistema acadêmico ou da internet, no prazo de um dia útil após a aula; (Art. 124, 
XIV, do ROD) 
 
É dever dos professores lançar no sistema acadêmico os conteúdos trabalhados, frequência e as 
atividades desenvolvidas, no momento da aula, e caso haja indisponibilidade do sistema acadêmico ou 
da internet, no prazo de um dia útil após a aula; (Art. 124, XIV, do ROD) 

Risco Controle Interno Sugerido 

R#3.1 – Lançamento da 
frequência/conteúdo das aulas 
realizados fora do prazo determinado 
no ROD ou ausência de lançamento, 
resultando na falta das frequências dos 
discentes no histórico escolar. 

CT#03.01 – Adoção de procedimentos de supervisão da 
atividade de lançamento das frequências/conteúdo das 
aulas pelos docentes, com o objetivo de garantir que as 
mesmas sejam efetivamente realizadas. 

CT#03.02 – Revisão, atualização e validação periódica das 
informações no sistema acadêmico, no sentido de garantir a 
produção de informações adequadas e confiáveis. 

R#3.2 – Problemas técnicos no sistema 
acadêmico ou na internet, impendido o 
lançamento das frequências em tempo 
hábil estabelecido no ROD. 

CT#03.03 – Suporte tecnológico que garanta assistência ao 
docente em casos de falhas técnicas no sistema acadêmico 
ou na internet. (DTI) 

R#3.3 – Registros de aulas nos diários 
de classe em quantidade superior ao 
estabelecido PPC e no horário escolar. 

CT#03.04 – Adoção de procedimentos de supervisão da 
atividade de registro das aulas pelos docentes, com o 
objetivo de garantir que a quantidade de horas não 
ultrapasse o previsto. 

 
 

4 – Atividade: Lançamento das notas. 

É dever dos professores realizar o lançamento dos registros acadêmicos das notas finais no Sistema 
Acadêmico, no prazo máximo de cinco dias após a conclusão do bimestre, conforme calendário 
acadêmico. (Art. 124, XXV, do ROD) 

Risco Controle Interno Sugerido 

R#4.1 – Lançamento das notas realizado 
fora do prazo estabelecido no calendário 
acadêmico ou ausência de lançamentos, 

CT#04.01 – Adoção de procedimentos de supervisão da 
atividade de lançamento das notas, com o objetivo de 
garantir que tais notas sejam de fato lançadas. 
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resultando na falta das notas dos 
discentes no histórico escolar. 

CT#04.02 – Revisão, atualização e validação periódica das 
informações no sistema acadêmico, no sentido de garantir 
a produção de informações adequadas e confiáveis, tais 
como notas dos alunos no histórico escolar. 

R#4.2 – Perda das notas lançadas no 
sistema acadêmico por conta de erros, 
vírus, invasões. 

CT#04.03 – Adoção de medidas preventivas como a 
utilização de firewalls, antivírus e antispyware, com o 
objetivo de evitar ataques e invasões ao sistema 
acadêmico e garantir a segurança da informação. (DTI) 

R#4.3 – Aprovação/reprovação de 
discente sem observância dos critérios de 
aproveitamento das notas, conforme 
determinado no ROD e no PPC. 

CT#04.04 – Revisão, atualização e validação periódica das 
informações no sistema acadêmico, no sentido de garantir 
que a aprovação/reprovação de discente cumpra os 
critérios determinados no ROD e no PPC. 

 
 

 2º Levantamento de documentação: 
 
Foram solicitados formalmente aos gestores, por meio de Solicitação de Auditoria, das 
informações e documentos, manuais, procedimentos, roteiros e checklists referentes à 
execução das atividades de Registros Acadêmicos selecionadas. 
 
 

 3º Validação dos processos e controles: 
 
A ação Avaliação dos Registros Acadêmicos (Relatório de Auditoria nº 06/2016) deu 
subsídio para validar os processos desenvolvidos na atividade de registro acadêmico 
bem como a efetividade dos controles internos, tendo como base os procedimentos 
previstos em regulamentos internos e legislações. 
 
 

 4º Aplicação dos instrumentos de avaliação: 
 
De posse dos documentos disponibilizados pelos gestores, em atendimento à Solicitação 
de Auditoria encaminhada previamente, e após contato telefônico com gestores e 
responsáveis pelos registros acadêmicos com objetivo de conhecer as rotinas e 
controles internos existentes na atividade de conformidade dos registros de gestão, a 
equipe utilizou o Questionário de Avaliação dos Controles Internos (QACI) para avaliar 
os controles internos instituídos, atribuindo notas (de 1 a 3) a cada um dos controles 
sugeridos na Matriz de Riscos, levando em conta ser desenho, adequação e eficiência. 
 
Com base nas informações levantadas e conclusões obtidas após aplicação dos testes de 
auditoria, a Audint calculou o grau de maturidade dos controles interno adotados pela 
entidade para garantir o cumprimento do papel das atividades de registros acadêmicos, 
que será apresentado no final deste relatório. 
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2 – RESULTADOS DOS TRABALHOS: 

 
2.1 – Deficiências constatadas 

2.1.1 – Campus Aracaju 

DEFICIÊNCIA 001: Insuficiência de procedimentos de controle na execução e 
supervisão das atividades de cadastro dos discentes. 
 
a) Evidências: 
Manual Q-Acadêmico 3.0 - Sistema de Controle Acadêmico; 
Resolução nº 14/2014/CS/IFS - Manual de Rotinas e Procedimentos CRE; 
Resolução nº 35/2016/CS/IFS - Regulamento da Organização Didática do IFS; 
Resolução nº 47/2016/CS/IFS - Regimento Interno do Campus Aracaju; 
Constatação 051 do Relatório de Auditoria nº 06/2016 – Avaliação dos Registros 
Acadêmicos; 
Manifestação do gestor à SA nº 186/2016/Audint. 
 
b) Fato: 
Ao ser indagado sobre os procedimentos de controle utilizados na execução e 
supervisão das atividades de cadastro dos discentes no sistema Q-acadêmico, o gestor 
respondeu que, se utiliza das ofertas e outros documentos preenchidos pelos 
coordenadores de curso. Em relação às matrículas dos alunos no sistema acadêmico, o 
gestor respondeu que, além do Manual de Procedimentos do Setor, utilizam-se 
cronogramas internos baseados nos editais lançados pelo DAA e nos cronogramas feitos 
pelas gerências, em especial a de graduação. Além disso, a gestão também informou 
que estes cronogramas são elaborados por período, conforme calendário acadêmico. 
 
Ocorre que, na realização da avaliação dos registros acadêmicos que resultou no 
Relatório de Auditoria nº 06/2016, foi constatado divergências no cadastro das 
informações do aluno no sistema Q-acadêmico, conforme constatação 051 do citado 
relatório. 
 
c) Conclusão da Equipe: 
Após análise das respostas dadas à Audint, a Equipe concluiu que apesar de existir o 
controle para matrícula dos alunos, como fora citado, entendemos que tais 
procedimentos não estão sendo suficientes para realizar o controle da execução e 
supervisão das atividades de matrícula dos discentes, haja vista as falhas identificadas 
na ação de avaliação dos registros acadêmicos realizada pela Audint. 
 
Sobre o lançamento e verificação dos dados dos alunos, o Regimento Interno do 
Campus Aracaju traz como uma das competências da CRE, conforme art. 89, inciso III, in 
verbis: 
 

Art. 89. À Coordenadoria de Registro Escolar, no âmbito do campus, da 
compete: 
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III- Promover a escrituração, atualização, verificação e arquivo dos dados 
acadêmicos dos estudantes;  

 
Assim, para que a CRE possa cumprir com a referida competência é imprescindível a 
adoção de procedimentos de controle e supervisão de tal atividade. 
 
É importante que o controle interno seja planejado e implementado de tal forma que 
consiga prevenir, ou detectar e corrigir tempestivamente, distorções na atividade de 
cadastramento dos discentes no sistema Q-acadêmico. 
 
Além disso, a manutenção frequente do controle interno é de grande relevância para 
verificação do cumprimento do que foi determinado no Regimento Interno para a 
supervisão, pois não é suficiente o referido campus implantar um sistema de controle 
interno sem que alguém o verifique periodicamente. 
  
Em relação à importância da comunicação dos controles internos, esta equipe entende 
que todos no setor devem ter conhecimento dos procedimentos de controles 
estabelecidos, de forma que os objetivos dessa instituição possam ser atendidos, e 
também que as informações cadastradas no sistema Q-acadêmico possua a maior 
credibilidade possível. Como ponto positivo destaca-se a disponibilidade dos manuais no 
site institucional do IFS. 
 
d) Causa: 
Falhas nos controles internos do setor examinado, não sendo suficientes para prevenir e 
detectar deficiências na execução das atividades de cadastro dos discentes no sistema. 
 
e) Riscos e Efeitos: 
A deficiência identificada tem como possíveis consequências a produção de dados 
acadêmicos inconsistentes, causando prejuízo aos alunos, quando da emissão de 
documentos com dados incorretos, e aos próprios gestores, que pode utilizar-se de tais 
dados para a tomada da decisão. 
 
Recomendação 001: (CRE) 
Estabelecer e aplicar procedimentos de controle, além dos manuais existentes, para 
auxiliar nas atividades de matrícula e cadastro dos discentes no sistema acadêmico (tais 
como roteiros/checklists), dando ciência a todos no setor sobre tais procedimentos e 
criando estratégias de supervisão destas atividades.  
 
 
DEFICIÊNCIA 002: Insuficiência de procedimentos de supervisão das atividades de 
lançamento de frequência, do conteúdo e do registro das aulas realizadas pelos 
docentes. 
 
a) Evidências: 
Manual Q-Acadêmico 3.0 - Sistema de Controle Acadêmico; 
Resolução nº 35/2016/CS/IFS - Regulamento da Organização Didática do IFS; 
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Resolução nº 44/2016/CS/IFS - Regulamento de Encargos Docentes do IFS; 
Resolução nº 14/2014/CS/IFS - Manual de Rotinas e Procedimentos CRE; 
Resolução nº 47/2016/CS/IFS - Regimento Interno do Campus Aracaju; 
Constatações 052 e 054 do Relatório de Auditoria nº 06/2016 – Avaliação dos Registros 
Acadêmicos; 
Manifestação do gestor à SA nº 186/2016/Audint. 
 
b) Situação encontrada: 
Ao ser indagado sobre os procedimentos de controle utilizados na supervisão das 
atividades de lançamento de frequência, do conteúdo e do registro das aulas realizadas 
pelos docentes, a gestão respondeu que a supervisão se dá bimestralmente, afirmando 
que, dada a ausência de recursos tecnológicos e ao procedimento apenas ocorrer de 
forma manual, não se faz o levantamento diário.  
Ainda, justifica a gestão: “leva-se de um a dois turnos para observar todos os diários, no 
caso dos cursos de graduação e no caso da gerência do Ensino Técnico o tempo é maior 
ainda, por conta do maior número de cursos e turmas”.   
 
Ocorre que, na realização da avaliação dos registros acadêmicos e que resultou no 
Relatório de Auditoria nº 06/2016, foi possível verificar ausência de tempestividade no 
registro da frequência dos alunos e dos conteúdos ministrados em sala de aula, bem 
como registro de aulas em quantidade superior ao estabelecido PPC e no horário 
escolar, conforme constatações 052 e 054 do citado relatório. 
 
c) Conclusão da Equipe: 
Os fatos constatados pela Audint no Relatório de Auditoria nº 06/2016 demonstram que 
não estão sendo eficientes os procedimentos de supervisão das atividades dos docentes 
descritas no fato.  
 
De acordo com o Regimento Interno do Campus Aracaju (Resolução nº 47/2016/CS/IFS), 
em seu art. 87, inciso I, a competência de gerenciar a conformidade dos diários de classe 
recai sobre a Coordenadoria de Controle Docente e Discente (CCDD).  
 
Sobre os procedimentos de fechamento de turmas a serem realizados pela CRE ao final 
do período, o Manual de Rotinas e Procedimentos CRE, em seu item 3.1 diz: “Caso 
alguma turma apresente pendências em algum diário, a situação deve ser comunicada à 
Direção/ Gerência de Ensino por meio de memorando.” 
 
Levando-se em conta os relevantes papéis desempenhados pelos docentes, na produção 
de informações, e pela CCDD, gerente de ensino e CRE, no acompanhamento 
tempestivo das atividades e informações produzidas pelos docentes, esta Audint 
acredita que um trabalho coordenado entre estes atores permitirão o cumprimento das 
competências e prazos estabelecidos pelas normas internas. 
 
É importante que o controle interno seja planejado e implementado de tal forma que 
consiga prevenir, ou detectar e corrigir tempestivamente, distorções nas atividades de 
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lançamento de frequência, do conteúdo e do registro das aulas realizadas pelos 
docentes. 
 
Além disso, a manutenção frequente do controle interno é de grande relevância para 
verificação do cumprimento do que foi determinado no Regimento Interno para a 
supervisão, pois não é suficiente o referido campus implantar um sistema de controle 
interno sem que alguém o verifique periodicamente. 
 
Em relação à importância da comunicação dos controles internos, esta equipe entende 
que todos no setor devem ter conhecimento dos procedimentos de controles 
estabelecidos, de forma que os objetivos dessa instituição possam ser atendidos, e 
também que as informações cadastradas no sistema Q-acadêmico possua a maior 
credibilidade possível. Como ponto positivo destaca-se a disponibilidade dos manuais no 
site institucional do IFS. 
  
d) Causas: 
Falhas ou ausência de controles internos impactando no acompanhamento das 
atividades dos docentes. 
 
e) Riscos e Efeitos: 
A deficiência identificada tem como possíveis consequências a não produção de dados 
acadêmicos importantes, com frequência, conteúdo das aulas e notas, podendo causar 
prejuízos aos próprios alunos, quando estes quiserem consultar seus dados no sistema 
acadêmico, e aos próprios gestores, quando do acompanhamento do rendimento dos 
alunos e da atividade dos próprios docentes. 
 
Recomendação 001: (GEN/CCDD) 
Estabelecer e aplicar procedimentos de controle efetivos para auxiliar na supervisão das 
atividades de lançamento da frequência, conteúdo e da reposição/anteposição de aulas 
realizadas pelos docentes, tais como relatórios e roteiros de acompanhamento. 

 
2.1.2 – Campus Estância 

DEFICIÊNCIA 003: Insuficiência de procedimentos de controle na execução e 
supervisão das atividades de cadastro e matrícula dos discentes. 
 
a) Evidência: 
Manual Q-Acadêmico 3.0 - Sistema de Controle Acadêmico; 
Resolução nº 14/2014/CS/IFS - Manual de Rotinas e Procedimentos CRE; 
Resolução nº 35/2016/CS/IFS; 
Resolução nº 52/2016/CS/IFS - Regimento Interno do Campus Estância; 
Constatação 002 e 005 do Relatório de Auditoria nº 06/2016 – Avaliação dos Registros 
Acadêmicos; 
Manifestação do gestor à SA nº 186/2016/Audint. 
 
b) Situação encontrada: 
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Por meio da Solicitação de Auditoria nº 186/2016, ao ser indagado sobre os 
procedimentos de controle utilizados na execução e supervisão das atividades de 
cadastro dos discentes no sistema Q-acadêmico, o gestor respondeu que, utiliza-se da 
Regulamentação de Organização Didática. 
 
Além disso, em relação às matrículas dos discentes, o gestor afirma que, o controle se 
dá verificando se a quantidade de fichas de matrículas de determinada turma confere 
com o número  de matriculados no Q-acadêmico, no SISTEC e na Ata de Matrícula.  
 
Ocorre que, na realização da avaliação dos registros acadêmicos que resultou no 
Relatório de Auditoria nº 06/2016, foi constatado divergências no cadastro das 
informações do aluno no sistema Q-acadêmico e ausências de assinatura do discente 
e/ou responsáveis nas fichas de matrícula, conforme constatações 002 e 005 do referido 
relatório. 
 
c) Conclusão da Equipe: 
Após análise das respostas dadas à Audint, a Equipe concluiu que apesar de existir o 
controle para matrícula dos alunos, como fora citado, entendemos que tais 
procedimentos não estão sendo suficientes para realizar o controle da execução e 
supervisão das atividades de matrícula dos discentes, haja vista as falhas identificadas 
na ação de avaliação dos registros acadêmicos realizada pela Audint. 
 
Sobre o lançamento e verificação dos dados dos alunos, o Regimento Interno do 
Campus Estância traz como uma das competências da CRE, conforme art. 57, inciso III, in 
verbis: 
 

Art. 59. À Coordenadoria de Registro Escolar, no âmbito do campus, da 
compete: 
III- Promover a escrituração, atualização, verificação e arquivo dos dados 
acadêmicos dos estudantes;  

 
Assim, para que a CRE possa cumprir com a referida competência é imprescindível a 
adoção de procedimentos de controle e supervisão de tal atividade. 
 
É importante que o controle interno seja planejado e implementado de tal forma que 
consiga prevenir, ou detectar e corrigir tempestivamente, distorções nas atividades de 
cadastro e matrícula dos discentes. 
 
Além disso, a manutenção frequente do controle interno é de grande relevância para 
verificação do cumprimento do que foi determinado no Regimento Interno para a 
supervisão, pois não é suficiente o referido campus implantar um sistema de controle 
interno sem que alguém o verifique periodicamente. 
 
Em relação à importância da comunicação dos controles internos, esta equipe entende 
que todos no setor devem ter conhecimento dos procedimentos de controles 
estabelecidos, de forma que os objetivos dessa instituição possam ser atendidos, e 
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também que as informações cadastradas no sistema Q-acadêmico possua a maior 
credibilidade possível. Como ponto positivo destaca-se a disponibilidade dos manuais no 
site institucional do IFS. 
 
d) Causa: 
Falhas nos controles internos do setor examinado, não sendo suficientes para prevenir e 
detectar deficiências na execução das atividades de cadastro dos discentes no sistema. 
 
e) Riscos e Efeitos: 
A deficiência identificada tem como possíveis consequências a produção de dados 
acadêmicos inconsistentes, causando prejuízo aos alunos, quando da emissão de 
documentos com dados incorretos, e aos próprios gestores, que pode utilizar-se de tais 
dados para a tomada da decisão. 
 
Recomendação 001: (CRE) 
Estabelecer e aplicar procedimentos de controle, além dos manuais existentes, para 
auxiliar nas atividades de matrícula e cadastro dos discentes no sistema acadêmico (tais 
como roteiros/checklists), dando ciência a todos no setor sobre tais procedimentos e 
criando estratégias de supervisão destas atividades.  
 
 
DEFICIÊNCIA 004: Insuficiência de procedimentos de supervisão das atividades de 
lançamento das notas dos alunos, da frequência, do conteúdo e do registro das aulas 
realizadas pelos docentes. 
 
a) Evidências: 
Manual Q-Acadêmico 3.0 - Sistema de Controle Acadêmico; 
Resolução nº 35/2016/CS/IFS - Regulamento da Organização Didática do IFS; 
Resolução nº 44/2016/CS/IFS - Regulamento de Encargos Docentes do IFS; 
Resolução nº 14/2014/CS/IFS - Manual de Rotinas e Procedimentos CRE; 
Resolução nº 52/2016/CS/IFS - Regimento Interno do Campus Estância; 
Constatação 001 e 004 do Relatório de Auditoria nº 06/2016 – Avaliação dos Registros 
Acadêmicos; 
Manifestação do gestor à SA nº 186/2016/Audint 
 
b) Fato: 
Ao ser indagado sobre os procedimentos de controle utilizados na supervisão das 
atividades de lançamento das notas dos alunos, da frequência, do conteúdo e do 
registro das aulas realizadas pelos docentes, o gestor respondeu que: “A supervisão das 
atividades como lançamento de frequência, notas e conteúdo das aulas ministradas 
pelos docentes é realizado com o acompanhamento da assessoria Pedagógica (ASPED) 
juntamente com a Coordenadoria de registro Escolar (CRE), através do gerenciamento 
diário no Q-Acadêmico, confirmando a presença do docente e discente, além do registro 
do conteúdo ministrado na aula. Caso seja visualizada alguma pendência, o professor 
será informado através de comunicados internos (carta, reunião pedagógica, email)”.  
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Ainda, o gestor anexou alguns documentos que comprovam a supervisão.  
Ocorre que, na realização da avaliação dos registros acadêmicos e que resultou no 
Relatório de Auditoria nº 06/2016, foi possível verificar ausência de notas no histórico 
escolar, a intempestividade no registro da frequência dos alunos e dos conteúdos 
ministrados em sala de aula, conforme constatações 001 e 004 do referido relatório. 
 
c) Análise da Equipe: 
Apesar dos esforços descritos pelo gestor em sua resposta às indagações da Audint, os 
fatos constatados no Relatório de Auditoria nº 06/2016 demonstram que os 
procedimentos de supervisão das atividades dos docentes adotados no Campus não são 
suficientes e efetivos, haja vista os casos identificados pela Auditoria em sua avaliação 
dos registros acadêmicos. 
 
Ressalta-se que, de acordo com o Regimento Interno do Câmpus Estância (Resolução nº 
53/2016/CS/IFS), em seu art. 55, inciso I, a competência de gerenciar a conformidade 
dos diários de classe recai sobre a Coordenadoria de Controle Docente e Discente 
(CCDD).  
 
Sobre os procedimentos de fechamento de turmas a serem realizados pela CRE ao final 
do período, o Manual de Rotinas e Procedimentos CRE, em seu item 3.1 diz: “Caso 
alguma turma apresente pendências em algum diário, a situação deve ser comunicada à 
Direção/ Gerência de Ensino por meio de memorando.” 
 
Levando-se em conta os relevantes papéis desempenhados pelos docentes, na produção 
de informações, e pela CCDD, gerente de ensino e CRE, no acompanhamento 
tempestivo das atividades e informações produzidas pelos docentes, esta Audint 
acredita que um trabalho coordenado entre estes atores permitirão o efetivo 
cumprimento das competências e prazos estabelecidos pelas normas internas. 
 
Apesar dos esforços descritos pelo gestor em sua resposta às indagações da Audint, os 
fatos constatados no Relatório de Auditoria nº 06/2016 demonstram que os 
procedimentos de supervisão das atividades dos docentes adotados no Campus não são 
suficientes e efetivos, haja vista os casos identificados pela Auditoria em sua avaliação 
dos registros acadêmicos. 
 
É importante que o controle interno seja planejado e implementado de tal forma que 
consiga prevenir, ou detectar e corrigir tempestivamente, distorções nas atividades de 
lançamento das notas dos alunos, da frequência, do conteúdo e do registro das aulas 
realizadas pelos docentes. 
 
Além disso, a manutenção frequente do controle interno é de grande relevância para 
verificação do cumprimento do que foi determinado no Regimento Interno para a 
supervisão, pois não é suficiente o referido campus implantar um sistema de controle 
interno sem que alguém o verifique periodicamente. 
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Em relação à comunicação dos controles internos, esta equipe entende que todos no 
setor devem ter conhecimento dos procedimentos de controles estabelecidos, de forma 
que os objetivos dessa instituição possam ser atendidos, e também que as informações 
cadastradas no sistema Q-acadêmico possua a maior credibilidade possível. Como ponto 
positivo destaca-se a disponibilidade dos manuais no site institucional do IFS. 
 
d) Causa: 
Falhas ou ausência de controles internos impactando no acompanhamento das 
atividades dos docentes. 
 
e) Riscos e Efeitos: 
A deficiência identificada tem como possíveis consequências a não produção de dados 
acadêmicos importantes, como frequência, conteúdo das aulas e notas, podendo causar 
prejuízos aos próprios alunos, quando estes quiserem consultar seus dados no sistema 
acadêmico, e aos próprios gestores, quando do acompanhamento do rendimento dos 
alunos e da atividade dos próprios docentes. 
 
Recomendação 001: (GEN/CCDD) 
Estabelecer e aplicar procedimentos de controle efetivos para auxiliar na supervisão das 
atividades de lançamento das notas, da freqüência, conteúdo e da 
reposição/anteposição de aulas realizadas pelos docentes, tais como relatórios e 
roteiros de acompanhamento.  
 

2.1.3 – Campus Lagarto 

 
DEFICIÊNCIA 005: Insuficiência de procedimentos de controle na execução e 
supervisão das atividades de cadastro e matrícula dos discentes. 
 
a) Evidências: 
Manual Q-Acadêmico 3.0 - Sistema de Controle Acadêmico; 
Resolução nº 14/2014/CS/IFS - Manual de Rotinas e Procedimentos CRE; 
Resolução nº 38/2016/CS/IFS - Regimento Interno do Campus Lagarto; 
Constatações 011 e 012 do Relatório de Auditoria nº 06/2016 – Avaliação dos Registros 
Acadêmicos; 
Manifestação do gestor à SA nº 186/2016/Audint. 
 
b) Fato: 
Ao ser indagado sobre os procedimentos de controle utilizados na execução e 
supervisão das atividades de matrícula dos alunos no sistema acadêmico, o gestor 
respondeu que utiliza o Manual de Rotinas e Procedimentos do Registro Escolar do IFS e 
Manual Q-Acadêmico 3.0 como forma de auxiliar as atividades. 
 
Ocorre que, na realização da avaliação dos registros acadêmicos que resultou no 
Relatório de Auditoria nº 06/2016, foram identificadas divergências no cadastro das 
informações de alunos no Q-Acadêmico e ausências de assinatura do discente e/ou 
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responsáveis nas fichas de matrícula, conforme constatações 011 e 012 do referido 
relatório. 
 
c) Análise da Equipe: 
Apesar da utilização dos manuais, a Equipe concluiu que tais procedimentos não estão 
sendo suficientes para realizar o controle da execução e supervisão das atividades de 
matrícula dos discentes, haja vista as falhas identificadas na ação de avaliação dos 
registros acadêmicos realizada pela Audint. 
 
Sobre o lançamento e verificação dos dados dos alunos, o Regimento Interno do 
Campus Lagarto traz como uma das competências da CRE, conforme art. 55, inciso III, in 
verbis: 
 

Art. 55. À Coordenadoria de Registro Escolar, no âmbito do campus, da 
compete: 
III- Promover a escrituração, atualização, verificação e arquivo dos dados 
acadêmicos dos estudantes;  

 
Assim, para que a CRE possa cumprir com a referida competência é imprescindível a 
adoção de procedimentos de controle e supervisão de tal atividade. 
 
É importante que o controle interno seja planejado e implementado de tal forma que 
consiga prevenir, ou detectar e corrigir tempestivamente, distorções nas atividades de 
cadastro e matrícula dos discentes. 
 
Além disso, a manutenção frequente do controle interno é de grande relevância para 
verificação do cumprimento do que foi determinado no Regimento Interno para a 
supervisão, pois não é suficiente o referido campus implantar um sistema de controle 
interno sem que alguém o verifique periodicamente. 
  
Em relação à importância da comunicação dos controles internos, esta equipe entende 
que todos no setor devem ter conhecimento dos procedimentos de controles 
estabelecidos, de forma que os objetivos dessa instituição possam ser atendidos, e 
também que as informações cadastradas no sistema Q-acadêmico possua a maior 
credibilidade possível. Como ponto positivo destaca-se a disponibilidade dos manuais no 
site institucional do IFS. 
 
d) Causa: 
Falhas nos controles internos do setor examinado, não sendo suficientes para prevenir e 
detectar deficiências na execução das atividades de cadastro e matricula dos discentes 
no sistema. 
 
e) Riscos e Efeitos: 
A deficiência identificada tem como possíveis consequências a produção de dados 
acadêmicos inconsistentes, causando prejuízo aos alunos, quando da emissão de 
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documentos com dados incorretos, e aos próprios gestores, que pode utilizar-se de tais 
dados para a tomada da decisão. 
 
Recomendação 001: (CRE) 
Estabelecer e aplicar procedimentos de controle, além dos manuais existentes, para 
auxiliar nas atividades de matrícula e cadastro dos discentes no sistema acadêmico (tais 
como roteiros/checklists), dando ciência a todos no setor sobre tais procedimentos e 
criando estratégias de supervisão destas atividades.  
 
 
DEFICIÊNCIA 006: Insuficiência de procedimentos de supervisão das atividades de 
lançamento de frequência, do conteúdo e do registro das aulas realizadas pelos 
docentes. 

 
a) Evidências: 
Manual Q-Acadêmico 3.0 - Sistema de Controle Acadêmico; 
Resolução nº 35/2016/CS/IFS - Regulamento da Organização Didática do IFS; 
Resolução nº 44/2016/CS/IFS - Regulamento de Encargos Docentes do IFS; 
Resolução nº 14/2014/CS/IFS - Manual de Rotinas e Procedimentos CRE; 
Resolução nº 38/2016/CS/IFS - Regimento Interno do Câmpus Lagarto; 
Constatação 009 e 010 do Relatório de Auditoria nº 06/2016 – Avaliação dos Registros 
Acadêmicos; 
Manifestação do gestor à SA nº 186/2016/Audint. 
 
b) Fato: 
Ao ser indagado sobre os procedimentos de controle utilizados na supervisão das 
atividades de lançamento de frequência, do conteúdo e do registro das aulas realizadas 
pelos docentes, a coordenadora da CRE respondeu que não realiza procedimento de 
supervisão de tais atividades. Ainda segundo a servidora, apenas no encerramento do 
período é feita uma cobrança, por meio de memorando, aos gerentes e coordenadores 
de curso quando identificada pendência nos turmas/diários. 
 
Ocorre que, na realização da avaliação dos registros acadêmicos e que resultou no 
Relatório de Auditoria nº 06/2016, foi possível verificar ausência de tempestividade no 
registro da frequência dos alunos e dos conteúdos ministrados em sala de aula, bem 
como registro de aulas em quantidade superior ao estabelecido PPC e no horário 
escolar, conforme constatações 009 e 010 do citado relatório. 
 
c) Análise da Equipe: 
Os fatos constatados pela Audint no Relatório de Auditoria nº 06/2016 demonstram que 
não estão sendo adotados procedimentos de supervisão das atividades dos docentes 
descritas no fato.  
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De acordo com o Regimento Interno do Câmpus Lagarto (Resolução nº 38/2016/CS/IFS), 
em seu art. 53, inciso I, a competência de gerenciar a conformidade dos diários de classe 
recai sobre a Coordenadoria de Controle Docente e Discente (CCDD).  
 
Sobre os procedimentos de fechamento de turmas a serem realizados pela CRE ao final 
do período, o Manual de Rotinas e Procedimentos CRE, em seu item 3.1 diz: “Caso 
alguma turma apresente pendências em algum diário, a situação deve ser comunicada à 
Direção/ Gerência de Ensino por meio de memorando.” 
 
Levando-se em conta os relevantes papéis desempenhados pelos docentes, na produção 
de informações, e pela CCDD, gerente de ensino e CRE, no acompanhamento 
tempestivo das atividades e informações produzidas pelos docentes, esta Audint 
acredita que um trabalho coordenado entre estes atores permitirão o cumprimento das 
competências e prazos estabelecidos pelas normas internas. 
 
É importante que o controle interno seja planejado e implementado de tal forma que 
consiga prevenir, ou detectar e corrigir tempestivamente, distorções nas atividades de 
lançamento de frequência, do conteúdo e do registro das aulas realizadas pelos 
docentes.  
 
Além disso, a manutenção frequente do controle interno é de grande relevância para 
verificação do cumprimento do que foi determinado no Regimento Interno para a 
supervisão, pois não é suficiente o referido campus implantar um sistema de controle 
interno sem que alguém o verifique periodicamente. 
 
Em relação à importância da comunicação dos controles internos, esta equipe entende 
que todos no setor devem ter conhecimento dos procedimentos de controles 
estabelecidos, de forma que os objetivos dessa instituição possam ser atendidos, e 
também que as informações cadastradas no sistema Q-acadêmico possua a maior 
credibilidade possível. Como ponto positivo destaca-se a disponibilidade dos manuais no 
site institucional do IFS. 
 
d) Causa: 
Falhas ou ausência de controles internos impactando no acompanhamento das 
atividades dos docentes. 
 
e) Riscos e Efeitos: 
A deficiência identificada tem como possíveis consequências a não produção de dados 
acadêmicos importantes, com frequência, conteúdo das aulas e notas, podendo causar 
prejuízos aos próprios alunos, quando estes quiserem consultar seus dados no sistema 
acadêmico, e aos próprios gestores, quando do acompanhamento do rendimento dos 
alunos e da atividade dos próprios docentes. 
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Recomendação 001: (GEN/CCDD) 
Estabelecer e aplicar procedimentos de controle efetivos para auxiliar na supervisão das 
atividades de lançamento da frequência, conteúdo e da reposição/anteposição de aulas 
realizadas pelos docentes, tais como relatórios e roteiros de acompanhamento.  
 

2.1.4 – Campus Glória 

 
DEFICIÊNCIA 007: Insuficiência de procedimentos de controle na execução e 
supervisão das atividades de cadastro e matrícula dos discentes. 
 
a) Evidências: 
Manual Q-Acadêmico 3.0 - Sistema de Controle Acadêmico; 
Resolução nº 14/2014/CS/IFS - Manual de Rotinas e Procedimentos CRE; 
Resolução nº 48/2016/CS/IFS - Regimento Interno do Campus Glória; 
Constatações 015 e 016 do Relatório de Auditoria nº 06/2016 – Avaliação dos Registros 
Acadêmicos; 
Manifestação do gestor à SA nº 186/2016/Audint. 
 
b) Fato: 
Ao ser indagado sobre os procedimentos de controle utilizados na execução e 
supervisão das atividades de matrícula dos alunos no sistema acadêmico, o gestor 
respondeu que utilizam o Manual de Rotinas e Procedimentos do Registro Escolar do IFS 
e Manual Q-Acadêmico 3.0 como forma de auxiliar as atividades. Quanto à supervisão 
da matrícula dos discentes, o gestor respondeu que quem realiza tal atividade “é o 
coordenador do Registro Escolar, que compara com o resultado do edital no qual o aluno 
matriculado se inscreveu”. 
 
Ocorre que, na realização da avaliação dos registros acadêmicos e que resultou no 
Relatório de Auditoria nº 06/2016, foram identificadas divergências no cadastro das 
informações de alunos no Q-Acadêmico e ausências de assinatura do discente e/ou 
responsáveis nas fichas de matrícula, conforme constatações 015 e 016 do referido 
relatório. 
 
c) Análise da Equipe: 
Apesar da utilização dos manuais, a Equipe concluiu que tais procedimentos não estão 
sendo suficientes para realizar o controle da execução e supervisão das atividades de 
matrícula dos discentes, haja vista as falhas identificadas na ação de avaliação dos 
registros acadêmicos realizada pela Audint. 
 
Sobre o lançamento e verificação dos dados dos alunos, o Regimento Interno do 
Campus Glória traz como uma das competências da CRE, conforme art. 59, inciso III, in 
verbis: 
 

Art. 59. À Coordenadoria de Registro Escolar, no âmbito do campus, da 
compete: 
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III- Promover a escrituração, atualização, verificação e arquivo dos dados 
acadêmicos dos estudantes;  

 
Assim, para que a CRE possa cumprir com a referida competência é imprescindível a 
adoção de procedimentos de controle e supervisão de tal atividade. 
 
É importante que o controle interno seja planejado e implementado de tal forma que 
consiga prevenir, ou detectar e corrigir tempestivamente, distorções nas atividades de 
cadastro e matrícula dos discentes. 
 
Além disso, a manutenção frequente do controle interno é de grande relevância para 
verificação do cumprimento do que foi determinado no Regimento Interno para a 
supervisão, pois não é suficiente o referido campus implantar um sistema de controle 
interno sem que alguém o verifique periodicamente. 
  
Em relação à importância da comunicação dos controles internos, esta equipe entende 
que todos no setor devem ter conhecimento dos procedimentos de controles 
estabelecidos, de forma que os objetivos dessa instituição possam ser atendidos, e 
também que as informações cadastradas no sistema Q-acadêmico possua a maior 
credibilidade possível. Como ponto positivo destaca-se a disponibilidade dos manuais no 
site institucional do IFS. 
 
d) Causa: 
Falhas nos controles internos do setor examinado, não sendo suficientes para prevenir e 
detectar deficiências na execução das atividades de cadastro e matricula dos discentes 
no sistema. 
 
e) Riscos e Efeitos: 
A deficiência identificada tem como possíveis consequências a produção de dados 
acadêmicos inconsistentes, causando prejuízo aos alunos, quando da emissão de 
documentos com dados incorretos, e aos próprios gestores, que pode utilizar-se de tais 
dados para a tomada da decisão. 
 
Recomendação 001: (CRE) 
Estabelecer e aplicar procedimentos de controle, além dos manuais existentes, para 
auxiliar nas atividades de matrícula e cadastro dos discentes no sistema acadêmico (tais 
como roteiros/checklists), dando ciência a todos no setor sobre tais procedimentos e 
criando estratégias de supervisão destas atividades.  
 
 
DEFICIÊNCIA 008: Insuficiência de procedimentos de supervisão das atividades de 
lançamento das notas dos alunos, da frequência, do conteúdo e do registro das aulas 
realizadas pelos docentes. 

 
a) Evidências: 
Manual Q-Acadêmico 3.0 - Sistema de Controle Acadêmico; 
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Resolução nº 35/2016/CS/IFS - Regulamento da Organização Didática do IFS; 
Resolução nº 44/2016/CS/IFS - Regulamento de Encargos Docentes do IFS; 
Resolução nº 14/2014/CS/IFS - Manual de Rotinas e Procedimentos CRE; 
Resolução nº 48/2016/CS/IFS - Regimento Interno do Câmpus Glória; 
Constatações 018, 019 e 020 do Relatório de Auditoria nº 06/2016 – Avaliação dos 
Registros Acadêmicos; 
Manifestação do gestor à SA nº 186/2016/Audint. 
 
b) Fato: 
Ao ser indagado sobre os procedimentos de controle utilizados na supervisão das 
atividades de lançamento das notas dos alunos, da frequência, do conteúdo e do 
registro das aulas realizadas pelos docentes, o gestor respondeu que “a CRE, CCDD e a 
Coordenação de Cursos fazem a supervisão antes do fechamento do bimestre e do 
encerramento dos semestres letivos. Todos os professores com diários pendentes são 
notificados por e-mail e/ou por telefone, para atualização do diário. Também é feita a 
entrega, semestralmente (técnico e superior) e anual (integrado), física dos diários 
assinados pelos professores atestando as informações inseridas. O diário físico é a única 
comprovação da quantidade de aulas ministradas e conteúdos”. 
 
Ocorre que, na realização da avaliação dos registros acadêmicos e que resultou no 
Relatório de Auditoria nº 06/2016, foi possível verificar ausência de tempestividade no 
registro das notas e da frequência dos alunos e dos conteúdos ministrados em sala de 
aula, bem como registro de aulas em quantidade superior ao estabelecido PPC e no 
horário escolar, conforme constatações 018, 019 e 020 do citado relatório. 
 
c) Análise da Equipe: 
Apesar dos esforços descritos pelo gestor em sua resposta às indagações da Audint, os 
fatos constatados no Relatório de Auditoria nº 06/2016 demonstram que os 
procedimentos de supervisão das atividades dos docentes adotados no Campus não são 
suficientes e efetivos, haja vista os casos identificados pela Auditoria em sua avaliação 
dos registros acadêmicos. 
 
Ressalta-se que, de acordo com o Regimento Interno do Câmpus Glória (Resolução nº 
48/2016/CS/IFS), em seu art. 57, inciso I, a competência de gerenciar a conformidade 
dos diários de classe recai sobre a Coordenadoria de Controle Docente e Discente 
(CCDD).  
 
Sobre os procedimentos de fechamento de turmas a serem realizados pela CRE ao final 
do período, o Manual de Rotinas e Procedimentos CRE, em seu item 3.1 diz: “Caso 
alguma turma apresente pendências em algum diário, a situação deve ser comunicada à 
Direção/ Gerência de Ensino por meio de memorando.” 
 
Levando-se em conta os relevantes papéis desempenhados pelos docentes, na produção 
de informações, e pela CCDD, gerente de ensino e CRE, no acompanhamento 
tempestivo das atividades e informações produzidas pelos docentes, esta Audint 
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acredita que um trabalho coordenado entre estes atores permitirão o efetivo 
cumprimento das competências e prazos estabelecidos pelas normas internas. 
 
É importante que o controle interno seja planejado e implementado de tal forma que 
consiga prevenir, ou detectar e corrigir tempestivamente, distorções nas atividades de 
lançamento das notas dos alunos, da frequência, do conteúdo e do registro das aulas 
realizadas pelos docentes.  
 
Além disso, a manutenção frequente do controle interno é de grande relevância para 
verificação do cumprimento do que foi determinado no Regimento Interno para a 
supervisão, pois não é suficiente o referido campus implantar um sistema de controle 
interno sem que alguém o verifique periodicamente. 
 
Em relação à importância da comunicação dos controles internos, esta equipe entende 
que todos no setor devem ter conhecimento dos procedimentos de controles 
estabelecidos, de forma que os objetivos dessa instituição possam ser atendidos, e 
também que as informações cadastradas no sistema Q-acadêmico possua a maior 
credibilidade possível. Como ponto positivo destaca-se a disponibilidade dos manuais no 
site institucional do IFS. 
 
d) Causa: 
Falhas ou ausência de controles internos impactando no acompanhamento das 
atividades dos docentes. 
 
e) Riscos e Efeitos: 
A deficiência identificada tem como possíveis consequências a não produção de dados 
acadêmicos importantes, com frequência, conteúdo das aulas e notas, podendo causar 
prejuízos aos próprios alunos, quando estes quiserem consultar seus dados no sistema 
acadêmico, e aos próprios gestores, quando do acompanhamento do rendimento dos 
alunos e da atividade dos próprios docentes. 
 
Recomendação 001: (GEN/CCDD) 
Estabelecer e aplicar procedimentos de controle efetivos para auxiliar na supervisão das 
atividades de lançamento das notas, da freqüência, conteúdo e da 
reposição/anteposição de aulas realizadas pelos docentes, tais como relatórios e 
roteiros de acompanhamento.  

 
2.1.5 – Campus Propriá 

 
DEFICIÊNCIA 009: Insuficiência de procedimentos de controle na execução e 
supervisão das atividades de cadastro e matrícula dos discentes. 
 
a) Evidências: 
Manual Q-Acadêmico 3.0 - Sistema de Controle Acadêmico; 
Resolução nº 14/2014/CS/IFS - Manual de Rotinas e Procedimentos CRE; 
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Resolução nº 50/2016/CS/IFS - Regimento Interno do Campus Propriá; 
Constatações 025 e 026 do Relatório de Auditoria nº 06/2016 – Avaliação dos Registros 
Acadêmicos; 
Manifestação do gestor à SA nº 186/2016/Audint. 
 
b) Fato: 
Ao ser indagado sobre os procedimentos de controle utilizados na execução e 
supervisão das atividades de matrícula dos alunos no sistema acadêmico, o gestor 
respondeu que utilizam o Manual de Rotinas e Procedimentos do Registro Escolar do 
IFS, Manual Q-Acadêmico 3.0 e o Regulamento da Organização Didática (ROD) como 
forma de auxiliar as atividades. Quanto à supervisão da matrícula dos discentes, não foi 
esclarecido pelo gestor quem ou como é realizada tal orientação. 
 
Ocorre que, na realização da avaliação dos registros acadêmicos e que resultou no 
Relatório de Auditoria nº 06/2016, foram identificadas divergências no cadastro das 
informações de alunos no Q-Acadêmico e ausências de assinatura do discente e/ou 
responsáveis nas fichas de matrícula, conforme constatações 025 e 026 do referido 
relatório. 
 
c) Análise da Equipe: 
Apesar da utilização dos manuais, a Equipe de Auditoria concluiu que tais 
procedimentos não estão sendo suficientes para realizar o controle da execução e 
supervisão das atividades de matrícula dos discentes, haja vista as falhas identificadas 
na ação de avaliação dos registros acadêmicos realizada pela Audint. 
 
Sobre o lançamento e verificação dos dados dos alunos, o Regimento Interno do 
Campus Propriá traz como uma das competências da CRE, conforme art. 59, inciso III, in 
verbis: 
 

Art. 59. À Coordenadoria de Registro Escolar, no âmbito do campus, da 
compete: 
III- Promover a escrituração, atualização, verificação e arquivo dos dados 
acadêmicos dos estudantes;  

 
Assim, para que a CRE possa cumprir com a referida competência é imprescindível a 
adoção de procedimentos de controle e supervisão de tal atividade. 
 
É importante que o controle interno seja planejado e implementado de tal forma que 
consiga prevenir, ou detectar e corrigir tempestivamente, distorções nas atividades de 
cadastro e matrícula dos discentes. 
 
Além disso, a manutenção frequente do controle interno é de grande relevância para 
verificação do cumprimento do que foi determinado no Regimento Interno para a 
supervisão, pois não é suficiente o referido campus implantar um sistema de controle 
interno sem que alguém o verifique periodicamente. 
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Em relação à importância da comunicação dos controles internos, esta equipe entende 
que todos no setor devem ter conhecimento dos procedimentos de controles 
estabelecidos, de forma que os objetivos dessa instituição possam ser atendidos, e 
também que as informações cadastradas no sistema Q-acadêmico possua a maior 
credibilidade possível. Como ponto positivo destaca-se a disponibilidade dos manuais no 
site institucional do IFS. 
 
 
d) Causa: 
Falhas nos controles internos do setor examinado, não sendo suficientes para prevenir e 
detectar deficiências na execução das atividades de cadastro dos discentes no sistema. 
 
e) Riscos e Efeitos: 
A deficiência identificada tem como possíveis consequências a produção de dados 
acadêmicos inconsistentes, causado prejuízo aos alunos, quando da emissão de 
documentos com dados incorretos, e aos próprios gestores, que pode utilizar-se de tais 
dados para a tomada da decisão. 
 
Recomendação 001: (CRE) 
Estabelecer e aplicar procedimentos de controle, além dos manuais existentes, para 
auxiliar nas atividades de matrícula e cadastro dos discentes no sistema acadêmico (tais 
como roteiros/checklists), dando ciência a todos no setor sobre tais procedimentos e 
criando estratégias de supervisão destas atividades.  
 
 
DEFICIÊNCIA 010: Insuficiência de procedimentos de supervisão das atividades de 
lançamento de frequência e do conteúdo das aulas realizadas pelos docentes. 

 
a) Evidências: 
Manual Q-Acadêmico 3.0 - Sistema de Controle Acadêmico; 
Resolução nº 35/2016/CS/IFS - Regulamento da Organização Didática do IFS; 
Resolução nº 44/2016/CS/IFS - Regulamento de Encargos Docentes do IFS; 
Resolução nº 14/2014/CS/IFS - Manual de Rotinas e Procedimentos CRE; 
Resolução nº 50/2016/CS/IFS - Regimento Interno do Câmpus Propriá; 
Constatação 027 do Relatório de Auditoria nº 06/2016 – Avaliação dos Registros 
Acadêmicos; 
Manifestação do gestor à SA nº 186/2016/Audint. 
 
b) Fato: 
Ao ser indagado sobre os procedimentos de controle utilizados na supervisão das 
atividades de lançamento de frequência e do conteúdo das aulas realizadas pelos 
docentes, o responsável pela CRE respondeu que tal supervisão “ocorre mediante as 
análises feitas no próprio sistema acadêmico, ao verificar os diários, principalmente no 
fechamento das turmas, uma vez que o diário a ser fechado precisa ter o lançamento 
das frequências, conteúdo das aulas, as notas dos alunos no sistema. Além disso, a CRE 
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orienta os professores sobre a questão de atualizar o sistema acadêmico, preenchendo 
as informações pedidas no Q-Acadêmico em todas as aulas”. 
 
Ocorre que, na realização da avaliação dos registros acadêmicos e que resultou no 
Relatório de Auditoria nº 06/2016, foi possível verificar ausência de tempestividade no 
registro da frequência dos alunos e dos conteúdos ministrados em sala de aula. , 
conforme constatação 027 do citado relatório. 
 
c) Análise da Equipe: 
Apesar dos esforços descritos pelo gestor em sua resposta às indagações da Audint, os 
fatos constatados no Relatório de Auditoria nº 06/2016 demonstram que os 
procedimentos de supervisão das atividades dos docentes adotados no Campus não são 
suficientes e efetivos, haja vista os casos identificados pela Auditoria em sua avaliação 
dos registros acadêmicos. 
 
Ressalta-se que, de acordo com o Regimento Interno do Câmpus Propriá (Resolução nº 
50/2016/CS/IFS), em seu art. 57, inciso I, a competência de gerenciar a conformidade 
dos diários de classe recai sobre a Coordenadoria de Controle Docente e Discente 
(CCDD).  
 
Sobre os procedimentos de fechamento de turmas a serem realizados pela CRE ao final 
do período, o Manual de Rotinas e Procedimentos CRE, em seu item 3.1 diz: “Caso 
alguma turma apresente pendências em algum diário, a situação deve ser comunicada à 
Direção/ Gerência de Ensino por meio de memorando.” 
 
Levando-se em conta os relevantes papéis desempenhados pelos docentes, na produção 
de informações, e pela CCDD, pelo gerente de ensino e pela CRE, no acompanhamento 
tempestivo das atividades e informações produzidas pelos docentes, esta Audint 
acredita que um trabalho coordenado entre estes atores permitirão o efetivo 
cumprimento das competências e prazos estabelecidos pelas normas internas. 
 
É importante que o controle interno seja planejado e implementado de tal forma que 
consiga prevenir, ou detectar e corrigir tempestivamente, distorções nas atividades de 
lançamento de frequência e do conteúdo das aulas realizadas pelos docentes.  
 
Além disso, a manutenção frequente do controle interno é de grande relevância para 
verificação do cumprimento do que foi determinado no Regimento Interno para a 
supervisão, pois não é suficiente o referido campus implantar um sistema de controle 
interno sem que alguém o verifique periodicamente. 
 
Em relação à importância da comunicação dos controles internos, esta equipe entende 
que todos no setor devem ter conhecimento dos procedimentos de controles 
estabelecidos, de forma que os objetivos dessa instituição possam ser atendidos, e 
também que as informações cadastradas no sistema Q-acadêmico possua a maior 
credibilidade possível. Como ponto positivo destaca-se a disponibilidade dos manuais no 
site institucional do IFS. 
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d) Causa: 
Falhas ou ausência de controles internos impactando no acompanhamento das 
atividades dos docentes. 
 
e) Riscos e Efeitos: 
A deficiência identificada tem como possíveis consequências a não produção de dados 
acadêmicos importantes, com frequência, conteúdo das aulas e notas, podendo causar 
prejuízos aos próprios alunos, quando estes quiserem consultar seus dados no sistema 
acadêmico, e aos próprios gestores, quando do acompanhamento do rendimento dos 
alunos e da atividade dos próprios docentes. 
 
Recomendação 001: (GEN/CCDD) 
Estabelecer e aplicar procedimentos de controle efetivos para auxiliar na supervisão das 
atividades de lançamento da freqüência e conteúdo das aulas realizadas pelos docentes, 
tais como relatórios e roteiros de acompanhamento. 
 

2.1.6 – Campus São Cristóvão 

 
DEFICIÊNCIA 011: Ausência de procedimentos de controle na execução das atividades 
de cadastramento do horário de turma no Sistema Q-Acadêmico. 
 
a) Evidências: 
Manual Q-Acadêmico 3.0 - Sistema de Controle Acadêmico; 
Resolução nº 14/2014/CS/IFS - Manual de Rotinas e Procedimentos CRE; 
Resolução nº 51/2016/CS/IFS - Regimento Interno do Campus São Cristovão; 
Constatação 029 do Relatório de Auditoria nº 06/2016 – Avaliação dos Registros 
Acadêmicos; 
Manifestação do gestor à SA nº 186/2016/Audint. 
 
b) Fato: 
Ao ser indagado sobre os procedimentos de controle utilizados no desenvolvimento das 
atividades de cadastramento de turmas no sistema Q-Acadêmico, o responsável pela 
CRE respondeu que não existe nenhum outro documento, além do Manual de Rotinas e 
Procedimentos do Registro Escolar do IFS e do Manual Q-Acadêmico 3.0, capaz de 
subsidiar a execução das atividades. 
 
Ocorre que, na realização da avaliação dos registros acadêmicos e que resultou no 
Relatório de Auditoria nº 06/2016, foi identificada ausência de cadastro do horário da 
Turma 2016.1 TISAIND.3BMV, conforme constatação 029 do Relatório de Auditoria nº 
06/2016.  
 
c) Análise da Equipe: 
Apesar da utilização dos manuais, a Equipe de Auditoria concluiu que tais 
procedimentos não estão sendo suficientes para realizar o controle da execução e 
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supervisão das atividades de cadastro de turmas, haja vista a falha identificada na ação 
de avaliação dos registros acadêmicos realizada pela Audint. 
 
Sobre o cadastramento do horário das turmas, o Manual de Rotinas e Procedimentos do 
Registro Escolar, aprovado pela Resolução nº 14/2014 – CS/IFS orienta que o 
cadastramento do horário das turmas deve ocorrer no início de cada período, vejamos: 
 

1.1 Criação de turmas 
I. De posse do memorando, o servidor organiza os horários e cria as 
turmas no sistema; 
II. Os horários são lançados no sistema, e a matrícula em disciplinas 
disponibilizada conforme calendário próprio. 

 
Assim, para que a CRE possa cumprir com a referida competência é imprescindível a 
adoção de procedimentos de controle e supervisão de tal atividade. 
 
Pois, o procedimento instituído pelo manual de rotinas estabelece que todos os horários 
das turmas sejam devidamente cadastrados no sistema, permitindo assim um melhor 
acompanhamento e controle pelos usuários do sistema. 
 
É importante que o controle interno seja planejado e implementado de tal forma que 
consiga prevenir, ou detectar e corrigir tempestivamente, distorções nas atividades de 
cadastramento do horário das turmas. 
 
Além disso, a manutenção frequente do controle interno é de grande relevância para 
verificação do cumprimento do que foi determinado no Regimento Interno para a 
supervisão, pois não é suficiente o referido campus implantar um sistema de controle 
interno sem que alguém o verifique periodicamente. 
  
Em relação à importância da comunicação dos controles internos, esta equipe entende 
que todos no setor devem ter conhecimento dos procedimentos de controles 
estabelecidos, de forma que os objetivos dessa instituição possam ser atendidos, e 
também que as informações cadastradas no sistema Q-acadêmico possua a maior 
credibilidade possível. Como ponto positivo destaca-se a disponibilidade dos manuais no 
site institucional do IFS. 
 
d) Causa: 
Falhas ou ausência de controles internos impactando na execução das atividades de 
registro acadêmico, bem como no acompanhamento das atividades dos discentes e 
docentes. 
 
e) Riscos e Efeitos: 
A deficiência identificada tem como possíveis consequências a falta de 
acompanhamento e controle pelos usuários do sistema, causando prejuízo aos discentes 
e docentes, quando da não divulgação dos horários das turmas no sistema acadêmico, e 
aos próprios gestores, que pode utilizar-se de tais dados para conferir a execução de 
determinadas atividades. 
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Recomendação 001: (CRE) 
Estabelecer e aplicar procedimentos de controles efetivos para auxiliar na execução das 
atividades de cadastramento de horários de todas as turmas no Sistema Q-Acadêmico.  
 
 
DEFICIÊNCIA 012: Insuficiência de procedimentos de controle na execução e 
supervisão das atividades de cadastro e matrícula dos discentes. 
 
a) Evidências: 
Manual Q-Acadêmico 3.0 - Sistema de Controle Acadêmico; 
Resolução nº 14/2014/CS/IFS - Manual de Rotinas e Procedimentos CRE; 
Resolução nº 51/2016/CS/IFS - Regimento Interno do Campus São Cristovão; 
Constatações 031 e 033 do Relatório de Auditoria nº 06/2016 – Avaliação dos Registros 
Acadêmicos; 
Manifestação do gestor à SA nº 186/2016/Audint. 
 
b) Fato: 
Ao ser indagado sobre os procedimentos de controle utilizados na execução e 
supervisão das atividades de matrícula dos alunos no sistema acadêmico, o gestor 
respondeu que: “A supervisão de matrículas dos discentes é feita através de relatórios 
gerados pelo sistema acadêmico de acordo com a turma e curso, em seguida, conferindo 
com as pastas das turmas contendo dos dados físicos dos discentes”. 
 
Ocorre que, na realização da avaliação dos registros acadêmicos e que resultou no 
Relatório de Auditoria nº 06/2016, foram identificadas divergências no cadastro das 
informações de alunos no Q-Acadêmico e ausências de assinatura do discente e/ou 
responsáveis nas fichas de matrícula, conforme constatações 031 e 033 do referido 
relatório. 
 
c) Análise da Equipe: 
Apesar da utilização dos procedimentos citados pelo gestor, a Equipe de Auditoria 
concluiu que tais procedimentos não estão sendo suficientes para realizar o controle da 
execução e supervisão das atividades de matrícula dos discentes, haja vista as falhas 
identificadas na ação de avaliação dos registros acadêmicos realizada pela Audint. 
 
Sobre o lançamento e verificação dos dados dos alunos, o Regimento Interno do 
Campus São Cristovão traz como uma das competências da CRE, conforme art. 85, inciso 
III, in verbis: 
 

Art. 59. À Coordenadoria de Registro Escolar, no âmbito do campus, da 
compete: 
III- Promover a escrituração, atualização, verificação e arquivo dos dados 
acadêmicos dos estudantes;  
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Assim, para que a CRE possa cumprir com a referida competência é imprescindível a 
adoção de procedimentos de controle e supervisão de tal atividade. 
 
É importante que o controle interno seja planejado e implementado de tal forma que 
consiga prevenir, ou detectar e corrigir tempestivamente, distorções na atividade de 
cadastramento dos discentes no sistema Q-acadêmico. 
 
Além disso, a manutenção frequente do controle interno é de grande relevância para 
verificação do cumprimento do que foi determinado no Regimento Interno para a 
supervisão, pois não é suficiente o referido campus implantar um sistema de controle 
interno sem que alguém o verifique periodicamente. 
 
Em relação à comunicação dos controles internos, esta equipe entende que todos no 
setor devem ter conhecimento dos procedimentos de controles estabelecidos, de forma 
que os objetivos dessa instituição possam ser atendidos, e também que as informações 
cadastradas no sistema Q-acadêmico possua a maior credibilidade possível. Como ponto 
positivo destaca-se a disponibilidade dos manuais no site institucional do IFS. 
 
d) Causa: 
Falhas nos controles internos do setor examinado, não sendo suficientes para prevenir e 
detectar deficiências na execução das atividades de cadastro dos discentes no sistema. 
 
e) Riscos e Efeitos: 
A deficiência identificada tem como possíveis consequências a produção de dados 
acadêmicos inconsistentes, causado prejuízo aos alunos, quando da emissão de 
documentos com dados incorretos, e aos próprios gestores, que pode utilizar-se de tais 
dados para a tomada da decisão. 
 
Recomendação 001: (CRE) 
Estabelecer e aplicar procedimentos de controle, além dos manuais existentes, para 
auxiliar nas atividades de matrícula e cadastro dos discentes no sistema acadêmico (tais 
como roteiros/checklists), dando ciência a todos no setor sobre tais procedimentos e 
criando estratégias de supervisão destas atividades.  
 
 
DEFICIÊNCIA 013: Insuficiência de procedimentos de supervisão das atividades de 
lançamento da frequência, do conteúdo e do registro das aulas realizadas pelos 
docentes. 

 
a) Evidências: 
Manual Q-Acadêmico 3.0 - Sistema de Controle Acadêmico; 
Resolução nº 35/2016/CS/IFS - Regulamento da Organização Didática do IFS; 
Resolução nº 44/2016/CS/IFS - Regulamento de Encargos Docentes do IFS; 
Resolução nº 14/2014/CS/IFS - Manual de Rotinas e Procedimentos CRE; 
Resolução nº 51/2016/CS/IFS - Regimento Interno do Campus São Cristovão 
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Constatações 034 e 035 do Relatório de Auditoria nº 06/2016 – Avaliação dos Registros 
Acadêmicos; 
Manifestação do gestor à SA nº 186/2016/Audint. 
 
b) Fato: 
Ao ser indagado sobre os procedimentos de controle utilizados na supervisão das 
atividades de lançamento da frequência, do conteúdo e do registro das aulas realizadas 
pelos docentes, o gestor respondeu que os lançamentos são supervisionados através da 
observação no sistema acadêmico. 
 
Ocorre que, na realização da avaliação dos registros acadêmicos e que resultou no 
Relatório de Auditoria nº 06/2016, foi possível verificar ausência de tempestividade em 
relação a frequência dos alunos e dos conteúdos ministrados em sala de aula, bem 
como registro de aulas em quantidade superior ao estabelecido PPC e no horário 
escolar, conforme constatações 034 e 035 do referido relatório. 
 
c) Análise da Equipe: 
Apesar dos esforços descritos pelo gestor em sua resposta às indagações da Audint, os 
fatos constatados no Relatório de Auditoria nº 06/2016 demonstram que os 
procedimentos de supervisão das atividades dos docentes adotados no Campus não são 
suficientes e efetivos, haja vista os casos identificados pela Auditoria em sua avaliação 
dos registros acadêmicos. 
 
Ressalta-se que, de acordo com o Regimento Interno do Câmpus São Cristovão 
(Resolução nº 51/2016/CS/IFS), em seu art. 101, inciso II, a competência de gerenciar a 
conformidade dos diários de classe recai sobre a Coordenadoria de Controle Docente e 
Discente (CCDD).  
 
Sobre os procedimentos de fechamento de turmas a serem realizados pela CRE ao final 
do período, o Manual de Rotinas e Procedimentos CRE, em seu item 3.1 diz: “Caso 
alguma turma apresente pendências em algum diário, a situação deve ser comunicada à 
Direção/ Gerência de Ensino por meio de memorando.” 
 
Levando-se em conta os relevantes papéis desempenhados pelos docentes, na produção 
de informações, e pela CCDD, gerente de ensino e CRE, no acompanhamento 
tempestivo das atividades e informações produzidas pelos docentes, esta Audint 
acredita que um trabalho coordenado entre estes atores permitirão o efetivo 
cumprimento das competências e prazos estabelecidos pelas normas internas. 
 
É importante que o controle interno seja planejado e implementado de tal forma que 
consiga prevenir, ou detectar e corrigir tempestivamente, distorções nas atividades de 
lançamento da frequência, do conteúdo e do registro das aulas realizadas pelos 
docentes. 
 
Além disso, a manutenção frequente do controle interno é de grande relevância para 
verificação do cumprimento do que foi determinado no Regimento Interno para a 
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supervisão, pois não é suficiente o referido campus implantar um sistema de controle 
interno sem que alguém o verifique periodicamente. 
 
Em relação à comunicação dos controles internos, esta equipe entende que todos no 
setor devem ter conhecimento dos procedimentos de controles estabelecidos, de forma 
que os objetivos dessa instituição possam ser atendidos, e também que as informações 
cadastradas no sistema Q-acadêmico possua a maior credibilidade possível. Como ponto 
positivo destaca-se a disponibilidade dos manuais no site institucional do IFS. 
 
d) Causa: 
Falhas ou ausência de controles internos impactando no acompanhamento das 
atividades dos docentes. 
 
e) Riscos e Efeitos: 
A deficiência identificada tem como possíveis consequências a não produção de dados 
acadêmicos importantes, com frequência, conteúdo das aulas e notas, podendo causar 
prejuízos aos próprios alunos, quando estes quiserem consultar seus dados no sistema 
acadêmico, e aos próprios gestores, quando do acompanhamento do rendimento dos 
alunos e da atividade dos próprios docentes. 
 
Recomendação 001: (GEN/CCDD) 
Estabelecer e aplicar procedimentos de controle efetivos para auxiliar na supervisão das 
atividades de lançamento da frequência, conteúdo e da reposição/anteposição de aulas 
realizadas pelos docentes.  
 

2.1.7 – Campus Tobias Barreto 

 
DEFICIÊNCIA 014: Insuficiência de procedimentos de controle na execução e 
supervisão das atividades de cadastro dos discentes. 
 
a) Evidências: 
Manual Q-Acadêmico 3.0 - Sistema de Controle Acadêmico; 
Resolução nº 14/2014/CS/IFS - Manual de Rotinas e Procedimentos CRE; 
Resolução nº 53/2016/CS/IFS - Regimento Interno do Campus Tobias Barreto; 
Constatação 041 do Relatório de Auditoria nº 06/2016 – Avaliação dos Registros 
Acadêmicos; 
Manifestação do gestor à SA nº 186/2016/Audint. 
 
b) Fato: 
Ao ser indagado sobre os procedimentos de controle utilizados na execução e 
supervisão das atividades de cadastro/matrícula dos alunos no sistema acadêmico, o 
gestor respondeu que utilizam o Manual de Rotinas e Procedimentos do Registro Escolar 
do IFS e Manual Q-Acadêmico 3.0 como forma de auxiliar as atividades. 
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Ocorre que, na realização da avaliação dos registros acadêmicos e que resultou no 
Relatório de Auditoria nº 06/2016, foram identificadas divergências no cadastro das 
informações de alunos no Q-Acadêmico, conforme constatação 041 do referido 
relatório. 
 
c) Análise da Equipe: 
Apesar da utilização dos manuais, a Equipe de Auditoria concluiu que tais 
procedimentos não estão sendo suficientes para realizar o controle da execução e 
supervisão das atividades cadastro dos discentes, haja vista as falhas identificadas na 
ação de avaliação dos registros acadêmicos realizada pela Audint. 
 
Sobre o lançamento e verificação dos dados dos alunos, o Regimento Interno do 
Campus Tobias Barreto traz como uma das competências da CRE, conforme art. 59, 
inciso III, in verbis: 
 

Art. 59. À Coordenadoria de Registro Escolar, no âmbito do campus, da 
compete: 
III- Promover a escrituração, atualização, verificação e arquivo dos dados 
acadêmicos dos estudantes;  

 
Assim, para que a CRE possa cumprir com a referida competência é imprescindível a 
adoção de procedimentos de controle e supervisão de tal atividade. 
 
É importante que o controle interno seja planejado e implementado de tal forma que 
consiga prevenir, ou detectar e corrigir tempestivamente, distorções nas atividades de 
cadastro dos discentes.  
 
Além disso, a manutenção frequente do controle interno é de grande relevância para 
verificação do cumprimento do que foi determinado no Regimento Interno para a 
supervisão, pois não é suficiente o referido campus implantar um sistema de controle 
interno sem que alguém o verifique periodicamente. 
  
Em relação à importância da comunicação dos controles internos, esta equipe entende 
que todos no setor devem ter conhecimento dos procedimentos de controles 
estabelecidos, de forma que os objetivos dessa instituição possam ser atendidos, e 
também que as informações cadastradas no sistema Q-acadêmico possua a maior 
credibilidade possível. Como ponto positivo destaca-se a disponibilidade dos manuais no 
site institucional do IFS. 
 
d) Causa: 
Falhas nos controles internos do setor examinado, não sendo suficientes para prevenir e 
detectar deficiências na execução das atividades de cadastro dos discentes no sistema. 
 
e) Riscos e Efeitos: 
A deficiência identificada tem como possíveis consequências a produção de dados 
acadêmicos inconsistentes, causado prejuízo aos alunos, quando da emissão de 
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documentos com dados incorretos, e aos próprios gestores, que pode utilizar-se de tais 
dados para a tomada da decisão. 
 
Recomendação 001: (CRE) 
Estabelecer e aplicar procedimentos de controle, além dos manuais existentes, para 
auxiliar nas atividades de matrícula e cadastro dos discentes no sistema acadêmico (tais 
como roteiros/checklists), dando ciência a todos no setor sobre tais procedimentos e 
criando estratégias de supervisão destas atividades.  
 
 
DEFICIÊNCIA 015: Insuficiência de procedimentos de supervisão das atividades de 
lançamento da frequência, do conteúdo e do registro das aulas realizadas pelos 
docentes. 
 
a) Evidências: 
Manual Q-Acadêmico 3.0 - Sistema de Controle Acadêmico; 
Resolução nº 35/2016/CS/IFS - Regulamento da Organização Didática do IFS; 
Resolução nº 44/2016/CS/IFS - Regulamento de Encargos Docentes do IFS; 
Resolução nº 14/2014/CS/IFS - Manual de Rotinas e Procedimentos CRE; 
Resolução nº 53/2016/CS/IFS - Regimento Interno do Campus Tobias Barreto; 
Constatações 043 e 044 do Relatório de Auditoria nº 06/2016 – Avaliação dos Registros 
Acadêmicos; 
Manifestação do gestor à SA nº 186/2016/Audint. 
 
b) Fato: 
Ao ser indagado sobre os procedimentos de controle utilizados na supervisão das 
atividades de lançamento da frequência, do conteúdo e do registro das aulas realizadas 
pelos docentes, o gestor da CRE respondeu que “a supervisão é feita verificando os 
diários de classes no sistema Q-Acadêmico”. 
 
Ocorre que, na realização da avaliação dos registros acadêmicos e que resultou no 
Relatório de Auditoria nº 06/2016, foi possível verificar ausência de tempestividade no 
frequência dos alunos e dos conteúdos ministrados em sala de aula, bem como registro 
de aulas em quantidade superior ao estabelecido PPC e no horário escolar, conforme 
constatações 043 e 044 do referido relatório. 
 
c) Análise da Equipe: 
Apesar dos esforços descritos pelo gestor em sua resposta às indagações da Audint, os 
fatos constatados no Relatório de Auditoria nº 06/2016 demonstram que os 
procedimentos de supervisão das atividades dos docentes adotados no Campus não são 
suficientes e efetivos, haja vista os casos identificados pela Auditoria em sua avaliação 
dos registros acadêmicos. 
 
Ressalta-se que, de acordo com o Regimento Interno do Câmpus Tobias Barreto 
(Resolução nº 53/2016/CS/IFS), em seu art. 57, inciso I, a competência de gerenciar a 
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conformidade dos diários de classe recai sobre a Coordenadoria de Controle Docente e 
Discente (CCDD).  
 
Sobre os procedimentos de fechamento de turmas a serem realizados pela CRE ao final 
do período, o Manual de Rotinas e Procedimentos CRE, em seu item 3.1 diz: “Caso 
alguma turma apresente pendências em algum diário, a situação deve ser comunicada à 
Direção/ Gerência de Ensino por meio de memorando.” 
 
Levando-se em conta os relevantes papéis desempenhados pelos docentes, na produção 
de informações, e pela CCDD, gerente de ensino e CRE, no acompanhamento 
tempestivo das atividades e informações produzidas pelos docentes, esta Audint 
acredita que um trabalho coordenado entre estes atores permitirão o efetivo 
cumprimento das competências e prazos estabelecidos pelas normas internas. 
 
É importante que o controle interno seja planejado e implementado de tal forma que 
consiga prevenir, ou detectar e corrigir tempestivamente, distorções nas atividades de 
lançamento da frequência, do conteúdo e do registro das aulas realizadas pelos 
docentes. 
 
Além disso, a manutenção frequente do controle interno é de grande relevância para 
verificação do cumprimento do que foi determinado no Regimento Interno para a 
supervisão, pois não é suficiente o referido campus implantar um sistema de controle 
interno sem que alguém o verifique periodicamente. 
 
Em relação à importância da comunicação dos controles internos, esta equipe entende 
que todos no setor devem ter conhecimento dos procedimentos de controles 
estabelecidos, de forma que os objetivos dessa instituição possam ser atendidos, e 
também que as informações cadastradas no sistema Q-acadêmico possua a maior 
credibilidade possível. Como ponto positivo destaca-se a disponibilidade dos manuais no 
site institucional do IFS. 
 
d) Causa: 
Falhas ou ausência de controles internos impactando no acompanhamento das 
atividades dos docentes. 
 
e) Riscos e Efeitos: 
A deficiência identificada tem como possíveis consequências a não produção de dados 
acadêmicos importantes, com frequência, conteúdo das aulas e notas, podendo causar 
prejuízos aos próprios alunos, quando estes quiserem consultar seus dados no sistema 
acadêmico, e aos próprios gestores, quando do acompanhamento do rendimento dos 
alunos e da atividade dos próprios docentes. 
 
Recomendação 001: (GEN/CCDD) 
Estabelecer e aplicar procedimentos de controle efetivos para auxiliar na supervisão das 
atividades de lançamento da frequência, conteúdo e da reposição/anteposição de aulas 
realizadas pelos docentes.  
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2.1.8 – PROEN 

 
DEFICIÊNCIA 016: Insuficiência de procedimentos de controle na execução das 
atividades de cadastramento de matrizes e disciplinas no sistema acadêmico. 
 
a) Evidências: 
Manual Q-Acadêmico 3.0 - Sistema de Controle Acadêmico; 
Resolução nº 14/2014/CS/IFS - Manual de Rotinas e Procedimentos CRE; 
Resolução nº 35/2016/CS/IFS - Regulamento da Organização Didática do IFS; 
Resolução nº 39/2016/CS/IFS - Regimento Interno da Reitoria; 
Constatações 006, 008, 013, 021, 028, 038 e 046 do Relatório de Auditoria nº 06/2016 – 
Avaliação dos Registros Acadêmicos; 
Manifestação do gestor à SA nº 187/2016/Audint. 
 
b) Fato: 
Ao ser indagado sobre os procedimentos de controle utilizados na execução e 
supervisão das atividades de cadastramento de matrizes e disciplinas no sistema 
acadêmico, o servidor responsável pela Coordenadoria de Registros Acadêmicos (CRA) 
respondeu que utiliza o Manual de Rotinas e Procedimentos do Registro Escolar do IFS e 
Manual Q-Acadêmico 3.0 como forma de auxiliar as atividades.  
 
Ocorre que, na realização da avaliação dos registros acadêmicos e que resultou no 
Relatório de Auditoria nº 06/2016, foram identificadas divergências no cadastramento 
de matrizes e disciplinas, conforme constatações 006, 008, 013, 021, 028, 038 e 046 do 
referido relatório. 
 
c) Análise da Equipe: 
Apesar da utilização dos manuais, a Equipe concluiu que tais procedimentos não estão 
sendo suficientes para realizar o controle da execução do cadastramento de matrizes e 
disciplinas no sistema acadêmico, haja vista as falhas identificadas na ação de avaliação 
dos registros acadêmicos realizada pela Audint. 
 
Sobre uma das competências da Coordenadoria de Registros Acadêmicos (CRA), o 
Regimento Interno da Reitoria traz em seu art. 88, inciso IV, in verbis: 
 

Art. 88. À Coordenadoria de Registros Acadêmicos compete: 
IV- Cadastrar cursos, matrizes e calendário acadêmico no sistema; 

 
Dada a tamanha importância das ações realizadas pela CRA, já que são as atividades 
acadêmicas que movem a Instituição e que impropriedades nas informações produzidas 
podem trazer prejuízos para os discentes, docentes, gestores, servidores e sociedade no 
geral, é imprescindível a adoção de procedimentos de controle, garantindo que as 
informações cadastradas no sistema acadêmico reflitam o Plano Pedagógico do Curso 
(PPC). 
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Além disso, a manutenção frequente do controle interno é de grande relevância para 
verificação do cumprimento do que foi determinado no Regimento Interno para a 
supervisão, pois não é suficiente o referido campus implantar um sistema de controle 
interno sem que alguém o verifique periodicamente. 
 
Em relação à importância da comunicação dos controles internos, esta equipe entende 
que todos no setor devem ter conhecimento dos procedimentos de controles 
estabelecidos, de forma que os objetivos dessa instituição possam ser atendidos, e 
também que as informações cadastradas no sistema Q-acadêmico possua a maior 
credibilidade possível. Como ponto positivo destaca-se a disponibilidade dos manuais no 
site institucional do IFS. 
 
d) Causa: 
Falhas nos controles internos do setor examinado, não sendo suficientes para prevenir e 
detectar deficiências na execução das atividades de cadastramento de matrizes e 
disciplinas no sistema acadêmico. 
 
e) Riscos e Efeitos: 
A deficiência identificada tem como possíveis consequências a produção de dados 
inconsistentes no sistema acadêmico, como o cadastro de disciplina com carga horária 
menor que o previsto no Plano Pedagógico do Curso (PPC), causando prejuízo ao 
aprendizado dos alunos e ao plano de aula dos docentes. 
 
Recomendação 001: (CRA) 
Estabelecer e aplicar procedimentos de controle efetivos, além dos manuais existentes, 
para auxiliar nas atividades de cadastramento de matrizes e disciplinas no sistema 
acadêmico (tais como roteiros/checklists). 
 
 
DEFICIÊNCIA 017: Ausência de procedimentos de controle de acompanhamento e 
supervisão das atividades desenvolvidas nas CRE’s dos campi. 
 
a) Evidências: 
Resolução nº 39/2016/CS/IFS - Regimento Interno da Reitoria; 
Resolução nº 14/2014/CS/IFS - Manual de Rotinas e Procedimentos CRE; 
Resolução nº 35/2016/CS/IFS - Regulamento da Organização Didática do IFS; 
Constatações do Relatório de Auditoria nº 06/2016 – Avaliação dos Registros 
Acadêmicos; 
Manifestação do gestor à SA nº 187/2016/Audint. 
 
b) Fato: 
Ao ser indagado sobre os procedimentos de controle utilizados para o 
acompanhamento e supervisão das atividades desenvolvidas nas CRE´s dos campi, o 
coordenador da Coordenadoria de Registros Acadêmicos (CRA)  respondeu que “ainda 
não está sendo feita de forma sistemática”, pois “a CRA só dispõe de uma única pessoa” 
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e “em termos práticos a atividade de supervisão está a cargo das Gerencias e Diretorias 
de Ensino dos respectivos campi”. 
 
Ocorre que, na realização da avaliação dos registros acadêmicos e que resultou no 
Relatório de Auditoria nº 06/2016, foram identificadas divergências no cadastramento 
de matrizes e disciplinas, conforme diversas constatações do referido relatório. 
 
c) Análise da Equipe: 
De acordo com o inciso II do art. 88 do Regimento Interno da Reitoria, compete à CRA 
acompanhar e supervisionar as atividades desenvolvidas nas Coordenadorias de 
Registro Escolar (CRE’s) dos campi.  
 
Além disso, o mesmo normativo prevê em seu art. 88, inciso I, que a CRA esteja em 
constante diálogo com os setores responsáveis pelo registro acadêmico nos Campi 
visando padronizar e dinamizar os processos. 
 
Apesar das previsões normativas, a Audint concluiu que o setor não tem adotado 
medidas para atendê-las, haja vista as recomendações identificadas no Relatório de 
Auditoria nº 06/2016 e resposta do próprio coordenador do setor. 
 
Ressalta-se que esta Audint reconhece o óbice de insuficiência de pessoal relatado pela 
CRA, mas entende que tais competências são de suma importância para o bom 
andamento das atividades de registros acadêmicos e para a qualidade dos serviços 
prestados à sociedade. 
 
d) Causa: 
Insuficiência de pessoal para cumprir as atividades de supervisão competentes à CRA.  
 
e) Riscos e Efeitos: 
A deficiência identificada tem como risco o desenvolvimento de atividades pelas CRE´s 
de forma não satisfatória, produzindo informações equivocadas, impactando a vida 
acadêmica dos discentes.  
 
Recomendação 001: (CRA) 
Estabelecer e aplicar procedimentos de controle efetivos para o acompanhamento e 
supervisão das atividades desenvolvidas nas CRE’s dos campi.  
 
Recomendação 002: (PROEN) 
Prover à CRA do quantitativo de pessoal necessário para que possa cumprir com suas 
competências regimentais estabelecidas.  
 
 
DEFICIÊNCIA 018: Insuficiência de procedimentos de controle para avaliação e 
atualização dos Projetos Pedagógicos de Cursos - PPC. 
 
a) Evidências: 
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Resolução nº 39/2016/CS/IFS - Regimento Interno da Reitoria; 
Resolução nº 35/2016/CS/IFS - Regulamento da Organização Didática do IFS; 
Constatações 007, 022, 023 e 048 do Relatório de Auditoria nº 06/2016 – Avaliação dos 
Registros Acadêmicos; 
Manifestação do gestor à SA nº 198/2016/Audint; 
Documento-Referência para Elaboração ou Reformulação de PPC; 
Verificação dos Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC) “checklist”; 
Nota Informativa nº 002/2016/REITORIA/PROEN/IFS. 
 
b) Fato: 
Ao ser indagado sobre os procedimentos de controle utilizados para avaliar, melhorar e 
acompanhar o cumprimento dos Projetos Pedagógicos de Cursos – PPC, por meio da SA 
nº 198/2016/Audint, a Pró-Reitora de Ensino em Exercício respondeu que a PROEN tem 
realizado “reuniões para a organização de supervisão, preparando uma Instrução 
Normativa para este controle” e que nos últimos meses “tem feito o acompanhamento, 
in locum, de todos os campi que apresentaram Projeto para cursos preparatórios, 
observando conteúdos, cumprimento de carga horária e, inclusive, entrevistando 
alunos”. 
 
A gestora também anexou documentos relativos aos procedimentos adotados pela 
PROEN para auxiliar na revisão da elaboração e reformulação dos Projetos Pedagógicos 
dos Cursos. 
 
Não obstante a utilização de tais procedimentos de controle, na realização da avaliação 
dos registros acadêmicos e que resultou no Relatório de Auditoria nº 06/2016, foram 
identificadas inconsistências entre o conteúdo dos PPC e o que vem de fato sendo 
praticado nos cursos. 
 
c) Análise da Equipe: 
De acordo com o inciso V do art. 80 do Regimento Interno da Reitoria, é competência da 
PROEN “promover e incentivar a avaliação e melhoria contínua do Projeto Político-
Pedagógico Institucional (PPPI) e dos Projetos Pedagógicos de Cursos – PPC”. 
 
Apesar de ficar demonstrado que existem procedimentos de controles para este fim, o 
que é positivo, haja vista a existência de checklist, documentos e visitas in loco, a Audint 
concluiu que tais procedimentos não estão sendo suficientes para evitar falhas relativas 
aos PPC, haja vista as recomendações identificadas no Relatório de Auditoria nº 
06/2016. 
 
d) Causa: 
Insuficiência de controles internos efetivos na atividade de avaliação e atualização dos 
Projetos Pedagógicos de Cursos - PPC.  
 
e) Riscos e Efeitos: 
A deficiência identificada tem como risco o não cumprimento do estabelecido nos PPC 
ou defasagem de seus conteúdos, trazendo como possíveis conseqüências divergências 
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de informações cadastradas no Sistema Acadêmico, como quantidade de aulas previstas 
e carga horária total, impactando a vida acadêmica dos discentes.  
 
Recomendação 001: (PROEN) 
Estabelecer e aplicar procedimentos efetivos de controle para avaliação e atualização 
dos Projetos Pedagógicos de Cursos – PPC, a fim de garantir a compatibilidade entre 
estes e as matrizes dos cursos efetivamente praticadas.  

 
2.2 – Grau de maturidade dos controles internos: 

 
Com base nas informações levantadas e conclusões obtidas após aplicação dos testes de 
auditoria, a Audint calculou o grau de maturidade dos controles internos adotados nas 
atividades de registros acadêmicos de cada unidade abrangida no escopo da Ação. 
 
Para calcular tal grau de maturidade, foram atribuídas notas a cada um dos 17 
(dezessete) controles aplicáveis às atividades de registros acadêmicos (tais controles 
estão descritos na Matriz de Riscos e Controles na Metodologia). As notas aplicadas 
variaram entre 0 e 3.  
 
Ressalta-se que nem todo o controle sugerido era aplicável a todas as Unidades. Por 
exemplo, os controles relacionados ao suporte tecnológico e à segurança da informação 
do sistema acadêmico aplicavam-se apenas à DTI. Assim, não houve pontuação para 
estes casos. 
 
Após atribuição de notas a cada controle que deveriam ser adotados, foi calculada a 
média final de cada Unidade. A partir dessa média foi possível definir o grau de 
maturidade dos controles internos das Unidades avaliadas nesta ação, conforme 
demonstrado no gráfico a seguir: 
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Para definição do Nível de Maturidade dos Controles Internos, adotou-se a escala 
utilizada pelo TCU no Acórdão nº 568/2014–Plenário: 
 
 

 

 
  

 
Nível Pontuação Definição 

Inicial 0% a 20% 
Formalização precária; documentação indisponível; ausência de 
comunicação sobre os controles. 

Básico 20,1% a 40% 
Controles em sua maioria informais; pouco treinamento e baixa 
comunicação sobre controles. 

Intermediário 40,1 a 70% Há princípios e padrões documentados sobre controles internos. 

Aprimorado 70,1% a 90% 
Controles obedecem aos princípios estabelecidos; há supervisão e 
aprimoramento regulares. 

Avançado 90,1% a 100% 
Controles avançados; princípios e processos de controles internos 
estão integrados aos processos de gestão da organização. 

 
Assim, percebe-se que a maioria dos controles internos adotados nas atividades de 
registros acadêmicos do IFS encontra-se em níveis intermediários, conforme 
classificação utilizada pelo TCU, com formalização de procedimentos e servidores 
capacitados. Porém, tais controles não têm se mostrado eficientes, haja vista as 
deficiências constatadas neste Relatório. 
 

 

20% 10 80 60 50 40% 70% 90% 0% 100% 

Inicial Básico Intermediário Aprimorado Avançado 

30 
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3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

A avaliação dos controles internos adotados nas atividades de registros acadêmicos 
realizada pela Audint foi baseada no modelo de referência COSO II, onde foram 
selecionados os componentes “Atividades de controle” e “Informação e Comunicação” 
em nível de Atividades.  
 
A estratégia metodológica utilizada na auditoria consistiu na análise das constatações 
identificadas no Relatório de Auditoria Interna nº 06/2016, que avaliou os registros 
acadêmicos de 4% (quatro por cento) do número de turmas no semestre letivo 2016.1 
do IFS, com o objetivo de identificar a existência e a eficácia dos controles internos 
adotados. Para tanto, foram realizadas análise documental, de normas, pesquisas e 
trabalhos técnicos sobre o tema e verificação dos controles nas atividades de registros 
acadêmicos. 
 
Esta avaliação permitiu a identificação de deficiências passíveis de recomendação com 
vistas ao fortalecimento dos controles internos, avaliação dos riscos a eles associados, 
formalização de ações e a melhoria contínua das atividades de registros acadêmicos. 
 
Face ao exposto no relatório, pode-se concluir que os controles internos administrativos 
adotados nos Instituto, em nível de atividades, estão em sua maioria formalizados por 
meio de regulamentos e manuais (alcançado níveis entre intermediário a aprimorado) e 
que os servidores envolvidos nas atividades de registros acadêmicos estão recebendo 
capacitação, contudo, tais controles não têm se mostrado totalmente eficazes. Para 
tanto é necessário que os controles sejam supervisionados e aprimorados regularmente.  
 
Sobre os benefícios esperados desta auditoria pode-se mencionar, principalmente, a 
contribuição à melhoria nos controles internos, cujas deficiências foram evidenciadas 
pelas impropriedades relatadas neste relatório, na conscientização quanto à 
importância da supervisão e monitoramento dos controles e na formalização, 
padronização e comunicação das rotinas e procedimentos, com o intuito de evitar 
problemas relacionados a interpretação e aplicação, bem como aperfeiçoar a atuação 
dos gestores e agentes públicos.  
 
Por fim, ressaltamos a importância da realização das atividades desempenhadas pelo 
Registro Escolar do IFS, já que está diretamente relacionada à atividade-fim do Instituto. 
A qualidade dos registros acadêmicos permite o Instituto alcançar um alto nível de 
segurança e eficiência nas atividades desempenhadas e nas informações prestadas à 
comunidade acadêmica, aos gestores e aos órgãos de controles. As informações geradas 
pelo registro acadêmico constituem-se em um poderoso instrumento gerencial.  
 
Além disso, os atores envolvidos nestas atividades devem estar devidamente 
capacitados e cientes dos efeitos de suas ações, já que um pequeno erro na matrícula de 
um aluno pode trazer grandes prejuízos para o estudante e para a imagem institucional. 
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Assim, o aperfeiçoamento de tal atividade pode tornar o processo de execução mais 
coeso e harmônico, permitindo maior transparência e redução dos riscos na gestão dos 
recursos públicos. 
 
 

Aracaju/SE, 29 de dezembro de 2016. 
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