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1 – INTRODUÇÃO: 

Inicialmente, cumpre anotar que os trabalhos de auditoria na área de Gestão 
Operacional/Finalística visaram atender às ações previstas no PAINT/2017, aprovado ad 
referendum pela Resolução nº 70/2016/CS/IFS e referendada pela Resolução nº 
005/2017/CS/IFS, na subárea de pesquisa e extensão no âmbito do IFS, com o objetivo 
de averiguar a legalidade e a tempestividade da execução e a efetividade do 
acompanhamento dos editais de projetos de pesquisa e extensão no âmbito do IFS.  

Ressalta-se, que embora a presente ação estivesse planejada no Plano Anual de 
Auditoria Interna – PAINT/2017 para ser realizada no período de 26/04 a 14/06/2017, 
considerando a atuação de 03 auditores, totalizando uma carga horária de 616 horas 
trabalhadas, conforme Ordem de Serviço nº 028/2017, a mesma teve o seu início 
efetivo em 11/05/2017, sendo finalizado em 11/09/2017, totalizando 871 horas 
trabalhadas. Ressalta-se que os atrasos na execução da ação se deu em virtude de 
prorrogações de solicitações de auditoria e licenças médicas não planejadas, férias 
programadas, como também a extensão das ações de auditoria anteriores realizadas na 
PROGEP que ocasionou o atraso do início dos trabalhos dessa ação de auditoria e 
consequente atraso em sua finalização. 

A Audint enviou às Unidades Gestoras envolvidas o Memorando Eletrônico nº 
56/2017/AUDINT comunicando o início dos trabalhos, e, para subsídio destes, a equipe 
expediu Solicitações de Auditoria (SA's) demandando informações e documentos, e 
posteriormente, após análise do material, junto com as informações obtidas através de 
consultas realizadas no Sistema de Publicações – SISPUBLI, Portal da Transparência, Q 
Acadêmico, Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – SIAPE, e 
Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos – SIPAC foi elaborado 
relatório preliminar contendo as recomendações e encaminhado a PROPEX via 
Memorando Eletrônico nº 87/2017/AUDINT.  

Após o envio do Relatório Preliminar de Auditoria foi realizada Reunião de Busca 
Conjunta de Soluções com os gestores da PROPEX com o objetivo de garantir que, a   
partir do conhecimento do relatório preliminar, e com a participação dos 
representantes detentores dos conhecimentos necessários dos temas envolvidos e 
identificação das soluções, e com condições de tomar as decisões requeridas pelas 
mudanças a serem implementadas, tais discussões servissem de base para a 
manutenção ou reforma das recomendações apresentadas no relatório preliminar. 

Os trabalhos conclusivos foram realizados por meio de análise documental, consultas 
aos Sistemas SISPUBLI, Portal da Transparência, Q Acadêmico, SIAPE e SIPAC, confronto 
de informações, consolidação de informações recolhidas e indagações escritas, em 
estrita observância às normas de Auditoria Interna, em especial às aplicáveis ao serviço 
público federal.  

mailto:audint@ifs.edu.br


                                                           

  RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 005/2017 

AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO. 

 

9 
Rua Francisco Portugal, 150, Salgado Filho. CEP: 49020-390 - Aracaju/SE 

Tel.: (79) 3711-1854/1880, email: audint@ifs.edu.br 

 

Cumpre ressaltar que, a Auditoria Interna, sustentada em procedimentos técnicos, 
avaliou se os atos praticados estão em conformidade com as normas aplicáveis a 
pesquisa e extensão, com o objetivo de servir como suporte à tomada de decisões da 
gestão, com vista à adequação e melhoria contínua de atividades de processos. 

1.1 – Escopo do trabalho  

A ação teve como escopo a análise de 20% (vinte por cento) dos projetos de pesquisa e 
extensão selecionados em 2015, considerando todas as unidades gestoras, cuja seleção 
dessa amostra foi realizada utilizando a técnica estatística de amostragem probabilística 
estratificada em dois grandes grupos: pesquisa e extensão. 

Para seleção da amostra, primeiramente foi realizado um levantamento de todos os 
editais de seleção dos programas de pesquisa e extensão publicados pela PROPEX no 
exercício 2015, cujo pagamentos de bolsas e auxílios são de recursos oriundos do IFS, 
que resultou no universo apresentado na Tabela a seguir: 

Tabela 1- Editais da PROPEX cujos recursos financeiros são oriundos do IFS. 

PROGRAMA EDITAL 
QUANTIDADE 

DE VAGAS 
OFERTADAS 

RECURSO FINANCEIRO 

PIBEX  10/2015 30                          270.000,00  

IFSTec Pré-Incubação  11/2015 15                          135.000,00  

Cursos de Extensão 12/2015 24                            39.470,40  

PIBIC 13/2015 30                          270.000,00  

PIBIC JR 14/2015 30                          240.000,00  

PIBITI 15/2015 20                          190.000,00  

PPTAE 16/2015 12                          102.000,00  

PACP 17/2015 6                            42.000,00  

TOTAL 167                      1.288.470,40  

Fonte: Elaborado pela Audint a partir dos Editais publicados pela PROPEX. 

Das 167 vagas ofertadas, somente 151 vagas foram preenchidas com propostas 
selecionadas pela PROPEX, sendo 95 projetos de pesquisa e 56 projetos de extensão. A 
partir dessas informações, foi extraída a amostra de 20% (vinte por cento) dos projetos 
de pesquisa e extensão selecionados pela PROPEX no exercício 2015, representando 19 
projetos de pesquisa e 11 projetos de extensão, totalizando o valor de R$ 231.723,00 a 
ser auditado, apresentado na tabela a seguir: 

mailto:audint@ifs.edu.br
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Tabela 2- Número de Projetos Selecionados por Edital 

PROGRAMA EDITAL 

QUANTIDADE DE 
PROJETOS 

SELECIONADOS NA 
AMOSTRA 

RECURSO FINANCEIRO 

PIBEX 10/2015 5 45.000,00 

IFSTec Pré-Incubação 11/2015 1 9.000,00 

Cursos de Extensão 12/2015 5 8.223,00 

PIBIC 13/2015 6 54.000,00 

PIBIC JR 14/2015 4 32.000,00 

PIBITI 15/2015 7 66.500,00 

PPTAE 16/2015 2 17.000,00 

PACP 17/2015 Nenhum selecionado 
na amostra 

- 

TOTAL 30 231.723,00 

Fonte: Elaborado pela Audint. 

O Quadro a seguir apresenta os 19 projetos de pesquisa parte da amostra selecionada 
aleatoriamente para essa ação: 

Quadro 1 – Projetos de Pesquisa selecionados de forma aleatória para realização da auditoria. 

ORDEM TÍTULO DO PROJETO PROGRAMA EDITAL 

1 
Reuso De Água E Aproveitamento De Águas Pluviais: Caso 
Ifs/Campus Lagarto 

PIBIC 13/2017 

2 
Desenvolvimento De Queijo Caprino Defumado 
Condimentado, Como Alternativa Para Produção Das 

PIBIC 13/2017 

3 
Galeria Respeito: Construindo Uma Memória Dos 
Professores De Matemática Do Instituto Federal De 

PIBIC 13/2017 

4 
Promoção De Educação Científica E Tecnológica Por Meio De 
Laboratório Virtual: As Máquinas 

PIBIC 13/2017 

5 
Um Estudo Teórico E Prático Sobre Detecção De Estilo De 
Condução Veicular 

PIBIC 13/2017 

6 Estudo Da Variação Granulométrica De Agregado Sintético PIBIC 13/2017 

mailto:audint@ifs.edu.br
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ORDEM TÍTULO DO PROJETO PROGRAMA EDITAL 

Para Fabricação De 

7 Vida Saudável PIBIC JR. 14/2015 

8 
Determinação dos Parâmetros Que Influenciam Nas 
Alterações Da Tolerância dimensões Das Peças 

PIBIC JR. 14/2015 

9 
Manipulação De Imagens Mamográficas Utilizando 
Transformada De Haar E Filtro De 

PIBIC JR. 14/2015 

10 
Diagnóstico Das Tipologias Edilicias Nas Ruas Coronel Souza 
Freire E Major Mizael Mendonça Na Cidade 

PIBIC JR. 14/2015 

11 
Previsão De Arrecadação De Icms No Estado De Sergipe 
Utilizando Técnicas De Aprendizado De  

PIBITI 15/2015 

12 
Modelagem Virtual Tridimensional De Edificação Tombada: 
Estudo Prático Sobre O Convento De São 

PIBITI 15/2015 

13 
Uma Rede De Sensores Para Monitoramento De Laboratórios 
De Informática Com Vistas A Prover 

PIBITI 15/2015 

14 
Dimensionamento Da Infraestrutura Em Concreto Armado E 
Alvenaria De Pedra Para Edificações 

PIBITI 15/2015 

15 
Desenvolvimento De Dispositivo Multipropósito Para 
Telemetria Via Rede Gsm De Sistemas De 

PIBITI 15/2015 

16 Compostagem - Transformando Material Orgânico Em Adubo PIBITI 15/2015 

17 
Eficiência Energética Na Computação Uma Contribuição Para 
O Ifs Sustentável 

PIBITI 15/2015 

18 
Inovar - Núcleo Estudantil De Inovação Tecnológica Do Ifs-
Campus Lagarto 

PPTAE 16/2015 

19 Assistência Estudantil Em Foco: A Pesquisaação PPTAE 16/2015 

Fonte: Elaborado pela Audint a partir dos dados disponíveis no SISPUBLI. 

O Quadro seguinte apresenta os 11 projetos de extensão que fazem parte da amostra 
selecionada aleatoriamente para essa ação: 

Quadro 2 - Projetos de Pesquisa selecionados de forma aleatória para realização da auditoria. 

mailto:audint@ifs.edu.br


                                                           

  RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 005/2017 

AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO. 

 

12 
Rua Francisco Portugal, 150, Salgado Filho. CEP: 49020-390 - Aracaju/SE 

Tel.: (79) 3711-1854/1880, email: audint@ifs.edu.br 

 

ORDEM TÍTULO DO PROJETO PROGRAMA EDITAL 

1 Encanto Dos Astros: Astronomia Ao Alcance De Todos PIBEX 10/2015 

2 
Análise Das Condições De Abastecimento De Água E De 
Esgoto Sanitário Nos Povoados PIBEX 10/2015 

3 
Elaboração De Bebida Láctea A Base De Soro De Queijo De 
Cabra: Uma Alternativa Na Redução De PIBEX 10/2015 

4 
Potenciais Turísticos Do Médio Sertão Sergipano: 
Sustentabilidade Socioeconômica E Ambiental Da PIBEX 10/2015 

5 
Web Radio Interinstitucional: Estreitando A Comunicação E 
Relações Interpessoais Entre PIBEX 10/2015 

6 
Empresa Junior De Produção Agroecológica - 
Agroecoproduções 

IFSTEC - Pré- 
Incubação 11/2015 

7 Marketing Pessoal E Entrevista De Emprego 
Cursos de 
Extensão 12/2015 

8 
Ubuntu - Uma Alternativa Linux Como Base Tecnológica Para 
Laboratórios Educacionais. 

Cursos de 
Extensão 12/2015 

9 
Curso De Empreendedorismo Na Comunidade De Laranjeiras-
Se 

Cursos de 
Extensão 12/2015 

10 Un paseo por el mundo hispánico ¡venga conocer! 
Cursos de 
Extensão 12/2015 

11 
Integração entre o IFS campus Estância e a comunidade: 
inclusão de pessoas com deficiências. 

Cursos de 
Extensão 12/2015 

Fonte: Elaborado pela Audint a partir de dados disponibilizados no Sispubli. 

 
Programa:  
2031 -  Programa Educação Profissional e Tecnológica 
 
Ação:  
20RL - Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 

 

 

mailto:audint@ifs.edu.br
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Objeto Examinado:  

Avaliação dos Projetos de Pesquisa e Extensão.  
 
Objetivos dos Exames:  

 Verificar se os procedimentos de seleção dos projetos de pesquisa e extensão 
ocorreram em consonância com as normas vigentes. 

 Verificar se a conformidade da execução dos projetos de pesquisa e extensão 
ocorreram segundo as normas vigentes e editais vinculados. 

 Verificar o atingimento das metas/execução dos projetos. 

mailto:audint@ifs.edu.br
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2 – RESULTADOS DOS TRABALHOS: 

CONSTATAÇÃO 001: 
Submissão de projeto com identificação do autor. 

a) Evidências: 
Resolução nº 52/2012/CS/IFS – Alteração do Regulamento de Pesquisa e Extensão; 
Resolução nº 27/2017/CS/IFS – Atualização do Regulamento de Pesquisa e Extensão; 
Edital nº 12/2015/PROPEX/IFS – Cursos de Extensão; 
PDF Cego “Ubuntu – uma alternativa Linux como base tecnológica para laboratórios 
educacionais”; 
Memorando Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI; 
Processo nº 23060.00****/2017-01. 

b) Fato: 
De acordo com o parágrafo único do art. 31 do Regulamento de Pesquisa e Extensão do 
IFS, alterado pela Resolução nº 52/2012/CS/IFS, a avaliação dos projetos se dará por 
meio de “PDF cego” de modo a garantir a lisura do processo de avaliação e seleção, 
senão vejamos: 

Art. 31. Os projetos de Pesquisa e Extensão serão acompanhados por 
uma comissão interna e analisados por avaliadores de Instituições 
Federais que solicitem seu cadastro no sistema de gestão de 
publicações desenvolvido pelo IFS. 
Parágrafo único. A avaliação dos projetos se dará por meio de “PDF 
cego”, sendo identificado apenas pelo número do CPF do autor do 
projeto a ser avaliado, para garantir a lisura do processo. (Grifo nosso) 

Em consonância com o Regulamento de Pesquisa e Extensão, o Edital nº 12/2015 – 
PROPEX dispõe que, para submissão dos projetos de cursos de extensão, o servidor 
proponente deve acessar o Sispubli e anexar a proposta de curso, a qual não deve ser 
identificada, vejamos: 

e) PASSOS PARA SUBMISSÃO DA PROPOSTA DE CURSO 
iii) Na tela “Submissão de Projeto” clicar no link “Nova submissão de 
projeto”, escolher o Programa “Cursos de Extensão”, selecionar a 
grande área, área, digitar o título, objetivo do trabalho e breve 
descrição, anexar arquivo a ser submetido contendo a proposta de 
Curso em pdf cego (sem identificação dos autores e seguindo modelo 
do anexo 1 ou anexo 1.1 [...] (Grifo nosso) 

Após consulta ao Sispubli, verificamos que a proposta do curso de extensão “Ubuntu - 
uma alternativa Linux como base tecnológica para laboratórios educacionais”, 
verificamos que o “PDF Cego” contém a identificação do servidor que ministraria o 
curso, vejamos: 

mailto:audint@ifs.edu.br
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9. PARCERIAS:  
O campus Itabaiana com a coordenação de informática (COINF) e dos 
laboratórios entrarão como parceiros para a execução do curso de 
extensão em questão a ser ministrado pela instrutora e profa. Espc. 
Mayka de Souza Lima. (Grifo nosso) 

Entendemos que a proposta de projeto sem identificação busca garantir que o avaliador 
não seja influenciado por eventuais relações pessoais com o autor do projeto, 
garantindo assim uma avaliação imparcial. Por isso, deve haver um zelo maior para que 
as propostas de projeto com identificação sejam excluídas do processo seletivo.  

Ademais, cumpre registrar que a aposição do número do CPF no arquivo “PDF cego” 
enviado pelo candidato é uma forma de identificação que deve ser evitada, sendo 
necessário que a Gestão adote outros mecanismos de controle para envio do arquivo 
definitivo ao avaliador sem nenhum rastro de identificação, garantido assim o 
anonimato. De posse do número completo do CPF o avaliador pode ter acesso as 
principais informações do servidor pelo Portal da Transparência.  

Desta forma, será necessária a alteração do parágrafo único do art. 31 do Regulamento 
de Pesquisa e Extensão do IFS, alterado pela Resolução nº 52/2012/CS/IFS no sentido de 
excluir a identificação por meio do número do CPF. 

c) Causa: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles internos adequados para garantir 
que os projetos encaminhados via PDF cego estejam sem identificação do servidor 
proponente. 

 
d) Manifestação da Unidade: 
Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, encaminhado através do Memorando 
Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI, a Gestão apresentou resposta através do Processo 
nº 23060.00****/2017-01, nos seguintes termos: 

 “O Edital 12/2015/PROPEX/IFS selecionou propostas do Programa de Cursos de 
Extensão (PCE). A avaliação das propostas desse programa possui característica 
diferente dos demais programas. 

Serão aperfeiçoados os mecanismos de controle para que as propostas de projeto com 
identificação sejam excluídas do processo seletivo. 

Será solicitada ao CONSUP a alteração do parágrafo único do art. 31 do Regulamento de 
Pesquisa e Extensão do IFS, alterado pela Resolução nº 52/2012/CS/IFS no sentido de 
excluir a identificação por meio do número do CPF”. 

e) Análise da Manifestação: 
A resposta do Gestor confirma o achado na medida em que reconhece a necessidade de 
aperfeiçoamento dos mecanismos de controle para evitar que propostas de projeto com 
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identificação participem do processo seletivo. 

Ressalta-se, a importância de que, uma vez definidos esses mecanismos de controle, os 
mesmos sejam conhecidos por todos os participantes através dos editais de seleção, de 
modo a tornar transparente o processo de exclusão do participante, caso seja 
necessário. 

Cumpre destacar ainda a manifestação do Gestor quanto a solicitação de alteração ao 
Conselho Superior do art. 31 do regulamento de Pesquisa e Extensão, de modo que não 
haja nenhuma possibilidade de identificação dos projetos, garantindo a lisura do 
processo de seleção. 

No entanto, em consulta a Resolução nº 027/2017/CS/IFS, que aprovou a atualização do 
Regulamento de Pesquisa e Extensão, identificamos que as resoluções anteriores foram 
revogadas de acordo com o art. 63 (inclusive a Resolução nº 52/2012/CS/IFS), contudo 
em seu Capítulo XIII (Da Tramitação e Avaliação) não foi possível identificar as 
disposições quanto ao encaminhamento do projeto para submissão, estando omisso 
quanto a forma em os projetos serão encaminhados para avaliação. 

Cumpre ressaltar a importância de que as regras de submissão do arquivo em PDF cego 
sejam inseridas no Regulamento que fora atualizado de modo a estabelecer o envio do 
projeto para avaliação via “PDF Cego” (não pode conter informações que possam 
identificar o autor do projeto, tais como: nome, CPF, matrícula SIAPE, função do 
servidor, entre outras) como também avaliando a possibilidade de inserção regras de 
desclassificação caso haja identificação no arquivo submetido a avaliação, de modo a 
garantir a lisura do processo de seleção dos projetos de pesquisa e extensão no âmbito 
do IFS.  

f) Riscos e efeitos: 
Influência no processo de avaliação, comprometendo a imparcialidade do julgamento. 

Recomendação 001: 
Inserir no Regulamento de Pesquisa e Extensão as disposições sobre o envio por meio 
de “PDF Cego” dos projetos para avaliação, após apreciação e aprovação do Conselho 
Superior. 

CONSTATAÇÃO 002: 
Aprovação de projeto de extensão no qual não está definida a comunidade que será 
contemplada com a execução do projeto. 

a) Evidências: 
Estatuto do IFS; 
Resolução nº 44/2011/CS/IFS – Regulamento de Pesquisa e Extensão; 
Edital nº 10/2015/PROPEX/IFS – PIBEX; 
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Consulta ao Sispubli - Projeto “Potenciais Turísticos do médio sertão sergipano: 
sustentabilidade socioeconômica e ambiental da comunidade local”; 
Portaria SETEC/MEC nº 17, de 11 de maio de 2016; 
Memorando Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI; 
Processo nº 23060.00****/2017-01. 

b) Fato: 
De acordo com o Edital nº 10/2015 – PROPEX, o projeto de extensão deve buscar 
contribuir com a comunidade externa do IFS, por meio da realização de atividades que 
resultem em melhorias para os parceiros envolvidos no projeto, vejamos: 
 

3.3- Projeto de extensão: um conjunto de ações processuais e 
contínuas de caráter educativo, social, cultural, científico ou 
tecnológico, para alcançar um objetivo bem definido de um programa 
a que se vincule; limitado em um prazo determinado, dele deve 
resultar um produto que concorra para realizar o objetivo geral do 
programa e para a expansão ou aperfeiçoamento das instituições 
envolvidas. As linhas de extensão constam no Anexo 1.1. 
(...) 
7.5- Do Projeto de Extensão Tecnológica 
a) Obrigatoriamente contemplar a participação de comunidade externa, 
devidamente definida, a ser beneficiada com a transferência tecnológica na 
área de extensão; (Grifo nosso) 

O Regulamento de Pesquisa e Extensão, aprovado pela Resolução nº 44/2011/CS/IFS, 
em seu art. 9º estabelece que as propostas dos projetos de extensão deverão obedecer 
ao formato proposto pela PROPEX, senão vejamos: 

Art. 9. Os Programas e Projetos de Extensão serão propostos 
individualmente ou em grupos, o qual deve ser formulado de modo a 
permitir sua análise e acompanhamento pelos órgãos competentes, 
devendo observar com esta finalidade o formato proposto pela 
PROPEX. (Grifo nosso) 

Ressalta-se que o Edital nº 10/2015, em seu Anexo I, apresenta o “Roteiro de Projeto de 
Extensão Tecnológica” a ser encaminhado, e em seu item 6 “Identificação da 
Comunidade Externa e Contribuição Social Pretendida” traz o seguinte esclarecimento 
quanto ao seu preenchimento: 

(identificar a comunidade externa alvo da transferência de tecnologia 
proposta pelo projeto, além da contribuição social pretendida. Máximo 
1 página – Ver Item 7.5.a) (Grifo nosso) 

Ocorre que, analisando a proposta de projeto “Potenciais Turísticos do médio sertão 
sergipano: sustentabilidade socioeconômica e ambiental da comunidade local”, 
verificamos que não se encontra definida a comunidade a ser beneficiada com o 
projeto. 
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Ademais, de acordo com o item 7.5.g do Edital nº 10/2015/PROPEX/IFS – PIBEX, os 
projetos que não definam claramente a comunidade externa público alvo a ser 
beneficiada serão desclassificados automaticamente, ipsis litteris: 

g) Projetos que não contenham caráter extensionista, que não 
definam claramente a comunidade externa público-alvo a ser 
beneficida com a transferência tecnológica dos saberes desenvolvidos 
ou que não cumpram pelo menos uma das exigências elencadas nos 
itens anteriores dos requisitos exigidos, serão desclassificados 
automaticamente. (Grifo nosso) 

Pelo exposto, verifica-se que o projeto não observou as regras definidas no Edital nº 
10/2015/PROPEX/IFS - PIBEX quanto a obrigatoriedade de contemplar a comunidade 
externa, devidamente identificada, a ser beneficiada com a transferência tecnológica 
produzida pelo projeto. 

c) Causa: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles internos adequados para 
realização de avaliação prévia dos projetos de extensão participantes da seleção quanto 
a identificação da comunidade externa a ser beneficiada. 

d) Manifestação da Unidade: 
Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, encaminhado através do Memorando 
Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI, a Gestão apresentou resposta através do Processo 
nº 23060.00****/2017-01, nos seguintes termos: 

“Serão aperfeiçoados os mecanismos técnicos do SISPUBLI e de gerenciamento para 
maior rigor na avaliação prévia dos projetos de extensão submetidos conforme critérios 
dos Editais.” 

e) Análise da Manifestação: 
A resposta da Gestão corrobora o achado de auditoria na medida em que afirma que 
serão aperfeiçoados os mecanismos técnicos do SISPUBLI e de gerenciamento para 
maior rigor na avaliação prévia dos projetos de extensão submetidos conforme critérios 
dos Editais. 

Ressalta-se que a extensão é um dos pilares do IFS, que objetiva viabilizar uma relação 
transformadora entre a instituição e a sociedade, através de oferta de cursos e 
atividades específicas, conforme estabelece o Estatuto do IFS: 

CAPÍTULO II - DA EXTENSÃO  
Art. 31. As ações de extensão constituem um processo educativo, 
cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma 
indissociável, para viabilizar uma relação transformadora entre o 
Instituto Federal de Sergipe e a sociedade.  
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Art. 32. As atividades de extensão têm como objetivo apoiar o 
desenvolvimento social através da oferta de cursos e realização de 
atividades específicas. (Grifo nosso) 

Ainda, de acordo com a Portaria SETEC/MEC nº 17, de 11 de maio de 2016, em seu art. 
6º, caput, as atividades de extensão são aquelas relacionadas à transferência mútua de 
conhecimento produzido, desenvolvido no âmbito da instituição, devendo ser estendido 
a comunidade externa, senão vejamos: 

Art. 6º As atividades de Extensão são aquelas relacionadas à 
transferência mútua de conhecimento produzido, desenvolvido ou 
instalado no âmbito da instituição e estendido a comunidade externa. 
(Grifo nosso) 

Desse modo, cabe a PROPEX como setor competente, garantir o alcance dos objetivos 
do IFS no que diz respeito a relação da Instituição com a comunidade externa, 
realizando a devida certificação de que os projetos de extensão selecionados estejam 
alinhados com os objetivos da Instituição. 

Desse modo, as manifestações apresentadas pela Unidade não afastaram a constatação, 
ficando mantida nos mesmos termos. 

f) Riscos e efeitos: 
Ausência de desclassificação tempestiva do projeto de extensão que se encontra fora 
das regras do edital quanto a descrição da comunidade externa que será beneficiada, 
podendo prejudicar a lista de projetos classificados. 
 
Recomendação 001: 
Realizar uma avaliação prévia dos projetos de extensão submetidos para verificação dos 
requisitos de submissão afetos à PROPEX, principalmente quanto a identificação clara da 
comunidade externa que será beneficiada com a execução do projeto, e em caso de 
descumprimento que se proceda a tempestiva desclassificação. 

CONSTATAÇÃO 003: 
Descumprimento das regras do edital no que se refere à atualização e validação do 
Grupo de Pesquisa do CNPq do qual o autor do projeto é membro. 

a) Evidências: 
Edital nº 13/2015/PROPEX/IFS - PIBIC; 
Edital nº 14/2015/PROPEX/IFS - PIBIC JR; 
Consultas realizadas no Diretório dos Grupos de Pesquisa na Plataforma Lattes do 
CNPQ; 
Memorando Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI; 
Processo nº 23060.00****/2017-01. 
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b) Fato: 
Ao consultar os grupos de pesquisa dos quais os participantes dos editais da PROPEX são 
membros, constatou-se que quatro pesquisadores pertencem a grupo não validado pelo 
IFS, conforme demonstrado no Quadro a seguir: 

Quadro 3- Participantes de Grupo de Pesquisa não validado pelo IFS. 

Pesquisador Edital/Programa Grupo de Pesquisa 

T. G. R. S. 

(SIAPE 112****) 
13/2015 - PIBIC 

Grupo de Pesquisa no Desenvolvimento 
de Ferramentas Computacionais 
Educacionais - GRUFE 

V. G. O. A. 

(SIAPE 271****) 
13/2015 - PIBIC 

NPDEMA - Núcleo de Pesquisa em 
Desenvolvimento, Edificações e Meio 
Ambiente 

H. A.  O. 

(SIAPE 183****) 
13/2015 - PIBIC 

NPDEMA - Núcleo de Pesquisa em 
Desenvolvimento, Edificações e Meio 
Ambiente 

F. M. S. 

(SIAPE 233****) 

14/2015 – PIBIC 
JR 

Grupo de Estudos e Pesquisa em 
Ambientes Interativos de Aprendizagem 
- GEPAIA 

Fonte: Elaborado pela Audint a partir dos dados da Plataforma CNPQ e sistema Sispubli. 

No entanto, as regras dos editais nº 13/2015/PROPEX/IFS - PIBIC e nº 
14/2015/PROPEX/IFS – PIBIC JR (itens 7.1.d, 7.2.c e 5.1.d, 5.2.c, respectivamente) são 
claras no que diz respeito ao status do Grupo de Pesquisa, devendo o mesmo está 
atualizado e ser validado pelo IFS, senão vejamos:  

REQUISITOS EXIGIDOS PARA SUBMISSÃO 
Do Professor Orientador Requerente: 
Obrigatoriamente ser membro de Grupo de Pesquisa do CNPq 
atualizado e validado pelo IFS. Caso o Professor/Pesquisador 
Requerente ainda não esteja cadastrado em nenhum Grupo de 
Pesquisa deverá procurar o líder de um dos grupos validados pelo IFS, 
conforme lista disponibilizada na página do IFS www.ifs.edu.br área da 
PROPEX/Grupos de Pesquisa, para cadastrar-se previamente à 
submissão do projeto.  
Do Co-orientador Voluntário: 
Obrigatoriamente ser membro de Grupo de Pesquisa do CNPq 
atualizado e validado pelo IFS. (Grifo nosso) 

Ressalta-se que, de acordo com os editais nº 13/2015/PROPEX/IFS - PIBIC e nº 
14/2015/PROPEX/IFS – PIBIC JR (itens 11.2, 11.3 e 9.b, 9.c, respectivamente), a 
pontuação final da proposta submetida a avaliação é composta da seguinte maneira: 

DA PONTUAÇÃO FINAL 
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A pontuação final da proposta submetida será realizada considerando 
a média aritmética ponderada e os pesos, em que a Pontuação do 
Projeto possui peso 6 (seis), a pontuação do Currículo Lattes possui 
peso 3 (três) e a pontuação do Grupo de Pesquisa possui peso 1 (um), 
de acordo com a equação matemática abaixo: 

 
Como critério de desempate será considerada a maior pontuação nos 
quesitos: Pontuação do Projeto, Pontuação do Currículo Lattes e 
Pontuação do Grupo de Pesquisa, nessa ordem; (Grifo nosso) 

Desse modo, a participação do Professor/Pesquisador Requerente em um Grupo de 
Pesquisa se constitui além de requisito para submissão, uma possibilidade de o 
participante adquirir pontuação durante a avaliação do projeto por ele submetido, 
conforme estabelece os itens 10.3.a, do Edital nº 13/2015/PROPEX/IFS - PIBIC e 8.3.a, do 
Edital nº 14/2015/PROPEX/IFS – PIBIC JR, senão vejamos: 

Para efeito de cálculo da pontuação dos grupos de pesquisa, será 
considerado como produção do grupo todo tipo de produção 
constando no mínimo o nome de 02 (dois) integrantes do Grupo de 
Pesquisa cadastrado no CNPq e validado pelo IFS. 
Entendam-se como integrantes do grupo de pesquisa: no mínimo dois 
professores ou no mínimo um professor e um técnico. Esta análise 
será realizada pela equipe da PROPEX através do currículo Lattes e o 
comprovante de participação em Grupo de Pesquisa validado pelo 
IFS, julgando-se os critérios da tabela seguinte: (Grifo nosso) 

Observa-se que, mesmo possuindo o peso 1 (um), é possível que o 
Professor/Pesquisador Requerente pontue com as produções do Grupo de Pesquisa do 
qual ele participa. 

Desta forma, fica demonstrado o descumprimento das regras dos editais no que se 
refere à atualização e validação do Grupo de Pesquisa do CNPq do qual o autor do 
projeto é membro, pois além de ser requisito necessário para submissão, ainda é 
considerado na composição da pontuação durante o processo de avaliação do projeto. 

c) Causa: 
Sem Causa. 

d) Manifestação da Unidade: 
Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, encaminhado através do Memorando 
Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI, a Gestão apresentou resposta através do Processo 
nº 23060.00****/2017-01, nos seguintes termos: 

“Partindo do pressuposto que a AUDINT obteve os dados da Plataforma CNPQ e sistema 
SISPUBLI, realizamos uma consulta nas mesmas plataformas, obtendo o seguinte 
resultado: (...) 
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Todos os grupos encontram-se certificados na plataforma CNPQ, e validados no 
SISPUBLI, em data anterior a publicação do edital, desta forma, tal constatação não 
procede conforme documentação anexa”. 

e) Análise da Manifestação: 
Da análise da resposta da Gestão, como também da documentação que foi apresentada 
em anexo, qual seja, os comprovantes de existência do Grupos de Pesquisa, atualizados 
e validados pelo IFS, e realizada a reanálise da constatação, restam alguns 
esclarecimentos. 

A equipe de Auditoria realizou em 07/06/2016 consulta ao Diretório de Grupos de 
Pesquisa do CNPQ, através do site  
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf com intuito de 
confirmar a participação dos servidores dos projetos selecionados na amostra dessa 
ação de auditoria em Grupos atualizados pelo IFS. Dessa consulta restou o seguinte 
resultado: 

Quadro 4 – Projetos com situação “Grupo Em Preenchimento” e “Grupo Excluído” no Diretório de Grupos 
de Pesquisa do CNPQ. 

Pesquisador Grupo de Pesquisa 
Situação no Diretório do 

CNPQ 

T. G. R. S. 

(SIAPE 112****) 

Grupo de Pesquisa no 
Desenvolvimento de Ferramentas 
Computacionais Educacionais - 
GRUFE 

Grupo em Preenchimento 

V. G. O. A. 

(SIAPE 271****) 

NPDEMA - Núcleo de Pesquisa em 
Desenvolvimento, Edificações e 
Meio Ambiente 

Grupo em Preenchimento 

H. A. O. 

(SIAPE 183****) 

NPDEMA - Núcleo de Pesquisa em 
Desenvolvimento, Edificações e 
Meio Ambiente 

Grupo em Preenchimento 

F. M. S. 

(SIAPE 233****) 

Grupo de Estudos e Pesquisa em 
Ambientes Interativos de 
Aprendizagem - GEPAIA 

Grupo Excluído 

Fonte: Elaborado pela Audint a partir da consulta ao Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPQ. 

Ora, analisando as informações constantes no site do Diretório dos Grupos de Pesquisa 
do CNPQ (disponível em http://lattes.cnpq.br/web/dgp/faq/), observamos que houve 
um equívoco por parte dessa Audint na interpretação das situações apresentadas 
quando da consulta ao Diretório, senão vejamos: 

Grupo em preenchimento 

mailto:audint@ifs.edu.br
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Pode ser um grupo novo ainda não enviado ao CNPq pelo líder ou um 
grupo já existente cujo formulário foi editado pelo líder para 
atualizações e ainda não foi reenviado. 
Para criar um grupo desta situação, o líder deve acessar o formulário, 
¿editar¿ o grupo, concluir as informações, se necessário, e acionar o 
ícone Enviar ao CNPq. 
Após o envio do formulário pelo líder, acontece uma das seguintes 
situações: 
- um grupo que estava "Certificado" ou "Não-atualizado" retorna 
para a situação "Certificado", exceto quando houver mudança do 1º 
líder na atualização. Neste caso, o grupo ficará "Aguardando 
certificação"; 
- um grupo novo, enviado pela primeira vez, fica na situação 
"Aguardando certificação"; 
- um grupo que antes estava "Aguardando certificação" retorna para a 
mesma situação; 
- um grupo que antes estava com "Certificação negada" muda para a 
situação "Aguardando certificação". 
Um grupo que estava Certificado antes de ficar "Em preenchimento" 
continua aparecendo na busca pública do site do DGP (Base corrente) 
como Certificado e participa de censos com os dados equivalentes ao 
último envio, até completar 12 (doze) meses do último envio. Após 
esse tempo, passa, automaticamente, para a situação "Não-atualizado" 
e não aparece mais na busca pública nem participa de censos. 
Um grupo em preenchimento novo (nunca antes enviado) ou com 
situação anterior igual a 'Não-atualizado', 'Certificação negada' ou 
'Aguardando certificação', após completar 12 meses sem nenhum 
envio terá a situação alterada para "Excluído" e não poderá mais ser 
"editado" pelo Líder. Esses não são divulgados pelo CNPq e nem 
incluídos nos censos do Diretório. (Grifo nosso) 
 
Grupo excluído 
É o grupo que foi excluído pelo próprio líder, ou excluído 
automaticamente pelo sistema segundo as regras estabelecidas para 
cada situação. 
Um grupo excluído não pode mais ter seus dados editados pelo Líder 
para atualizações, e não fica acessível ao Dirigente para mudança de 
situação. Assim, se um grupo ainda ativo foi excluído pelo sistema 
(segundo as regras acima) ou pelo próprio líder, o mesmo poderá 
cadastrá-lo novamente, utilizando a opção de inserir novo grupo. 
(Grifo nosso) 

Ainda de acordo com as informações disponíveis no Diretório de Grupos do CNPQ, um 
grupo cadastrado que se encontra inativo por mais de 24 meses terá a sua situação 
alterada para “Grupo Excluído”. 

Analisando a documentação apresentada pela PROPEX, observamos que os grupos que 
estavam com a situação “Grupo em Preenchimento” possuem a “Data da Situação” 
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anterior a 2015, ou seja, foram cadastrados e validados em período anterior ao edital de 
seleção, como também o grupo que se encontra com a situação “Grupo Excluído” possui 
a “Data do Último Envio” 24/11/2014, o que demonstra que o grupo se encontrava 
certificado e validado no período de submissão do projeto. 

Pelo exposto, restou comprovada a participação dos professores listados nessa 
Constatação em Grupos de Pesquisa atualizados e validados pelo IFS, não se fazendo 
necessária a emissão de emissão de recomendação. 

INFORMAÇÃO 004: 
Arquivos de inscrição de aluno (bolsista ou voluntário) no Sispubli corrompidos devido 
a problemas técnicos na Produção e no backup da DTI gerando inscrição sem a 
comprovação da apresentação dos documentos obrigatórios. 

a) Evidências: 
Resolução nº 39/2016/CS/IFS – Regulamento Interno da Reitoria; 
Edital nº 10/2015/PROPEX/IFS - PIBEX;  
Consultas ao Sistema Sispubli; 
Guia de Boas Práticas em Segurança da Informação do TCU – 4ª Edição; 
Memorando Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI; 
Processo nº 23060.00****/2017-01. 

b) Fato: 
De acordo com o Edital nº 10/2015/PROPEX/IFS, que trata da seleção de projetos de 
extensão para o Programa de Bolsas de Extensão Tecnológica – PIBEX, o servidor 
orientador é responsável por cadastrar os alunos bolsistas e/ou voluntários que 
participaram do projeto, para isso devem digitalizar os documentos que o edital 
determina, e inseri-los no sistema:  

 
12.1- Será de inteira responsabilidade do Orientador Requerente do 
projeto selecionado efetivar, dentro do prazo do item 6 e 
exclusivamente através do Sistema de Publicações no site 
publicacoes.ifs.edu.br a inscrição do Aluno Bolsista (obrigatório) e dos 
Aluno(s) Voluntário(s) (opcional) conforme item 7.1.c deste Edital, 
devendo estar no momento da inscrição com os seguintes dados e 
documentos: 
a) Na Inscrição do Aluno Requerente (Bolsista) com cadastro de 
Usuário no SISPUBLI: i) cópia do histórico escolar do aluno, completo e 
atualizado; ii) cópia do RG, CPF, comprovante de residência e contatos 
(e-mail, telefone); iii) cópia do comprovante dos dados bancários; iv) 
cópia do Currículo Lattes atualizado no ano de 2015, cadastrado na 
plataforma CNPq; v) declaração de anuência assinada pelo orientador 
e aluno bolsista, conforme Anexo 2; vi) com do Aluno Bolsista (anexo 
3); 
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b) Na Inscrição do(s) Aluno(s) Voluntário(s) com cadastro de Usuário 
no SISPUBLI: i) cópia do histórico escolar do aluno, completo e 
atualizado; ii) cópia do RG, CPF, comprovante de residência, contatos 
telefônicos e e-mail; iii) cópia do Currículo Lattes atualizado no ano de 
2015, cadastrado na plataforma CNPq. 

Porém, ao consultar o cadastro dos alunos, verificou-se a ausência de documentos 
cadastrais, conforme mostra demostram os quadros a seguir: 

Quadro 5 – Documentos para Cadastramento dos Alunos Bolsistas e Voluntários 

Documentos Solicitados em Edital 

RG CPF 
Dados 

Bancários 

Declaração 
de vínculos 

empregatício 

Comprovante 
de 

Residência 
Histórico 

Declaração 
de 

Anuência 

Plano de 
Atividades 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Fonte: Elaborado pela Audint através das informações dos Editais. 

Quadro 6 – Alunos que possuem documentos ausentes no Sispubli. 

Aluno Função 
Documentos 

Ausentes 

J. H. M. N. (CPF: ***.687.845-**)  Bolsista 4, 6, 7 e 8 

G. F. S. (CPF: ***.821.635-**) Bolsista 1, 2, 3 e 4 

A. C. B. S. (CPF: ***.405.045-**) Bolsista 2, 4 e 6 

T. C. S. (CPF: ***.027.865-**) Bolsista 4, 7 e 8 

D. S. S. (CPF: ***.966.015-**) Bolsista 1 ao 8 

I. C. F. O. (CPF: ***.764.115-**) Voluntário 7 e 8 

L. D. S. (CPF: ***.372.745-**) Voluntário 7 e 8 

Fonte: Elaborado pela Audint a partir das informações disponibilizadas no Sispubli. 

Ressalta-se que o Edital nº 10/2015/PROPEX/IFS, no item 12, que trata “da inscrição do 
aluno bolsista e aluno (s) voluntário(s)”, determina prazo para inclusão de documentos 
no sistema, assim como determina que a perda do prazo de cadastramento implica em 
exclusão do projeto, vejamos:  

12.3- Em caso de perda de prazo previsto no item 6, para inscrição do 
Aluno Bolsista, o projeto será automaticamente eliminado e 
substituído pelo próximo excedente, obedecendo-se a classificação 
geral final por ordem decrescente de pontuação. (Grifo nosso) 

Ademais, de acordo com o Regulamento Interno da Reitoria, aprovado pela Resolução 
nº 39/2016/CS/IFS, em seus arts. 125 e 131, estabelece que compete a Coordenadoria 

mailto:audint@ifs.edu.br


                                                          RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 005/2017 

AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO. 

 

26 
Rua Francisco Portugal, 150, Salgado Filho. CEP: 49020-390 - Aracaju/SE 

Tel.: (79) 3711-1854/1880, email: audint@ifs.edu.br 

 

de Apoio à Pesquisa, no caso de pesquisa, e ao Departamento de Relações 
Institucionais, no caso de extensão, supervisionar os programas de bolsas vinculados à 
PROPEX, senão vejamos: 

Art. 125. A Coordenadoria de Apoio à Pesquisa (COAP), diretamente 
subordinado à Diretoria de Pesquisa e Inovação, é responsável por 
planejar, assessorar, cadastrar, supervisionar, divulgar, incentivar e 
apresentar atividades de apoio à pesquisa e inovação. 
(...) 
Art. 131. O Departamento de Relações Institucionais (DRI), 
diretamente subordinado à Diretoria de Extensão e Articulação com a 
Sociedade, é responsável por contribuir, acompanhar, promover, 
cadastrar, supervisionar atividades de relações institucionais. 
Art. 132. Ao Departamento de Relações Institucionais compete: 
I- Contribuir no planejamento e execução das metas do IFS, no âmbito 
de sua competência; 
(...) 
III- Acompanhar programas, projetos e eventos de extensão, 
articulando pesquisa, ensino, extensão e inovação; (grifo nosso) 

Constata-se que, nos casos em tela o cadastro foi realizado de forma incompleta, uma 
vez que não foram encontrados documentos obrigatórios para o cadastramento do 
aluno no Sispubli (conforme tabela acima), o que demonstra que não houve um 
acompanhamento efetivo por parte da PROPEX das informações que estavam sendo 
inseridas para cadastramento dos alunos e que se tivesse sido realizado poderia levar a 
eliminação desses projetos e substituição por outro projeto da lista de classificação 
geral. 

c) Causa: 
Falha no sistema Sispubli quanto ao arquivamento da documentação dos alunos. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, encaminhado através do Memorando 
Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI, a Gestão apresentou resposta através do Processo 
nº 23060.00****/2017-01, nos seguintes termos: 

 “No ato em que o servidor que coordena um projeto aprovado, executa o 
cadastramento dos alunos participantes no SISPUBLI, dentro do período definido em 
edital, são necessárias informações e anexação de documentação para que após tudo 
ser informado seja confirmado o cadastramento e o projeto possa ser executado, já que 
a inserção de aluno bolsista é condição obrigatória. 

Segundo informações fornecidas pelo servidor Fausto que dá suporte ao Sispubli pela 
DTI, os arquivos elencados foram corrompidos devido a problemas técnicos na Produção 
e no backup da DTI. 
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A PROPEX solicitará à DTI que corrija a falhas ocorridas, sendo já objeto de 
aprimoramento no Sispubli para sua versão 2.  

Informamos que solicitaremos oficialização das informações da DTI sobre backup, 
corrompimento de arquivos e correções necessárias.  

Serão reinseridos todos os arquivos e informações corrompidas devido às falhas 
detectadas. 

Programa/Ano Aluno Bolsista / Documentos ausentes Informações 

PIBEX 2015 –

Edital 10/2015 

J. H. M. N. (CPF: ***.687.845-**)  

Documentos: 4, 6, 7 e 8  
Segundo informações fornecidas pelo 

servidor F. que dá suporte ao Sispubli 

pela DTI, os arquivos estão em 

“branco” devido terem sido 

corrompidos devido a problemas 

técnicos na Produção mas existem os 

arquivos em backup na DTI. 

G. F. S. (CPF: ***.821.635-**)  

Documentos: 1, 2, 3 e 4  
Segundo informações fornecidas pelo 

servidor F. que dá suporte ao Sispubli 

pela DTI, os arquivos elencados foram 

corrompidos devido a problemas 

técnicos na Produção e no backup da 

DTI. 

A. C. B. S. (CPF: ***.405.045-**)  

Documentos: 2, 4 e 6  
Segundo informações fornecidas pelo 

servidor F. que dá suporte ao Sispubli 

pela DTI, os arquivos elencados foram 

corrompidos devido a problemas 

técnicos na Produção mas existem os 

arquivos em backup na DTI. 

T. C. S. (CPF: ***.027.865-**)  

Documentos: 4, 7 e 8  
Segundo informações fornecidas pelo 

servidor F. que dá suporte ao Sispubli 
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Programa/Ano Aluno Bolsista / Documentos ausentes Informações 

pela DTI, os arquivos elencados foram 

corrompidos devido a problemas 

técnicos na Produção mas existem os 

arquivos em backup na DTI. 

D. S. S. (CPF: ***.966.015-**)  

Documentos: 1 ao 8  

 

 

Segundo informações fornecidas pelo 

servidor F. que dá suporte ao Sispubli 

pela DTI, os arquivos elencados foram 

corrompidos devido a problemas 

técnicos na Produção mas existem os 

arquivos em backup na DTI. 

I. C. F. O. (CPF: ***.764.115-**)  

Documentos: 7 e 8  
Segundo informações fornecidas pelo 

servidor F. que dá suporte ao Sispubli 

pela DTI, os arquivos elencados foram 

corrompidos devido a problemas 

técnicos na Produção mas existem os 

arquivos em backup na DTI. 

L. D. S. (CPF: ***.372.745-**)  

Documentos: 7 e 8  
Segundo informações fornecidas pelo 

servidor F. que dá suporte ao Sispubli 

pela DTI, os arquivos elencados foram 

corrompidos devido a problemas 

técnicos na Produção mas existem os 

arquivos em backup na DTI. 

e) Análise da Manifestação: 
De acordo com o Guia de Boas Práticas em Segurança da Informação do TCU, 4ª edição, 
pág. 9, a segurança de informações visa garantir a integridade, confidencialidade, 
autenticidade e disponibilidade das informações processadas pela instituição. Nos 
deteremos aqui em trazer os conceitos de integridade e disponibilidade apresentados 
pelo TCU, in verbis: 

1.1.1 O que é integridade de informações? 
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Consiste na fidedignidade de informações. Sinaliza a conformidade de 
dados armazenados com relação às inserções, alterações e 
processamentos autorizados efetuados. Sinaliza, ainda, a 
conformidade dos dados transmitidos pelo emissor com os recebidos 
pelo destinatário. A manutenção da integridade pressupõe a garantia 
de não violação dos dados com intuito de alteração, gravação ou 
exclusão, seja ela acidental ou proposital. 
(...) 
1.1.4 O que é disponibilidade de informações? 
Consiste na garantia de que as informações estejam acessíveis às 
pessoas e aos processos autorizados, a qualquer momento requerido, 
durante o período acordado entre os gestores da informação e a área 
de informática. Manter a disponibilidade de informações pressupõe 
garantir a prestação contínua do serviço, sem interrupções no 
fornecimento de informações para quem é de direito. (Grifo nosso) 

Diante da situação relatada pela Gestão, em sua manifestação, e diante das  
considerações trazidas pelo TCU em seu Guia de Boas Práticas, cabe a PROPEX, como 
responsável pela manutenção do sistema Sispubli, a garantia da integridade e da 
disponibilidade das informações que são ali inseridas, uma vez que a  “informação é um 
ativo importante” para a instituição e a sua não disponibilização pode “comprometer 
significativamente, não apenas a imagem da instituição, como também o andamento 
dos próprios processos institucionais (TCU, 2012). 

Diante disso, cabe a PROPEX envidar esforços para garantir que todos os documentos 
exigidos nos editais para a efetivação da inscrição dos alunos sejam efetivamente 
inseridos no Sispubli no prazo estipulado e estejam disponíveis para consulta a qualquer 
tempo que se fizer necessário. 

INFORMAÇÃO 005: 
Participação de Aluno Voluntário em projetos de pesquisa e extensão da PROPEX em 
quantidade superior ao permitido nos editais.  

a) Evidências: 
Consultas ao Histórico de Projetos dos alunos Pesquisadores no Sistema Sispubli. 
Edital nº 10/2015/PROPEX/IFS - PIBEX; 
Edital nº 11/2015/PROPEX/IFS – IFS-Tec Pré Incubação; 
Edital nº 13/2015/PROPEX/IFS – PIBIC; 
Edital nº 15/2015/PROPEX/IFS – PIBITI; 
Edital nº 16/2015/PROPEX/IFS – PPTAE; 
Memorando Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI; 
Processo nº 23060.00****/2017-01. 

b) Fato: 
Em consulta ao histórico de projetos dos alunos pesquisadores no sistema Sispubli, 
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observamos a participação do aluno A. E. O. A. (CPF: ***.267.045-**) em 05 projetos de 
pesquisa e extensão de programas ofertados pela PROPEX, no mesmo período de 
execução (01/09/2015 a 06/08/2016), sendo 01 como aluno bolsista e 04 como aluno 
voluntário, conforme quadro a seguir: 

Quadro 7- Participação do Aluno em mais de dois projetos de pesquisa e/ou extensão 

Aluno Função Edital / Programa Projeto 

A. E. O. A. 

(CPF:***.267.045-
**) 

Aluno 
Bolsista 

10/2015 – PIBEX 
Projeto de Extensão em 
Empreendedorismo na Jardinagem e 
Paisagismo. 

Aluno 
Voluntário 

11/2015 –  IFSTec 
– Pré Incubação 

Empresa Junior de Produção 
Agroecológica – agroecoproduções. 

Aluno 
Voluntário 

13/2015 – PIBIC 
Avaliação das funções ecológicas 
realizadas por besouros rola-bosta em 
áreas com diferentes de distúrbios. 

Aluno 
Voluntário 

15/2015 –  PIBITI 

Avaliação dos Riscos Ambientais 
Relacionados a Medicina e Segurança 
do Trabalho no IFS Campus São 
Cristóvão. 

Aluno 
Voluntário 

16/2015 – PPTAE 
Avaliação das condições Ergonômicas 
de Trabalho na Reitoria do IFS. 

Fonte: Elaborado pela Audint a partir de consulta ao Sispubli. 

De acordo com o item 7.3 – Do aluno Bolsista Requerente Extensionista, do Edital nº 
10/2015 - PIBEX, no qual o aluno estava participando na condição de aluno bolsista, 
dispõe que o aluno candidato à bolsista não poderá inscrever-se mais de um programa 
da PROPEX, in verbis: 

7.3- Do Aluno Bolsista Requerente Extensionista: 
(...) 
c) O aluno candidato à bolsista não poderá inscrever-se em mais de 
um Programa da PROPEX; (grifo nosso) 

O Edital nº 16/2015 – PPTAE, no qual o aluno participa na condição de aluno voluntário, 
dispõe em seu item 5.4 – Do(s) Aluno(s) Voluntário(s) pesquisador(es) que a 
participação do aluno como voluntário é limitada a dois projetos, senão vejamos: 

5.4- – Do(s) Aluno(s) Voluntário(s) pesquisador(es): 
a) Cumprir os requisitos exigidos para o Aluno Bolsista, exceto o item 
5.3.b, limitando-se a até dois projetos como voluntário; (grifo nosso) 

Diante disso, podemos constatar o descumprimento das disposições Editais nº 10/2015 
e 16/2015, em face da participação do aluno A. E. O. A. (CPF: ***.267.045-**) em 05 
projetos de pesquisa e extensão, mesmo na condição de aluno voluntário. 
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Ademais, os editais nos quais o aluno participa como aluno voluntário, quais sejam, 
Editais nºs 11/2015 – IFS-Tec Pré Incubação, 13/2015 – PIBIC, 15/2015 – PIBITI (embora 
não tragam limite quanto a participação de alunos voluntários nos projetos da PROPEX) 
e 16/2015 – PPTAE, na seção que trata sobre as obrigações dos participantes no projeto, 
dispõem que os alunos voluntários deverão cumprir na íntegra as obrigações do aluno 
bolsista, senão vejamos: 

EDITAL Nº 11/2015 – IFS-Tec Pré Incubação 
13. DOS COMPROMISSOS/OBRIGAÇÕES 
13.3 Do Aluno Bolsista 
a) Dedicar-se integralmente às atividades do seu curso e do projeto 
de extensão selecionado; (...) 
e) Obrigatoriamente apresentar, juntamente com o seu orientador, 
os resultados do projeto conforme item 13.1.f; (...) 
13.4 - Do(s) Aluno(s)/Egresso(s) Voluntário(s) 
a) Cumprir na íntegra as obrigações do aluno bolsista previstas nos 
itens 13.3.a a 13.3.e;  
 
EDITAL Nº 13/2015 - PIBIC 
13. DOS COMPROMISSOS/OBRIGAÇÕES 
13.3- Do Aluno Bolsista 
a) Dedicar-se integralmente às atividades do seu Curso e do projeto, 
cumprindo as atividades planejadas no período de vigência do projeto 
selecionado, com o objetivo de aprimorar sua formação acadêmica, 
observando a jornada semanal de horas prevista no Plano de 
Trabalho; (...) 
d) Nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência à sua 
condição de bolsista do Programa PIBIC da PROPEX/IFS; (...) 
13.4- Do(s) Aluno(s) Voluntário(s) 
a) Cumprir na íntegra as obrigações do aluno bolsista previstas nos 
itens 13.3a a 13.3d. 
 
EDITAL Nº 15/2015 - PIBITI 
11 DOS COMPROMISSOS/OBRIGAÇÕES 
11.3 - Do Aluno Bolsista 
a) Dedicar-se integralmente às atividades do seu Curso e do projeto, 
cumprindo as atividades planejadas no período de vigência da bolsa 
referente ao projeto selecionado, com o objetivo de aprimorar sua 
formação acadêmica, observando a jornada semanal de horas 
prevista no Plano de Trabalho; 
b) Apresentar no prazo do item 4 o relatório parcial e o relatório no 
final das atividades, com redação científica e sob coordenação do 
orientador, conforme Anexos 4 e 5; 
c) Dedicar-se às atividades do projeto assegurando-se de manter o 
rendimento acadêmico (frequência global igual ou superior a 75% e 
média mínima da Instituição) durante o desenvolvimento do projeto; 
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d) Nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência à sua 
condição de bolsista do Programa PIBITI da PROPEX/IFS; 
e) Obrigatoriamente apresentar, juntamente com o seu orientador, os 
resultados conforme item 11.1.f; (...) 
11.4 - Do(s) Aluno(s) Voluntário(s) 
a) Cumprir na íntegra as obrigações do aluno bolsista previstas no item 
11.3 exceto 11.3.f. 
 
EDITAL Nº 16/2015 – PPTAE 
11. DOS COMPROMISSOS/OBRIGAÇÕES 
11.3- Do Aluno Bolsista 
a) Dedicar-se integralmente às atividades do seu Curso e do projeto, 
cumprindo as atividades planejadas no período de vigência do projeto 
selecionado, com o objetivo de aprimorar sua formação acadêmica, 
observando a jornada semanal de horas prevista no Plano de 
Trabalho; (...) 
d) Nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência à sua 
condição de bolsista do Programa PPTAE da PROPEX/IFS; (...) 
11.4- - Do(s) Aluno(s) Voluntário(s) 
a) Cumprir na íntegra as obrigações do aluno bolsista previstas nos 
itens 11.3.a a 11.3.d. (Grifo nosso) 

De acordo com os Editais, é necessária a participação efetiva do aluno voluntário no 
projeto ao qual ele está vinculado, exigindo dele dedicação integral e tempo para 
realização das atividades referentes ao desenvolvimento da pesquisa ou atividade de 
extensão, sendo-lhe atribuída obrigações similares as do aluno bolsista, de modo a não 
comprometer a qualidade dos resultados da pesquisa, como também o desempenho 
acadêmico do aluno no curso o qual está matriculado.  

No caso em tela percebemos um número excessivo de participação do aluno A. E. O. A. 
(CPF: ***.267.045-**), no mesmo período de execução (01/09/2015 a 06/08/2016), em 
programas distintos e com temáticas distintas, contudo não foi possível verificar o 
resultado das atividades desenvolvidas enquanto aluno voluntário, visto que na 
apresentação dos relatórios parciais e finais não há avaliação das atividades do aluno 
voluntário vinculados ao projeto, como também não é apresentado o controle de 
frequência dos alunos voluntários, como acontece com os alunos bolsistas. 

c) Causa: 
Ausência de padronização dos editais quanto ao limite de participação dos alunos como 
voluntários em projetos de pesquisa e extensão. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, encaminhado através do Memorando 
Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI, a Gestão apresentou resposta através do Processo 
nº 23060.00****/2017-01, nos seguintes termos: 
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 “Padronizaremos as exigências limitantes relativas à participação de alunos em todos os 
futuros editais de pesquisa e extensão afins”. 

e) Análise da Manifestação: 
Cumpre resgatar que a necessidade de limitação da participação dos alunos objetiva o 
não comprometimento da qualidade dos resultados da pesquisa, como também do 
desempenho acadêmico do aluno no curso o qual está matriculado, cabendo a PROPEX 
a padronização de seus editais trazendo as disposições sobre o limite de participação de 
Aluno Voluntário em projetos de pesquisa e extensão e envidar esforços para fazer 
cumprir essas disposições. 

INFORMAÇÃO 006: 
Ausência de informações para acompanhamento das atividades dos alunos 
voluntários. 

a) Evidências: 
Edital nº 10/2015/PROPEX/IFS – PIBEX; 
Edital nº 11/2015/PROPEX/IFS – IFSTec – Pré-Incubação; 
Edital nº 13/2015/PROPEX/IFS – PIBIC; 
Edital nº 14/2015/PROPEX/IFS – PIBIC JR; 
Edital nº 15/2015/PROPEX/IFS – PIBITI; 
Edital nº 16/2015/PROPEX/IFS – PPTAE; 
Consulta ao Sispubli; 
Memorando Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI; 
Processo nº 23060.00****/2017-01. 

b) Fato: 
Da análise dos Editais nº 10/2015, nº 11/2015, nº 13/2015, nº 14/2015, nº 15/2015 e nº 
16/2015, na seção “Requisitos para Submissão”, verificamos a possível participação de 
alunos voluntários nos projetos de pesquisa e extensão no âmbito do IFS, conforme 
quadro a seguir: 

Quadro 8- Demonstrativo de Cláusulas de Editais sobre inscrição do Aluno Voluntário.  

EDITAL ITEM DO EDITAL 

 Edital nº 10/2015 

7.1.d. Para cada projeto submetido o Orientador poderá inscrever um Co-
orientador voluntário, servidor do IFS, deverá inscrever 01 (um) Aluno 
Bolsista (obrigatório) e opcionalmente inscrever até 02 (dois) Alunos 
Voluntários, nos prazos específicos estabelecidos no item 6 deste Edital. 

 Edital nº 11/2015 

7.1.e. Obrigatoriamente o Orientador deverá inscrever no prazo 
estabelecido no item 6 deste Edital: 01 (um) Aluno Bolsista dentro dos 
critérios do item 7.3 e 02 (dois) Alunos ou Egressos Voluntários nos 
critérios do item 7.4. Opcionalmente poderá inscrever até o limite de 04 
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EDITAL ITEM DO EDITAL 

(quatro) voluntários; 

Edital nº 13/2015 

7.1.c. Para cada projeto submetido o Orientador poderá inscrever um 
professor do IFS como Co-orientador voluntário no momento da 
submissão; deverá inscrever 01 (um) Aluno Bolsista (obrigatório) e 
opcionalmente inscrever até 02 (dois) Alunos Voluntários, nos prazos 
específicos estabelecidos no item 6 deste Edital. 

 Edital nº 14/2015 

5.1.c. Para cada Projeto o Professor/Pesquisador Orientador poderá incluir 
um Co-orientador voluntário no momento da submissão, deverá inscrever 
01 (um) Aluno Bolsista (obrigatório) dentro dos critérios do item 5.3 e 
opcionalmente até 02 (dois) alunos voluntários, no prazo estabelecido no 
item 6 deste Edital. A não inscrição do Aluno Bolsista acarretará eliminação 
do projeto. 

 Edital nº 15/2015 

5.1.c. Para cada projeto submetido o Orientador poderá inscrever um Co-
orientador voluntário, servidor do IFS; deverá inscrever 01 (um) Aluno 
Bolsista (obrigatório) e opcionalmente inscrever até 02 (dois) Alunos 
Voluntários, nos prazos específicos estabelecidos no item 4 deste Edital. 

 Edital nº 16/2015 

5.1.d. Para cada Projeto o Técnico-Administrativo Orientador poderá 
inscrever um Co-orientador voluntário técnico-administrativo (opcional) 
no momento da submissão, além de um Aluno Bolsista e até dois Alunos 
Voluntários (opcional) no prazo estabelecido no item 4 deste Edital. 

Fonte: Elaborado pela Audint a partir dos Editais disponibilizados no site da PROPEX. 

Ainda, da análise dos editais, verificamos que mesmo na condição de Aluno Voluntário, 
o aluno possui obrigações descritas em edital do qual ele deverá cumprir, no intuito de 
obter o Certificado de Participação no projeto no qual está cadastrado, como é o caso 
do Edital nº 11/2015, senão vejamos: 

13. DOS COMPROMISSOS/OBRIGAÇÕES 
13.4 - Do(s) Aluno(s)/Egresso(s) Voluntário(s) 
a) Cumprir na íntegra as obrigações do aluno bolsista previstas nos 
itens 13.3.a a 13.3.e; (Grifo nosso) 

Segue, então, os compromissos/obrigações estabelecidas no Edital nº 11/2015 para os 
Alunos Bolsistas que deverão ser cumpridas na íntegra pelo Aluno Voluntário: 

13.3 Do Aluno Bolsista 
a) Dedicar-se integralmente às atividades do seu curso e do projeto de 
extensão selecionado; 
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b) Apresentar no prazo do item 6 o relatório parcial e o relatório no 
final das atividades, com redação científica e sob coordenação do 
orientador, conforme Anexos 4 e 5; 
c) Dedicar-se às atividades do projeto de extensão, assegurando-se de 
manter o rendimento acadêmico (frequência global igual ou superior a 
75% e média mínima da Instituição) durante o desenvolvimento do 
projeto; 
d) Nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência à sua 
condição de bolsista do Programa Pré-Incubação da PROPEX/IFS; 
e) Obrigatoriamente apresentar, juntamente com o seu orientador, os 
resultados do projeto conforme item 13.1.f; (Grifo nosso) 

Ressalta-se que os compromissos/obrigações dos alunos voluntários também se 
encontram descritas nos itens 13.4.a (Editais nº 10/2015 e nº 13/2015 e 11.4.a (Editais 
nº 14/2015, nº 15/2015 e nº 16/2015).  

No entanto, os mesmos editais na seção “Da Inscrição do Aluno Bolsista e Aluno (s) 
Voluntário(s)” não trazem a obrigatoriedade de apresentação de Plano de Trabalho do 
Aluno Voluntário, como também na seção “Dos Relatórios e Prestação de Contas” não 
estabelecem o envio do controle de frequência do Aluno Voluntário vinculado ao 
projeto juntamente com o Relatório Parcial e Relatório Final, como acontece com o 
Aluno Bolsista, como podemos ver nas disposições do Edital nº 11/2015, in verbis: 

12. DA INSCRIÇÃO DO ALUNO BOLSISTA E ALUNOS E/OU EGRESSO(S) 
VOLUNTÁRIO(S) 

a) Na inscrição do Discente Requerente (Aluno Bolsista): i) cópia do 
histórico escolar do aluno, completo e atualizado; ii) cópia do RG, CPF, 
comprovante de residência e contatos (e-mail, telefone); iii) cópia do 
Currículo Lattes atualizado no ano de 2015, cadastrado na plataforma 
CNPq; iv) cópia do cartão contendo os dados bancários; v) declaração 
de anuência assinada pelo orientador e aluno bolsista, conforme 
Anexo 2; vi) Plano de Trabalho do Aluno Bolsista (anexo 3); 
b) Na inscrição do(s) Discente(s)/Egresso(s) Voluntário(s): i) cópia do 
histórico escolar do aluno, completo e atualizado ou comprovante de 
conclusão do curso no IFS no caso de egresso; ii) cópia do RG, CPF e 
comprovante de residência; iii) cópia do Currículo Lattes atualizado no 
ano de 2015, cadastrado na plataforma CNPq. 
(...) 
15. DOS RELATÓRIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS 
b) O Relatório Parcial (Anexo 4) contendo as devidas assinaturas de 
todos os que fazem parte do projeto, juntamente com a lista de 
frequência do aluno bolsista (Anexo 9), deve ser escaneado e enviado 
via Sistema de Publicações conforme item 15.a; 
c) O Relatório Final (Anexo 5) contendo as devidas assinaturas de 
todos os que fazem parte do projeto, juntamente com a lista de 
frequência do aluno bolsista (Anexo 9) e o formulário de prestação de 
contas (Anexo 6) com notas fiscais referentes ao auxílio-financeiro 
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recebido pelo Orientador, conforme item 9.b deste edital, deve ser 
escaneado e enviado via Sistema de Publicações conforme item 15.a; 

Cumpre registrar que, de acordo com o item 14.b do edital nº 11/2015/PROPEX IFS, 
somente os alunos que executarem o projeto na íntegra terão direito ao certificado 
emitido pela PROPEX, senão vejamos: 

14. DA CERTIFICAÇÃO 
(...) 
b) Os alunos (bolsista e voluntários) que executarem o projeto na 
íntegra terão direito a um certificado e/ou declaração, emitidos pela 
PROPEX e disponibilizados no SisPubli, a partir do recebimento e 
aprovação do relatório final. (Grifo nosso) 

Nos demais editais encontramos a mesma regra nos itens 14.b (Editais nº 10/2015 e nº 
13/2015) e 12.b (Editais nº 14/2015, nº 15/2015 e nº 16/2015).  

A consulta ao cadastro dos alunos voluntários no Sispubli, como também aos relatórios 
Parciais e Finais dos projetos que compõem a amostra dessa ação, corrobora essa 
afirmação quanto a ausência de informações para acompanhamento das atividades dos 
alunos voluntários, no entanto é possível realizar a emissão dos seus certificados de 
participação. 

Diante da necessidade de comprovação de atuação efetiva do aluno voluntário no 
projeto de pesquisa, uma vez que o mesmo é certificado pelo IFS pela a sua atuação no 
projeto, faz-se necessário que se estabeleça mecanismos de controle para realizar o 
acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos alunos voluntários nos projetos de 
pesquisa e extensão, no tocante à definição de atividades, carga horária de atuação, 
Plano de Trabalho, Folha de Frequência, apresentação dos Relatórios Parcial e Final, 
fazendo constar nos editais a existência dos mesmos. 

c) Causa: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles internos adequados para 
realização do acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos alunos voluntários 
no projeto. 

d) Manifestação da Unidade: 
Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, encaminhado através do Memorando 
Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI, a Gestão apresentou resposta através do Processo 
nº 23060.00****/2017-01, nos seguintes termos: 

 “As evidências demonstradas na presente constatação, já são objetos de estudo a 
algum tempo pelos técnicos da PROPEX, visando tornar mais eficiente o 
acompanhamento dos alunos voluntários, no desenvolvimento dos projetos. Entretanto, 
algumas iniciativas esperam a implantação do novo sistema de gerenciamento de 
projetos do IFS (SIGAA), aliado a algumas modificações nos próximos editais, deverão 
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produzir práticas mais eficientes de acompanhamento dos alunos voluntários, 
participantes de projetos de Pesquisa e/ou Extensão, submetidos aos editais da 
PROPEX”. 

e) Análise da Manifestação: 

Cumpre destacar que em sua manifestação a PROPEX informou que algumas iniciativas 
dependem da implantação do novo sistema de gerenciamento de projetos do IFS 
(SIGAA) e que juntamente com a mudança dos editais deverão contribuir para um 
acompanhamento mais eficiente dos alunos voluntários. 

Ressalta-se que uma vez definidos os mecanismos de acompanhamento das atividades 
dos alunos voluntários nos projetos de pesquisa e extensão no âmbito do IFS, os 
mesmos deverão constar nos editais de seleção da PROPEX para conhecimento prévio 
dos alunos candidatos que desejem participar dos projetos nessa função, evitando a 
certificação de alunos que não participaram efetivamente do projeto. 

INFORMAÇÃO 007: 
Ausência de acompanhamento tempestivo da PROPEX no tocante à manutenção do 
rendimento acadêmico, por parte dos alunos (bolsistas ou voluntários), durante a 
execução do projeto. 

a) Evidências: 
Resolução nº 44/2011/CS/IFS – Regulamento de Pesquisa e Extensão; 
Edital nº 10/2015/PROPEX/IFS - PIBEX; 
Edital nº 13/2015/PROPEX/IFS – PIBIC; 
Edital nº 14/2015/PROPEX/IFS – PIBIC JR; 
Consulta ao Histórico Escolar e ao Boletim de Notas dos alunos no sistema Q-acadêmico; 
Portaria nº 2973/2015/IFS – Aprovou a reformulação dos Calendários Acadêmicos 2015 
de todos os Campi do IFS; 
Processos de pagamento aos alunos bolsistas do Programa PIBIC/2015; 
Certificados emitidos aos alunos disponibilizados no Sispubli; 
Memorando Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI; 
Processo nº 23060.00****/2017-01. 

b) Fato: 
Ao consultar o Histórico Escolar e o Boletim de Notas (dos períodos letivos de 2015.1 e 
2015.2) dos alunos da amostra no Sistema Q-acadêmico, identificou-se casos de 
reprovação e trancamento de matrícula de alunos vinculados a projetos de extensão 
durante o período de execução dos mesmos, de 01/09/2015 a 31/08/2016, 
descumprindo assim as obrigações e compromissos firmados quando da participação 
nos projetos de pesquisa e extensão do IFS, conforme demonstrado no Quadro a seguir: 

Quadro 9 – Alunos com rendimento escolar em desacordo com o Edital. 
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Aluno Função 
Edital / 

Programa 
Situação Encontrada 

C. M. S. 
(CPF: ***.203.15-**) 

Bolsista 
14/2015 – 

PIBIC 
Reprovado na Disciplina Matemática 
III no Período Letivo de 2015.1. 

F. F. S. 
(CPF: ***.135.55-**) 

Voluntário 
14/2015 – 

PIBIC 

Reprovado por falta nas disciplinas 
Física III, Mecânica dos Solos I, 
Materiais de Construção I, Tópicos 
Especiais em Arquitetura no Período 
Letivo de 2015.1. 

I. C. F. O. 
(CPF: ***.764.115-**) 

Voluntário 
10/2015 – 

PIBEX 

Reprovado por falta em várias 
disciplinas (Matemática Discreta, 
Cálculo I, Engenharia de Software, 
etc.) nos períodos letivos de 2015.1 e 
2015.2. 

L. D. S. 
(CPF: ***.372.745-**) 

Voluntário 
10/2015 – 

PIBEX 

Reprovado no período letivo de 
2015.1 e trancou a matrícula no 
período letivo de 2015.2. 

M. L. S. L. 
(CPF: ***.980.735-**) 

Voluntário 
13/2015 – 
PIBIC JR. 

Reprovado na Disciplina Matemática 
III no Período Letivo de 2015.1. 

P. F. C. S. 
(CPF: ***.913.585-**) 

Voluntário 
13/2015 – 
PIBIC JR. 

Reprovado na Disciplina Matemática 
III no Período Letivo de 2015.1. 
Semestre 2015.2: reprovado por falta 
em várias disciplinas. 

Fonte: Elaborado pela Audint a partir de consulta ao Sispubli e Q Acadêmico. 

Contudo, os editais de seleção de bolsas da PROPEX deixam claro os compromissos e 
obrigações do aluno bolsista e do aluno voluntário nos seus itens 13.3.c, 13.4.a dos 
Editais nº 10/2015 e nº 13/2015 e itens 5.3.e e 5.4.a do Edital nº 14/2015, senão 
vejamos: 

DOS COMPROMISSOS E OBRIGAÇÕES 
Do Aluno Bolsista 
Dedicar-se às atividades do projeto assegurando-se de manter o 
rendimento acadêmico (freqüência global igual ou superior a 75% e 
média mínima da Instituição) durante o desenvolvimento do projeto; 
Do(s) Aluno(s) Voluntário(s) 
Cumprir na íntegra as obrigações do aluno bolsista previstas nos itens 
(...) (que trata dos compromissos e obrigações do aluno bolsista) 

Assim, resta claro o descumprimento dos compromissos e obrigações por parte dos 
alunos quando não conseguiram manter o rendimento acadêmico necessário previsto 
em edital.   

Ademais, verificamos o não cumprimento da obrigação do aluno bolsista prevista no 
item 11.3.f do Edital nº 14/2015/PROPEX, que trata da devolução ao IFS da(s) bolsa(s) 
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recebida(s) caso os requisitos e compromissos assumidos no edital não sejam 
cumpridos, in verbis:  

11.3 - Do Aluno Bolsista 
f) Devolver ao IFS a(s) bolsa(s) recebida(s), caso os requisitos e 
compromissos assumidos neste Edital não sejam cumpridos.” 

Portanto, constatou-se que, apesar dos alunos listados acima não terem cumprido as 
regras estabelecidas, não houve acompanhamento por parte da PROPEX no sentido de 
verificar o cumprimento das regras do edital, mormente quanto à manutenção do 
rendimento acadêmico durante todo o desenvolvimento dos projetos, inclusive, 
exigindo, nos casos de descumprimento das obrigações e compromissos, a efetiva 
devolução das bolsas. 

c) Causa: 
Ausência de acompanhamento por parte da PROPEX quanto ao rendimento acadêmico 
dos alunos (bolsistas ou voluntários) no IFS. 
 

d) Manifestação da Unidade: 
Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, encaminhado através do Memorando 
Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI, a Gestão apresentou resposta através do Processo 
nº 23060.00****/2017-01, nos seguintes termos: 

 “O acompanhamento do rendimento acadêmico do aluno durante o desenvolvimento 
do projeto, se tornará mais eficiente quando da implantação do SIGAA, pois deverá 
promover a integração de várias bases de dados, proporcionando assim uma maior 
eficiência no ensejado”. 

e) Análise da Manifestação: 

Cumpre registrar que de acordo com o Estatuto do IFS, em art. 3º, inciso II, um dos 
princípios norteados da Instituição é a verticalização do ensino e a sua integração com a 
pesquisa e extensão. 

Desse modo, sendo a pesquisa e extensão uma atividade indissociável do ensino, 
conforme estabelece o caput do art. 1º do Regulamento de Pesquisa e Extensão, 
aprovado pela Resolução nº 44/2011/CS/IFS, é fundamental a participação dos alunos 
nos projetos de pesquisa e extensão no âmbito do IFS.  

Dessa forma, cabe a PROPEX estabelecer mecanismos de acompanhamento tempestivo 
do rendimento acadêmico do aluno durante a realização do projeto de Pesquisa e/ou 
Extensão visando que a participação no projeto não ocasione prejuízo ao desempenho 
acadêmico do aluno. 

CONSTATAÇÃO 008: 
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Divergência entre a carga horária do projeto e a efetivamente ofertada no curso de 
extensão. 

a) Evidências: 
Lei nº 9.784/99; 
Resolução nº 44/2011/CS/IFS – Regulamento de Pesquisa e Extensão; 
Resolução nº 51/2012/CS/IFS – alteração do Regulamento de Pesquisa e Extensão; 
Edital nº 12/2015/PROPEX/IFS – Cursos de Extensão; 
Consulta ao Sispubli; 
Projeto do Curso de Extensão (Marketing Pessoal e entrevista de emprego); 
Relatório Final do Curso de Extensão (Marketing Pessoal e entrevista de emprego); 
Memorando Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI; 
Processo nº 23060.00****/2017-01. 

b) Fato: 
O projeto do Curso de Extensão “Marketing Pessoal e entrevista de emprego”, prevê a 
ofertar de duas turmas, sendo destinada 12 horas de estudos para cada turma, a ser 
realizado no Campus Itabaiana em blocos de quatro horas e ofertados nos turnos tarde 
e noite, vejamos: 

4. RESUMO DO PROJETO: 
Este projeto visa qualificar a comunidade externa do IFS de Itabaiana 
em marketing pessoal e prepará-los para o processo de entrevista de 
emprego. Através de curso com duração de doze horas, duas turmas 
serão qualificadas em marketing pessoal, relacionamentos e 
entrevista, com aulas teóricas dialogadas e exercícios de simulação. O 
curso será realizado no Campus Itabaiana em blocos de quatro horas e 
ofertados nos turnos tarde e noite. Contará com a participação de 
dois alunos voluntários e o resultado esperado é a preparação dos 
participantes para melhor se posicionarem nas entrevistas de 
emprego, entendendo as necessidades do mundo do trabalho. (Grifo 
nosso) 

Porém, ao consultar o relatório final do Curso de Extensão “Marketing Pessoal e 
entrevista de emprego”, verificamos que foram ofertas apenas 20 (vinte) horas de 
curso, sendo 10 horas por turma, vejamos: 

9. ESTRATÉGIA METODOLÓGICA:  
FORAM OFERTADAS DUAS TURMAS COM VINTE VAGAS CADA, NOS 
TURNOS DA TARDE E NOITE. O CURSO COM DURAÇÃO TOTAL DE DEZ 
HORAS FOI MINISTRADO NAS DEPENDÊNCIAS DO IFS ITABAIANA, DE 
ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DE SALAS, NOS MESES DE 
OUTUBRO E NOVEMBRO, COM UMA AULA SEMANAL COM DURAÇÃO 
DE QUATRO HORAS E DUAS AULAS COM DURAÇÃO DE TRES HORAS. 
FORAM AO TODO TRÊS AULAS PARA CADA TURMA, SOMANDO DEZ 
HORAS DE CURSO E VINTE HORAS NO TOTAL DO PROJETO. A 
AVALIAÇÃO FOI ATRAVÉS DE PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE 
ATIVIDADES PRESENCIAIS. GRUPOS SOCIAIS- DIFERENÇA ENTRE 
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GRUPOS E EQUIPES. REGRAS DE COMPORTAMENTO; COMUNICAÇÃO: 
PROCESSO VERBAL E NÃO VERBAL; MARKETING PESSOAL – IMAGEM E 
ATITUDES; RELACIONAMENTOS; ENTREVISTA; O CURRÍCULO; 
VESTIMENTA PARA ENTREVISTA DE EMPREGO; POSTURA CORPORAL 
EM ENTREVISTA DE EMPREGO; DINÂMICAS DE GRUPO. FORAM AULAS 
DIALOGADAS, DINÂMICAS, SIMULAÇÕES DE ENTREVISTAS E 
CONSTRUÇÃO DE CURRICULOS. (Grifo nosso) 

Ao compararmos a carga horária proposta no projeto, com a efetivamente ministrada, 
constatamos a divergência de 04 (quatro) horas. Porém, verificamos no sistema que não 
existe informações sobre a solicitação de alteração da carga horária do curso.  

De acordo com o Regulamento de Pesquisa e Extensão do IFS, aprovado pela Resolução 
nº 44/2011/CS/IFS, as alterações ocorridas após aprovação da proposta deverão ser 
informadas à PROPEX, ipsis litteris:  

Art. 14. Caberá ao Coordenador do Programa e/ou Projeto de 
Extensão: 
§ 6º. Informar, à PROPEX, após aprovação da proposta, as alterações 
ocorridas (cancelamento, mudança de equipe, alteração de cargas 
horárias, locais de atuação, cronograma e outras). (Grifo nosso) 

Ressaltamos que, em harmonia com o Regulamento de Pesquisa e Extensão do IFS,  o 
Edital nº 12/2015 – Cursos de Extensão, no item 12, que trata dos compromissos e 
obrigações do servidor proponente, assim determina: 

g) Comunicar em tempo hábil à PROPEX e à Coordenação do 
Programa sobre as ocorrências relevantes ocorridas durante a 
execução do curso, bem como atualização de informações, inclusive as 
previstas nos itens 16.c e 16.d. (Grifo nosso) 

Além disso, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 29 do Regulamento de Pesquisa e 
Extensão do IFS, alterado pela Resolução nº 51/2012/CS/IFS, o pagamento ao instrutor 
do Curso de Extensão será realizado com base na hora-aula por nível de formação, 
senão vejamos: 

Art. 29. Serão concedidas bolsas oriundas de recurso do IFS, conforme 
disponibilidade orçamentária do Instituto. 
(...) 
§ 3º Será realizado o pagamento ao instrutor do Curso de Extensão, 
com base na hora-aula por nível de formação, regulamentando a 
Portaria nº 1267/2010- IFS, de 22 de setembro de 2010, que 
regulamenta o Decreto nº 6114/2007. (Grifo nosso) 

Desta forma, como as alterações de carga horária impactam diretamente nos 
pagamentos realizados, existe a necessidade de o Coordenador do Projeto de Extensão 
informar à PROPEX estas alterações. 
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c) Causa: 
Ausência de procedimentos formalizados quanto a comunicação e autorização de 
alterações dos projetos de extensão. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, encaminhado através do Memorando 
Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI, a Gestão apresentou resposta através do Processo 
nº 23060.00****/2017-01, nos seguintes termos: 

”Analisando a amostragem utilizada nesta constatação, foi verificado junto ao Diretor de 
extensão que houve autorização tácita para a modificação, entretanto não houve 
registro no sistema, pois o mesmo ainda não oferecia tal ferramenta, a qual está em 
fase de desenvolvimento, o que deverá tornar visível o registro de eventuais 
modificações solicitadas pelos coordenadores dos projetos de pesquisa/extensão. 

Destaco também que a obrigação do servidor de acordo com edital (item 4.1), é realizar 
um curso de no máximo 20 horas, não sendo pago as horas que excedessem as 20 
horas, desta forma o professor cumpriu com a carga horária estabelecida no edital, 
tendo recebido apenas as 20 horas, como consta no edital. 

4.1Através deste Edital estão sendo selecionadas 24 (vinte e quatro) propostas de 
Cursos de Extensão de 20 (vinte) horas-aulas, que cumpram rigorosamente as 
exigências estabelecidas no item 7.3 deste edital, inscritos por servidores efetivos 
docentes ou técnico-administrativos da educação do IFS. Cada servidor poderá 
submeter uma única proposta de Curso de Extensão neste programa, que prevê 
remuneração por hora de instrutoria. Não há impedimento de que o mesmo servidor 
também submeta projeto nos Programas de Extensão (PIBEX ou IFSTEC) e de Pesquisa”. 
(Grifo do autor) 

e) Análise da Manifestação: 
A resposta da Gestão confirma o achado na medida em que reconhece houve alteração 
da carga horária do projeto durante a sua execução. 

No entanto em sua manifestação a Gestão afirmou que, após verificação junto ao 
Diretor de Extensão, houve uma autorização tácita para essa alteração, pois segundo o 
mesmo “não houve registro no sistema, pois o mesmo ainda não oferecia tal 
ferramenta, a qual está em fase de desenvolvimento, o que deverá tornar visível o 
registro de eventuais modificações solicitadas pelos coordenadores dos projetos de 
pesquisa/extensão”. 

De acordo com o Parágrafo único do art. 13 do Regulamento de Pesquisa e Extensão, 
aprovado pela Resolução nº 44/2011/CS/IFS, as eventuais alterações do projeto deverão 
ser encaminhadas a DIREX para conhecimento e registro, senão vejamos: 

Art. 13 (...) 
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Parágrafo Único- Eventuais alterações no projeto de extensão, 
incluindo modificações no elenco de seus participantes, deverão ser 
informadas à DIREX para efeito de conhecimento e registro. (Grifo 
nosso) 

Ainda, de acordo com o § 1º, art. 22, da Lei nº 9.784/99, o ato administrativo deve ser 
produzido por escrito, identificando data e local de sua realização e assinatura da 
autoridade responsável, in verbis: 

 Art. 22 (...) 

§ 1o Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em 
vernáculo, com a data e o local de sua realização e a assinatura da 
autoridade responsável. (Grifo nosso) 

Desse modo, em que pese a informação da Gestão de que alteração foi feita com a 
autorização do Diretor de Extensão, a mesma foi feita de forma tácita, não seguindo o 
rito formal do ato administrativo, o que deve ser observado pela PROPEX. 

Sendo assim, é mister que a PROPEX estabeleça procedimentos formais de comunicação 
e autorização das alterações a serem realizadas no projeto, em consonância com a lei 
que regula o processo administrativo, visando amparar os atos praticados pela PROPEX 
da devida legalidade. 

f) Riscos e efeitos: 
Realização pagamento a menor ou a maior, causando prejuízo ao servidor ou ao Erário. 
 
Recomendação 001: 
Envidar esforços para fazer cumprir as disposições do Regulamento de Pesquisa e 
Extensão, como também dos editais de seleção, mormente quanto à comunicação das 
alterações do projeto.  

INFORMAÇÃO 009: 
Ausência de regras de compensação de horários quando da atuação do servidor 
técnico administrativo no curso de extensão em sobreposição ao horário regular no 
IFS. 
 
a) Evidências: 
Lei nº 8.112/90; 
Edital nº 12/2015/PROPEX/IFS –Cursos de Extensão; 
Declaração de Execução das Atividades (fl.16); 
Listas de Presenças (fls. 17 a 22) do Processo n° 23060.00****/2015-22; 
Folhas de ponto do servidor dos meses de setembro/2015 a outubro/2016; 
Memorando Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI; 
Processo nº 23060.00****/2017-01. 
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b) Fato:  
Segundo a Lei nº 8.112/90, o servidor poderá atuar, em caráter eventual, como instrutor 
de cursos de formação. Porém, a atuação nestes cursos não deve ocorrer 
simultaneamente às atividades habituais do servidor. Caso isto ocorra, as horas nas 
quais o servidor se afastou de suas atividades habituais para realização do curso devem 
ser compensadas, vejamos: 

Art. 76-A.  A Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso é devida 
ao servidor que, em caráter eventual:  
I - atuar como instrutor em curso de formação, de desenvolvimento ou de 
treinamento regularmente instituído no âmbito da administração pública 
federal;  

[...] 
§ 2o  A Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso somente será 
paga se as atividades referidas nos incisos do caput deste artigo forem 
exercidas sem prejuízo das atribuições do cargo de que o servidor for 
titular, devendo ser objeto de compensação de carga horária quando 
desempenhadas durante a jornada de trabalho, na forma do § 4o do 
art. 98 desta Lei. (Grifo nosso) 

Sobre a necessidade de compensação do horário do qual o servidor esteve afastado 
para a realização do curso, a Lei nº 8.112/90 assim determina: 

Art. 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando 
comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da 
repartição, sem prejuízo do exercício do cargo. 
[...] 
§ 4o Será igualmente concedido horário especial, vinculado à 
compensação de horário a ser efetivada no prazo de até 1 (um) ano, 
ao servidor que desempenhe atividade prevista nos incisos I e II do 
caput do art. 76-A desta Lei. (Grifo nosso) 

Analisando os documentos referentes à execução (Declaração de Execução das 
Atividades e Listas de Presenças) do Curso de Extensão “Empreendedorismo na 
comunidade de Laranjeiras/SE”, selecionado por meio do Edital nº 12/2015/PROPEX/IFS 
e ministrado pelo servidor S. C. R. (SIAPE ***2348), verificou-se que durante o período 
de realização do Curso também houve registro de frequência por parte do servidor, 
conforme descrito a seguir: 

Quadro 10 – Comparativo Carga Horária do Curso e Horário Registrado no SIGRH. 

Data de 
realização do 

Curso 

Carga Horária e 
Turno de 

realização do Curso 

Horário Registrado no 
SIGRH 

Turno da  

Sobreposição 

09/09/2015 
(quarta-feira) 

Manhã (4 horas) 

06:36 - 12:08 

13:13 - 16:07  

(Total de 08:26 horas) 

Manhã 
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Data de 
realização do 

Curso 

Carga Horária e 
Turno de 

realização do Curso 

Horário Registrado no 
SIGRH 

Turno da  

Sobreposição 

02/10/2015 

(sexta-feira) 

Manhã (4 horas) e 
Tarde (4 horas) 

Aberta ocorrência “A 
serviço em outra 

unidade (PARCIAL)” no 
total de 08:00 horas 

Manhã e Tarde 

19/10/2015 

(segunda-feira) 
Manhã (4 horas) 

Aberta ocorrência “A 
serviço em outra 

unidade” no total de 
08:00 horas 

Manhã 

 Fonte: Elaborado pela Audint a partir de consulta ao SIGRH e SISPUBLI. 

Pela análise da tabela, conclui-se que o servidor registrou a frequência do trabalho 
habitual no mesmo período em que estava ministrando a primeira aula do Curso e abriu 
duas ocorrências “A serviço em outra unidade” durante outros dois dias de realização 
do mesmo, contrariando, assim, a norma que determina que as horas utilizadas para 
atuação como instrutor em curso devem ser posteriormente compensadas. 

c) Causa: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles internos adequados para 
realização do acompanhamento das compensações de horário dos servidores técnicos 
administrativos que participem dos projetos de extensão. 

d) Manifestação da Unidade: 
Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, encaminhado através do Memorando 
Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI, a Gestão apresentou resposta através do Processo 
nº 23060.00****/2017-01, nos seguintes termos: 

Considerando a constatação acima, seguem as justificativas do servidor: 

“Houve um equívoco de minha parte na anotação do primeiro dia do curso (devido a um 
grande número de atividades na minha função e outras atribuições como Fiscal, 
Comissões etc, acabei errando na anotação do turno, visto que a gente prepara a 
frequência e só anota o turno depois, pois nem sempre a aula acontece no dia que a 
gente pretende dar, onde essa frequência já foi corrigida), enfatizando pretendia iniciar 
no dia 7 de setembro, mas alguns faltaram para ir a alguma atividade de laser no 
feriado, então dei a aula novamente no dia 9 começando no final da tarde às 17:00, por 
isso comecei minhas atividades cedo pra ter uma disponibilidade de horário no final da 
tarde para a noite. 

Quanto a compensação de horário em que eu me afastei para realizar o curso nos dias 
02/10 e 19/10 está informado no relatório de ponto, inclusive eu paguei mais do que 
devia (no ponto está registrado as horas excedentes nos dias seguintes as aulas do 
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curso), inclusive fiz um documento para o Reitor esclarecendo a necessidade de 
melhorar o sistema de ponto dos Técnicos Administrativos, principalmente no que diz 
respeito a compensação que deveria ser por código e automática (inclusive na Propex só 
em 2017 é que veio um servidor da Progep orientar como registrar uma ocorrência, 
mesmo assim uma explicação meia superficial)”. 
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Assimilando a recomendação 001, serão incluídas nos editais de seleção de projetos 
para Cursos de Extensão, informações sobre a necessidade de compensação de horário 
caso o curso seja ministrado durante o horário de trabalho habitual. 

e) Análise da Manifestação: 
A resposta da Gestão comprovou a devida compensação de horários por parte do 
servidor, referentes aos dias 02/10/2015 e 19/10/2015, realizada nos dias em dias 
subsequentes aos dias de sua ausência para realização do curso, através da 
apresentação da folha de frequência do mês de outubro de 2015. Comprovou também a 
informação de que não houve sobreposição de horário para o dia 09/09/2015, visto que 
o mesmo antecipou a sua jornada de trabalho, para realização do curso no período 
noturno, conforme comprovado através da folha de frequência do curso. 

No entanto, cumpre ressaltar que essas informações só foram inseridas no Sispubli na 
data de 16/08/2017, conforme figura abaixo, ou seja, após o envio do Relatório 
Preliminar de Auditoria, o que ocasionou a constatação em tela. 

Figura 1- Consulta ao Relatório Final no Sispubli do Curso de Extensão do Projeto “Curso de 
Empreendedorismo na Comunidade de Laranjeiras-SE”. 

 

Fonte: Sistema Sispubli. 

Ressalta-se que as informações apresentadas pelo Orientador no dia 16/08/2017, quais 
sejam folhas de frequência dos cursos e folha de frequência do servidor, não se 
encontravam anexadas no Sispubli, tendo sido obtidas por essa equipe de auditoria 
através do processo nº 23060.00****/2015-22, encaminhado pela PROGEP em 
atendimento à Solicitação de Auditoria nº 070/2017.  
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Desse modo, diante da manifestação do orientador quanto a alteração realizada na 
folha de frequência do dia 09/09/2015, trocando a informação do turno de “manhã” 
para “noite, se faz necessário que essa informação também seja realizada no processo 
físico de nº 23060.00****/2015-22, fl. 18, sendo acostado o documento que fora 
corrigido e apresentada as devidas justificativas para a sua correção, de modo não haver 
informações conflitantes entre o Sistema Sispubli e o processo de pagamento que se 
encontra sob a guarda da PROGEP. 

Ademais, da análise do edital de seleção dos projetos, não foi possível identificar regras 
quanto a obrigatoriedade de compensação dos horários por parte dos servidores que 
necessitarem se ausentar para realização do curso para o qual foi selecionado durante a 
sua jornada de trabalho. 

Desse modo, cabe a PROPEX incluir nos seus editais de seleção a obrigatoriedade de 
compensação das horas quando houver sobreposição de jornada para realização dos 
cursos de extensão, fazendo constar na prestação de contas a comprovação da 
compensação das horas sobrepostas. 

CONSTATAÇÃO 010: 
Ausência do registro pelos docentes das atividades executadas com Projetos de 
Pesquisa no PIT e RIT. 

a) Evidências: 
Portaria SETEC/MEC nº 17, de 11 de maio de 2016; 
Planos Individual de Trabalho – PIT e Relatórios Individuais de Trabalho – RIT dos 
semestres 2015.2 e 2016.1; 
Resolução nº 96/2014/CS/IFS – Regulamento de Gestão dos Encargos Docentes do IFS; 
Edital nº 13/2015/PROPEX/IFS – PIBIC; 
Edital nº 15/2015/PROPEX/IFS – PIBITI; 
Memorando Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI; 
Processo nº 23060.00****/2017-01. 

b) Fato: 
Da análise do Plano Individual de Trabalho – PIT e Relatório Individual de Trabalho – RIT 
dos docentes que exercem função de orientador ou co-orientador nos projetos de 
pesquisa da amostra selecionada, foi possível observar a ausência de informação de 
carga horária quanto à participação no projeto de pesquisa no período da execução do 
projeto: 

Quadro 11 - Docentes com ausência de informação da carga horária de projetos de pesquisa e extensão no 
PIT/RIT. 

Docente Função Programa Informação faltante no RIT 2015.2 

J. E. S. J. Orientador PIBIC/2015 Participação como orientador do 
projeto “Reuso de Água e 
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Docente Função Programa Informação faltante no RIT 2015.2 

(SIAPE ***0715) Aproveitamento De Águas Pluviais.” 

PIBIC EM 
CNPq 2015 

Participação como orientador de 
quatro projetos do Programa PIBIC 
EM CNPq 2015, mas só registrou 
dois deles (sem especificar quais). 

PIBIC EM 
CNPq 2015 

Participação como orientador de 
quatro projetos do Programa PIBIC 
EM CNPq 2015, mas só registrou 
dois deles (sem especificar quais). 

PIBITI-CNPq 
2015 

Participação como orientador do 
projeto “Análise qualitativa e 
quantitativa da água utilizada no 
Campus Lagarto/IFS.” 

PIBITI-CNPq 
2015 

Participação como orientador do 
projeto “Mapeamento de Aqüíferos 
artesianos do município de 
Lagarto.” 

E. W. F. S. 

(SIAPE ***5249) 

Co-
orientador 

PIBITI/2015 

Participação como co-orientador do 
projeto Dimensionamento da 
Infraestrutura em Concreto Armado 
e Alvenaria de Pedra para 
Edificações. 

D. L. C. 

(SIAPE ***9008) 

Co-
orientador 

PIBITI/2015 

Participação como co-orientador do 
projeto Desenvolvimento de 
dispositivo Multipropósito para 
Telemetria Via Rede GSM de 
Sistemas. 

E. D. 

(SIAPE ***7078) 

Co-
orientador 

PIBITI/2015 

Participação como co-orientadora 
do projeto Compostagem - 
Transformando Material Orgânico 
em Adubo. 

J. D. M. 

(SIAPE ***2814) 

Co-
orientador 

PIBITI/2015 

Participação como co-orientador do 
projeto Eficiência Energética na 
Computação Uma Contribuição Para 
o IFS Sustentável. 

Fonte: Elaborado pela Audint a partir do exame dos PITs e RITs disponibilizados pela PROEN. 

De acordo com o Regulamento de Gestão dos Encargos Docentes do IFS, Resolução nº 
96/2014/CS/IFS, vigente à época da execução dos projetos de pesquisa, é de 
responsabilidade do docente a elaboração do Plano Individual de Trabalho (PIT) e do 
Relatório Individual de Trabalho (RIT), como também a sua devida atualização, 
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computando nele as atividades de pesquisa em que o docente estiver envolvido, senão 
vejamos: 

Art. 17. Cabe ao PEBTT atualizar, semestralmente, o Currículo Lattes, 
elaborar o Plano Individual de Trabalho (PIT) e o Relatório Individual 
de Trabalho (RIT), conforme previsto neste Regulamento, computando 
as atividades de ensino, de pesquisa, de extensão e de gestão. (Grifo 
nosso) 

Ainda de acordo com o Regulamento de Gestão dos Encargos Docentes, Resolução nº 
96/2014/CS/IFS, em seus arts. 37 e 40, tanto o PIT quanto o RIT são os detalhamentos 
das atividades exercidas pelos Professores, contendo a carga horária semanal para cada 
atividade, senão vejamos:  

Art. 37. O Plano Individual de Trabalho - PIT - é o detalhamento da(s) 
atividade(s) exercida(s) pelo PEBTT, contendo a carga horária semanal 
destinada às atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão,  
(...) 
Art. 40. O Relatório Individual de Trabalho - RIT - é o detalhamento 
das atividades de ensino, pesquisa, extensão, inovação tecnológica e 
gestão institucional, realizadas ou em execução pelo PEBTT, 
devidamente comprovadas (...) (Grifo nosso) 

Apesar de o Regulamento estabelecer que esses dois documentos são o detalhamento 
das atividades exercidas pelos professores, nos casos em tela, as informações referentes 
a participação em pesquisa e extensão nesses casos são descritas de forma genérica, 
sem apresentar claramente a quais projetos se refere a carga horária descrita no 
PIT/RIT. 

Segundo o art. 30 da Resolução nº 96/2014/CS/IFS, para efeito de elaboração do PIT são 
consideradas atividades de pesquisa a coordenação ou participação de projeto de 
pesquisa, in verbis:  

Art. 30. Para efeito de elaboração do PIT são consideradas atividades 
de pesquisa e/ou inovação tecnológica devidamente cadastrada na 
PROPEX: 
I - coordenação ou participação de projeto de pesquisa e/ou inovação 
tecnológica; 
II - orientação de trabalho de Iniciação Científica e Inovação 
Tecnológica; 
III - orientação ou coorientação de trabalhos nos cursos técnicos, 
superiores, Lato Sensu e/ou Stricto Sensu. (Grifo nosso) 

Ademais, de acordo com os editais da PROPEX, na Seção “Dos 
Compromissos/Obrigações (itens 13.2, 13.1 do Edital nº 13/2015/PROPEX/IFS e 11.2, 
11.1 do Edital nº 15/2015/PROPEX/IFS), além das atribuições dos orientadores, dispõem 
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que os co-orientadores devem auxiliar o Orientador no desenvolvimento dos trabalhos 
do projeto, senão vejamos: 

Co-orientador 

Co-orientador deverá auxiliar no desenvolvimento dos trabalhos do 
projeto objetivando o cumprindo na íntegra as obrigações do 
Servidor Orientador (...) 
Orientador  
Elaborar e inserir dentro dos prazos do item 4, através do SISPUBLI no 
endereço http://publicacoes.ifs.edu.br, os relatórios parcial (anexo 4) e 
final (anexo 5) solicitados no item 13, devidamente assinados e 
acompanhados dos documentos necessários, além da prestação de 
contas, artigo científico e pôster no mesmo prazo do relatório final. Os 
modelos dos relatórios, prestação de contas, artigo e pôster estão 
disponíveis no site do IFS www.ifs.edu.br na área da PROPEX; 
Cumprir o Plano de Trabalho (anexo 3) apresentado, promovendo a 
plena orientação aos alunos (bolsista e voluntários) durante a vigência 
do projeto dentro de sua linha de formação; 
Incluir o nome do aluno bolsista, da Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Extensão e do IFS em todo o material de divulgação produzido e nos 
trabalhos apresentados em eventos científicos (congressos, seminários 
ou similares), periódicos quando relacionados ao projeto; 

Submeter os resultados finais, juntamente com o Aluno Bolsista, sob 
a forma de artigo científico completo ou resumo expandido 
obrigatoriamente na SNCT 2016 participando das atividades 
programadas, e ainda, no CONNEPI 2016 ou na Revista Expressão 
Científica do IFS até dezembro de 2016 inserindo comprovante da 
submissão no SISPUBLI; 

Comunicar à PROPEX em tempo hábil sobre as ocorrências relevantes 
ocorridas durante a execução do projeto, bem como atualização de 
informações, através de requerimento para a Coordenação do 
Programa; 

Devolver ao IFS os valores recebidos e materiais recebidos caso os 
requisitos e compromissos assumidos neste Edital não sejam 
cumpridos. (Grifo nosso) 

Desse modo, a obrigação de apresentar de forma detalhada o PIT/RIT recai não somente 
para o orientador, mas também para o co-orientador enquanto participante do projeto. 

c) Causa: 
Deficiência nos mecanismos de gestão de informações e de controles internos sobre as 
informações de carga horária dos participantes em projetos. 

d) Manifestação da Unidade: 
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Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, encaminhado através do Memorando 
Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI, a Gestão apresentou resposta através do Processo 
nº 23060.00****/2017-01, nos seguintes termos: 

 “Assimilando a recomendação 001, nos próximos editais deverá constar a 
obrigatoriedade de registro no PIT/RIT, dos projetos desenvolvidos por orientadores e 
co-orientadores, submetidos e aprovados em editais da PROPEX, fazendo constar o 
nome do projeto e a carga horária a ser utilizada”. 

e) Análise da Manifestação: 
A resposta da Gestão não afasta o achado de auditoria uma vez que reconhece a 
necessidade de inserir em seus editais a obrigatoriedade de registro no PIT/RIT das 
informações detalhadas dos projetos desenvolvidos pelos orientadores e co-
orientadores. 

Ressalta-se que, de acordo com a Portaria SETEC/MEC nº 17, de 11 de maio de 2016, em 
seu art. 17, o docente deverá apresentar o Plano Individual de Trabalho deverá conter 
título de cada projeto a ser desenvolvido, horário, carga horária, resumo da descrição de 
cada atividade do projeto, participantes, cronograma e resultados esperados, senão 
vejamos: 

Art. 17. O docente deverá apresentar um Plano Individual de Trabalho 
para cada semestre letivo, contendo título de cada projeto a ser 
desenvolvido e, ainda, horário, carga horária, resumo da descrição de 
cada atividade do projeto, participantes, cronograma e resultados 
esperados. (Grifo nosso) 

Ainda, de acordo com o art. 18 da portaria supracitada, ao final de cada semestre letivo, 
o docente deverá apresentar o Relatório das Atividades desenvolvidas em cada projeto 
apresentado, incluindo andamento e resultados. 

O Regulamento de Gestão dos Encargos Docentes do IFS, aprovado pela Resolução nº 
96/2014/CS/IFS, estabelece que o acompanhamento das atividades de Pesquisa e 
Extensão será realizado pela coordenadoria à qual o docente estiver subordinado, em 
articulação com o responsável pelo programa/projeto, senão vejamos: 

Art. 36. As atividades de Pesquisa, Extensão e Gestão Institucional 
devem ser acompanhadas pela coordenadoria à qual o PEBTT estiver 
subordinado, em articulação com o setor ao qual o 
serviço/programa/projeto estiver vinculado. (Grifo nosso) 

Desse modo, visando o cumprimento das disposições da Portaria SETEC/MEC nº 17, de 
11 de maio de 2016, como também o Regulamento de Gestão dos Encargos Docentes 
do IFS, cabe a PROPEX inerir em seus editais a obrigatoriedade do registro detalhado 
dos projetos do qual o docente participa (seja como orientador ou co-orientador) no 
PIT/RIT. 
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Cumpre registrar que a PROPEX informou que nos próximos editais deverá constar a 
obrigatoriedade de registro no PIT/RIT, dos projetos desenvolvidos por orientadores e 
co-orientadores, submetidos e aprovados em editais da PROPEX, fazendo constar o 
nome do projeto e a carga horária a ser utilizada. 

Dessa forma, as manifestações apresentadas pela Gestão não foram suficientes para 
afastar o achado de auditoria, ficando a constatação mantida nos mesmos termos. 
 
f) Riscos e efeitos: 
Planejamento das atividades dos docentes não refletir a realidade, causando choque de 
horários e/ou sobrecarga no desenvolvimento de suas atividades de orientação. 

Recomendação 001: 
Fazer constar em seus editais de seleção a obrigatoriedade de preenchimento detalhado 
do PIT/RIT sobre a participação em projetos de pesquisa e extensão dos quais o docente 
participa como coordenador ou co-orientador do projeto, fazendo constar o nome do 
projeto e a carga horária a ser utilizada, em atendimento a normas legais vigentes. 

CONSTATAÇÃO 011: 
Recebimento irregular de recursos para desenvolvimento de projetos de Pesquisa e 
Extensão após afastamento superior a trinta dias. 
 
a) Evidências: 
Portaria nº 768/2016/IFS – Autorização de afastamento; 
Edital nº 10/2015/PROPEX/IFS - PIBEX; 
Edital nº 13/2015/PROPEX/IFS - PIBIC; 
Consulta ao Portal da Transparência; 
Consulta ao SIAPENet; 
Memorando Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI; 
Processo nº 23060.00**** 
/2017-01. 

b) Fato: 
Consultando os pagamentos realizados aos servidores participantes dos editais da 
PROPEX, verificou-se a existência de valores recebidos pelo orientador J. S. L. (SIAPE 
***1676), conforme demonstrado na Tabela a seguir: 

Tabela 3- Valores Recebidos pelo Orientador J. S. L. (SIAPE ***1676) 

Orientador 
Co-

orientador 
Edital/ 

Programa 
Período de 
Execução 

Pagamentos 

Data OB Valor 

J. S. L. 
(SIAPE: 

***1676) 

S. V. T.  
(SIAPE 

***7491) 

10/2015 - 
PIBEX 

01/05/2015 
a 

31/08/2016 

13/01/2016 2016OB800089 1.000,00 

13/01/2016 2016OB800090 1.000,00 

02/02/2016 2016OB800233 1.000,00 
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Orientador 
Co-

orientador 
Edital/ 

Programa 
Período de 
Execução 

Pagamentos 

Data OB Valor 

03/02/2016 2016OB800243 1.000,00 

03/02/2016 2016OB800242 1.000,00 

10/06/2016 2016OB800912 1.000,00 

J. B. B. (SIAPE 
***8808) 

13/2015 - 
PIBIC 

01/09/2015 
a 

31/08/2016 
03/02/2016 2016OB800238 6.000,00 

Fonte: Elaborada pela Audint a partir de consulta ao Portal da Transparência. 

Ademais, foi realizada consulta no Portal SIAPENet para identificar a ocorrência de 
afastamentos do servidor durante o período de submissão, seleção e execução do 
projeto de extensão. Da consulta, constatou-se o afastamento para participação em 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu no período de 22/03/2016 a 31/03/2018 
autorizado pela Portaria nº 768/2016/IFS, de 16 de março de 2016. 

Ocorre que, de acordo com o Edital nº 10/2015/PROPEX/IFS – PIBEX (itens 9.f e 17.c) e o 
Edital nº 13/2015/PROPEX/IFS – PIBIC (item 17.c), o pagamento de recursos financeiros 
a servidores que, durante a execução do projeto se afastar, será suspenso. Senão, 
vejamos: 

9. DOS VALORES, DURAÇÃO, QUANTIDADE DE BOLSAS E AUXÍLIO 
FINANCEIRO 
(...) 
f) Não serão feitos pagamentos de bolsa-servidor para orientador 
docente de projeto selecionado com ocorrência de afastamento ou 
licenciamento superior a 30 (trinta) dias, devendo o mesmo seguir 
orientações do item 17.c.  
(...) 
17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
c) O orientador que após início da execução do projeto aprovado, 
afastar-se ou licenciar-se oficialmente por período superior a 30 
(trinta) dias, deverá comunicar à PROPEX e à Coordenação do 
Programa PIBEX em até 03 (dias) após emissão da Portaria 
correspondente e encaminhar cópia da mesma para o e-mail 
propex@ifs.edu.br, devendo ainda comunicar se o Projeto será 
continuado pelo co-orientador ou se será cancelado (anexo 11); (Grifo 
nosso) 

Desta forma, a partir de 22/04/2016 (data em que completou o prazo máximo de 
afastamento de 30 dias com direito ao recebimento de bolsa) o orientador docente do 
projeto não fazia jus ao recebimento de bolsas, devendo comunicar à PROPEX se o 
projeto seria continuado pelo co-orientador ou se seria cancelado.  

Sendo assim, deve a PROPEX apurar se efetivamente houve a atuação do orientador 
afastado ou co-orientadores nos projetos “Desenvolvimento de Queijo Caprino 
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Defumado Condimentado, Como Alternativa Para Produção das Agroindústrias 
Familiares no Alto Sertão Sergipano” e “Elaboração de Bebida Láctea a Base de Soro de 
Queijo de Cabra: Uma Alternativa na Redução de Impactos Ambientais no Sertão 
Sergipano”, e caso contrário, proceder ao devido ressarcimento ao erário decorrente do 
afastamento. 

Pelo exposto, constatou-se o recebimento irregular de recursos, uma vez que o 
orientador se afastou das atividades do IFS após início da execução do projeto aprovado 
e, portanto, não estava desenvolvendo as atividades a que se destinava o recurso 
financeiro. 

c) Causa: 
Sem causa. 

d) Manifestação da Unidade: 
Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, encaminhado através do Memorando 
Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI, a Gestão apresentou resposta através do Processo 
nº 23060.00****/2017-01, nos seguintes termos: 

“1. Após consulta ao SISPUBLI, verificou-se que o projeto PIBIC/2015 
‘DESENVOLVIMENTO DE QUEIJO CAPRINO DEFUMADO CONDIMENTADO, COMO 
ALTERNATIVA PARA PRODUÇÃO DAS AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES NO ALTO SERTÃO 
SERGIPANO’, sob a coordenação do Professor J. S. L., foi efetivamente desenvolvido, 
pois consta no SISPUBLI o relatório final, a prestação de contas, o banner e o artigo 
científico. 

O Coordenador do Projeto em tela recebeu o auxílio financeiro (R$ 6000,00) em 
03/02/2016 e utilizou a maior parte do recurso até o mês de março de 2016. Apenas 
cerca de R$ 804,88 do recurso financeiro foi executado após março de 2016. É possível 
concluir que o co-orientador, professor J. B. B., deu continuidade ao projeto de pesquisa 
em tela, inclusive pelas listas de freqüência anexadas ao relatório final. 

2. Após consulta ao SISPUBLI, verificou-se que o projeto PIBEX/2015 ‘ELABORAÇÃO DE 
BEBIDA LÁCTEA A BASE DE SORO DE QUEIJO DE CABRA: UMA ALTERNATIVA NA 
REDUÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS NO SERTÃO SERGIPANO’, sob a coordenação do 
Professor J. S. L., foi efetivamente desenvolvido, pois consta no SISPUBLI o relatório 
final, a prestação de contas, o banner e o artigo científico. 

O Coordenador do Projeto em tela utilizou praticamente todo auxílio financeiro (R$ 
1000,00) até março de 2016. É possível concluir que o co-orientador, professora S. V. T., 
deu continuidade ao projeto de pesquisa em tela, inclusive pelas listas de frequência 
anexadas ao relatório final. 

Foi verificado o email abaixo, da professora S. V T., endereçado à PROPEX, após o 
término do projeto, mas não foi verificado a resposta da PROPEX: 

mailto:audint@ifs.edu.br
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-----Mensagem original----- 
Assunto: orientação de pesquisa 
Remetente: "S. V. T." <******.*****@ifs.edu.br> 
Para: publicacoes.suporte@ifs.edu.br, propex@ifs.edu.br, ********.*********@ifs.ed
u.br 
Data: 29/11/2016 11:43:13 
 
Prezados, bom dia! 
Gostaria que fosse verificado a orientação e coorientação do trabalho intitulado 
"Elaboração de bebida láctea a base de soro de queijo de cabra: uma alternativa na 
redução de impactos ambientais no sertão sergipano"  referente ao edital n.10/2015 
PIBEX, tendo em vista que o orientador responsável, J. S. L., foi afastado para o 
doutorado conforme Portaria n. 768 de 16 de março de 2016.    
Fico no aguardo e desde já agradeço.  

Atenciosamente,  

S. V. T.  
Profª do Instituto Federal de Sergipe, Campus Nossa Senhora da Glória 
Coordenadora do Curso Técnico Subsequente em Alimentos (Portaria nº 704 de 
21/03/16) 
Doutora e Mestre em Produção Vegetal (Concentração em Tecnologia de Alimentos) - 
UENF  
Tecnóloga em Laticínios - IF SEMG, Campus Rio Pomba 
(079) 99864 9179 
http://gloria.ifs.edu.br/  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Diante do afastamento do Coordenador do projeto no período 22/03/2016 a 
31/03/2018, e mesmo considerando que o co-orientador desenvolveu o projeto, 
verificou-se que o pagamento da última bolsa (R$ 1000,00 em 10/06/2016) segundo a 
AUDINT foi indevido, no entanto diante da resposta do pesquisador (observar e-mail 
abaixo), verifica-se que não houve pagamento indevido, visto que a bolsa depositada se 
refere a atividades desenvolvidas em período anterior ao seu afastamento. 

A comunicação formal à PROPEX a respeito do afastamento do professor J. S. L., e 
transferência dos projetos segue anexo. 

A PROPEX está desenvolvendo mecanismos de controle para identificar os participantes 
de editais que se afastem durante a execução do projeto e procedimentos para 
transferência de bolsas e/ou auxílios financeiros quando houver a continuidade dos 
projetos de Pesquisa e Extensão pelo co-orientador. 

O Pesquisador J. S. L. foi notificado via email: 

mailto:audint@ifs.edu.br
mailto:******.*****@ifs.edu.br
mailto:publicacoes.suporte@ifs.edu.br
mailto:propex@ifs.edu.br
mailto:********.*********@ifs.edu.br
mailto:********.*********@ifs.edu.br
http://lattes.cnpq.br/523972799883133
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Assunto: Pendências Edital 10-2015 PIBEX e 13-2015 PIBIC 
De: PIBICEM PROPEX <pibicem@ifs.edu.br> [+] [x] 
Data: 15/08/2017 19:22:13 
Destinatário: ju********@yahoo.com.br [...] 

Prezado Pesquisador J. S., 

Foi constatado que V.Sa. se afastou para participação em Programa de Pós-Graduação 
Stricto Sensu no período de 22/03/2016 a 31/03/2018 autorizado pela Portaria nº 
768/2016/IFS, de 16 de março de 2016. 

Ocorre que, de acordo com o Edital nº 10/2015/PROPEX/IFS – PIBEX (itens 9.f e 17.c) e o 
Edital nº 13/2015/PROPEX/IFS – PIBIC (item 17.c), o pagamento de recursos financeiros 
a servidores que, durante a execução do projeto se afastar, será suspenso. 

Não foi identificado uma comunicação formal à PROPEX informando seu afastamento e, 
portanto, a continuidade dos projetos pelos co-orientadores. No entanto, foi verificado 
que os projetos foram efetivamente desenvolvidos e que a maior parte do auxílio 
financeiro gasto nos projetos ocorreu até o mês de março de 2017. 

Porém, houve o depósito de uma bolsa individual no valor de R$ 1000,00 no dia 
10/06/2016, ou seja, mais de 30 dias após o seu afastamento, o que não é permitido 
pelos Editais. 

Assim, informo que será emitida uma GRU no valor de R$ 1000,00 para devolução 
imediata deste recurso ao erário. Caso tenha sido efetuada uma comunicação formal à 
PROPEX, que esta seja enviada a este email. Em tempo, solicito o envio novamente das 
notas fiscais do Edital 10-2015 PIBEX, em virtude de algumas estarem ilegíveis. Estamos 
à disposição para quaisquer dúvidas. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESPOSTA 

Assunto: Re: Pendências Edital 10-2015 PIBEX e 13-2015 PIBIC 
De: J. L. <ju*********@yahoo.com.br> [+] [x] 
Data: 16/08/2017 11:15:53 
Destinatário: PIBICEM PROPEX <pibicem@ifs.edu.br> [...] 

Bom dia 
Informo que o valor a bolsa individual no valor de R$1000,00 foi emitida no dia 
10/06/2016 por corrente ano (2016), houve atraso de todas as bolsas. 
A bolsa em questão refere-se as atividades realizadas antes do afastamento para o 
programa de Pós-Graduação Stricto Sensu. 
No mais, coloco-me a disposição par qualquer esclarecimento.   

mailto:audint@ifs.edu.br
http://v.sa/
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Att. 

J. S. L. 
Professor Instituto Federal de Sergipe 
Doutorando em Ecologia e Recursos Naturais - UENF/LCA 
Lattes:http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=W536266 
Contato: (79) 98114-7565 

e) Análise da Manifestação: 
Em sua resposta a Gestão apresentou as justificativas e documentação, quais sejam os 
Termos de Substituição de Coordenação de Projeto assinadas pelo professor J. S. L., às 
fl. 19 e 21 do processo nº 23060.00****/2017-01, encaminhado pela PROPEX em 
resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, como também a apresentação dos 
Termos de Aceite de Coordenação de Projeto, às fl. 20 e 22, desse mesmo processo, 
assinados pelos professores J. B. B. e S. V. T., respectivamente, o que comprova que o 
orientador cumpriu as regras do edital quanto a substituição, apontadas no edital o 
Edital nº 10/2015/PROPEX/IFS – PIBEX. 
 
Pelo exposto, restou comprovada a realização dos procedimentos de substituição do 
orientador J. S. L., pelos seus co-orientadores, não se fazendo necessária a emissão de 
recomendação. 

CONSTATAÇÃO 012: 
Valor da hora aula do curso de extensão em desacordo com a norma interna. 

a) Evidências: 
Lei nº 8.112/90; 
Edital n° 12/2015/PROPEX/IFS – Cursos de Extensão; 
Resolução nº 35/2014/CS/IFS – Regulamento da GECC; 
Resolução nº 64/2016/CS/IFS – Atualização do Regulamento da GECC; 
Resolução nº 44/2011/CS/IFS – Regulamento de Pesquisa e Extensão; 
Resolução nº 27/2017/CS/IFS – Atualização do Regulamento de Pesquisa e Extensão; 
Memorando Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI; 
Processo nº 23060.00****/2017-01. 

b) Fato: 
A Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, determinar o servidor faz jus ao 
recebimento de valores, quando em caráter eventual atuar como instrutor, vejamos: 

Art. 76-A.  A Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso é devida 
ao servidor que, em caráter eventual: 
I - atuar como instrutor em curso de formação, de desenvolvimento 
ou de treinamento regularmente instituído no âmbito da 
administração pública federal; (Grifo nosso) 
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De acordo com o Edital nº 12/2015, verificamos que foi estipulado do valor de R$ 82,33 
hora de instrutoria, ao servidor que atuar no curso de extensão, valor este pago através 
da rubrica referente à gratificação por encargos de cursos e concursos, vejamos: 

9. DOS VALORES, DURAÇÃO, QUANTIDADE DE BOLSAS E AUXÍLIO 
FINANCEIRO 
[...] 
b) Será efetivado para cada instrutor de Curso de Extensão selecionado 
o pagamento de uma remuneração baseada na hora de instrutoria 
em curso de desenvolvimento, que atualmente é de R$ 82,23 (oitenta 
e dois reais e vinte e três centavos); (Grifo nosso) 

No entanto, conforme o item 1 do Anexo I da Resolução nº 35/2014/CS/IFS, que 
regulamenta o pagamento de gratificação por encargos de cursos e concursos no 
âmbito do IFS, o valor estipulado para pagamento de atividades de instrutoria 
correspondente ao valor de R$ 73,26 (setenta e três reais e vinte e seis centavos), 
diferente do valor que consta no edital. 

Diante disso, resta uma divergência entre o valor da hora aula estabelecida no Edital nº 
12/2015, e o valor determinado no Regulamento de Pagamento de Gratificação por 
Encargos de Cursos ou Concursos - GECC do IFS. 

Cumpre registrar, que o referido edital visava selecionar 24 (vinte e quatro) propostas 
de Cursos de Extensão de 20 (vinte) horas-aulas, conforme item 4.1 a seguir transcrito: 

4.1 - Através deste Edital estão sendo selecionadas 24 (vinte e quatro) 
propostas de Cursos de Extensão de 20 (vinte) horas-aulas, que 
cumpram rigorosamente as exigências estabelecidas no item 7.3 deste 
edital, inscritos por servidores efetivos docentes ou técnico-
administrativos da educação do IFS. Cada servidor poderá submeter 
uma única proposta de Curso de Extensão neste programa, que prevê 
remuneração por hora de instrutoria. Não há impedimento de que o 
mesmo servidor também submeta projeto nos Programas de Extensão 
(PIBEX ou IFSTEC) e de Pesquisa. (Grifo nosso) 

Desta forma, caso tenham sido selecionadas as 24 (vinte e quatro) propostas de Cursos 
de Extensão de 20 (vinte) horas-aulas cada, tem-se que IFS pagou a maior um valor por 
hora de R$ 8,97 (diferença entre o valor definido no edital 12/2015, qual seja: R$ 82,23 
e o valor estipulado na Resolução nº 35/2014/CS/IFS, R$ 73,26) resultando em um 
montante de R$ 4.305,60 (quatro mil, trezentos e cinco reais e sessenta centavos), sem 
considerar outros editais que por ventura foram publicados, mas que não foram 
utilizado na amostragem deste trabalho. 

c) Causa: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles internos adequados para 
elaboração dos editais de cursos de extensão. 
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d) Manifestação da Unidade: 
Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, encaminhado através do Memorando 
Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI, a Gestão apresentou resposta através do Processo 
nº 23060.00****/2017-01, nos seguintes termos: 

1. A Auditoria identificou que, de acordo com o Edital nº 12/2015, o valor estipulado 
para a hora de instrutoria ao servidor que atuar no curso de extensão foi de R$ 82,33 
(oitenta e três reais e trinta e três centavos), diferente do valor determinado conforme 
o item 1 do Anexo I da Resolução nº 35/2014/CS/IFS, que regulamenta o pagamento de 
gratificação por encargos de cursos e concursos no âmbito do IFS, que corresponde ao 
valor de R$ 73,26 (setenta e três reais e vinte e seis centavos). 

2. Desta forma, de acordo com a Auditoria, o IFS pagou a maior um valor por hora de R$ 
8,97 (diferença entre o valor definido no edital 12/2015, qual seja: R$ 82,23 e o valor 
estipulado na Resolução nº 35/2014/CS/IFS, R$ 73,26). 

3. Consta no SISPULI apenas 19 cursos de extensão aprovados no Edital 12/2015. 

4. Recomendo verificar junto a Procuradoria do IFS se é possível o pagamento da hora 
de instrutoria no valor de R$ 82,33, ou mesmo identificar qual foi o documento que 
norteou este valor para a hora de instrutoria (verificar com o Coordenador do 
Programa). 

5. Caso não proceda ao pagamento da hora de instrutoria no valor de R$ 82,33, cada 
projeto de curso de extensão devidamente aprovado e executado (20 horas) deverá 
ressarcir o erário no valor de R$ 179,40 (cento e setenta e nove reais e quarenta 
centavos). Caso os 19 cursos de extensão aprovados no Edital 12/2015 tenham sido 
efetivamente desenvolvidos, o montante total a ser ressarcido ao erário é de R$ 
3.408,60 (três mil quatrocentos e oito reais e sessenta centavos). 

6. Após consulta feita a PROAD, verificou-se que o valor pago não está incorreto, 
segundo Resolução abaixo:  
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e) Análise da Manifestação: 
Em que pese a resposta da Gestão de que o valor pago não está incorreto, foi 
apresentado o anexo I da Resolução nº 64/2016/CS/IFS, cuja vigência é a partir de 10 de 
outubro de 2016, data posterior a elaboração e publicação do Edital nº 
12/2015/PROPEX/IFS, qual seja, 04 de junho de 2015. 

De acordo com o Regulamento de Pesquisa e Extensão, aprovado pela Resolução nº 
44/2011/CS/IFS, alterado pela Resolução nº 51/2012/CS/IFS, em seu §3º, o pagamento a 
ser realizado ao instrutor do Curso de Extensão será pago com base na Portaria nº 
1267/2010-IFS (que regulamentam o pagamento de Gratificação por Encargo de Curso 
ou Concurso de que trata o Decreto nº 6.144/2007), senão vejamos: 

§ 3º Será realizado o pagamento ao instrutor do Curso de Extensão, 
com base na hora-aula por nível de formação, regulamentando a 
Portaria nº 1267/2010-IFS, de 22 de setembro de 2010, que 
regulamenta o Decreto nº 6114/2007. 

Ressalta-se que a Portaria nº 1267/2010-IFS foi revogada pela Resolução nº 
015/2014/CS/IFS, em 15 de janeiro de 2014, que foi posteriormente alterada pela 
Resolução nº 35/2014/IFS, essa última vigente à época da publicação do Edital nº 
12/2015/PROPEX/IFS. 

Cumpre destacar que, da análise da última versão do Regulamento de Pesquisa e 
Extensão do IFS, aprovado pela Resolução nº 27/2017/CS/IFS, constatamos que no § 4º 
do art. 54, ainda está sendo citada a Portaria revogada nº 1267/2010-IFS, devendo a 
PROPEX providenciar a devida alteração contemplando a citação do Regulamento de 
Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso. 

Em consulta aos processos de pagamento nº 23060.00****/2015-75, 
23060.00****/2015-44 e 23060.00****/2015-22, verificamos que os pagamentos dos 
Cursos de Extensão foram realizados em dezembro/2015, cujo Regulamento de 
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Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso vigente era o aprovado pela Resolução 
nº 035/2014/CS/IFS, citada no fato dessa constatação. 

Desse modo, o valor a ser considerado para pagamento da hora-aula de atividades de 
instrutoria correspondente ao valor de R$ 73,26 (setenta e três reais e vinte e seis 
centavos),   conforme o item 1 do Anexo I da Resolução nº 35/2014/CS/IFS devendo a 
PROPEX providenciar, junto aos servidores selecionados através do edital nº 
12/2015/PROPEX/IFS, o ressarcimento dos valores recebidos a maior a título de GECC, 
garantindo o contraditório e ampla defesa. 

Desse modo, as justificativas apresentadas pela Gestão não afastaram a constatação, 
ficando mantida nos mesmos termos. 

f) Riscos e efeitos: 
Pagamentos de valores em desacordo com a norma interna vigente, ocasionando 
prejuízo ao erário. 

Recomendação 001: 
Realizar o pagamento de bolsas para curso de extensão de forma que o valor da hora 
aula esteja de acordo com o valor determinado pela norma interna.  

Recomendação 002: 
Providenciar, junto aos servidores selecionados através do edital nº 
12/2015/PROPEX/IFS, o ressarcimento dos valores recebidos a maior a título de GECC, 
garantindo o contraditório e ampla defesa. 

CONSTATAÇÃO 013: 
Irregularidade na apresentação do Relatório Parcial.  

a) Evidências: 
Decreto nº 200/67; 
Estatuto do IFS; 
Resolução nº 44/2011/CS/IFS – Regulamento de Pesquisa e Extensão; 
Resolução nº 39/2016/CS/IFS – Regimento Interno da Reitoria do IFS; 
Regimento Interno do TCU; 
Edital nº 10/2015/PROPEX/IFS -  PIBEX; 
Edital nº 13/2015/PROPEX/IFS – PIBIC; 
Edital nº 14/2015/PROPEX/IFS – PIBIC JR; 
Edital nº 15/2015/PROPEX/IFS – PIBITI; 
Edital nº 16/2015/PROPEX/IFS – PPTAE; 
Consulta ao Sispubli; 
Memorando Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI; 
Processo nº 23060.00****/2017-01. 

b) Fato: 

mailto:audint@ifs.edu.br
file://///alastor/AUDINT/2017/Papéis%20de%20Trabalho/Avaliação%20dos%20Projetos%20de%20Pesquisa%20e%20Extensão/Permanente/CS%2035%20-%20Aprova%20ad%20referendum%20a%20alteração%20do%20regulamento%20de%20gratificação%20por%20encargo%20de%20curso%20e%20concurso-1.pdf
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De acordo com o Regulamento de Pesquisa e Extensão do IFS, aprovado pela Resolução 
nº 44/2011/CS/IFS, art. 5, § 4º, e art. 14, § 4º, o coordenador do projeto de pesquisa e 
de extensão deverá encaminhar relatório parcial das atividades desenvolvidas para o 
devido acompanhamento da PROPEX, senão vejamos:  

Art.5. (...) § 4º. O acompanhamento do projeto se dará através da 
apresentação, por parte do coordenador dos relatórios parcial e final 
das atividades desenvolvidas, da produção acadêmica, científica e 
tecnológica resultante do respectivo projeto de pesquisa. 
(...) 
Art. 14. Caberá ao Coordenador do Programa e/ou Projeto de 
Extensão: 
(...) 
§ 4º. Encaminhar relatório parcial de cada semestre letivo, se o 
Programa e/ou Projeto de Extensão for igual ou superior a 01 (um) ano 
de duração; (Grifo nosso) 

Em consonância com o Regulamento de Pesquisa e Extensão, o Edital nº 10/2015 da 
PROPEX dispõe na seção que trata sobre Relatórios e Prestação de Contas sobre qual 
documentação deverá constar quando do seu envio, senão vejamos: 

15. DOS RELATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ARTIGO E PÔSTER 
a) Dentro dos prazos específicos para envio do Relatório Parcial e do 
Relatório Final, previstos no item 6, o Orientador deverá acessar o 
SISPUBLI no endereço: http://publicacoes.ifs.edu.br. A seguir, efetuar 
o login e em “Minhas Submissões” clicar no título do Projeto e no link 
“Relatório Parcial” ou ” Relatório Final”, selecionar o arquivo em pdf 
contendo todos os documentos e Salvar. 
b) O Relatório Parcial (Anexo 4) contendo as devidas assinaturas de 
todos os que fazem parte do projeto, juntamente com a lista de 
frequência do aluno bolsista (Anexo 6), devem ser escaneados e 
enviados em um único arquivo em formato pdf via SISPUBLI conforme 
item 15.a; (grifo nosso) 

Essas disposições também são encontradas nos editais nº 13/2015 – PIBIC (Itens 15.a e 
15.b), 14/2015 – PIBIC JR (Itens 13.a e 13.b), 15/2015 – PIBITI (Itens 13.a e 13.b) e 
16/2015 – PPTAE. 

Dessa forma, de acordo com os Editais, conforme com o prazo estipulado no 
cronograma, deverá ser entregue um arquivo em PDF contendo o Relatório Parcial, 
segundo modelo estabelecido pela PROPEX (apresentado em anexo aos editais) 
devidamente assinado por todos os participantes envolvidos no projeto e lista de 
frequência do aluno bolsista. 

Ocorre que em consulta ao sistema Sispubli referente aos projetos de pesquisa e 
extensão selecionados na amostra, no campo Relatórios Parciais, constatamos 
irregularidades na apresentação dos relatórios parciais, como também ausência de 
envio de relatório parcial, conforme Quadro a seguir: 

mailto:audint@ifs.edu.br
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Quadro 12 – Documentação obrigatória a ser apresentada junto com o Relatório Parcial. 

Exigências do Edital 

Relatório Parcial Listas de Frequência Assinatura 

1 2 3 

Fonte: Elaborado pela Audint a partir dos Editais da PROPEX. 

Quadro 13– Projetos com documentação incompleta no momento da prestação de contas Parcial. 

Edital / 
Programa 

Projeto Autor 
Itens 

Ausentes 

10/2015 – 
PIBEX 

Encanto dos astros: astronomia ao 
alcance de todos 

D. V. L. (SIAPE 193****) 2 

Análise das condições de 
abastecimento de água e de esgoto 
sanitário  

F. W. G. N. (SIAPE 
298****) 

2 

Elaboração de bebida láctea a base 
de soro se queijo de cabra 

J. S. L. (SIAPE 189****) 2 

Potenciais turísticos do médio sertão 
Sergipano 

M. M. J. S. (SIAPE 
200****) 

2 

Web Radio Interinstitucional 
R. A. C. R. (SIAPE 
169****) 

2 

13/2015 – 
PIBIC 

Reuso De Água e Aproveitamento de 
Águas Pluviais 

J. E. S. J. (SIAPE 120****) 2 

Desenvolvimento de Queijo Caprino J. S. L. (SIAPE 189****) 2 

Promoção de Educação Científica e 
Tecnológica 

M. J. S. (SIAPE 121****) 2 e 3 

Um Estudo Teórico e Prático sobre 
Detecção de Estilo de Condução 
Veicular 

T. G. R. S. (SIAPE 
112****) 

2 e 3 

14/2015 –  
PIBIC JR 

Vida Saudável F. M. S. (SIAPE 233****) 2 

Manipulação de Imagens 
Mamográficas 

H. N. S. (SIAPE 269****) 2 

Diagnóstico das Tipologias Edilícias L. S. S. (SIAPE 156****) 2 

15/2015 –  
PIBITI 

Eficiência Energética na Computação 
– Uma Contribuição para o IFS 
Sustentável 

W. R. A. D. (SIAPE 
102****) 

1, 2 e 3 

Previsão de Arrecadação De ICMS No 
Estado De Sergipe  

J. A. A. F. (SIAPE 216****) 2 

Uma Rede De Sensores Para 
Monitoramento De Laboratórios De 
Informática  

R. A. C. R. (SIAPE 
169****) 

2 

16/2015 –  
PPTAE 

Inovar - Núcleo Estudantil De 
Inovação Tecnológica Do IFS - 
Campus Lagarto 

M. L. P. (SIAPE 166****) 1, 2 e 3 

Fonte: Elaborado pela Audint de acordo com informações disponibilizadas no Sispubli. 
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Como podemos perceber na tabela acima, dos 16 (dezesseis) projetos que se encontram 
irregulares quanto a apresentação do Relatório Parcial, 16 (dezesseis deles estão sem a 
lista de frequência do aluno bolsista, 4(quatro) deles não possuem a assinatura de todos 
os seus membros e 02 relatórios parciais não foram entregues. 

O Decreto nº 200/67, em seu art. 93 dispõe que “quem quer que utilize dinheiros 
públicos terá de justificar seu bom e regular emprego na conformidade das leis, 
regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas competentes”.  

Em consonância com o Decreto nº 200/67, a PROPEX estabeleceu em seus editais o 
procedimento para que seja realizada a “prestação de contas parcial” da execução do 
projeto, restando ao participante o cumprimento das disposições constantes no edital 
do programa para o qual seu projeto foi selecionado. 

Ademais, de acordo com o Regimento Interno da Reitoria do IFS, aprovado pela 
Resolução nº 39/2016/CS/IFS, em seus arts. 125, 131 e 132, compete a Coordenadoria 
de Apoio à Pesquisa, no caso de pesquisa, e ao Departamento de Relações 
Institucionais, no caso de extensão, supervisionar os programas de bolsas vinculados à 
PROPEX, senão vejamos: 

Art. 125. A Coordenadoria de Apoio à Pesquisa (COAP), diretamente 
subordinado à Diretoria de Pesquisa e Inovação, é responsável por 
planejar, assessorar, cadastrar, supervisionar, divulgar, incentivar e 
apresentar atividades de apoio à pesquisa e inovação. 
(...) 
Art. 131. O Departamento de Relações Institucionais (DRI), 
diretamente subordinado à Diretoria de Extensão e Articulação com a 
Sociedade, é responsável por contribuir, acompanhar, promover, 
cadastrar, supervisionar atividades de relações institucionais. 
Art. 132. Ao Departamento de Relações Institucionais compete: 
I- Contribuir no planejamento e execução das metas do IFS, no âmbito 
de sua competência; 
(...) 
III- Acompanhar programas, projetos e eventos de extensão, 
articulando pesquisa, ensino, extensão e inovação; (Grifo nosso) 

No entanto, não foi possível visualizar no Sispubli a atuação desses departamentos 
vinculados à PROPEX no acompanhamento das informações apresentadas no Relatório 
Parcial dos projetos selecionados. Contudo, diante das irregularidades apontadas no 
Quadro acima, podemos observar uma falha na atuação da PROPEX na realização desse 
acompanhamento. 

c) Causa: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles internos adequados para 
acompanhamento do Relatório Parcial do projeto. 
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d) Manifestação da Unidade: 
Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, encaminhado através do Memorando 
Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI, a Gestão apresentou resposta através do Processo 
nº 23060.00****/2017-01, nos seguintes termos: 

1. Apenas a título de esclarecimento, muitos pesquisadores (coordenadores de projetos) 
anexam as listas de frequência apenas no relatório final. Isto pode ser constatado 
observando os relatórios finais de alguns dos projetos que serviram de amostra. 

2. Muitas vezes, a quantidade de exigências especificadas nos Editais dificulta o 
cumprimento por parte dos pesquisadores e o acompanhamento por parte da PROPEX. 

3. A PROPEX está trabalhando para melhorar a qualidade dos seus editais e não medirá 
esforços para realizar o efetivo acompanhamento dos prazos e das informações 
constantes nos Relatórios Parciais dos projetos de pesquisa e extensão, desde os Editais 
de 2015 e, de forma efetiva, em relação aos Editais de 2016 e os de 2017. 

4. Inicialmente a PROPEX irá verificar quais projetos estão sem o relatório parcial 
devidamente anexado ao SISPUBLI, de forma a solicitar ao Coordenador do Projeto o 
envio imediato. 

5. Emails direcionados aos pesquisadores auditados: 

Assunto: Pendências - PROPEX 
De: PIBICEM PROPEX <pibicem@ifs.edu.br> [+] [x] 
Data: 15/08/2017 20:21:37 
Destinatário: do*****.*****@ifs.edu.br, ma***********gmail.com, 
fa**********@yahoo.com.br, ri*****.******@ifs.edu.br, ju**********yahoo.com.br, 
ma************@yahoo.com.br, Jô***********@uol.com.br, th****.**@gmail.com, 
fa***.****@ifs.edu.br, há**********@gmail.com, 
lu********_*******@yahoo.com.br, wr*****@gmail.com, au******@gmail.com, 
mo*********@gmail.com [...] 

Prezado Pesquisador, 
Foi identificado pendência no SISPUBLI referente ao Relatório Parcial dos Editais 2015, a 
saber: 
- Falta do relatório parcial; 
- Falta de assinatura no relatório, tanto do pesquisador, quanto do bolsista; 
- Falta da folha de frequência do bolsista; 
Assim, em um prazo de 48h, solicito que façam as devidas correções no relatório parcial 
e/ou elaborem o relatório parcial e enviem o material para este email, de forma a evitar 
pendências com a PROPEX. 
Estamos à disposição para quaisquer dúvidas. 

RESPOSTAS: 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assunto: Re: Pendências - PROPEX 
De: T. S. <th****.**@gmail.com> [+] [x] 
Data: 17/08/2017 11:46:47 
Destinatário: PIBICEM PROPEX <pibicem@ifs.edu.br> [...] 
Anexos: RelatorioParcial_Propex_PIBIC_2015.pdf (1.7 MB) 0001.jpg (233.7 KB) [Todos 
os anexos] 

Seguem os documentos solicitados 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assunto: Re: Pendências - PROPEX 
De: J. L. <ju*********@yahoo.com.br> [+] [x] 
Data: 16/08/2017 11:11:46 
Destinatário: PIBICEM PROPEX <pibicem@ifs.edu.br> [...] 

Anexos: DESENVOLVIMENTO DE QUEIJO CAPRINO DEFUMADO CONDIMENTADO, COMO 
ALTERNATIVA PARA PRODUÇÃO DAS AGROINDÚSTRIAS DE SERTÃO SERGIPANO.pdf (7.2 
MB) ELABORAÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA A BASE DE SORO DE QUEIJO DE CABRA - UMA 
ALTERNATIVA NA REDUÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS NO SERTÃO SERGIPANO.pdf (3 
MB) [Todos os anexos] 

Prezada Coordenação 
Segue em anexo o reenvio dos documentos solicitados. 
Vale salientar que esses documentos foram encaminhando no primeiro momento 
dentro da data prevista pelo edital através da própria plataforma da PROPEX. 
Att. 
J. S. L. 
Professor Instituto Federal de Sergipe 
Doutorando em Ecologia e Recursos Naturais - UENF/LCA 
Lattes:http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=W536266  
Contato: (79) 98114-7565 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assunto: Re: Pendência Edital 10-2015 PIBEX 
De: Prof. R. A. C. R. <ri*****.******@ifs.edu.br> [+] [x] 
Data: 15/08/2017 21:13:07 
Destinatário: PIBICEM PROPEX <pibicem@ifs.edu.br> [...] 

Prezado, 
A lista de frequência é do bolsista D.? 
Apenas para proceder o envio correto. 
Saudações. 

mailto:audint@ifs.edu.br
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assunto: Re: Pendências - PROPEX 
De: F.  M. S. <fa***.****@ifs.edu.br> [+] [x] 
Data: 17/08/2017 14:03:37 
Destinatário: pibicem@ifs.edu.br [...] 
Anexos: relatorio e frequencia 2016.pdf (3.7 MB) relatorioparcial.pdf (328 KB) [Todos os 
anexos] 
Boa tarde, 
Segue em anexo os arquivos. 
J. A. A. F. 

A lista de frequência encontra-se anexada ao relatório final, porém envio folha de 
frequência destacando que já houve alteração no SISPUBLI, tendo sido anexado ao 
relatório parcial a mesma. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assunto: Re: Pendências - PROPEX 
De: C. g. <ch*******.****@gmail.com> [+] [x] 
Data: 16/08/2017 10:43:41 
Destinatário: A. A. <a******@gmail.com>, "pibicem@ifs.edu.br" 
<pibicem@ifs.edu.br> [...] 
Anexos: IMG_5258.jpg (3 MB) IMG_5256.jpg (3.3 MB) IMG_5257.jpg (3.5 
MB) IMG_5255.jpg (3.6 MB) [Todos os anexos] 

Bom dia, quanto aos projetos 2015, foi enviado No período de 2016 data da submissão 
do relatório parcial, o relatório parcial assinado, quanto a lista de frequência a mesma 
encontra/se no relatório final. Segue fotos retiradas do Sispubli com datas  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assunto: Re: Pendências - PROPEX 
De: M. L. P. <mo*********@gmail.com> [+] [x] 
Data: 18/08/2017 09:29:57 
Destinatário: PIBICEM PROPEX <pibicem@ifs.edu.br> [...] 

Prezados, 
informo que o relatório parcial solicitado foi inserido via SISPUBLIC no período devido, 
ou seja, no período de 07 a 20/03/2016. No entanto, caso necessitem, posso enviar 
novamente 
Att, 
Profa. Dra. M. L. P. 
Ciências da Educação / Direito Educacional 
http://lattes.cnpq.br/3517431497492836 
ORCID ID: orcid.org/0000-0002-4468-0680 

mailto:audint@ifs.edu.br
http://lattes.cnpq.br/3517431497492836
http://orcid.org/0000-0002-4468-0680


                                                          RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 005/2017 

AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO. 

 

70 
Rua Francisco Portugal, 150, Salgado Filho. CEP: 49020-390 - Aracaju/SE 

Tel.: (79) 3711-1854/1880, email: audint@ifs.edu.br 

 

(79)99128-3888 Tim - Whatsup 
(79)98811-4412 Claro 
Skype: mlanza 

e) Análise da Manifestação: 
A resposta apresentada pela Gestão corrobora o achado de auditoria uma vez que 
somente após o envio do Relatório Preliminar a PROPEX solicitou aos professores a 
documentação que se encontrava pendente de envio no SISPUBLI. 

De acordo com o Estatuto do IFS, em seu art. 21, cabe a PROPEX, além de outras 
competências, acompanhar as atividades de pesquisa e extensão no âmbito do IFS, 
senão vejamos:  

Art. 21. A Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão, dirigida por um Pró-
Reitor nomeado pelo Reitor, é o órgão executivo que planeja, 
coordena, fomenta, acompanha e avalia as atividades e políticas de 
pesquisa e extensão, relações com a sociedade e interação com o 
processo produtivo, articuladas ao ensino. (Grifo nosso) 

Ainda, de acordo com o TCU em seu art. 241 e 242 do seu Regimento Interno, a ação de 
controle “acompanhamento”, que deve ser realizada de forma periódica e concomitante 
à execução dos atos de gestão, tem como principal objetivo prevenir a ocorrência de 
atos danosos ao interesse público, seja por se mostrarem em desacordo com os 
normativos vigentes, seja por não alcançarem os objetivos previstos de forma 
econômica, eficiente, eficaz, efetiva e equitativa. 

Desse modo o acompanhamento requer uma atuação presente durante a execução do 
que se está sendo acompanhado, não podendo ser realizado ao final, uma vez que as 
atividades já foram concluídas e já não se pode mais corrigir ou orientar os possíveis 
desvios dos objetivos. 

Desse modo, acertadamente a PROPEX insere em seus editais a obrigatoriedade de 
apresentação de resultados parciais do projeto que está sendo executado, através da 
apresentação de Relatório Parcial, devidamente assinado por seus participantes, como 
também a lista de frequência do aluno bolsista, como forma de acompanhar o que foi 
definido no cronograma do Projeto, de modo a corrigir a tempo os possíveis desvios de 
finalidade, falhas de execução ou confirmar o pleno cumprimento do que foi planejado. 

Sendo assim, cabe a PROPEX estabelecer os mecanismos necessários para realizar o 
efetivo acompanhamento dos prazos e das informações constantes nos Relatórios 
Parciais dos projetos de pesquisa e extensão, de modo a cumprir com o seu papel 
definido no Estatuto e regimentos do IFS. 

Ademais, nos e-mails apresentados pelos orientadores em resposta ao e-mail enviado 
pela PROPEX, solicitando o envio da documentação pendente, às fls. 24 a 26 do 
Processo nº 23060.00****/2017-01, observamos que alguns orientadores 
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encaminharam anexos dos documentos que se encontravam pendentes, no entanto 
esses documentos não foram encaminhados pela PROPEX a Audint, nem tão pouco 
disponibilizados no Sispubli, segundo consultas realizadas em 24 e 25/08/2017, com 
exceção do orientador J. A. A. F. (SIAPE 216****), que anexou a folha de frequência do 
aluno bolsista no Sispubli, em 16/08/2017 (após a Reunião de Busca de Soluções 
realizada em 14/08/2017).  

Desse modo, as justificativas apresentadas pela Gestão não foram suficientes para 
afastar o achado de auditoria, ficando mantida nos mesmos termos. 

f) Riscos e efeitos: 
Ausência de efetivo acompanhamento das informações constantes nos Relatórios 
Parciais, impossibilitando verificar se as atividades estão sendo realizadas conforme 
planejado. 
 
 
Recomendação 001: 
Envidar esforços para realizar o efetivo acompanhamento dos prazos e das informações 
constantes nos Relatórios Parciais dos projetos de pesquisa e extensão. 

CONSTATAÇÃO 014: 
Irregularidade na apresentação do Relatório Final. 

a) Evidências: 
Constituição Federal/88; 
Decreto nº 200/67;  
Resolução nº 44/2011/CS/IFS – Regulamento de Pesquisa e Extensão; 
Resolução nº 39/2016/CS/IFS – Regimento Interno da Reitoria do IFS; 
Edital nº 10/2015/PROPEX/IFS – PIBEX; 
Edital n° 12/2015/PROPEX/IFS – Cursos de Extensão; 
Edital nº 13/2015/PROPEX IFS – PIBIC; 
Edital nº 14/2015/PROPEX/IFS – PIBIC JR; 
Edital nº 16/2015/PROPEX/IFS – PPTAE;  
Consulta ao Sispubli; 
Memorando Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI; 
Processo nº 23060.00****/2017-01. 

b) Fato: 
De acordo com o Regulamento de Pesquisa e Extensão do IFS, aprovado pela Resolução 
nº 44/2011/CS/IFS, art. 5, § 4º e § 5º, e art. 14, § 5º, o coordenador do projeto de 
pesquisa e de extensão deverá encaminhar relatório final das atividades desenvolvidas 
para o devido acompanhamento da PROPEX, senão vejamos:  
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Art.5. (...) § 4º. O acompanhamento do projeto se dará através da 
apresentação, por parte do coordenador dos relatórios parcial e final 
das atividades desenvolvidas, da produção acadêmica, científica e 
tecnológica resultante do respectivo projeto de pesquisa. 

§ 5º. A eventual conclusão de um projeto de pesquisa deverá ser 
comunicada, pelo seu coordenador, à CAP, devendo ainda o 
coordenador do projeto encaminhar à CAP o seu respectivo relatório 
final. (...) 

Art. 14. Caberá ao Coordenador do Programa e/ou Projeto de 
Extensão: (...) 

§ 5º. Encaminhar o relatório final do Programa e/ou Projeto de 
Extensão, nos termos previstos nesta Resolução, a PROPEX após o seu 
término; 

Em consonância com o Regulamento de Pesquisa e Extensão, os editais da PROPEX 
dispõem na seção que trata sobre Relatórios e Prestação de Contas sobre a 
documentação deverá constar quando do seu envio, como podemos ver nas disposições 
dos Editais nº 10/2015 - PIBEX e 12/2015 – PCE, senão vejamos: 

Edital nº 10/2015 - PIBEX 
 
15. DOS RELATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ARTIGO E PÔSTER 
a) Dentro dos prazos específicos para envio do Relatório Parcial e do 
Relatório Final, previstos no item 6, o Orientador deverá acessar o 
SISPUBLI no endereço: http://publicacoes.ifs.edu.br. A seguir, efetuar 
o login e em “Minhas Submissões” clicar no título do Projeto e no link 
“Relatório Parcial” ou ” Relatório Final”, selecionar o arquivo em pdf 
contendo todos os documentos e Salvar. (...) 
c) O Relatório Final (Anexo 5) contendo as devidas assinaturas de todos 
os que fazem parte do projeto, juntamente com as folhas de 
frequências mensais do aluno bolsista (Anexo 9) e o formulário de 
prestação de contas (Anexo 5) com notas fiscais referentes ao auxílio-
financeiro recebido e em nome Orientador, conforme item 9 deste 
Edital, devem ser escaneados e enviados em um único arquivo em 
formato pdf via SISPUBLI conforme item 15.a;  (...) 
a) No prazo para inserção do Relatório Final também deverão ser 
inseridos, via SISPUBLI, os arquivos contendo a Prestação de Contas, 
artigo e poster. Se houver bem permanente adquirido, entregar este 
junto com a nota fiscal original física na PROPEX para providenciar o 

patrimônio do mesmo. 
Edital nº 12/2015 – Cursos de Extensão 
 
14. DO RELATÓRIO FINAL 
a) Dentro dos prazos específicos para envio do Relatório Final, 
previstos no item 6, o Proponente deverá acessar o Sistema de 
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Publicações no endereço: http://publicacoes.ifs.edu.br. A seguir, 
efetuar o login e em “Minhas Submissões” clicar no título do Curso 
(ano 2015) e no link “Relatório Final”, selecionar o arquivo em pdf 
contendo todos os documentos e Salvar. 
b) Junto com o Relatório Final (Anexo 2) devem constar registros 
fotográficos que comprovem a realização do curso, listas de presenças 
(Anexo 3), Declaração de Execução das Atividades (Anexo 4) e as fichas 
de avaliação do curso de extensão aplicado junto a todos os 
participantes do curso (anexo 5), devem ser escaneados e enviados em 
um único arquivo em formato pdf via Sistema de Publicações conforme 
item 12.1.b; (Grifo nosso) 

Cumpre ressaltar que as disposições do Edital nº 10/2015 também são encontradas nos 
editais nº 13/2015 – PIBIC (Itens 15.a, 15.c e 15.i), 14/2015 – PIBIC JR e 16/2015 - PPTAE 
(Itens 13.a ,13.c e 13.i). 

Sendo assim, de acordo com os Editais, conforme com o prazo estipulado no 
cronograma, deverá ser entregue um arquivo em PDF contendo o Relatório Final, 
segundo modelo estabelecido pela PROPEX (apresentado em anexo aos editais) 
devidamente assinado por todos os participantes envolvidos no projeto, lista de 
frequência do aluno bolsista, prestação de contas, segundo modelo estabelecido pela 
PROPEX (apresentado em anexo aos editais), juntamente com as notas fiscais, o artigo e 
poster.  

Em se tratando dos projetos selecionados no Edital nº 12/2015 – PCE, devem constar no 
Relatório Final registros fotográficos que comprovem a realização do curso, lista de 
presenças, Declaração de Execução das Atividades e Fichas de Avaliação do Curso de 
Extensão aplicado a todos os participantes do Curso. 

Ocorre que em consulta ao sistema Sispubli referente aos projetos de pesquisa e 
extensão selecionados na amostra, no campo Relatórios Finais, constatamos 
irregularidades na apresentação da documentação a ser encaminhada juntamente com 
os relatórios finais, conforme tabela a seguir: 

Quadro 14 – Documentação obrigatório no momento do envio do Relatório Final.. 

Documentos Solicitados em Edital 

Relatório 
Final 

Assinaturas 

Lista de 
Frequência 

do aluno 
bolsista 

Prestação 
de Contas 

Notas 
Fiscais 

Registro 
Fotográfico 

Declaração 
de 

execução 
de 

atividades 

Ficha de 
Avaliação 
do Curso 

Artigo Pôster 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fonte: Elaborado pela Audint a partir dos editais da PROPEX. 

Quadro 15 – Projetos com documentação incompleta no momento da apresentação do Relatório Final. 
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Edital/Programa Projeto Autor 
Itens 

Ausentes 

10/2015 – PIBEX 

Encanto dos astros: astronomia ao alcance 
de todos 

D. V. L. (SIAPE 
193****) 

3 e 5 

Análise das condições de abastecimento 
de água e de esgoto sanitário 

F. W. G. N. (SIAPE 
298****) 

3 

Elaboração de bebida láctea a base de 
soro de queijo de cabra 

J. S. L. (SIAPE 189****) 51 

Potenciais turísticos do médio sertão 
Sergipano 

M. M. J. S. (SIAPE 
200****) 

4,5 e 92 

Web Radio Interinstitucional 
R. A. C. R. (SIAPE 
169****) 

3 

12/2015 –   
Curso de 
Extensão 

Curso de empreendedorismo na 
comunidade de Laranjeiras – SE 

S. C.R. 7 e 8 

Marketing pessoal e entrevista de 
emprego 

I. M. E. B. 6 e 8 

Ubuntu – uma alternativa Linux como 
base tecnológica para laboratórios 
educacionais 

M. S. L. 8 

13/2015 – PIBIC 

Reuso de Água e Aproveitamento de 
Águas Pluviais 

J. E. S. J. (SIAPE 
120****) 

2, 3, 10 

Estudo da Variação Granulométrica 
H. A. O. (SIAPE 
183****) 

9 e 10 

Promoção de Educação Científica e 
Tecnológica por Meio de Laboratório 
Virtual 

M. J. S. (SIAPE 
121****) 

3 

14/2015 – PIBIC 
JR 

Vida Saudável 
F. M. S. (SIAPE 
233****) 

5 

Fonte: Elaborado pela Audint a partir das informações disponibilizadas no Sispubli. 

De acordo com o parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal de 1988, estará 
sujeito a prestação de contas a pessoa física que gerencie ou administre bens ou valores 
públicos, senão vejamos: 

Art. 70. (...) Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou 
jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou 
administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União 
responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza 
pecuniária. (Grifo nosso) 

                                                      

1 Apesar de terem sido apresentadas, as mesmas encontram-se ilegíveis. 
2 Apesar de ter sido inserido um arquivo como sendo o artigo científico, o mesmo não se encontra concluído. 
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Além disso, o Decreto nº 200/67, em seu art. 93 dispõe que “quem quer que utilize 
dinheiros públicos terá de justificar seu bom e regular emprego na conformidade das 
leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas competentes”.  

Impende ressaltar que em linha com a Constituição Federal de 1988 e o Decreto nº 
200/67, a PROPEX estabeleceu em seus editais o procedimento para que seja realizada a 
“prestação de contas final” da execução do projeto, restando ao participante o 
cumprimento das disposições constantes no edital do programa para o qual seu projeto 
foi selecionado. 

Destaca-se também que no Edital nº 10/2015 – PIBEX estabelece que a ausência de 
regularização da documentação a ser encaminhada na “prestação de contas final” 
dentro do prazo estabelecido no edital, enseja a devolução total dos recursos 
financeiros recebidos pelo Orientador, como também a inabilitação do Orientador e do 
Co-orientador para participar de futuros editais da PROPEX num prazo de 12 meses, in 
verbis:  

EDITAL Nº 10/2015 - PIBEX 
15. DOS RELATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ARTIGO E PÔSTER 
(...) 
g) A atraso na entrega do relatório final juntamente com a prestação 
de contas e notas fiscais comprobatórias por um período superior a 15 
(quinze) dias após o prazo estabelecido neste Edital (item 6) implicará 
no impedimento do Orientador e o Co-orientador a concorrerem a 
outros editais da PROPEX, até a regularização da situação junto à 
PROPEX/IFS em no máximo 30 (trinta) dias após o prazo para entrega 
do relatório final. 
h) No caso de não regularização prevista no item anterior deverá ser 
feita pelo Orientador a imediata devolução total dos recursos 
disponibilizados através do auxílio financeiro e das bolsas mensais 
pagas ao mesmo, ficando o Orientador e o Co-orientador Voluntário 
inabilitados da participação em editais da PROPEX por um período de 
12 (doze) meses. (Grifo nosso) 

As disposições do Edital nº 10/2015 acima relatadas também são encontradas nos 
editais nº 13/2015 – PIBIC (Itens 15.g e 15.h), 14/2015 – PIBIC JR e 16/2015 - PPTAE 
(Itens 13.g e 13.h). 

Ademais, de acordo com o Regimento Interno da Reitoria do IFS, aprovado pela 
Resolução nº 39/2016/CS/IFS, em seus arts. 125 e 131, compete a Coordenadoria de 
Apoio à Pesquisa, no caso de pesquisa, e ao Departamento de Relações Institucionais, 
no caso de extensão, ambos vinculados à PROPEX, supervisionar os programas de bolsas 
vinculados à PROPEX, senão vejamos: 

Art. 125. A Coordenadoria de Apoio à Pesquisa (COAP), diretamente 
subordinado à Diretoria de Pesquisa e Inovação, é responsável por 
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planejar, assessorar, cadastrar, supervisionar, divulgar, incentivar e 
apresentar atividades de apoio à pesquisa e inovação. 
(...) 
Art. 131. O Departamento de Relações Institucionais (DRI), 
diretamente subordinado à Diretoria de Extensão e Articulação com a 
Sociedade, é responsável por contribuir, acompanhar, promover, 
cadastrar, supervisionar atividades de relações institucionais. 
Art. 132. Ao Departamento de Relações Institucionais compete: 
I- Contribuir no planejamento e execução das metas do IFS, no âmbito 
de sua competência; (...) 
III- Acompanhar programas, projetos e eventos de extensão, 
articulando pesquisa, ensino, extensão e inovação; (Grifo nosso) 

No entanto, não foi possível visualizar no Sispubli a atuação desses departamentos 
vinculados à PROPEX no acompanhamento da documentação apresentada juntamente 
com o Relatório Final, como também na aplicação das sanções dispostas nos editais dos 
programas de pesquisa e extensão aos orientadores dos projetos que se encontram com 
as irregularidades elencadas na tabela acima.  

 
c) Causa: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles internos adequados para 
acompanhamento do Relatório Final do projeto. 

d) Manifestação da Unidade: 
Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, encaminhado através do Memorando 
Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI, a Gestão apresentou resposta através do Processo 
nº 23060.00****/2017-01, nos seguintes termos: 

1. A PROPEX está trabalhando para melhorar a qualidade dos seus editais e não medirá 
esforços para realizar o efetivo acompanhamento dos prazos e das informações 
constantes nos Relatórios Finais, Prestação de Contas, Banner e Artigo Científico dos 
projetos de pesquisa e extensão, desde os Editais de 2015 e, de forma efetiva, em 
relação aos Editais de 2016 e os de 2017. 

2. Inicialmente a PROPEX irá verificar quais projetos estão sem o relatório parcial 
devidamente anexado ao SISPUBLI, de forma a solicitar ao Coordenador do Projeto o 
envio imediato. 

3. A PROPEX irá exigir de todos os pesquisadores/coordenadores de projeto descritos no 
fato desta constatação a apresentação de todos os documentos ausentes, e nos casos 
em que não sejam apresentados a Prestação de Contas e Notas Fiscais comprobatórias 
da execução do recurso, será solicitada a imediata devolução dos valores recebidos ao 
erário. 

4. Emails direcionados aos pesquisadores auditados: 
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Assunto: Pendências PIBIC-Jr 14-2015 
De: PIBICEM PROPEX <pibicem@ifs.edu.br> [+] [x] 
Data: 15/08/2017 18:38:33 
Destinatário: fa***.****@ifs.edu.br [...] 

Prezado Pesquisador F. M., 
Foi identificado que não consta na prestação de contas do seu projeto, aprovado no 
Edital 14/2015 PIBIC-Jr, as notas fiscais referentes à utilização do auxílio financeiro. 
Solicito, no prazo de 48h, o envio das referidas notas fiscais comprobatórias, sob pena 
de emissão de GRU para devolução imediata do recurso ao erário. 
Estamos à disposição para quaisquer dúvidas. 
RESPOSTA: O pesquisador enviou as notas fiscais por email. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assunto: Re: Pendências PIBIC-Jr 14-2015 
De: F. M. S. <fa***.****@ifs.edu.br> [+] [x] 
Data: 16/08/2017 13:26:31 
Destinatário: pibicem@ifs.edu.br [...] 
Anexos: NF banner.pdf (939.6 KB) NF cartucho.pdf (457.9 KB) NF livro.pdf (1.2 MB) NF 
livros.pdf (1.2 MB) NF pen drive.pdf (435.5 KB) nota fiscal cartucho 2.pdf (81.6 KB) nota 
fiscal cartucho.pdf (392.2 KB) notas fiscais.pdf (5 MB) resmadepapel.pdf (363.8 
KB) [Todos os anexos] 

boa tarde, 
estranha-me esta cobrança somente agora. 
e o sistema não possibilita ao pesquisador verificar a veracidade desta informação. 
mas, de qualquer forma seguem os arquivos solicitados. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assunto: Pendências Edital 10-2015 PIBEX 
De: PIBICEM PROPEX <pibicem@ifs.edu.br> [+] [x] 
Data: 15/08/2017 18:46:28 
Destinatário: do*****.*****@ifs.edu.br [...] 

Prezado Pesquisador D. L., 

Foi identificado que não consta a devida prestação de contas do seu projeto, aprovado 
no Edital 10/2015 PIBEX, bem como as notas fiscais referentes à utilização do auxílio 
financeiro. 
Solicito, no prazo de 48h, o envio da prestação de contas com as referidas notas fiscais 
comprobatórias, sob pena de emissão de GRU para devolução imediata do recurso ao 
erário. 
Em tempo, solicito que também nos envie a lista de frequência do bolsista. 
Estamos à disposição para quaisquer dúvidas. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

mailto:audint@ifs.edu.br


                                                          RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 005/2017 

AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO. 

 

78 
Rua Francisco Portugal, 150, Salgado Filho. CEP: 49020-390 - Aracaju/SE 

Tel.: (79) 3711-1854/1880, email: audint@ifs.edu.br 

 

RESPOSTA DO SERVIDOR 

Assunto: Re: Pendências PIBEX Edital 10-2015 
De: D. V. L. <do*****.*****@ifs.edu.br> [+] [x] 
Data: 15/08/2017 19:13:59 
Destinatário: fr*******.*****@ifs.edu.br [...] 

 Boa noite 
 Fui informado hoje pela servidora A. sobre a situação, segue resposta enviada: 
 De fato, como no anexo apresentado na prestação de contas, o recurso não foi 
utilizado durante a execução do projeto de extensão. 
  Esclareço que em um outro projeto de minha autoria em um outro ano, um 
valor parcial de recurso não utilizado foi estornado via boleto no fechamento do edital, 
o boleto foi enviado pela  PROPEX e o estorno foi efetuado. 
 No projeto ´´Encanto dos Astros``, não houve o contato e envio do boleto para o 
devido estorno a tempo. 
 A servidora informou que no dia de amanhã iria gerar o boleto GRU e me enviar 
para efetuar o pagamento. Infelizmente houve uma confusão em relação às 
informações à época e o recurso não  foi aproveitado, apesar do trabalho 
executado. 
 Em relação a lista de presença, será enviada. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Emissão de GRU 

Assunto: Fwd: GRU Douglas 
De: A. M. <ad******.****@gmail.com> [+] [x] 
Data: 18/08/2017 10:16:48 
Destinatário: pibicem@ifs.edu.br [...] 

Anexos: Douglas.pdf (414 KB) 

---------- Mensagem encaminhada ---------- 
De: Suporte Publicacoes IFS <publicacoes.suporte@ifs.edu.br> 
Data: 17 de agosto de 2017 11:01 
Assunto: GRU Douglas 
Para: .ad******.mota@gmail.com 

Prezada A., bom dia! 
Conforme solicitado, segue em anexo GRU de D. referente ao ressarcimento de auxilio 
financeiro PIBEX 2015. 
Atenciosamente,  

A. C. N. S. 

Bolsista - PROPEX/IFS 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assunto: Fwd: GRU Douglas 
De: A. M. <ad*****.****@gmail.com> [+] [x] 
Data: 18/08/2017 10:19:09 
Destinatário: pibicem@ifs.edu.br [...] 
Anexos: Comprovante.pdf (2 KB) 

---------- Mensagem encaminhada ---------- 
De: D. V. L. <do*****.*****@ifs.edu.br> 
Data: 18 de agosto de 2017 09:07 
Assunto: Re: GRU Douglas 
Para: ad*****.****@gmail.com 
Segue comprovante de agendamento, que será debitado ao vencimento, aguardo o 
débito para envio do comprovante final. 
 

Em 17/08/2017 11:05:04, A. M. escreveu: 
Prezado Professor D., segue a GRU para a devolução do auxílio financeiro referente ao 
PIBEX 2015. Por favor, enviar o comprovante de pagamento. 
Att, 
A. M. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assunto: Pendências Edital 14-2015 PIBIC Jr 
De: PIBICEM PROPEX <pibicem@ifs.edu.br> [+] [x] 
Data: 15/08/2017 18:54:01 
Destinatário: ma**********@gmail.com [...] 

Prezado Pesquisador M. S., 
Foi identificado que não consta a lista de frequência dos bolsistas no relatório final do 
seu projeto aprovado no Edital 14/2015/PIBIC-Jr. 
Solicito, no prazo de 48h, que a lista de frequência dos bolsistas nos seja enviada, de 
forma a evitar pendências com a PROPEX. 
Estamos à disposição para quaisquer dúvidas. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assunto: Pendências Edital 13-2015 PIBIC  
De: PIBICEM PROPEX <pibicem@ifs.edu.br> [+] [x] 
Data: 15/08/2017 18:57:26 
Destinatário: He************@gmail.com [...] 

Prezado Pesquisador H. A., 
Foi identificado que não consta o artigo e o banner do seu projeto, aprovado no Edital 
13/2015 PIBIC. 
Solicito, no prazo de 48h, deste material, de forma a evitar pendências com a PROPEX. 
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Estamos à disposição para quaisquer dúvidas. 
SOLUÇÃO 
O pesquisador enviou via email o banner e o artigo do projeto. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESPOSTA 

Assunto: Fwd: PIBIC 2015 
De: F. M. C. M. <Fe******.****.ifs@gmail.com> [+] [x] 
Data: 16/08/2017 15:22:05 
Destinatário: H. A. O. <He************@gmail.com>, pibicem@ifs.edu.br [...] 
Anexos: Artigo final.pdf (1 MB) Poster.ppt (1.9 MB) Prestacao de contas.pdf (4.7 
MB) Relatorio final e frequencia .pdf (5.8 MB) [Todos os anexos] 

Em resposta ao e-mail enviado por esse setor ao professor H.. 

---------- Mensagem encaminhada ---------- 
De: F. M. C. M. <fe******.*****.ifs@gmail.com> 
Data: 17 de outubro de 2016 15:59 
Assunto: PIBIC 2015 
Para: publicacoes.suporte@ifs.edu.br 
Cc: H. A. O. <he************@gmail.com> 

Prezados, 
anexei os documentos finais no sistema de publicações, porém não recebi nenhuma 
mensagem de confirmação da submissão. Assim, envio por e-mail. 
Aguardo retorno! 
Prof.ª F. M. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assunto: Pendências Edital 10-2015 PIBEX 
De: PIBICEM PROPEX <pibicem@ifs.edu.br> [+] [x] 
Data: 15/08/2017 19:00:24 
Destinatário: ma************@yahoo.com.br [...] 

Prezada Pesquisadora M. S., 
Foi identificado que não consta a devida prestação de contas do seu projeto, aprovado 
no Edital 10/2015 PIBEX, bem como as notas fiscais referentes à utilização do auxílio 
financeiro. 
Solicito, no prazo de 48h, o envio da prestação de contas com as referidas notas fiscais 
comprobatórias, sob pena de emissão de GRU para devolução imediata do recurso ao 
erário. 
Em tempo, solicito que também nos envie o artigo científico, devidamente concluído. 
Estamos à disposição para quaisquer dúvidas. 

mailto:audint@ifs.edu.br
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Data: 18/08/2017 10:14:58 
Destinatário: pibicem@ifs.edu.br [...] 
Anexos: marcia prestação de contas e GRU PAGA.pdf (1.9 MB) 

---------- Mensagem encaminhada ---------- 
De: A. M. <ad******.mota@gmail.com> 
Data: 18 de agosto de 2017 10:12 
Assunto: constatação 021 
Para: C. g. <ch******.cris@gmail.com> 

Constatação 021 
A professora M. M. J. S. entregou na PROPEX o formulário de prestação de contas e já 
entregou a GRU paga referente ao valor não utilização do auxílio financeiro recebido 
para a execução do projeto. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assunto: Pendência Edital 10-2015 PIBEX 
De: PIBICEM PROPEX <pibicem@ifs.edu.br> [+] [x] 
Data: 15/08/2017 19:03:44 
Destinatário: fa**********@yahoo.com.br [...] 

Prezado Pesquisador F. W., 
Foi identificado que não consta a lista de frequência do seu bolsista no relatório final do 
seu projeto, aprovado no Edital 10/2015 PIBEX. 
Solicito, no prazo de 48h, o envio deste material, de forma a evitar pendências com a 
PROPEX. 
Em tempo, solicito que também nos envie o artigo científico, devidamente concluído. 
Estamos à disposição para quaisquer dúvidas. 
RESPOSTA: A lista de frequência foi devidamente anexada. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assunto: Pendência Edital 10-2015 PIBEX 
De: PIBICEM PROPEX <pibicem@ifs.edu.br> [+] [x] 
Data: 15/08/2017 19:06:12 
Destinatário: ri*****.******@ifs.edu.br [...] 

Prezado Pesquisador R. A., 
Foi identificado que não consta a lista de frequência do seu bolsista no relatório final do 
seu projeto, aprovado no Edital 10/2015 PIBEX. 
Solicito, no prazo de 48h, o envio deste material, de forma a evitar pendências com a 
PROPEX. 
Em tempo, solicito que também nos envie o artigo científico, devidamente concluído. 
Estamos à disposição para quaisquer dúvidas. 

mailto:audint@ifs.edu.br
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assunto: Pendência Edital 12-2015 cursos de extensão 
De: PIBICEM PROPEX <pibicem@ifs.edu.br> [+] [x] 
Data: 15/08/2017 19:54:41 
Destinatário: se****.*******@ifs.edu.br [...] 

Prezado Pesquisador S. R., 
Foi identificado que não consta a declaração de execução de atividades, bem como a 
ficha de avaliação do seu curso, aprovado no Edital 12/2015 Curso de Extensão. 
Solicito, no prazo de 48h, o envio deste material, de forma a evitar pendências com a 
PROPEX. 
Estamos à disposição para quaisquer dúvidas. 
RESPOSTA: Não há pendências. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assunto: Pendência Edital 12-2015 Cursos de Extensão 
De: PIBICEM PROPEX <pibicem@ifs.edu.br> [+] [x] 
Data: 15/08/2017 19:59:54 
Destinatário: IB********@yahoo.com.br [...] 

Prezada Pesquisadora I. M., 
Foi identificado que não consta o registro fotográfico, bem como a ficha de avaliação do 
seu curso, aprovado no Edital 12/2015/Curso de Extensão. 
Solicito, no prazo de 48h, o envio deste material, de forma a evitar pendências com a 
PROPEX. 
Estamos à disposição para quaisquer dúvidas. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RESPOSTA 
Assunto: Re: Pendência Edital 12-2015 Cursos de Extensão 
De: i. b. <IB********@yahoo.com.br> [+] [x] 
Data: 16/08/2017 10:52:02 
Destinatário: PIBICEM PROPEX <pibicem@ifs.edu.br> [...] 
Anexos: Protocolo recebimento propex.jpg (3.9 MB) 
Prezados 
Os referidos documentos do Curso de Extensão Marketing Pessoal e Entrevista de 
Emprego - realizado entre 09/10 e 13/11 de 2015  não encontrados por vocês foram 
entregues à PROPEX no dia 20 de novembro de 2015, conforme protocolo de 
recebimento assinado por P. A., a recepcionista. 
Sendo assim, como nada mais está em minha posse, conforme protocolo, considero a 
situação regularizada, sem nenhuma pendência junto à PROPEX, pois tudo já foi 
entregue conforme solicitava o edital. 
Att. 
I. B. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Assunto: Re: Pendência Edital 12-2015 Cursos de Extensão 
De: i. b. <IB********@yahoo.com.br> [+] [x] 
Data: 16/08/2017 11:19:35 
Destinatário: PIBICEM PROPEX <pibicem@ifs.edu.br> [...] 

Prezados 
As fotos estão impressas no relatório final entregue impresso à PROPEX. 
Att. 
I. B. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assunto: Pendência Edital 12-2015 Cursos de Extensão 
De: PIBICEM PROPEX <pibicem@ifs.edu.br> [+] [x] 
Data: 15/08/2017 20:02:06 
Destinatário: ma***.****@ifs.edu.br [...] 

Prezada Pesquisadora M. L., 
Foi identificado que não consta a ficha de avaliação do seu curso, aprovado no Edital 
12/2015/Curso de Extensão. 
Solicito, no prazo de 48h, o envio deste material, de forma a evitar pendências com a 
PROPEX. 
Estamos à disposição para quaisquer dúvidas. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESPOSTA: 

Assunto: Re: Pendência Edital 12-2015 Cursos de Extensão 
De: M. S. L. <m****.****@ifs.edu.br> [+] [x] 
Data: 17/08/2017 21:46:01 
Destinatário: pibicem@ifs.edu.br [...] 
Anexos: Avaliações.pdf (13.4 MB) 
Prezados, 
Boa Noite! 
Informo que todos os documentos foram encaminhados a Propex no ano que foi 
realizado o curso conforme as datas no projeto. Mas, estou enviando em anexo as fichas 
de avaliações realizadas no curso. 
att 
Profª M. 

e) Análise da Manifestação: 
A resposta apresentada pela Gestão corrobora o achado de auditoria uma vez que a 
PROPEX realizou através de e-mail a cobrança da documentação obrigatória que deveria 
ter sido encaminhada pelos orientadores juntamente com o Relatório Final no prazo 
estabelecido no cronograma do Edital. 
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Das respostas apresentadas pelos orientadores dos projetos como também das 
consultas realizadas ao Sispubli no dia 25/08/2017, apresentamos o Quadro a seguir: 

Quadro 16 – Análise da Audint quanto as respostas apresentadas pelos orientadores a Constatação 14. 

Edital/Programa Autor Resposta a PROPEX Análise da Audint 

10/2015 – PIBEX 

D. V. L. (SIAPE 193****) 

Encaminhou um e-mail 
em 15/08/2017 
informando que o 
recurso não executado 
não foi devolvido por 
ausência de envio da 
GRU por parte da 
PROPEX. Informou que 
iria encaminhar as 
listas de freq 
uência.  

A PROPEX encaminhou a 
GRU, no entanto não foi 

apresentado o 
comprovante de quitação 

da GRU, como também não 
foi apresentada a lista de 

frequência, conforme 
consulta realizada ao 

Sispubli em 25/08/2017. 

F. W. G. N. (SIAPE 
298****) 

De acordo com as 
informações 

constantes à fl 29 do 
Processo nº 

23060.000****/2017-
1, a lista de frequência 

que se encontrava 
pendente foi anexada. 

Não houve atualização no 
Sispubli até 25/08/2017, 
nem tão pouco a PROPEX 

encaminhou a 
documentação apresentada 

pelo professor. 

J. S. L. (SIAPE 189****) 
Não houve 

pronunciamento. 

Foi realizada a atualização 
no Sispubli em 17/08/2017, 

foram apresentadas as 
notas fiscais que se 

encontravam ilegíveis, 
conforme consulta 

realizada em 25/08/2017.   

M. M. J. S. (SIAPE 
200****) 

A pesquisadora 
apresentou GRU paga 

em 18/08/2017, 
formulário de 

prestação de contas, 
conforme informações 
à fl. 29 do Processo nº 
23060.000****/2017-

1. 

Foi realizada a atualização 
no Sispubli em 18/08/2017, 

onde localizamos a 
prestação de contas e a 

GRU quitada, com data de 
18/08/2017, referente ao 

recurso não executado. No 
entanto, não foi 

apresentado o Artigo 
Científico finalizado, 
conforme consulta 

realizada em 25/08/2017.   

R. A. C. R. (SIAPE 
169****) 

Não houve 
pronunciamento. 

Não houve atualização no 
Sispubli até 25/08/2017. 

12/2015 –   
Curso de 

S. C. R. (SIAPE 121****) 
Não houve 

pronunciamento. 
Houve uma atualização no 

Sispubli em 16/08/2017 
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Edital/Programa Autor Resposta a PROPEX Análise da Audint 

Extensão onde foram inseridas a 
Declaração de execução de 
atividades, como também 
as Fichas de Avaliação do 
Curso, documentação que 
se encontrava pendente. 

I. M. E. B.  
(SIAPE 256****) 

Em e-mail de 
15/08/2017, à fl. 29v 

do processo nº 
23060.00****/2017-

01, a professora 
informou que a 
documentação 
obrigatória foi 

entregue a PROPEX em 
20/11/2015, conforme 

protocolo que foi 
apresentado por e-

mail. 

Não houve atualização no 
Sispubli até 25/08/2017, 
nem tão pouco a PROPEX 

encaminhou a 
documentação apresentada 

pelo professor. 

M. S. L. (SIAPE 198****) 

Em e-mail de 
17/08/2017, à fl. 30v 

do processo nº 
23060.00****/2017-

01, a professora 
informou que a 
documentação 
obrigatória foi 

entregue a PROPEX no 
ano da sua execução, 

contudo reencaminhou 
por e-mail. 

Em consulta ao Sispubli em 
25/08/2017 foram 

localizadas as Fichas de 
Avaliação dos participantes, 

que se encontravam 
pendentes. 

13/2015 – PIBIC 

J. E. S. J. (SIAPE 
120****) 

Não houve 
pronunciamento. 

Houve atualização no 
Sispubli em 04/08/2017, 
onde foram anexados o 
Relatório Final assinado, 

folha de frequência e 
poster, documentos que se 
encontravam pendentes.  

H. A. O. (SIAPE 
183****) 

O orientador enviou e-
mail com o banner e o 

artigo do projeto. 
Ressalta-se que o 

professor apresentou 
e-mail de 17/10/2016, 
fl. 28v do Processo nº 
23060.00****/2017-
01, informando que 

Não houve atualização no 
Sispubli até 25/08/2017, 
nem tão pouco a PROPEX 

encaminhou a 
documentação apresentada 

pelo professor. 
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Edital/Programa Autor Resposta a PROPEX Análise da Audint 

havia apresentado a 
documentação 

obrigatória no Sispubli 
nessa data, contudo 
por não ter obtido 

confirmação de 
recebimento, 

encaminhou por e-mail 
também. 

M. J. S. (SIAPE 121****) 
Não houve 

pronunciamento. 
Não houve atualização no 
Sispubli até 25/08/2017. 

14/2015 – PIBIC 
JR 

F. M. S. (SIAPE 233****) 

Encaminhou em 
16/08/2017 um e-mail 

contendo as Notas 
Fiscais em anexo. 

Em consulta ao Sispubli em 
25/08/2017 não foram 

localizadas as notas fiscais, 
nem tão pouco a PROPEX 

encaminhou as notas fiscais 
apresentadas pelo 

orientador através do e-
mail de 16/08/2017. 

Fonte: Elaborado pela Audint a partir das respostas da PROPEX ao Relatório Preliminar, como também 
consulta ao sistema Sispubli. 

Da análise do Quadro acima, podemos perceber que os orientadores J. S. L. (SIAPE 
189****), S. C. R. (SIAPE 121****), M. S. L. (SIAPE 198****) e J. E. S. J. (SIAPE 120****) 
apresentaram a documentação que se encontrava pendente após o envio do Relatório 
Preliminar. 

Desse modo, cabe à PROPEX exigir de todos os bolsistas citados na tabela acima e que 
ainda não entregaram a documentação, a apresentação de todos os documentos 
ausentes, e nos casos em que não sejam apresentados a Prestação de Contas e Notas 
Fiscais comprobatórias da execução do recurso, que se promova a imediata devolução 
ao erário. 

Ademais, a PROPEX deverá envidar esforços para realizar o efetivo acompanhamento 
dos prazos e das informações constantes nos Relatórios Finais juntamente com a 
prestação de contas e notas fiscais comprobatórias, de modo a garantir o fiel 
cumprimento do plano de trabalho e evitando assim prejuízo ao Erário. 

Portanto, as justificativas apresentadas pela Gestão não foram suficientes para afastar o 
achado de auditoria, ficando mantida nos mesmos termos. 

f) Riscos e efeitos: 
Ausência de efetivo acompanhamento da prestação de contas final da execução dos 
projetos de pesquisa, podendo causar prejuízo ao Erário. 
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Recomendação 001: 
Exigir de todos os bolsistas descritos no fato desta constatação a apresentação de todos 
os documentos ausentes, e nos casos em que não sejam apresentados a Prestação de 
Contas e Notas Fiscais comprobatórias da execução do recurso, que se promova a 
imediata devolução ao erário. 

Recomendação 002: 
Envidar esforços para realizar o efetivo acompanhamento dos prazos e das informações 
constantes nos Relatórios Finais juntamente com a prestação de contas e notas fiscais 
comprobatórias. 

CONSTATAÇÃO 015: 
Ausência total de documentação obrigatória comprovando a execução do projeto. 

a) Evidências: 
Constituição Federal/88; 
Decreto nº 200/67; 
Resolução nº 44/2011/CS/IFS – Regulamento de Pesquisa e Extensão; 
Resolução nº 52/2011/CS/IFS – Regimento Geral do IFS; 
Edital PROPEX nº 16/2015 – PPTAE; 
Sistema SISPUBLI; 
Processos de Pagamento;  
Consulta ao Portal da Transparência; 
Memorando Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI; 
Processo nº 23060.00****/2017-01. 

b) Fato: 
Da análise realizada no sistema SISPUBLI referente a execução dos projetos de pesquisa 
selecionados por amostragem para essa ação de auditoria, foi evidenciado que o 
orientador do projeto Inovar - Núcleo Estudantil De Inovação Tecnológica Do Ifs-Campus 
Lagarto, selecionado através do Edital PROPEX nº 16/2015 do Programa Institucional de 
Apoio à Pesquisa de Técnico-Administrativos da Educação do IFS – PPTAE, não 
apresentou o Relatório Parcial (contendo folha de frequência do aluno bolsista), 
Relatório Final (contendo folha de frequência do aluno bolsista), Artigo Científico, 
Poster e Prestação de Contas (contendo as notas fiscais), sendo essa documentação 
obrigatória para prestação de contas da execução do projeto, in verbis: 

 
13. DOS RELATÓRIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS 
a) Dentro dos prazos específicos para envio do Relatório Parcial e do 
Relatório Final, previstos no item 4, o Orientador deverá acessar o 
Sistema de Publicações no endereço: http://publicacoes.ifs.edu.br. A 
seguir, efetuar o login e em “Minhas Submissões” (ano 2015) clicar no 
título do Projeto e no link “Relatório Parcial” ou ”Relatório Final”, 
selecionar o arquivo em pdf contendo todos os documentos e Salvar. 

mailto:audint@ifs.edu.br
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b) O Relatório Parcial (Anexo 4) contendo as devidas assinaturas de 
todos os que fazem parte do projeto, juntamente com a lista de 
frequência do aluno bolsista (Anexo 9), deve ser escaneado e enviado 
em arquivo único no formato pdf via Sistema de Publicações conforme 
item 13.a; 
c) O Relatório Final (Anexo 5) contendo as devidas assinaturas de todos 
os que fazem parte do projeto, juntamente com as folhas de 
frequências mensais do aluno bolsista (Anexo 9) e o formulário de 
prestação de contas (Anexo 6) com notas fiscais referentes ao auxílio-
financeiro recebido pelo Orientador conforme item 7.b deste Edital, 
deve ser escaneado e enviado via Sistema de Publicações conforme 
item 13.a; 
(...) 
i) No prazo para inserção do Relatório Final também deverão ser 
inseridos, via SISPUBLI, os arquivos contendo a Prestação de Contas, 
artigo e poster. Se houver bem permanente adquirido, entregar este 
junto com a nota fiscal original física na PROPEX para providenciar o 
patrimônio do mesmo. (Grifo nosso) 

O Edital PROPEX nº 16/2015 – PPTAE ainda estabelece que a ausência de entrega doa 
relatórios nos prazos estabelecidos no edital ensejará imediata devolução das bolsas e 
auxílio financeiro recebidos pelo aluno bolsista e orientador, respectivamente, senão 
vejamos: 

d) O atraso na entrega do Relatório Parcial por um período superior a 
05 (cinco) dias após o prazo estabelecido neste Edital (item 4) fará com 
que o projeto e os pagamentos das bolsas (Orientador e Aluno-
bolsista) sejam automaticamente suspensos por 01 (um) mês de 
pagamento. O Orientador terá o prazo de 15 (quinze) para apresentar 
por escrito à Coordenação do Programa PPTAE/PROPEX o relatório 
parcial exigido, sendo regularizada a pendência; 
e) Decorridos 30 (trinta) dias após o prazo estabelecido sem ter sido 
entregue o relatório parcial o projeto será cancelado em definitivo, 
cabendo ao Orientador efetuar em 05 (cinco) dias a devolução dos 
recursos recebidos (auxílio financeiro e bolsa orientador), bem como 
caberá ao Aluno-bolsista a devolução das bolsas recebidas, evitando 
implicações legais; 
f) Na ocorrência do cancelamento referido no item anterior, o 
Orientador e o Co-orientador ficarão inabilitados da participação em 
editais da PROPEX por um período de 12 (doze) meses; 
g) O atraso na entrega do Relatório Final juntamente com a prestação 
de contas e notas fiscais comprobatórias por um período superior a 15 
(quinze) dias após o prazo estabelecido neste Edital (item 4), implicará 
no impedimento do Técnico-Administrativo Orientador e o Co-
orientador Voluntário a concorrerem a outros editais da PROPEX, até a 
regularização da situação junto à PROPEX/IFS em no máximo 30 
(trinta) dias após o prazo para entrega do Relatório Final; 
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h) No caso de não regularização no prazo previsto no item anterior 
deverá ser feita pelo Orientador a imediata devolução total dos 
recursos disponibilizados através do auxílio financeiro e das bolsas 
mensais pagas ao mesmo, ficando o Orientador e o Co-orientador 
Voluntário inabilitados da participação em editais da PROPEX por um 
período de 12 (doze) meses; (Grifo nosso) 

Em consulta ao Portal da Transparência, foi possível identificar que tanto a orientadora 
do projeto quanto a aluna bolsista cadastrada receberam recursos financeiros 
referentes ao Auxílio Financeiro ao Pesquisador e bolsa mensal ao aluno perfazendo um 
total de R$ 8.500,00, conforme tabela a seguir: 

Tabela 4 – Demonstrativo dos valores recebidos pela servidora M. L. P. (SIAPE 166****) e pela aluna 
bolsista B. S. S. (CPF: ***.001.015-**). 

Projeto Nome  
Função no 

Projeto 
Processo de Pagamento Ordem Bancária 

Valor 
Pago (R$)  

 
 
 
 

Inovar - Núcleo 
Estudantil De 

Inovação 
Tecnológica Do 

Ifs-Campus 
Lagarto 

 

M. L. P. 
(SIAPE 166****) 

Orientador 23060.00****/2015-19 2016OB800239 5.500,00 

 
 
 
 

B. S. S. 
(CPF: 

***.001.015-**) 

 
 
 
 

Aluno 
Bolsista 

23060.00****/2015-72 2016OB800125 300,00 

23060.00****/2015-55 2016OB800123 300,00 

23060.00****/2015-14 2016OB800230 300,00 

23060.00****/2015-96 2016OB800228 300,00 

23060.000***/2016-31 2016OB800777 300,00 

23060.000***/2016-04 2016OB800914 300,00 

23060.00****/2016-09 2016OB801160 300,00 

23060.00****/2016-78 2016OB801163 300,00 

23060.00****/2016-23 2016OB801166 300,00 

23060.00****/2016-98 2016OB801484 300,00 

TOTAL GERAL 8.500,00 

Fonte: Elaborada pela equipe a partir de consulta ao Portal da Transparência. 

De acordo com o parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal de 1988, estará 
sujeito a prestação de contas a pessoa física que gerencie ou administre bens ou valores 
públicos, senão vejamos: 

Art. 70. (...) Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou 
jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou 
administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União 
responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza 
pecuniária. (Grifo nosso) 

Além disso, o Decreto nº 200/67, em seu art. 93 dispõe que “quem quer que utilize 
dinheiros públicos terá de justificar seu bom e regular emprego na conformidade das 
leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas competentes”.  
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Cumpre registrar que o Edital nº 16/2015 – PPTAE em seu item 11.1. b que o Orientador 
deverá devolver ao IFS os valores e materiais recebidos caso os requisitos e 
compromissos assumidos no Edital não sejam cumpridos. 

No entanto, não foi localizada no Sispubli a documentação obrigatória para prestação de 
contas da execução do projeto de pesquisa que deveria ser apresentada pela 
orientadora, como também a comprovação de devolução dos recursos recebidos por ela 
e pela aluna bolsista vinculada ao projeto, o que se constitui descumprimento das regras 
estabelecidas no edital. 

De acordo com o art. 19 do Regimento Geral do IFS, aprovado pela Resolução nº 
52/2011/CS/IFS, compete ao Pró-Reitor de Pesquisa e Extensão “manter o 
acompanhamento e o controle dos projetos e das atividades de pesquisa e extensão no 
âmbito do Instituto”. 

Ressalta-se que, de acordo com o Regulamento de Pesquisa e Extensão, aprovado pela 
Resolução nº 44/2011/CS/IFS, em seu art. 20, § 1º, compete a Diretoria de Pesquisa e 
Inovação (DPI), vinculada a PROPEX, acompanhar o andamento dos projetos de pesquisa 
através das informações disponibilizadas pela Coordenação de Apoio a Pesquisa (CAP), 
senão vejamos: 

Art. 20. São Atribuições da Diretoria de Pesquisa e Inovação: 
§ 1º Acompanhar o andamento dos projetos de pesquisa através das 
informações disponibilizadas pela Coordenação de Apoio a Pesquisa 
(CAP).  (Grifo nosso) 

O Regulamento de Pesquisa e Extensão estabelece as atribuições da CAP em seu art. 23, 
in verbis: 

Art. 23. A Coordenação de Apoio a Pesquisa (CAP) tem como 
atribuições: 
§ 1º Cadastrar os projetos de pesquisa, de Iniciação Científica e de 
Iniciação Tecnológica e Inovação, desde que atendidas as disposições 
deste regulamento. 
§ 2º Supervisionar os programas de bolsas de Iniciação Científica 
(PIBIC) e de Iniciação Tecnológica e Inovação (PIBITI) nas unidades de 
sua responsabilidade, conforme as orientações e respectivos 
regulamentos vigentes, estabelecidos pelos órgãos de fomento e pela 
DPI. 
§ 3º Divulgar e incentivar as atividades de pesquisa nas unidades. 
§ 4º Manter informado a DPI, através de relatórios periódicos, sobre 
as atividades de pesquisa desenvolvidas sob seu acompanhamento. 
§ 5º Estabelecer as suas normas, a serem aprovadas pelo Conselho 
Diretor. (Grifo nosso) 
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Diante do caso em tela, fica evidenciada a ausência de atuação da PROPEX no 
acompanhamento do projeto, como também o descumprimento das regras do edital 
referente aplicações de sanções para o caso em tela. 

c) Causa: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles internos adequados para 
acompanhamento da execução do projeto como também do envio da documentação 
obrigatória. 

d) Manifestação da Unidade: 
Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, encaminhado através do Memorando 
Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI, a Gestão apresentou resposta através do Processo 
nº 23060.00****/2017-01, nos seguintes termos: 

1. A PROPEX está trabalhando para melhorar a qualidade dos seus editais e não medirá 
esforços para realizar o efetivo acompanhamento dos prazos e das informações 
constantes nos Relatórios Parciais, Finais, Prestação de Contas, Banner e Artigo 
Científico dos projetos de pesquisa e extensão, desde os Editais de 2015 e, de forma 
efetiva, em relação aos Editais de 2016 e os de 2017. 

2. Email direcionado ao pesquisador auditado: 

Assunto: Pendência Edital 16-2015 PPTAE 
De: PIBICEM PROPEX <pibicem@ifs.edu.br> [+] [x] 
Data: 15/08/2017 20:41:11 
Destinatário: mo*********@gmail.com [...] 

Prezada Servidora M. L. P., 
Foi identificado que não consta o relatório final, o banner e a devida prestação de 
contas do seu projeto, aprovado no Edital 16/2015 PPTAE, bem como as notas fiscais 
referentes à utilização do auxílio financeiro. 
Em consulta ao Portal da Transparência, foi possível identificar que tanto a orientadora 
do projeto quanto a aluna bolsista cadastrada receberam recursos financeiros 
referentes ao Auxílio Financeiro ao Pesquisador e bolsa mensal ao aluno perfazendo um 
total de R$ 8.500,00. 
Solicito, no prazo de 48h, o envio do relatório parcial (com a folha de frequência do 
bolsista), do relatório final (com a folha de frequência do bolsista), do banner e da 
prestação de contas com as referidas notas fiscais comprobatórias, sob pena de emissão 
de GRU para devolução imediata do recurso ao erário, tanto por parte do orientador, 
quanto do bolsista. 
Estamos à disposição para quaisquer dúvidas. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RESPOSTA: 
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Assunto: Re: Pendência Edital 16-2015 PPTAE 
De: M. L. P. <mo**********@gmail.com> [+] [x] 
Data: 18/08/2017 10:01:33 
Destinatário: PIBICEM PROPEX <pibicem@ifs.edu.br> [...] 

Anexos: Artigo final Inovar.pdf (421.3 KB) Relatório final e Prestação de Contas - 
INOVAR.pdf (604.9 KB) [Todos os anexos] 

Prezados Senhores, bom dia. 
Informo que o relatório final, o artigo final e a prestação de contas já foi encaminhado 
através do e-mail publicacoes.suporte@ifs.edu.br em julho/2017. 
No entanto, falta enviar o Banner e a folha de frequência da bolsista bem como as notas 
fiscais devidamente escaneadas pois, em virtude de finalização e defesa de Doutorado, 
não as estou localizando. 
No entanto, envio anexos os documentos solicitados já encaminhados anteriormente. 
Profa. Dra. M. L. P. 
Ciências da Educação / Direito Educacional 
http://lattes.cnpq.br/3517431497492836 
ORCID ID: orcid.org/0000-0002-4468-0680 
(79)99128-3888 Tim - Whatsup 
(79)98811-4412 Claro 
Skype: mlanza 

e) Análise da Manifestação: 
A resposta da Gestão não afasta o achado de auditoria uma vez que a PROPEX solicitou 
a servidora a documentação comprobatória somente após o envio do Relatório 
Preliminar por essa Audint. 

Ressalta-se que na manifestação apresentada pela orientadora, a documentação foi 
encaminhada por ela em julho/2017, nove meses após a data para envio da “prestação 
de contas final” da execução do projeto, qual seja, 17/10/2016. 

Ademais, é possível perceber, no e-mail de resposta que foi encaminhado pela 
orientadora a PROPEX, a existência de arquivos que foram anexados. No entanto, esses 
arquivos não foram encaminhados a Audint em resposta ao Relatório Preliminar, como 
também não foram disponibilizados no Sispubli, conforme consulta realizada em 
28/08/2017, existindo somente a publicação do Artigo Científico datada de 21/07/2017. 

Dessa forma, as manifestações apresentadas pela Gestão não foram suficientes para 
afastar o achado de auditoria, ficando a constatação mantida nos mesmos termos. 

f) Riscos e efeitos: 
Ausência de prestação de contas dos recursos recebidos para execução do projeto de 
pesquisa e extensão, podendo ocasionar prejuízo ao erário. 
Ausência de acompanhamento tempestivo dos projetos de pesquisa e extensão, 
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podendo ocasionar prejuízo ao erário. 

Recomendação 001: 
Providenciar junto a servidora a apresentação da documentação obrigatória que 
comprova as atividades desenvolvidas e resultados obtidos do projeto, caso não seja 
apresentada, realizar o ressarcimento ao erário. 

CONSTATAÇÃO 016: 
Ausência de aplicação das penalidades previstas em edital nos casos de atraso na 
entrega dos relatórios parcial e final. 

a) Evidências: 
Lei nº 8.666/93; 
Lei nº 12.527/2011; 
Edital nº 10/2015/PROPEX/IFS - PIBEX; 
Edital nº 13/2015/PROPEX/IFS – PIBIC; 
Edital nº 14/2015/PROPEX/IFS –  PIBIC JR; 
Edital nº 30/2014/PROPEX /IFS – Programa Institucional PROEXT-IFS 2014; 
Consultas aos Relatórios Parciais e Finais dos projetos no Sispubli; 
Processos de Pagamento dos Programas PIBIX, PIBIC, PIBIC JR e PROEXT-IFS em 2015 e 
2016; 
Consulta ao Sistema de Publicações do IFS pelo hotsite da PROPEX da lista de Projetos 
Aprovados contendo as pendências de entrega de relatórios pelos autores; 
Memorando Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI; 
Processo nº 23060.00****/2017-01. 

b) Fato: 
De acordo com os editais nº 10/2015, nº 13/2015 e nº 15/2015, analisados durante a 
realização da auditoria, um dos compromissos/obrigações assumido por todos os 
participantes do projeto diz respeito à apresentação dos os relatórios parcial e final 
(acompanhados dos documentos necessários), bem como da prestação de contas, senão 
vejamos: 

13. DOS COMPROMISSOS E OBRIGAÇÕES 
13.1- Do Orientador Requerente 
c) Elaborar e inserir dentro dos prazos do item 6, através do SISPUBLI 
os relatórios parcial e final solicitados no item 15, devidamente 
assinados e acompanhados dos documentos necessários, além da 
prestação de contas, artigo científico e poster no mesmo prazo do 
relatório final. Os modelos dos relatórios, prestação de contas, artigo e 
poster estão disponíveis no site do IFS www.ifs.edu.br na área da 
PROPEX;  
13.2- Do Co-orientador 
a) O Co-orientador deverá auxiliar no desenvolvimento dos trabalhos 
do projeto selecionado objetivando o cumprimento na íntegra das 
obrigações do Orientador previstas nos itens 13.1.c a 13.1.i.  
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13.3- Do Aluno Bolsista 
b) Apresentar no prazo do item 6 o relatório parcial e o relatório no 
final das atividades, com redação científica e sob coordenação do 
orientador, conforme Anexos 4 e 5;  
13.4- Do(s) Aluno(s) Voluntário(s) 
a) Cumprir na íntegra as obrigações do aluno bolsista previstas nos 
itens 13.3.a até 13.3.e. (Grifo nosso) 

Ainda segundo os editais já citados, as penalidades decorrentes de atraso ou não 
entrega dos relatórios estão listadas abaixo: 

15. DOS RELATÓRIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS 
d) O atraso na entrega do Relatório Parcial por um período superior a 
05 (cinco) dias após o prazo estabelecido neste Edital (item 6) fará 
com que o projeto e os pagamentos das bolsas (Orientador e Aluno-
bolsista) sejam automaticamente suspensos por 01 (um) mês de 
pagamento. O Orientador terá o prazo de 10 (dez) dias para 
apresentar por escrito à Coordenação do Programa PIBIC/PROPEX o 
relatório parcial exigido, sendo regularizada a pendência;  
e) Decorridos 30 (trinta) dias após o prazo estabelecido sem ter sido 
entregue o relatório parcial o projeto será cancelado em definitivo, 
cabendo ao Orientador efetuar em 05 (cinco) dias a devolução dos 
recursos recebidos (auxílio financeiro e bolsa orientador), bem como 
caberá ao Aluno-bolsista a devolução das bolsas recebidas evitando 
implicações legais; 
f) Na ocorrência do cancelamento referido no item anterior, o 
Orientador e o Co-orientador ficarão inabilitados da participação em 
editais da PROPEX por um período de 12 (doze) meses; 
g) A atraso na entrega do relatório final juntamente com a prestação 
de contas e notas fiscais comprobatórias por um período superior a 15 
(quinze) dias após o prazo estabelecido neste Edital (item 6) implicará 
no impedimento do Orientador e o Co-orientador a concorrerem a 
outros editais da PROPEX, até a regularização da situação junto à 
PROPEX/IFS em no máximo 30 (trinta) dias após o prazo para entrega 
do relatório final. 
h) No caso de não regularização prevista no item anterior deverá ser 
feita pelo Orientador a imediata devolução total dos recursos 
disponibilizados através do auxílio financeiro e das bolsas mensais 
pagas ao mesmo, ficando o Orientador e o Co-orientador Voluntário 
inabilitados da participação em editais da PROPEX por um período de 
12 (doze) meses. (Grifo nosso) 

Contudo, ao confrontar as datas registradas no Sispubli de entrega dos relatórios 
parciais e finais dos projetos da amostra com os prazos estabelecidos nos editais, 
constatou-se a ausência de aplicação das penalidades previstas nos casos em que houve 
atraso na entrega dos relatórios, conforme demonstrado nos Quadros a Seguir: 

Quadro 17 – Cronograma das ações referentes ao Relatório Parcial. 
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Relatório Parcial 

Prazo de entrega 
Data para 
suspensão 
do projeto 

Data para 
apresentação por 

escrito do 
Relatório 

Data para 
cancelamento em 

definitivo do 
projeto 

Prazo para 
devolução dos 

valores 
recebidos 

07 a 20/03/2016 25/03/2016 30/03/2016 19/04/2016 24/04/2016 

Fonte: Elaborado pela Audint a partir da leitura dos Editais da PROPEX. 

Quadro 18 – Cronograma de ações referentes ao envio de Relatório Final. 

Relatório Final + Prestação de Contas 

Prazo de entrega 
Data Limite para não 

impedimento de participação 
em outros editais 

Prazo máximo para 
regularização junto à PROPEX 

01 a 17/09/2016 01/10/2016 17/10/2016 

Fonte: Elaborado pela Audint a partir da leitura dos Editais da PROPEX. 

Quadro 19 – Projetos que se encontram irregulares quanto  ao envio do Relatório Parcial e/ou Final. 

Irregularidades Encontradas 

Edital / 
Programa 

Projeto 

Data de entrega 
da 

documentação 
com atraso 

Penalidades Não Aplicadas 

10/2015 – 
PIBEX 

Web Rádio 
Interinstitucional 

05/07/2016 
(Relatório Parcial) 

- Suspensão de pagamento por 
1 (um) mês; 
- Cancelamento definitivo do 
projeto; 
- Devolução dos valores 
recebidos. 

13/2015 –  
PIBIC 

Um Estudo Teórico e 
Prático sobre Detecção de 
Estilo de Condução 
Veicular 

12/07/2016 
(Relatório Parcial) 

- Suspensão de pagamento por 
1 (um) mês; 
- Cancelamento definitivo do 
projeto; 
- Devolução dos valores 
recebidos. 

13/2015 –  
PIBIC 

Reuso de Água e 
Aproveitamento de Águas 
Pluviais 

31/05/2017 
(Relatório Final) 

- Imediata devolução total dos 
recursos disponibilizados; 
- Inabilitados da participação 
em editais da PROPEX. 

13/2015 –  
PIBIC 

Desenvolvimento de 
Queijo Caprino 

19/10/2016 
(Relatório Final) 

- Imediata devolução total dos 
recursos disponibilizados; 
- Inabilitados da participação 
em editais da PROPEX. 

15/2015 – 
PIBITI 

Previsão de Arrecadação 
De ICMS No Estado De 
Sergipe 

15/12/2016 
(Relatório Final) 

- Imediata devolução total dos 
recursos disponibilizados; 
- Inabilitados da participação 
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Irregularidades Encontradas 

Edital / 
Programa 

Projeto 

Data de entrega 
da 

documentação 
com atraso 

Penalidades Não Aplicadas 

em editais da PROPEX. 

15/2015 – 
PIBITI 

Uma Rede de Sensores 
para Monitoramento de 
Laboratórios de 
Informática 

16/05/2017 
(Relatório Final) 

- Imediata devolução total dos 
recursos disponibilizados; 
- Inabilitados da participação 
em editais da PROPEX. 

15/2015 – 
PIBITI 

Desenvolvimento de 
dispositivo Multipropósito 
para telemetria via Rede 
GSM 

04/05/2017 
(Relatório Final) 

- Imediata devolução total dos 
recursos disponibilizados; 
- Inabilitados da participação 
em editais da PROPEX. 

15/2015 – 
PIBITI 

Compostagem - 
Transformando Material 
Orgânico em Adubo 

10/05/2017 
(Relatório Final) 

- Imediata devolução total dos 
recursos disponibilizados; 
- Inabilitados da participação 
em editais da PROPEX. 

Fonte: Elaborado pela Audint a partir de informações disponibilizadas no Sispubli e Editais da PROPEX. 

É mister destacar o fato de que, mesmo após o prazo estipulado em edital, a PROPEX 
aceitou o envio dos relatórios pelos orientadores, descumprindo o que o próprio setor 
estabeleceu. 

Por fim, cumpre ressaltar que durante os trabalhos de auditoria, ao realizar consulta aos 
Projetos Aprovados no hotsite da PROPEX contendo as pendências de entrega de 
relatórios pelos autores, constatamos que o orientador J. E. S. J. (SIAPE 120****) possui 
pendência de entrega de relatório parcial do projeto “Saúde e Segurança do Trabalho no 
setor de coleta de lixa da prefeitura de Lagarto-SE como integração entre IFS-PML”, 
selecionado por meio do Edital nº 30/2014/PROPEX /IFS.   

Mesmo com essa pendência, constatou-se que os participantes, além de não 
devolverem os valores recebidos, não ficaram inabilitados da participação em editais da 
PROPEX por período de doze meses. Restando comprovada a não aplicação das 
penalidades previstas em edital por parte da PROPEX. 

c) Causa: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles internos adequados para 
aplicação das devidas penalidades estabelecidas em edital. 

d) Manifestação da Unidade: 
Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, encaminhado através do Memorando 
Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI, a Gestão apresentou resposta através do Processo 
nº 23060.00****/2017-01, nos seguintes termos: 

“PIBEX EDITAL 10/2015 (Web Radio Interinstitucional): Relatório parcial 

mailto:audint@ifs.edu.br


                                                          RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 005/2017 

AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO. 

 

97 
Rua Francisco Portugal, 150, Salgado Filho. CEP: 49020-390 - Aracaju/SE 

Tel.: (79) 3711-1854/1880, email: audint@ifs.edu.br 

 

 

A entrega do Relatório Parcial na data 05/07/2016 se deu em virtude de uma nova 
reorganização de execução do projeto devido aos atrasos nos repasses dos auxílios 
projetos (início 01/09/2015; recebimento do auxílio em 03 de fevereiro de 2016 (R$ 
1.000,00, mil reais). O servidor também não estava conseguindo fazer seu login no 
sistema. Enfatizando que na execução do projeto se estabelece uma estimativa de 
conclusão e não uma certeza, é evidente que uns terminem antes dessa estimativa; 
outros de forma necessária e imprescindível poderão terminar após essa estimativa de 
prazo para não prejudicar os resultados. 

 

 

A entrega do Relatório Parcial na data 05/07/2016 se deu em virtude de uma nova 
reorganização de execução do projeto devido aos atrasos nos repasses dos auxílios 
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projetos (início 01/09/2015; recebimento do auxílio em 03 de fevereiro de 2016 (R$ 
6.000,00, seis mil reais). 

 

 

A entrega do Relatório Final nessa data se deu em virtude de uma nova reorganização 
de execução do projeto devido aos atrasos nos repasses dos auxílios projetos (início 
01/09/2015; recebimento do auxílio em 03 de fevereiro de 2016 (R$ 6.000,00, seis mil 
reais). 
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Portanto, esses projetos citados procuraram cumprir a execução dentro das 
possibilidades aceitáveis para garantir resultados mais consistentes para natureza 
científica, sendo cabível a prorrogação do prazo. 

 

DESENVOLVIMENTO DE QUEIJO CAPRINO 

A entrega do Relatório Parcial na data 05/07/2016 se deu em virtude de uma nova 
reorganização de execução do projeto devido aos atrasos nos repasses dos auxílios 
projetos. 

Enfatizando que na execução do projeto se estabelece uma estimativa de conclusão e 
não uma certeza, é evidente que uns terminem antes dessa estimativa; outros de forma 
necessária e imprescindível poderão terminar após essa estimativa de prazo para não 
prejudicar os resultados. 
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Portanto, esses projetos citados procuraram cumprir a execução dentro das 
possibilidades aceitáveis para garantir resultados mais consistentes para natureza 
científica, sendo cabível a prorrogação do prazo. 

 

PIBITI EDITAL 15/2015 

PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO DE ICMS NO ESTADO DE SERGIPE 

A entrega do Relatório Parcial na data 05/07/2016 se deu em virtude de uma nova 
reorganização de execução do projeto devido aos atrasos nos repasses dos auxílios 
projetos. 
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Enfatizando que na execução do projeto se estabelece uma estimativa de conclusão e 
não uma certeza, é evidente que uns terminem antes dessa estimativa; outros de forma 
necessária e imprescindível poderão terminar após essa estimativa de prazo para não 
prejudicar os resultados. 

Portanto, esses projetos citados procuraram cumprir a execução dentro das 
possibilidades aceitáveis para garantir resultados mais consistentes para natureza 
científica, sendo cabível a prorrogação do prazo. 

 

UMA REDE DE SENSORES PARA MONITORAMENTO DE LABORATÓRIOS DE 
INFORMÁTICA. 

A entrega do Relatório Final nessa data se deu em virtude de uma nova reorganização 
de execução do projeto devido aos atrasos nos repasses dos auxílios projetos (início 
01/09/2015; recebimento do auxílio em 03 de fevereiro de 2016. 

 

Enfatizando que na execução do projeto se estabelece uma estimativa de conclusão e 
não uma certeza, é evidente que uns terminem antes dessa estimativa; outros de forma 
necessária e imprescindível poderão terminar após essa estimativa de prazo para não 
prejudicar os resultados. 

Portanto, esses projetos citados procuraram cumprir a execução dentro das 
possibilidades aceitáveis para garantir resultados mais consistentes para natureza 
científica, sendo cabível a prorrogação do prazo. 

mailto:audint@ifs.edu.br


                                                          RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 005/2017 

AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO. 

 

102 
Rua Francisco Portugal, 150, Salgado Filho. CEP: 49020-390 - Aracaju/SE 

Tel.: (79) 3711-1854/1880, email: audint@ifs.edu.br 

 

DESENVOLVIMENTO DE DISPOSITIVO MULTIPROPÓSITO PARA TELEMETRIA VIA REDE 
GSM 

 

 

A entrega do Relatório Final nessa data se deu em virtude de uma nova reorganização 
de execução do projeto devido aos atrasos nos repasses dos auxílios projetos (início 
01/09/2015; recebimento do auxílio em 03 de fevereiro de 2016. 

Portanto, esses projetos citados procuraram cumprir a execução dentro das 
possibilidades aceitáveis para garantir resultados mais consistentes para natureza 
científica, sendo cabível a prorrogação do prazo. 

COMPOSTAGEM - TRANSFORMANDO MATERIAL ORGÂNICO EM ADUBO 

A entrega do Relatório Final nessa data se deu em virtude de uma nova reorganização 
de execução do projeto devido aos atrasos nos repasses dos auxílios projetos (início 
01/09/2015; recebimento do auxílio em 03 de fevereiro de 2016. 
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Portanto, esses projetos citados procuraram cumprir a execução dentro das 
possibilidades aceitáveis para garantir resultados mais consistentes para natureza 
científica, sendo cabível a prorrogação do prazo. 

e) Análise da Manifestação: 
A resposta da Gestão não afasta o achado de auditoria uma vez que reconhece o 
descumprimento do cronograma estabelecido no edital para envio dos relatórios parcial 
e final do projeto, sem aplicação das devidas penalidades. 

Cumpre ressaltar que em suas justificativas a Gestão informou que os atrasos se deram 
em virtude do atraso no pagamento dos auxílios financeiros a pesquisador, que só se 
deu em 03 de fevereiro de 2016, enquanto a previsão para início da execução do projeto 
era para 01/09/2015. 

Em sua resposta a PROPEX ainda afirmou: 

Portanto, esses projetos citados procuraram cumprir a execução 
dentro das possibilidades aceitáveis para garantir resultados mais 
consistentes para natureza científica, sendo cabível a prorrogação do 
prazo. (Grifo nosso) 

Em que pese a resposta da Gestão quanto ao atraso no pagamento dos auxílios, como 
também sobre a autorização prorrogação de prazo, não foi possível identificar no site da 
PROPEX as retificações do cronograma dos editais dos projetos citados na tabela, onde 
constam as prorrogações para datas posteriores 20/03/2016, para o Relatório Parcial e  
17/10/2016, em caso de Relatório Final, como comprovação das informações acima 
relatadas pela PROPEX, o que demonstra que ocorreram sem a devida formalização. 

De acordo com a Lei de Acesso a informação, Lei nº 12.527/2011, em seu art. 8º, é 
dever dos órgãos públicos promover, independentemente de requerimentos, a 
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divulgação em local de fácil acesso de informações de interesse coletivo ou geral por 
eles produzidas, senão vejamos: 

Art. 8o  É dever dos órgãos e entidades públicas promover, 
independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil 
acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse 
coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. (Grifo nosso) 

Ainda, de acordo com o art. 21, da Lei nº 8.666/93, em seu parágrafo 4º, qualquer 
modificação de edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, 
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, in verbis: 

Art. 21 (...) 
§ 4o  Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma 
forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não 
afetar a formulação das propostas. (Grifo nosso). 

Ressalta-se que os dispositivos legais acima citados visam cumprir o princípio da 
publicidade dos atos administrativos, como também o princípio da transparência da 
administração pública. 

De acordo com José dos Santos Carvalho Filho3,  o princípio da publicidade indica que os 
atos da Administração devem merecer a mais ampla divulgação possível entre os 
administrados, e isso porque constitui fundamento do princípio de propiciar-lhes a 
possibilidade de controlar a legitimidade da conduta dos agentes administrativos. 
Segundo o mesmo, só com a transparência dessa conduta é que poderão os indivíduos 
aquilatar a legalidade ou não dos atos e o grau de eficiência de que se revestem. 

Nesse sentido, as alterações realizadas pela PROPEX em seus editais devem estar 
alinhadas a esses princípios, devendo qualquer alteração em seus editais ser objeto de 
ampla publicidade por parte da PROPEX na forma em que se deu inicialmente a 
divulgação do Edital, atribuindo legalidade aos seus atos. 

Dessa forma, as manifestações apresentadas pela Gestão não foram suficientes para 
afastar o achado de auditoria, ficando a constatação mantida nos mesmos termos. 

f) Riscos e efeitos: 
O atraso, ou até mesmo ausência, da entrega dos relatórios exigidos em edital 
impactam diretamente o acompanhamento dos projetos, não sendo possível verificar se 
as atividades estão realmente sendo cumpridas.  

                                                      

3 Manual de Direito Administrativo – 25 ed. rev., ampl. E atual. Até a Lei nº 12.587, de 3-1-2012. – São 

Paulo: Atlas: 2012. 
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Recomendação 001: 
Promover ampla divulgação das alterações dos editais de seleção de projetos de 
pesquisa e extensão utilizando a mesma forma pelo qual foi divulgado inicialmente o 
Edital. 

INFORMAÇÃO 017: 
Ausência de acompanhamento dos projetos de Pesquisa no que diz respeito à 
avaliação do conteúdo do relatório final inserido pelos orientadores. 

a) Evidências: 
Resolução nº 44/2011/CS/IFS – Regulamento de Pesquisa e Extensão; 
Edital nº 13/2015/PROPEX/IFS – PIBIC; 
Edital nº 14/2015/PROPEX/IFS – PIBIC JR.; 
Plano de Trabalho dos Alunos Bolsistas selecionados da amostra disponibilizados no 
SISPUBLI; 
Relatório Final de Avaliação de Projetos selecionados da amostra, disponibilizados no 
SISPUBLI; 
Memorando Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI; 
Processo nº 23060.00****/2017-01. 

b) Fato: 
Durante a execução do projeto de pesquisa, um dos compromissos assumidos pelo 
orientador, segundo regra dos Editais nº 13/2015 e nº 14/2015, itens 13.1.d e 11.1.d, 
respectivamente, é “cumprir o Plano de Trabalho apresentado, promovendo a plena 
orientação aos alunos (bolsista e voluntários) durante a vigência do projeto dentro de 
sua linha de formação. ” 

Para realizar acompanhar o cumprimento do Plano de Trabalho e resultados dos 
projetos a PROPEX disponibilizou no Anexo 5 dos Editais nº 13/2015 e nº 14/2015 que 
formulários que trazem instruções para cada item a ser respondido pelo orientador 
quando da elaboração do Relatório Final, senão vejamos: 

Quadro 20- Instruções para preenchimento do Anexo 5 dos Editais nºs 13/2015 e 14/2015. 

Edital / Programa 
Item do Relatório 

Final 
Instrução para o preenchimento do item 

13/2015 – PIBIC 
14/2015 – PIBIC 
JR 

Introdução e Objetivos 
do Projeto e Plano de 
Trabalho. 

Delimitação do problema e as conexões entre 
o plano de trabalho do bolsista e o projeto do 
orientador. Objetivos e justificativa do plano 
em termos de relevância para o projeto e do 
estado da Arte. 

Estratégia 
Metodológica. 

Descrição da maneira como foram 
desenvolvidas as atividades para se chegar aos 
objetivos propostos. Indicar o material e 
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Edital / Programa 
Item do Relatório 

Final 
Instrução para o preenchimento do item 

métodos utilizados. 

Atividades Executadas 
no Período. 

Relação das atividades executadas, em ordem 
sequencial e temporal, de acordo com os 
objetivos traçados no plano e dentro do 
período de execução. 

Resultados e 
Discussão. 

Relação dos resultados obtidos durante a 
execução da pesquisa, indicando os avanços no 
conhecimento disponível alcançado. Anexar 
fotos de atividades desenvolvidas durante o 
projeto. 

Considerações Finais. 

Expor de modo sucinto a contribuição do 
projeto ao conhecimento científico de sua 
área, apresentando as implicações para 
futuros trabalhos que possam ser 
desenvolvidos. 

Dificuldades e 
Soluções. 

Expor as dificuldades enfrentadas no 
desenvolvimento do plano e as estratégias 
utilizadas para sua resolução. 

Fonte: Elaborado pela Audint a partir da leitura dos Editais nº 13/2015/PROPEX/IFS e 14/2015/PROPEX/IFS. 

Ao analisar os Relatórios Finais dos projetos da amostra selecionada, verificou-se que 
dois deles apresentaram conteúdos que dificultaram a avaliação do cumprimento dos 
planos de trabalho dos alunos bolsistas e das atividades dos participantes dos projetos, 
conforme demonstrado no Quadro a seguir: 

Quadro 21 – Projetos que se encontram com irregularidades no conteúdo do Relatório Final. 

Edital / 
Programa 

Projeto Irregularidades Encontradas 

13/2015 – 
PIBIC 

Reuso de Água e 
Aproveitamento de Águas 
Pluviais 

- Utilizou formulário de outro edital (Edital nº 
09/2016/PROPEX/IFS/CNPq); 

- O item “Introdução e Objetivos do Projeto e 
Plano de Trabalho” não fez nenhuma menção 
sobre as conexões entre o Plano de trabalho do 
Bolsista e o Projeto (Informações copiadas do 
Roteiro do Projeto de Pesquisa (Introdução e 
Objetivos); 

- O item “Estratégia Metodológica” não trouxe 
descrição da maneira como foram desenvolvidas 
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Edital / 
Programa 

Projeto Irregularidades Encontradas 

as atividades. Informações foram copiadas do 
Roteiro do Projeto de Pesquisa (Metodologia); 

- O item “Atividades Executadas no Período” 
trouxe a cópia do Cronograma de Atividades, sem 
relatar as atividades de fato executadas pelo 
orientador e os alunos durante o projeto; 

- O item “Resultados e Discussão” não 
compreendeu a “relação dos resultados obtidos”, 
nem indicou os avanços no conhecimento 
disponível alcançado. Não foi anexada nenhuma 
foto as atividades desenvolvidas durante o 
projeto; 

- O item “Considerações Finais” apresentou um 
texto vago, sem de fato expor a contribuição do 
projeto ao conhecimento científico, tampouco 
abordou as implicações para futuros trabalhos 
que possam ser desenvolvidos; 

13/2015 – 
PIBIC 

Promoção de Educação 
Científica e Tecnológica 

por Meio De Laboratório 
Virtual 

- O item “Introdução e Objetivos do Projeto e 
Plano de Trabalho” não fez nenhuma menção 
sobre as conexões entre o Plano de trabalho do 
Bolsista e o Projeto (Informações copiadas do 
Roteiro do Projeto de Pesquisa (Introdução e 
Objetivos); 

- O item “Estratégia Metodológica” trouxe uma 
descrição bem genérica de duas atividades 
realizadas, sem indicar o material e métodos 
utilizados. 

- O item “Atividades Executadas no Período” 
listou, de forma sucinta, algumas atividades 
realizadas sem mencionar a sequência e o 
período de realização das mesmas, tampouco 
descreveu as atividades executadas pelo 
orientador e os alunos durante o projeto; 

- O item “Resultados e Discussão” trouxe prints 
da tela com alguns simuladores, contudo não 
anexou fotos das atividades desenvolvidas 
durante o projeto. 
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Fonte: Elaborado pela Audint a partir dos Relatórios Finais disponibilizados no Sispubli. 

Resta comprovada a falta de detalhamento no preenchimento do relatório final, por 
parte dos orientadores, dificultando, ou até inviabilizando, a avaliação do cumprimento 
do plano de trabalho do bolsista e das atividades dos participantes. 

De acordo com o Regulamento de Pesquisa e Extensão – Resolução nº 44/2011/CS/IFS, 
em seu art. 20, §1º, uma das atribuições da Diretoria de Pesquisa e Inovação (DPI) é 
“acompanhar o andamento dos projetos de pesquisa através das informações 
disponibilizadas pela Coordenação de Apoio a Pesquisa (CAP) ”. 

Assim, constata-se a ausência de acompanhamento no que diz respeito à avaliação do 
conteúdo dos relatórios preenchidos pelos orientadores, já que as irregularidades 
descritas nesta Constatação não foram identificadas pelos responsáveis por acompanhar 
o andamento dos projetos de pesquisa. 

c) Causa: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles internos adequados para 
avaliação do conteúdo do relatório final inserido pelos orientadores. 

d) Manifestação da Unidade: 
Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, encaminhado através do Memorando 
Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI, a Gestão apresentou resposta através do Processo 
nº 23060.00****/2017-01, nos seguintes termos: 

“Ausência de acompanhamento dos projetos de Pesquisa no que diz respeito à avaliação 
do conteúdo do relatório final inserido pelos orientadores. 

13/2015 – PIBIC 

REUSO DE ÁGUA E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS (JOSÉ ESPÍNOLA DA SILVA 
JÚNIOR).  

Em resposta o Orientador do projeto faz o devido esclarecimento referente ao seu 
projeto diante da Constatação 17: 

1) Utilizou formulário de outro edital (Edital nº 09/2016/PROPEX/IFS/CNPq)  

Não foi encontrada tal pendência no relatório que se encontra no sispubli; 

2) O item “Introdução, Objetivos do Projeto e Plano de Trabalho” não fez nenhuma 
menção sobre as conexões entre o Plano de trabalho do Bolsista e o Projeto 
(Informações copiadas do Roteiro do Projeto de Pesquisa (Introdução e Objetivos); 

Em consulta ao autor do projeto, mesmo fez o seguinte esclarecimento: Os itens 
Introdução, Objetivos do Projeto e Plano de Trabalho foram submetidos à avaliação 
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externa (banco de avaliadores) e considerados adequados, assim a pertinência das 
observações é de caráter técnico, e entendemos que isso já foi julgado pelo avaliador, 
quando da aprovação do projeto. 

3) O item “Estratégia Metodológica” não trouxe descrição da maneira como foram 
desenvolvidas as atividades. Informações foram copiadas do Roteiro do Projeto de 
Pesquisa (Metodologia); 

A Estratégia metodológica imprimida ao projeto foi exatamente igual a metodologia 
proposta, e não existe modelo único, pois a construção da ciência é plural (Paul Karl 
Feyerabend). 

4) O item “Atividades Executadas no Período” trouxe a cópia do Cronograma de 
Atividades, sem relatar as atividades de fato executadas pelo orientador e os alunos 
durante o projeto; 

As atividades executadas cumpriram fielmente o cronograma proposto, conforme 
preconiza o edital. 

5) No sistema o banner apresentado na SNCT 2016. 

O sistema não existe ferramenta para colocação de comprovante de submissão ao 
connepi 2016, entretanto consta no sistema banner submetido. 

13/2015 – PIBIC 

PROMOÇÃO DE EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA POR MEIO DE LABORATÓRIO 
VIRTUAL (MAURO JOSE DOS SANTOS). 

É evidente que uns orientadores descreveram seus relatórios de forma mais ordenada 
devido a necessidade de uma contextualização maior de cada item do relatório, no 
entanto outros não elaboraram dessa forma, sendo assim para estes foi pedido para 
que melhorassem o conteúdo dos seus relatórios finais”. 

e) Análise da Manifestação: 
Ressalta-se que somente o orientador J. E. S. J. (SIAPE 120****) do projeto “Reuso de 
Água e Aproveitamento de Águas Pluviais” apresentou justificativas quanto aos fatos 
constatados. 
 
Cumpre resgatar que os formulários trazem instruções para cada item a ser respondido 
pelo orientador quando da elaboração do Relatório Final, restando ao orientador 
realizar o relato de cada item de modo a possibilitar a avaliação por parte da PROPEX 
dos resultados alcançados em relação aos objetivos traçados na proposta inicial e no 
plano de trabalho do aluno bolsista.  
 
Desta forma, cabe a PROPEX envidar esforços para avaliar o conteúdo dos relatórios 
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finais dos projetos de pesquisa e extensão inserido pelos orientadores, uma vez que a 
ausência da avaliação do conteúdo do relatório final, impossibilita a avaliação do 
cumprimento do que foi planejado e o acompanhamento das atividades desenvolvidas 
pelos participantes (orientadores e discentes), impactando no alcance dos objetivos 
gerais dos programas da PROPEX e possível prejuízo ao Erário. 

CONSTATAÇÃO 018: 
Ausência de acompanhamento quanto ao conteúdo dos documentos obrigatórios 
apresentados nos Projetos de Pesquisa e Extensão inseridas no Sistema Sispubli.  

a) Evidências: 
Consultas ao Sistema de Publicações – Sispubli;  
Edital nº 13/2015/PROPEX/IFS – PIBIC; 
Edital nº 14/2015/PROPEX/IFS –PIBIC JR; 
Solicitação de Auditoria nº 69/2017/Audint; 
Memorando Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI; 
Processo nº 23060.00****/2017-01. 

b) Fato: 
Durante a execução dos trabalhos de auditoria, ao tentar consultar no Sistema os 
documentos previstos nos editais, quais sejam, Formulário de Avaliação dos Projetos, 
Termo de Cancelamento de Execução, Declaração de Anuência do Orientador e Aluno-
Bolsista, Plano de Trabalho do Aluno Bolsista e Voluntários, e as documentações dos 
alunos bolsistas e voluntários cadastradas pelo orientador, verificou-se que estes não 
estavam disponíveis no Sispubli. 

Para que fosse possível realizar as análises planejadas pela Auditoria Interna, emitiu-se 
Solicitação de Auditoria nº 69/2017/Audint requisitando tais documentos à PROPEX. 
Como resposta à SA, a Pró-reitoria solucionou as inconsistências no Sispubli, quando os 
documentos solicitados puderam ser consultados pela Audint. 

Contudo, ao realizar consultas no Sispubli dos documentos referentes aos projetos 
selecionados nos Editais nº 13/2015 e nº 14/2015, constatou-se que os mesmos se 
referem a outro projeto, conforme demonstrado na tabela abaixo: 

Quadro 22 - Projetos cujos documentos apresentados não correspondem ao Projeto cadastrado. 

Edital / Projeto 
Documento 
pesquisado 

Documento encontrado no Sispubli 

13/2015 – PIBIC: Desenvolvimento de 
queijo caprino defumado condimentado, 
como alternativa para produção das 
agroindústrias familiares no alto sertão 
sergipano. 

Termo de 
Anuência  

Termo de Anuência do projeto “Elaboração 
de bebida láctea a base de soro de queijo de 
cabra”. 

14/2015 – PIBIC JR: Determinação dos 
Parâmetros que Influenciam nas 

Termo de 
Anuência 

Termo de Anuência do projeto “Estudo 
comparativo entre os métodos de 
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Edital / Projeto 
Documento 
pesquisado 

Documento encontrado no Sispubli 

alterações da Tolerância dimensionais das 
peças produzidas no torno CNC. 

capeamento dos corpos de prova para 
ensaio de resistência à compressão”. 

14/2015 – PIBIC JR: 
Diagnóstico Das Tipologias Edilícias nas 
ruas Coronel Souza Freire e Major Mizael 
Mendonça na Cidade de Lagarto/SE. 

Termo de 
Anuência 

Termo de Anuência do projeto “Estudo dos 
impactos socioambientais oriundos do 
descarte irregular dos resíduos de 
construção civil (RCC) na zona urbana do 
município de Lagarto-SE”. 

14/2015 – PIBIC JR: Determinação dos 
Parâmetros que Influenciam nas 
alterações da Tolerância dimensionais das 
peças produzidas no torno CNC. 

Plano de 
Trabalho 

Plano de Trabalho do projeto “Estudo 
comparativo entre os métodos de 
capeamento dos corpos de prova para 
ensaio de resistência à compressão”. 

14/2015 – PIBIC JR: 
Diagnóstico Das Tipologias Edilícias nas 
ruas Coronel Souza Freire e Major Mizael 
Mendonça na Cidade de Lagarto/SE. 

Plano de 
Trabalho 

Plano de Trabalho do projeto “Estudo dos 
impactos socioambientais oriundos do 
descarte irregular dos resíduos de 
construção civil (RCC) na zona urbana do 
município de Lagarto-SE”. 

13/2015 – PIBIC:  
Promoção de Educação Científica e 
Tecnológica por meio de Laboratório 
Virtual: As Máquinas Térmicas e 
Termodinâmicas para todos. 

Pôster 
Pôster do projeto “Análise exploratória da 
qualidade do ar em área de produção 
cerâmica da cidade de Itabaianinha – SE”. 

Fonte: Elaborado pela Audint a partir das informações disponibilizadas no Sispubli. 

De acordo com o item 8.d, do Edital nº 13/2015 – PIBIC e item 6.d, Edital nº 14/2015 – 
PIBIC JR, “todas as informações fornecidas nos formulários do Sistema de Publicações 
são de inteira responsabilidade do Requerente e para isso o mesmo deverá estar com 
toda documentação exigida no momento do acesso”. 

Contudo, de acordo com o Regulamento de Pesquisa e Extensão, em seu art. 19, § 7º, 
compete à PROPEX manter acompanhamento e controle dos projetos e das atividades 
de pesquisa e extensão no âmbito do IFS, ipisis litteris: 

Art. 19. São Atribuições da Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão: 
(...) 
§ 7º. Manter acompanhamento e controle dos projetos e das 
atividades de pesquisa e extensão desenvolvidos no âmbito do 
Instituto; (Grifo nosso) 

Desse modo, apesar de o requerente ser responsável pelas informações disponibilizadas 
no Sispubli, conforme estabelecem os editais, cabe a PROPEX o acompanhamento e 
controle das informações e documentos que são inseridos pelos participantes como 
comprovação da regularidade dos projetos de pesquisa e extensão. 

No entanto, os fatos descritos no quadro acima revelam, a ausência da PROPEX na 
realização do acompanhamento da documentação obrigatória dos projetos de pesquisa 
e extensão que é inserida no Sispubli, quanto ao conteúdo dos documentos 
apresentados. 
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c) Causa: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles internos adequados para 
acompanhamento quanto ao conteúdo dos documentos obrigatórios apresentados nos 
projetos de pesquisa e extensão inseridas no Sistema Sispubli. 

d) Manifestação da Unidade: 
Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, encaminhado através do Memorando 
Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI, a Gestão apresentou resposta através do Processo 
nº 23060.00****/2017-01, nos seguintes termos: 

“Ausência de acompanhamento quanto ao conteúdo dos documentos obrigatórios 
apresentados nos Projetos de Pesquisa e Extensão inseridas no Sistema Sispubli. 

Com relação ao termo de anuência e o plano de trabalho os coordenadores de 
programas solicitaram acesso ao pessoal de manutenção do sistema (visto que são itens 
avaliados por avaliadores externos a instituição) e foi repassado como proceder o 
acesso (trabalhando com outro navegador) tendo sido solicitado aos Orientadores dos 
projetos a retificação dos documentos indicados pela AUDINT. 

Exemplo de um documento já corrigido: 
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Quanto ao banner já foi solicitada a substituição devido a um equívoco por parte do 
orientador no envio do arquivo. 

e) Análise da Manifestação: 
A resposta da Gestão não afasta o achado de auditoria uma vez que informa que foi 
tendo sido solicitado aos Orientadores dos projetos a retificação dos documentos 
indicados pela AUDINT. 

Cumpre registrar que para confirmar a informação quanto a atualização no Sispubli do 
Termo de Anuência do projeto “Desenvolvimento de Queijo Caprino Defumado, como 
Alternativa para Produção das Agroindústrias Familiares no Alto Sertão Sergipano”, foi 
realizada consulta ao Sispubli no dia 28/08/2017, onde foi possível encontrar o 
documento anexado no Sistema de Publicações da PROPEX. 

Ocorre que, apesar de a informação ter sido disponibilizada no Sispubli somente após o 
envio do Relatório Preliminar, não fica registrado no Sispubli a data em que essa 
informação sofreu atualização, como é o caso das informações constantes no Campo 
“Data/Hora Submissão” quando da emissão dos Relatórios Parcial e Final, o que fragiliza 
a transparência do processo, pois a qualquer tempo pode ser adicionado e removido 
arquivos do Sispubli, sem que essa informação fique registrada e seja apresentada para 
os usuários que utilizam o sistema. 

Ademais, não foram apresentados os documentos que se encontram pendentes dos 
demais projetos citados no Quadro da constatação, restando assim pendentes de 
comprovação. 

Desse modo, as manifestações apresentadas pela Gestão não foram suficientes para 
afastar o achado de auditoria, ficando a constatação mantida nos mesmos termos. 

f) Riscos e efeitos: 
A ausência de acompanhamento das informações e documentos obrigatórios podem 
ocasionar a seleção de projetos que não atendem as regras do Edital, impactando no 
chamamento de outros projetos classificados. 

Recomendação 001: 
Corrigir a documentação dos casos apontados na constatação para que se refiram ao 
mesmo projeto. 

Recomendação 002: 
Envidar esforços para que toda a documentação referente ao projeto informada no 
edital esteja disponibilizada no Sispubli e corresponda ao projeto de pesquisa e 
extensão a qual se referem. 

CONSTATAÇÃO 019: 
Ausência de Comprovação de Submissão dos Artigos Científicos nos Eventos 
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estabelecidos no Edital. 

a) Evidências: 
Resolução nº 52/2011/CS/IFS – Regimento Geral do IFS; 
Edital nº 10/2015/PROPEX/IFS – PIBEX; 
Edital nº 11/2015/PROPEX/IFS – IFSTec – Pré-Incubação; 
Edital nº 12/2015/PROPEX/IFS – Cursos de Extensão; 
Edital nº 13/2015/PROPEX/IFS – PIBIC; 
Edital nº 14/2015/PROPEX/IFS – PIBIC JR; 
Edital nº 15/2015/PROPEX/IFS – PIBITI; 
Edital nº 16/2015/PROPEX/IFS – PPTAE; 
Consulta ao Sispubli; 
Memorando Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI; 
Processo nº 23060.00****/2017-01. 

b) Fato: 
Os editais da  PROPEX, na seção “Dos Compromissos e Obrigações”, estabelecem que 
os resultados finais dos projetos de pesquisa e extensão, sob a forma de artigo científico 
completo ou resumo expandido, deverão submeter obrigatoriamente nos eventos 
descritos a seguir: 

“Submeter os resultados finais, juntamente com o Aluno Bolsista, sob 
a forma de artigo científico completo ou resumo expandido 
obrigatoriamente na SEMEXT 2016 participando das atividades 
programadas, e ainda, no CONNEPI 2016 ou na Revista de Extensão do 
IFS até dezembro de 2016 inserindo comprovante da submissão no 
SISPUBLI até 31/01/2017”. (Editais nº 10/2015 – item 13.1.f; Grifo 
nosso) 
“Submeter os resultados finais, juntamente com o Aluno Bolsista, sob a 
forma de artigo científico completo ou resumo expandido 
obrigatoriamente na SNCT 2016 participando das atividades 
programadas, e ainda, no CONNEPI 2016 ou na Revista Expressão 
Científica do IFS até dezembro de 2016 inserindo comprovante da 
submissão no SISPUBLI”. (Editais nº 11/2015 – item 13.1.f, nº 13/2015 
– item 13.1.f, nº 14/2015 – 11.1.g, nº 15/2015 – 11.1.f, nº 16/2015 – 
item 11.1.f; Grifo nosso) 

Em se tratando do Edital nº 12/2015, no seu item 12.1.e, foi estabelecida a 
obrigatoriedade de apresentação dos cursos de extensão, através de pôster contendo 
fotos na SEMEXT 2016, in verbis: 

12. DOS COMPROMISSOS/OBRIGAÇÕES 
12.1- Do Professor ou Técnico-administrativo Proponente 
e) Apresentar os resultados do curso de extensão, através da 
exposição de pôster contendo fotos na SEMEXT (Semana de Extensão 
Tecnológica do IFS) 2016. (Grifo nosso) 
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No entanto, ao realizar a consulta no Sispubli, não localizamos a comprovação da 
submissão e/ou participação dos projetos listados a seguir nos eventos obrigatórios de 
acordo com o edital para o qual foi selecionado: 

Quadro 23 – Eventos obrigatórios de participação. 

Eventos 

SNCT 2016 
CONNEPI 2016 ou Revista Expressão 

Científica do IFS 
SEMEXT 2016 

1 2 3 

Fonte: Elaborado pela Audint a partir das informações constantes nos editais da PROPEX. 

Quadro 24- Projetos com pendência de participação nos eventos obrigatórios. 

Edital/Programa Projeto 
Comprovantes da 

Submissão  

1 2 3 

10/2015 - PIBEX 
Elaboração de bebida láctea a base de soro se queijo 
de cabra: uma alternativa na redução de impactos 
ambientais no sertão sergipano 

N NA N 

10/2015 - PIBEX 

Análise das condições de abastecimento de água e de 
esgoto sanitário nos povoados Moita Redonda, Brejo, 
Limoeiro, Várzea dos Cágados e Fazenda Grande em 
Lagarto - SE 

S NA N 

10/2015 - PIBEX 
"Potenciais turísticos do médio sertão Sergipano: 
sustentabilidade socioeconômica  e ambiental da 
comunidade local" 

N NA N 

 
10/2015 - PIBEX 

Web Radio Interinstitucional: estreitando a 
comunicação e relações Interpessoais entre Docentes, 
Discentes e a comunidade 

N NA N 

11/2015 – IFSTec 
Pré-Incubação 

Empresa Junior De Produção Agroecológica - 
Agroecoproduções 

N N NA 

12/2015 – Curso de 
Extensão 

Curso de empreendedorismo na comunidade de 
Laranjeiras-SE 

NA NA N 

12/2015 – Curso de 
Extensão 

Ubuntu - uma alternativa Linux como base tecnológica 
para laboratórios educacionais. 

NA NA N 

12/2015 – Curso de 
Extensão 

Marketing pessoal e entrevista de emprego NA NA N 

13/2015 – PIBIC Reuso de Água e Aproveitamento de Águas Pluviais N N NA 

13/2015 – PIBIC Desenvolvimento de Queijo Caprino Defumado S N NA 
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Edital/Programa Projeto 
Comprovantes da 

Submissão  

1 2 3 

13/2015 – PIBIC 
Galeria Respeito: Construindo Uma Memória dos 
Professores De Matemática do IFS 

N N NA 

13/2015 – PIBIC 
Promoção de Educação Científica e Tecnológica por 
meio de Laboratório Virtual 

N N NA 

13/2015 – PIBIC 
Estudo da Variação Granulométrica de Agregado 
Sintético 

S N NA 

14/2015 – PIBIC JR Vida Saudável N N NA 

14/2015 – PIBIC JR 
Determinação dos Parâmetros que Influenciam nas 
Alterações da Tolerância dimensões das Peças 

S N NA 

14/2015 – PIBIC JR Diagnóstico das Tipologias Edilícias N N NA 

15/2015 -PIBITI 
Previsão de Arrecadação De Icms No Estado De 
Sergipe Utilizando Técnicas De Aprendizado De 

N N NA 

15/2015 - PIBITI 
Dimensionamento Da Infraestrutura Em Concreto 
Armado E Alvenaria De Pedra Para Edificações 

N N NA 

15/2015 - PIBITI 
Uma Rede De Sensores Para Monitoramento De 
Laboratórios De Informática Com Vistas A Prover 

S N NA 

15/2015 - PIBITI 
Desenvolvimento De Dispositivo Multipropósito Para 
Telemetria Via Rede Gsm De Sistemas De 

N N NA 

15/2015 - PIBITI 
Compostagem - Transformando Material Orgânico Em 
Adubo 

N N NA 

15/2015 - PIBITI 
Eficiência Energética Na Computação Uma 
Contribuição Para O Ifs Sustentável 

N N NA 

16/2015 - PPTAE 
Assistência Estudantil Em Foco: A Pesquisaação 
 

S N NA 

16/2015 -PPTAE 
Inovar - Núcleo Estudantil De Inovação Tecnológica Do 
IFS-Campus Lagarto 

N N NA 

Fonte: Elaborado pela Audint a partir de informações disponibilizadas no Sispubli e Editais da PROPEX. 

NOTA:  
S: Documento foi apresentado. 
N: Documento não foi apresentado. 
NA: Não se aplica, pois o documento não foi exigido. 
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Ainda, de acordo com os editais, na seção “Dos Compromissos e Obrigações”, casos os 
requisitos e compromissos assumidos no edital não sejam cumpridos, o Orientador 
deverá proceder a devolução ao IFS dos valores recebidos, senão vejamos: 

“Devolver ao IFS os valores recebidos caso os requisitos e 
compromissos assumidos neste Edital não sejam cumpridos”. (Editais 
nº 10/2015 – item 13.1.h, nº 11/2015 – 13.1.h, nº 12/2015 – item 
13.1.f, nº 13/2015 – item 13.1.h, nº 14/2015 – item 11.1.i, nº 15/2015 
– item 11.1h e nº 16/2015 – item 11.1.h; (grifo nosso) 

Apesar de constar nos editais tais obrigações, observamos que as mesmas não foram 
cumpridas pelos Orientadores dos projetos acima listados, no que se referem tanto a 
submissão dos trabalhos nos eventos obrigatórios, como também da devolução dos 
valores, caso os requisitos e compromissos assumidos não sejam cumpridos. 

c) Causa: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles internos adequados 
acompanhamento quanto a submissão dos artigos científicos nos eventos obrigatórios. 

d) Manifestação da Unidade: 
Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, encaminhado através do Memorando 
Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI, a Gestão apresentou resposta através do Processo 
nº 23060.00****/2017-01, nos seguintes termos: 

“Os trabalhos não enviados ao CONNEPI se deve a não disponibilização de diárias e 
passagens a todos os autores de projetos, ficando o Orientador em situação difícil para 
arcar com suas despesas e as despesas dos orientados. No caso da Revista Expressão 
Científica a mesma não foi lançada na sua versão impressa até o momento, tendo sido 
apenas lançada a versão online em 2016, não comtemplando os artigos dos editais 
PROPEX, visto que estamos no aguardo da indexação da mesma, como existe a 
possibilidade de não poder mais submeter seu trabalho em uma revista indexada (pois 
os artigos só podem ser submetidos uma única vez), por isso, não é mais obrigatório 
desde 2015 a submissão de trabalhos no Connepi, e nem na revista, até indexação da 
mesma. 

Quanto a SNCT e SEMEXT, os trabalhos são submetidos a avaliações e nem todos são 
aprovados para serem apresentados no evento. Outra situação é quando o Orientador 
vai se inscrever, ele faz a inscrição no Congresso e acha que já se inscreveu nos dois 
eventos, não fazendo mais nos eventos referentes a pesquisa, bem como também no 
evento da extensão, devido o sistema não disponibilizar de forma lógica os 
procedimentos de inscrição em todos os eventos. Sendo assim os projetos que não 
ficarem nessa situação sofrerão restrições para não participar nos eventos que tiverem 
pendência. 

OBS: PROJETOS INSCRITOS NA SEMEXT 2016 
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O projeto foi apresentado sim na SEMEXT eis a comprovação, visto que são trabalhos 
resultantes do projeto. 

 

 

 

 

 

OBS: o trabalho está correto, pois não é necessário repetir o mesmo título do projeto de 
pesquisa e sim apresentar um trabalho que seja resultado do projeto de pesquisa. 
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OBS: o trabalho está correto, pois não é necessário repetir o mesmo título do projeto de 
pesquisa e sim apresentar um trabalho que seja resultado do projeto de pesquisa. O 
projeto que deu origem ao trabalho também faz referência ao potencial artístico de 
Nossa Senhora das Dores. 

 

OBS: fez a inscrição em um evento achando que também seria para a SEMEXT, quando 
percebeu já tinha passado o evento. O sistema de inscrição posto é complexo, por isso 
há a necessidade de mudança para que as inscrições se dê com procedimentos mais 
lógicos e que nos editais se explique claramente. 

Nesse sentido já foi comentado para melhorar esse procedimento no sistema, pois 
muitos não entediam esse procedimento, como também o sistema ficava falhando. 
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Conforme explicado anteriormente não foi disponibilizado diárias ou ajuda de custo 
para este projeto participar do CONNEPI, enfatizando também por questões éticas onde 
um trabalho aprovado num evento não pode ser submetido para outro evento. Por isso 
que hoje a participação no CONNEPI é optativa. 

Quanto ao SNCT o Orientador está procurando mais comprovação, mas ele participou 
com um resultado do projeto colocando o orientado para apresentar. Teve aprovação 
de trabalho em outro evento de maior relevância. 

É necessário corrigir o edital do IFSTEC para não ficar nessas situações compatibilidade 
de obrigatoriedade. 
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Para os Cursos de Extensão não tem a opção no sistema para você apresentar na 
SEMEXT, e sim tem a opção para inscrição para realização de mini curso, então os 
resultados dos cursos de extensão foram apresentados na SEMEXT na forma geral em 
análise de dados pelos diretores de departamentos. Somente os projetos de extensão é 
que são disponibilizados acesso a inscrição e apresentação de trabalho na SEMEXT. 
Portanto não tem a opção específica de inscrição. 

Portanto foi solicitado a retificação dos editais dos cursos de extensão ou retificação do 
sistema para atender essa especificidade. 
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Para os Cursos de Extensão não tem a opção no sistema para apresentar na SEMEXT, e 
sim tem a opção para inscrição para realização de mini curso, então os resultados dos 
cursos de extensão foram apresentados na SEMEXT na forma geral em análise de dados 
pelos diretores de departamentos. Somente os projetos de extensão é que são 
disponibilizados acesso a inscrição e apresentação de trabalho na SEMEXT. Portanto não 
tem a opção específica de inscrição. 

Portanto foi solicitado a retificação dos editais dos cursos de extensão ou retificação do 
sistema para atender essa especificidade. 

 

Para os Cursos de Extensão não tem a opção no sistema para você apresentar na 
SEMEXT, e sim tem a opção para inscrição para realização de mini curso, então os 
resultados dos cursos de extensão foram apresentados na SEMEXT na forma geral em 
análise de dados pelos diretores de departamentos. Somente os projetos de extensão é 
que são disponibilizados acesso a inscrição e apresentação de trabalho na SEMEXT. 
Portanto não tem a opção específica de inscrição. 

Portanto foi solicitado a retificação dos editais dos cursos de extensão ou retificação do 
sistema para atender essa especificidade. 

 

Como muitos tiveram problema, devido a falhas no sistema, bem como excesso de 
trabalhos a apresentar, o referente trabalho, segundo o autor foi apresentado na forma 
de Banner, devido à grande quantidade de trabalhos a serem apresentados pelo autor 
no evento. 
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PROJETOS INSCRITOS NA SNCT CONGRESSO INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Conforme explicado anteriormente não foi disponibilizado diárias ou ajuda de custo 
para este projeto participar do CONNEPI, enfatizando também por questões éticas onde 
um trabalho aprovado num evento não pode ser submetido para outro evento. Por isso 
que hoje a participação no CONNEPI é optativa. 
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Foi solicitado ao Orientador os comprovantes nos eventos que procedeu o seguinte 
esclarecimento: que não teve diárias para o CONNEPI, visto que já tinha tomado 
prejuízo no anterior. 

Na SNCT teve problema na submissão, justificando também através de email. 

 

 

Conforme explicado anteriormente não foi disponibilizado diárias ou ajuda de custo 
para este projeto participar do CONNEPI, enfatizando também por questões éticas onde 
um trabalho aprovado num evento não pode ser submetido para outro evento. Por isso 
que hoje a participação no CONNEPI é optativa. 
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O orientador está providenciando os documentos. 

 

  

Conforme explicado anteriormente não foi disponibilizado diárias ou ajuda de custo 
para este projeto participar do CONNEPI, enfatizando também por questões éticas onde 
um trabalho aprovado num evento não pode ser submetido para outro evento. Por isso 
que hoje a participação no CONNEPI é optativa. 

Há a necessidade de adequação dos editais do Pibic jr, referente a essa obrigação. 

 

O orientador teve problema na submissão devido ao excesso de trabalho. 

Conforme explicado anteriormente não foi disponibilizado diárias ou ajuda de custo 
para este projeto participar do CONNEPI, enfatizando também por questões éticas onde 
um trabalho aprovado num evento não pode ser submetido para outro evento. Por isso 
que hoje a participação no CONNEPI é optativa. 

Há a necessidade de adequação dos editais do Pibic jr, referente a essa obrigação. 

 

Conforme explicado anteriormente não foi disponibilizado diárias ou ajuda de custo 
para este projeto participar do CONNEPI, enfatizando também por questões éticas onde 
um trabalho aprovado num evento não pode ser submetido para outro evento. Por isso 
que hoje a participação no CONNEPI é optativa. 
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Há a necessidade de adequação dos editais do Pibic jr, referente a essa obrigação. 

 

Conforme explicado anteriormente não foi disponibilizado diárias ou ajuda de custo 
para este projeto participar do CONNEPI, enfatizando também por questões éticas onde 
um trabalho aprovado num evento não pode ser submetido para outro evento. Por isso 
que hoje a participação no CONNEPI é optativa. 

Há a necessidade de adequação dos editais do Pibic jr, referente a essa obrigação, 
porque diante de um limite de trabalho aceito no evento essa obrigatoriedade para o 
Pibic jr deve ser opcional. 

 

O Orientador apresentou sim o trabalho, justificando através de certificado. 

 

Conforme explicado anteriormente não foi disponibilizado diárias ou ajuda de custo 
para este projeto participar do CONNEPI, enfatizando também por questões éticas onde 
um trabalho aprovado num evento não pode ser submetido para outro evento. Por isso 
que hoje a participação no CONNEPI é optativa. 
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Conforme explicado anteriormente não foi disponibilizado diárias ou ajuda de custo 
para este projeto participar do CONNEPI, enfatizando também por questões éticas onde 
um trabalho aprovado num evento não pode ser submetido para outro evento. Por isso 
que hoje a participação no CONNEPI é optativa. 

Quanto a SNCT o orientador está providenciando as comprovações. 

 

O Orientador fez a inscrição sim no evento. 

 

 

Conforme explicado anteriormente não foi disponibilizado diárias ou ajuda de custo 
para este projeto participar do CONNEPI, enfatizando também por questões éticas onde 
um trabalho aprovado num evento não pode ser submetido para outro evento. Por isso 
que hoje a participação no CONNEPI é optativa. 

 

O trabalho foi aprovado em evento de maior relevância o que fortalece o crescimento 
da instituição, e por questão de ética não pode ser aprovado em outro. 
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Há a necessidade de adequação dos editais quanto a essa situação. 

 

O orientador esclareceu que estava de licença a capacitação em outro estado no 
período de acontecimento do evento o que geraria um conflito de exigibilidade 
presencial, sendo assim está providenciando a documentação necessária. 

 

O orientador está providenciando a documentação necessária. 

Conforme explicado anteriormente não foi disponibilizado diárias ou ajuda de custo 
para este projeto participar do CONNEPI, enfatizando também por questões éticas onde 
um trabalho aprovado num evento não pode ser submetido para outro evento. Por isso 
que hoje a participação no CONNEPI é optativa. 
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Conforme explicado anteriormente não foi disponibilizado diárias ou ajuda de custo 
para este projeto participar do CONNEPI, enfatizando também por questões éticas onde 
um trabalho aprovado num evento não pode ser submetido para outro evento. Por isso 
que hoje a participação no CONNEPI é optativa. 

 

Conforme explicado anteriormente não foi disponibilizado diárias ou ajuda de custo 
para este projeto participar do CONNEPI, enfatizando também por questões éticas onde 
um trabalho aprovado num evento não pode ser submetido para outro evento. Por isso 
que hoje a participação no CONNEPI é optativa. 

Quanto a SNCT o orientador está providenciando os documentos. 

Para os Cursos de Extensão não tem a opção no sistema para você apresentar na 
SEMEXT, e sim tem a opção para inscrição para realização de mine curso, então os 
resultados dos cursos de extensão eles foram apresentados na SEMEXT de forma geral 
em análise de dados pelos diretores de departamento. Somente os projetos de extensão 
é que são disponibilizados acesso a inscrição e apresentação de trabalho na SEMEXT”. 

e) Análise da Manifestação: 
A resposta da Gestão corrobora o achado de auditoria uma vez que solicitou a 
comprovação da submissão dos Artigos Científicos nos eventos obrigatórios 
relacionados no edital ao qual o projeto está vinculado somente após o envio do 
Relatório Preliminar de Auditoria. 

Cumpre registrar que em sua manifestação, a PROPEX informou a existência de 
limitações do sistema Sispubli para submissão dos resultados dos trabalhos nos eventos 
internos do IFS, não sendo disponibilizada a possibilidade de inscrição em cada evento 
isolado, sendo necessário que a PROPEX promova as devidas correções para que os 
pesquisadores e extensionistas tenham a possibilidade de realizar o cadastro no evento 
a qual é obrigatória a sua participação, ou até em mais de um evento interno quando for 
o caso. 

Ainda, conforme manifestação da PROPEX “para os Cursos de Extensão não tem a opção 
no sistema para você apresentar na SEMEXT, e sim tem a opção para inscrição para 
realização de minicurso, então os resultados dos cursos de extensão foram 
apresentados na SEMEXT na forma geral em análise de dados pelos diretores de 
departamentos”. A PROPEX também informou que “somente os projetos de extensão é 
que são disponibilizados acesso a inscrição e apresentação de trabalho na SEMEXT. 
Portanto não tem a opção específica de inscrição”. 
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Em que pese a manifestação quanto a não possibilidade de inscrição dos cursos de 
extensão na SEMEXT por limitações do sistema Sispuli, a mesma não apresentou a 
comprovação de participação dos projetos listados na constatação na SEMEXT 2016, 
conforme estabelece o item 12.1.e do Edital nº 12/2015. No entanto, segundo a 
resposta da PROPEX, “eles foram apresentados na SEMEXT de forma geral em análise de 
dados pelos diretores de departamento” . 

Quanto a ausência de participação no CONNEPI 2016 e Revista Expressão Científica, a 
PROPEX trouxe os seguintes esclarecimentos: 

Os trabalhos não enviados ao CONNEPI se deve a não 
disponibilização de diárias e passagens a todos os autores de 
projetos, ficando o Orientador em situação difícil para arcar com suas 
despesas e as despesas dos orientados. No caso da Revista Expressão 
Científica a mesma não foi lançada na sua versão impressa até o 
momento, tendo sido apenas lançada a versão online em 2016, não 
comtemplando os artigos dos editais PROPEX, visto que estamos no 
aguardo da indexação da mesma, como existe a possibilidade de não 
poder mais submeter seu trabalho em uma revista indexada (pois os 
artigos só podem ser submetidos uma única vez), por isso, não é mais 
obrigatório desde 2015 a submissão de trabalhos no Connepi, e nem 
na revista, até indexação da mesma. (Grifo nosso) 

Desse modo, apesar da informação da PROPEX de que não é mais obrigatório, desde 
2015 a submissão de trabalhos no Connepi, e nem na revista Expressão Científica, não 
foi possível identificar no site da PROPEX o edital que retificou tal modificação da regra 
de submissão. No entanto analisando os editais dos anos 2016 e 2017 foi possível 
perceber a alteração da obrigatoriedade quanto a submissão dos resultados dos 
trabalhos em eventos, sendo obrigatória somente a participação nos eventos internos 
do IFS. 

Impende ressaltar que o Regimento Geral do IFS, aprovado pela Resolução nº 
52/2011/CS/IFS, em seu art. 19, inciso VIII, estabelece que compete ao Pró-Reitor de 
Pesquisa e extensão promover e supervisionar a divulgação dos resultados obtidos 
através dos projetos de pesquisa e extensão junto a comunidade interna e externa do 
IFS, senão vejamos: 

Art. 19 (...) 
VIII - promover e supervisionar a divulgação junto às comunidades 
interna e externa dos resultados obtidos através dos projetos de 
pesquisa e de extensão; 

Desse modo, cabe a PROPEX a devida promoção e supervisão da divulgação dos 
resultados dos projetos de pesquisa e extensão realizados com recursos financeiros 
oriundos do orçamento do IFS, devendo assim fazê-lo de forma tempestiva.   
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Ademais, através do processo nº 23060.00****/2017-01, encaminhado pela PROPEX em 
Resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, foram apresentados documentos que 
comprovam a participação dos pesquisadores nos eventos internos ou em eventos de 
maior relevância, às fl. 38 a 46. 

Da análise da documentação apresentada pela PROPEX, como também da consulta 
realizada no Sispubli em 29/08/2017 e diante dos esclarecimentos trazidos pela PROPEX, 
considerando que os projetos foram dispensados da submissão ao CONNEPI 2016 e 
Revista Expressão Científica pela PROPEX, restaram pendentes de comprovação de 
participação nos eventos obrigatórios do IFS (SNCT/2016 e SEMEXT/2016) os projetos 
abaixo elencados: 

Quadro 25- Projetos com Pendência de Comprovação de Participação nos Eventos Obrigatórios após 
análise da resposta da PROPEX ao Relatório Preliminar. 

Edital/Programa Projeto 

11/2015 – IFSTec 
Pré- Incubação 

Empresa Junior De Produção Agroecológica - Agroecoproduções 

13/2015 – PIBIC Reuso de Água e Aproveitamento de Águas Pluviais 

13/2015 – PIBIC 
Promoção de Educação Científica e Tecnológica por meio de 
Laboratório Virtual 

14/2015 – PIBIC JR Vida Saudável 

15/2015 - PIBITI 
Dimensionamento Da Infraestrutura Em Concreto Armado E 
Alvenaria De Pedra Para Edificações 

15/2015 - PIBITI Compostagem - Transformando Material Orgânico Em Adubo 

15/2015 - PIBITI 
Eficiência Energética Na Computação Uma Contribuição Para O Ifs 
Sustentável 

16/2015 -PPTAE 
Inovar - Núcleo Estudantil De Inovação Tecnológica Do IFS-Campus 
Lagarto 

Fonte: Elaborado pela Audint a partir de Consulta ao Sispubli e análise do processo nº 23060.00****/2017-
01. 

Dessa forma, as manifestações apresentadas pela Gestão não foram suficientes para 
afastar o achado de auditoria, ficando a constatação mantida nos mesmos termos. 

f) Riscos e efeitos: 
Descumprimento das normas dos editais quanto a apresentação dos resultados das 
atividades dos projetos de pesquisa e extensão em eventos científicos, podendo 
restringir a divulgação produção científica do IFS junto à comunidade científica, como 
também contribuir para inexecução do Plano de Trabalho. 

Recomendação 001: 
Envidar esforços para fazer cumprir as disposições quanto à submissão dos resultados 
produzidos pelos projetos de pesquisa e extensão junto à eventos científicos 
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estabelecidos nos respectivos editais do programa para o qual o projeto foi selecionado. 

Recomendação 002:   
Apresentar os comprovantes de participação nos eventos obrigatórios e, caso não 
existam, proceder o ressarcimento ao erário. 

CONSTATAÇÃO 020: 
Pagamento de despesas fora do período de execução do projeto. 

a) Evidências: 
Lei nº 8.666/93; 
Lei nº 12.527/2011; 
Edital nº 13/2015/PROPEX/IFS – PIBIC; 
Edital nº 14/2015/PROPEX/IFS – PIBIC JR; 
Edital nº 15/2015/PROPEX/IFS - PIBITI; 
Edital nº 16/2015/PROPEX/IFS - PPTAE; 
Consulta a Prestação de Contas dos Projetos no Sispupli; 
Memorando Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI; 
Processo nº 23060.00****/2017-01. 

b) Fato: 
De acordo com o item 7.b, do Edital nº 14/2015 – PIBIC JR, da seção “Dos valores, 
duração, quantidade de bolsas e Auxílio Financeiro” os valores recebidos a título de 
Auxílio Financeiro serão utilizados exclusivamente para custear as despesas do projeto, 
obedecendo o prazo de vigência para o término da execução do projeto, senão vejamos: 

7. DOS VALORES, DURAÇÃO, QUANTIDADE DE BOLSAS E AUXÍLIO 
FINANCEIRO 
(...) 
b) Será disponibilizado para cada projeto selecionado cota única de 
Auxílio Financeiro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para 
custear, exclusivamente, despesas do projeto com material de 
consumo, material permanente e prestação de serviços de pessoas 
jurídicas, obedecendo o prazo de vigência para o término da 
execução do projeto previsto no item 6 (Cronograma). (Grifo nosso) 

Essas disposições também são encontradas nos editais nº 13/2015 (9.b), 15/2015 (7.6.i e 
7.c.i) e 16/2015 (7.b). 

Complementarmente, o Anexo 7, “Orientações para Utilização do Auxílio Financeiro” 
dos Editais da PROPEX, no item 2, disponibilizados nos Editais nº 13/2015, 14/2015, 
15/2015 e 16/2015, estabelece que é vedado o pagamento de despesas realizadas antes 
do início do projeto, como também despesas posteriores ao prazo estipulado para 
execução dos recursos financeiros, in verbis: 
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2- É VEDADA A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DO 
AUXÍLIO FINANCEIRO PARA: 
Pagamento de despesas realizadas em data anterior ao início do 
projeto, bem como de despesas posteriores ao término da vigência 
deste Edital; (Grifo nosso) 

De acordo com os cronogramas dos Editais o “Início da Execução dos Projetos” seria dia 
01/09/2015 e o “Término da Execução do Projeto, do uso do Auxílio Financeiro e da 
Concessão das Bolsas previstas” seria dia 31/08/2016. 

No entanto, ao consultarmos as prestações de contas dos projetos de pesquisa e 
extensão que compõem a amostra selecionada, objeto dessa auditoria, pudemos 
constatar a existência de realização de despesas em períodos anterior e posterior ao 
prazo disposto no Cronograma do edital ao qual o projeto está vinculado, conforme 
tabela a seguir:  

Tabela 5 – Demonstrativo de despesas realizadas em período anterior ou posterior ao período de execução 
do projeto. 

Edital / 
Programa 

 
Orientador 

Projeto 
Documento 

Fiscal 

Data do 
Documento 

Fiscal 

Valor 
(R$) 

13/2015 
–  

PIBIC 

 
M. J. S. 

(SIAPE 121****) 

Promoção de 
Educação Científica e 
Tecnológica por Meio 
de Laboratório Virtual 

NF. 2027 17/10/2016 1.893,13 

NF. 187 13/10/2016 1023,49 

NF. 43857 17/10/2016 247,00 

14/2015 
–  

PIBIC JR 

 
L. S. S. 

(SIAPE 156****) 

Diagnóstico das 
Tipologias Edilícias 

NF. 998 27/09/2016 40,00 

COO 004121 27/09/2016 40,00 

NF. 999 29/09/2016 40,00 

COO 004281 14/10/206 13,24 

15/2015 - 
PIBITI 

 
J. A. A. F. 

(SIAPE 216****) 

Previsão de 
Arrecadação De Icms 
No Estado de Sergipe 

Utilizando Técnicas De 
Aprendizado 

 
 

COO 083251 26/08/2015 69,99 

NF 19.295 23/08/2015 126,90 

NF 4732010 14/09/2016 99,90 

15/2015 -
PIBITI 

 
R. A. C. R. 

(SIAPE 169****) 

Uma Rede De 
Sensores Para 

Monitoramento De 
Laboratórios De 
Informática Com 
Vistas A Prover 

COO 075804 27/09/2016 70,50 

NF 93340 20/08/2015 104,80 

15/2015 - 
PIBITI 

 
R. S. C. 

Dimensionamento Da 
Infraestrutura Em 

NF 11052710 12/09/2016 86,88 
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Edital / 
Programa 

 
Orientador 

Projeto 
Documento 

Fiscal 

Data do 
Documento 

Fiscal 

Valor 
(R$) 

(SIAPE 108****) Concreto Armado E 
Alvenaria De Pedra 

Para Edificações 
NF 902 07/10/2016 130,00 

16/2015 - 
PPTAE 

R. O. M. 
(SIAPE 195****) 

Assistência Estudantil 
Em Foco: A Pesquisa-

ação 

NF. 32107 26/09/2016 380,82 

NF. 1371 16/10/2016 91,00 

TOTAL GERAL 4.457,65 

Fonte: Elaborado pela Audint a partir de informações disponibilizadas no Sispubli. 

Diante das informações apresentadas na tabela acima, constatamos o pagamento de 
despesas fora do período de execução estabelecido no Cronograma do Edital, o que se 
constitui uma irregularidade, cujo somatório dos valores de todos os projetos perfazem 
um total de R$ 4.457,65 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e 
cinco centavos). 

c) Causa: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles internos adequados para 
acompanhamento das despesas executadas nos projetos de pesquisa e extensão. 

d) Manifestação da Unidade: 
Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, encaminhado através do Memorando 
Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI, a Gestão apresentou resposta através do Processo 
nº 23060.00****/2017-01, nos seguintes termos: 

“Pagamento de despesas fora do período de execução do projeto. 

 

Enfatizando que o pagamento do auxílio projeto só ocorreu no dia 03 de fevereiro de 
2016, desorganizando o planejamento do projeto, um atraso de quase 6 meses. 
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Nesse sentido foi estabelecido a prorrogação do projeto (17/11/2016), com alteração do 
prazo final no sistema para que os mesmos não fossem prejudicados nos seus 
resultados, sendo assim as notas estão dentro da vigência do projeto. 
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Enfatizando que o pagamento do auxílio projeto só ocorreu no dia 03 de fevereiro de 
2016, desorganizando o planejamento do projeto, um atraso de quase 6 meses. 

 

Nesse sentido foi estabelecido a prorrogação do projeto (09/11/2016), com alteração do 
prazo final no sistema para que os mesmos não fossem prejudicados nos seus 
resultados, sendo assim as notas estão dentro da vigência do projeto. 
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As notas estão dentro da vigência do projeto, visto que o primeiro resultado foi no dia 
17 de agosto, sendo assim os orientadores já podiam fazer compras se quisessem. 

No entanto, o professor refez a prestação de contas com outras notas. 
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Como também no sistema informava o dia 18 de agosto para início da bolsa. 
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As notas estão dentro da vigência do projeto, visto que o primeiro resultado foi no dia 
17 de agosto, sendo assim os orientadores já podiam fazer compras se quisessem. 
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Como também no sistema informava o dia 18 de agosto para início da bolsa. 
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As notas estão dentro da vigência do projeto, visto que o primeiro resultado foi no dia 
17 de agosto, sendo assim os orientadores já podiam fazer compras se quisessem. O 
prazo final 17 de novembro de 2016. 
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Como também no sistema informava o dia 18 de agosto para início da bolsa. 

mailto:audint@ifs.edu.br


                                                          RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 005/2017 

AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO. 

 

145 
Rua Francisco Portugal, 150, Salgado Filho. CEP: 49020-390 - Aracaju/SE 

Tel.: (79) 3711-1854/1880, email: audint@ifs.edu.br 

 

 

 

A notas estão na vigência do projeto conforme o início da execução (09/08/2015) e fnal 
da execução conforme a prorrogação do atraso do pagamento do auxílio projeto, 
alterado para o dia 09 de novembro de 2016 para não prejudicar os resultados do 
projeto, devido ao atraso do pagamento do auxílio em 03 de fevereiro de 2016. 
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Portanto, os atrasos dos pagamentos dos auxílios projetos e bolsas dos alunos 
prejudicaram bastante a programação da execução dos projetos, fazendo com que os 
orientadores estabelecessem estratégias para obtenção dos resultados esperados 
dentro das condições e dificuldades ocorridas”. 
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e) Análise da Manifestação: 
A resposta apresentada pela Gestão corrobora o achado de auditoria uma vez que 
reconhece a realização de despesas em datas anteriores ou posteriores ao período de 
01/09/2015 a 31/08/2016, período de execução do auxílio financeiro a pesquisador, 
conforme estabelecem os editais da PROPEX. 

Impende destacar o posicionamento da PROPEX extraído da resposta apresentada ao 
Relatório Preliminar de Auditoria, através do processo nº 23060.00****/2017-01, fls. 46 
a 53, in verbis: 

“Enfatizando que o pagamento do auxílio projeto só ocorreu no dia 
03 de fevereiro de 2016, desorganizando o planejamento do projeto, 
um atraso de quase 6 meses. 
Nesse sentido foi estabelecido a prorrogação do projeto 
(17/11/2016), com alteração do prazo final no sistema para que os 
mesmos não fossem prejudicados nos seus resultados, sendo assim as 
notas estão dentro da vigência do projeto. 
As notas estão dentro da vigência do projeto, visto que o primeiro 
resultado foi no dia 17 de agosto, sendo assim os orientadores já 
podiam fazer compras se quisessem. 
Como também no sistema informava o dia 18 de agosto para início da 
bolsa. 
As notas estão dentro da vigência do projeto, visto que o primeiro 
resultado foi no dia 17 de agosto, sendo assim os orientadores já 
podiam fazer compras se quisessem. O prazo final 17 de novembro de 
2016. 
A notas estão na vigência do projeto conforme o início da execução 
(09/08/2015) e final da execução conforme a prorrogação do atraso 
do pagamento do auxílio projeto, alterado para o dia 09 de 
novembro de 2016 para não prejudicar os resultados do projeto, 
devido ao atraso do pagamento do auxílio em 03 de fevereiro de 
2016”. (Grifo nosso) 

 
Em que pese as justificativas da PROPEX quanto o atraso do pagamento do auxílio 
financeiro, onde o mesmo foi realizado em 03 de fevereiro de 2016, e em virtude disso 
ter sido concedida prorrogação no sistema Sispubli, conforme prints de telas 
apresentadas às fls. 47, 47v, 49, 50v, 52 e 53, não foram localizados no site da PROPEX 
os editais que retificaram o cronograma alterando o prazo final para 17/11/2016 (PIBIC, 
PIBITI) ou 09/11/2016 (PIBIC JR).  
 
Em se tratando da data de início da execução financeira dos projetos de pesquisa e 
extensão, o edital sofreu alteração pela PROPEX em 20 de julho de 2015, no qual a data 
de início da execução dos projetos passou a ser o dia 01/09/2015, não podendo então 
ser considerada a data de 09/08/2015, uma vez que essa foi alterada e publicada sua 
alteração. 
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Ademais, quanto ao caso em que o docente apresentou/substituiu as notas fiscais, 
destaca-se a manifestação da Gestão quanto as notas fiscais do projeto “Previsão de 
Arrecadação de ICMS No Estado de Sergipe Utilizando de Técnicas de Aprendizado”, à fl. 
48 do processo nº 23060.00****/2017-01, onde informa que “as notas fiscais 
apresentadas pelo orientador em sua prestação de contas estão dentro da vigência do 
projeto, visto que o primeiro resultado foi no dia 17 de agosto, sendo assim os 
orientadores já podiam fazer compras se quisessem”. A PROPEX ainda informou que “ o 
professor refez a prestação de contas com outras notas”. 

Com o intuito de comprovar a informação apresentada pela PROPEX quanto à 
substituição das notas ficais realizada no Sispubli pelo orientador, foi realizada consulta 
no dia 29/08/2017, onde foi possível identificar que houve uma atualização realizada no 
dia 18/08/2017 no campo “Relatórios Finais” para o projeto “Previsão de Arrecadação 
de ICMS No Estado de Sergipe Utilizando de Técnicas de Aprendizado”, demonstrada na 
Figura a seguir.: 

Figura 2 – Print da Consulta ao Relatório Final do Projeto  “Previsão de Arrecadação de ICMS No Estado de 
Sergipe Utilizando de Técnicas de Aprendizado de Máquina” 

 

Fonte: Consulta ao Sispubli. 

Da análise da Prestação de Contas desse projeto, em 29/08/2017, foi possível constatar 
a inserção da Nota Fiscal nº 00020810, datada de 08/08/2016, no valor de R$ 99,81 
referente a aquisição do livro Data Mining 2ª Edição. Em consulta ao Módulo Patrimônio 
do SIPAC, realizada também em 29/08/2017, não foi localizado o registro do patrimônio 
do mesmo, cabendo a PROPEX providenciar o tombamento do bem adquirido, cuja Nota 
Fiscal foi apresentada como comprovação de execução do auxílio financeiro, no 
patrimônio do IFS. 
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Desse modo, as modificações realizadas e relatadas pela PROPEX foram realizadas sem 
que houvesse alteração e publicação do edital retificador, o que fragiliza os controles 
internos e a transparência dos processos de seleção de projetos de pesquisa e extensão 
no âmbito do IFS. 

Cumpre registrar, que de acordo com a Lei de Acesso a informação, Lei nº 12.527/2011, 
em seu art. 8º, é dever dos órgãos públicos promover, independentemente de 
requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso de informações de interesse 
coletivo ou geral por eles produzidas, senão vejamos: 

Art. 8o  É dever dos órgãos e entidades públicas promover, 
independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil 
acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse 
coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. (Grifo nosso) 

Ainda, de acordo com o art. 21, da Lei nº 8.666/93, em seu parágrafo 4º, qualquer 
modificação de edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, 
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, in verbis: 

Art. 21 (...) 
§ 4o  Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma 
forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não 
afetar a formulação das propostas. (Grifo nosso). 

Ressalta-se que os dispositivos legais acima citados visam cumprir o princípio da 
publicidade dos atos administrativos, como também o princípio da transparência da 
administração pública. 

Nesse sentido, as alterações realizadas pela PROPEX em seus editais devem estar 
alinhadas a esses princípios, devendo qualquer alteração em seus editais ser objeto de 
ampla publicidade por parte da PROPEX na forma em que se deu inicialmente a 
divulgação do Edital, atribuindo legalidade aos seus atos. 

Diante do exposto, as despesas realizadas em período anterior ou posterior ao período 
de 01/09/2015 a 31/08/2016, foram realizadas em descumprimento aos cronogramas 
dos editais da PROPEX formalmente retificados e divulgados, portanto devendo a 
PROPEX providenciar o ressarcimento ao erário desses valores. 

Dessa forma, as manifestações apresentadas pela Gestão não foram suficientes para 
afastar o achado de auditoria, ficando a constatação mantida nos mesmos termos. 

f) Riscos e efeitos: 
Realização de despesa fora do período de execução estabelecido no edital, podendo 
causar prejuízo ao Erário. 
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Recomendação 001: 
Promover ampla divulgação das alterações dos editais de seleção de projetos de 
pesquisa e extensão, utilizando a mesma forma pelos quais foram divulgados 
inicialmente, especialmente quanto ao cronograma de execução dos recursos 
financeiros. 

Recomendação 002: 
Estabelecer nos editais de seleção da PROPEX que as aquisições realizadas fora dos 
períodos de execução, contidos nos cronogramas, sejam desconsideradas, devendo o 
servidor devolver os recursos recebidos. 

CONSTATAÇÃO 021: 
Ausência de notas fiscais que comprovem a utilização do recurso financeiro. 

a) Evidências: 
Constituição Federal/88; 
Edital nº 10/2015/PROPEX/IFS – PIBEX; 
Edital nº 15/2015/PROPEX/IFS – PIBITI; 
Prestação de contas disponibilizadas no Sispubli; 
Memorando Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI; 
Processo nº 23060.00****/2017-01. 

b) Fato: 
De acordo com os editais de seleção de projetos da PROPEX, na seção “Dos Valores, 
Duração, Quantidade de Bolsas e Auxílio Financeiros”, o Orientador dos projetos de 
pesquisa e extensão selecionado fará jus ao recebimento de auxílio financeiro para 
custear as despesas do projeto com material de consumo, material permanente e 
prestação de serviços de pessoas jurídicas, como podemos ver no Edital nº 10/2015: 

Edital nº 10/2015 - PIBEX 
9. DOS VALORES, DURAÇÃO, QUANTIDADE DE BOLSAS E AUXÍLIO 
FINANCEIRO 
(...) 
b) Para os projetos institucionais aprovados por servidores docentes 
Orientadores será destinado pagamento de: 
i. Cota única de Auxílio Financeiro no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) 
para custear, exclusivamente, despesas do projeto com material de 
consumo, material permanente e prestação de serviços de pessoas 
jurídicas, conforme Anexo 7, a ser utilizado até o prazo para execução 
do projeto previsto no item 6 deste edital; (Grifo nosso) 

Ainda, de acordo com os editais da PROPEX, na seção “Dos Relatórios, Prestação de 
Contas, Artigo e Poster”, ao final da execução do projeto, quando da apresentação do 
relatório final, deve ser realizada a prestação de contas do valor recebido, com a 
apresentação do formulário de prestação de contas e notas fiscais referente ao valor 
recebido pelo orientador, e caso não seja apresentado no prazo estabelecido o 
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Orientador deverá proceder a imediata devolução total dos recursos disponibilizados 
através do auxílio financeiro e das bolsas mensais pagas ao mesmo,  senão vejamos: 

Edital nº 10/2015 – PIBEX 
15. DOS RELATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ARTIGO E PÔSTER 
(...) 
c) O Relatório Final (Anexo 5) contendo as devidas assinaturas de 
todos os que fazem parte do projeto, juntamente com as folhas de 
frequências mensais do aluno bolsista (Anexo 9) e o formulário de 
prestação de contas (Anexo 5) com notas fiscais referentes ao auxílio-
financeiro recebido e em nome Orientador, conforme item 9 deste 
Edital, devem ser escaneados e enviados em um único arquivo em 
formato pdf via SISPUBLI conforme item 15.a;  
(...) 
g) A atraso na entrega do relatório final juntamente com a prestação 
de contas e notas fiscais comprobatórias por um período superior a 15 
(quinze) dias após o prazo estabelecido neste Edital (item 6) implicará 
no impedimento do Orientador e o Co-orientador a concorrerem a 
outros editais da PROPEX, até a regularização da situação junto à 
PROPEX/IFS em no máximo 30 (trinta) dias após o prazo para entrega 
do relatório final. 
h) No caso de não regularização prevista no item anterior deverá ser 
feita pelo Orientador a imediata devolução total dos recursos 
disponibilizados através do auxílio financeiro e das bolsas mensais 
pagas ao mesmo, ficando o Orientador e o Co-orientador Voluntário 
inabilitados da participação em editais da PROPEX por um período de 
12 (doze) meses. (Grifo nosso) 

Após consulta ao Sispubli, constatamos a existência de falhas nos documentos anexados 
no momento da prestação de contas, conforme tabela que segue: 

Tabela 6– Projetos que possuem falhas/irregularidades na prestação de contas. 

Edital/ 
Programa 

Projeto Autor Observações Valores (R$) 
sem a devida 
comprovação 

10/2015 - 
PIBEX 

Encanto dos astros: 
astronomia ao 

alcance de todos 

D. V. L. 
(SIAPE 

193****) 

Ausência de notas/cupons 
fiscais que comprovem a 
execução da despesa. 

1.000,00 

10/2015 - 
PIBEX 

Elaboração de 
bebida láctea a base 
de soro se queijo de 

cabra: uma 
alternativa na 

redução de impactos 
ambientais no sertão 

sergipano 

J. S. L. 
(SIAPE 

189****) 

Notas fiscais ilegíveis – Pág. 
03 e 04 da Prestação de 
Contas disponível no 
Sispubli. 

933,00 

10/2015 - Potenciais turísticos M. M. J. S. Não foi apresentado o 180,06 
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Edital/ 
Programa 

Projeto Autor Observações Valores (R$) 
sem a devida 
comprovação 

PIBEX do médio sertão 
Sergipano: 

sustentabilidade 
socioeconômica  e 

ambiental da 
comunidade local 

(SIAPE 
200****) 

formulário devidamente 
preenchido e a única Nota 
Fiscal apresentada não 
contempla a integralidade do 
recurso recebido. 

15/2015 -
PIBITI 

Compostagem - 
Transformando 

Material Orgânico 
Em Adubo 

 

S. S. C. P. 
(SIAPE 

710***) 
 

Notas fiscais ilegíveis – Pág. 
10, 12, 14, 15, 16 da 
Prestação de Contas 
disponível no Sispubli. 

314,26 

TOTAL GERAL 2.427,32 

Fonte: Elaborado pela Audint a partir de informações disponibilizadas no Sispubli. 

Ressaltamos que a obrigatoriedade na prestação de contas dos recursos públicos 
também se encontra presente na Constituição Federal da República Federativa do Brasil, 
no seu art. 70, parágrafo único, assim estabelece: 

Art. 70 [...] 
Parágrafo Único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, 
pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou 
administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União 
responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza 
pecuniária. (Grifo nosso) 

Pelo exposto, os recursos destinados a execução dos projetos do IFS devem ser 
utilizados pelo orientador do projeto com o objetivo de viabilizar sua execução, sendo 
obrigatória a apresentação de documentos que comprovem a execução da despesa, o 
que não ocorreu no caso das despesas elencadas no Quadro acima. 

c) Causa: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles internos adequados para 
acompanhamento da comprovação da execução do auxílio financeiro a pesquisador. 

d) Manifestação da Unidade: 
Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, encaminhado através do Memorando 
Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI, a Gestão apresentou resposta através do Processo 
nº 23060.00****/2017-01, nos seguintes termos: 

“Informo que foram enviados e-mails para os professores: D. V. L., J. S. L., M. M. J. S., S. 
S. C. P. solicitando que os mesmos apresentassem os cupons e as notas fiscais referente 
as despesas executadas nos projetos PIBEX 2015; para justificar a utilização do auxílio 
financeiro de R$ 1.000,00(hum mil reais). 
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O professor D. V. L. respondeu ao e-mail informando que o auxílio financeiro referente 
ao projeto PIBEX 2015 não foi gasto, solicitando que a PROPEX gerasse uma GRU. Foi 
gerado a GRU para este professor com vencimento até o dia 18.08.2017. O professor J. 
S. L. respondeu ao e-mail enviando as notas fiscais para comprovar as despesas 
efetuadas no projeto. A professora S. S. respondeu ao e-mail enviando as notas fiscais 
para comprovar as despesas efetuadas no projeto. A professora M. M. J. S. entregou na 
PROPEX o formulário de prestação de contas e já entregou a GRU paga referente ao 
valor não utilização do auxílio financeiro recebido para a execução do projeto, o que 
encontra-se inserido no SISPUBLI”. 

e) Análise da Manifestação: 
A resposta da Gestão corrobora o achado de auditoria uma vez que a documentação 
que se encontrava pendente só foi apresentada após o envio do Relatório preliminar de 
Auditoria. 

Cumpre registrar a comprovação da devolução do recurso no valor de R$ 1.000,00 por 
parte do orientador D. V. L. (SIAPE 193****), fl. 54v, as Notas fiscais apresentadas pelo 
orientador J. S. L. (SIAPE 189****), às fls. 55 e 56, as notas fiscais apresentadas pela 
orientadora S. S. C. P. (SIAPE 710***), às fls. 57 a 61, todas folhas do processo nº 
23060.00****/2017-1 encaminhado pela PROPEX em resposta ao Relatório Preliminar 
de Auditoria. 

Também restou comprovada a entrega da prestação de contas, contendo o 
comprovante de quitação da GRU no valor de R$ 180,06, datado de 18/08/2017, 
inserida no Sispubli nessa mesma data, conforme consulta realizada em 25/08/2017. 

No entanto, apesar da apresentação da comprovação da execução (ou inexecução e 
consequente devolução de recursos) da despesa, o acompanhamento realizado pela 
PROPEX foi realizado de forma intempestiva, o que demonstra a fragilidade no 
acompanhamento por parte da PROPEX quanto ao acompanhamento da execução dos 
recursos financeiros concedidos à título de Auxílio Financeiro à pesquisador dos projetos 
de pesquisa e extensão no âmbito do IFS. 

Dessa forma, as manifestações apresentadas pela Gestão foram satisfatórias em parte, 
porém não afastaram a constatação, ficando mantida nos mesmos termos. 

f) Riscos e efeitos: 
Ausência de prestação de contas dos recursos recebidos para execução do projeto de 
pesquisa e extensão, podendo ocasionar prejuízo ao erário. 

 
Recomendação 001: 
Envidar esforços para que sejam apresentados tempestivamente os documentos 
comprobatórios de execução do recurso financeiro recebido pelo Orientador, conforme 
regras do edital ao qual o projeto está vinculado. 
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CONSTATAÇÃO 022: 
Divergências entre os editais e norma vigente quanto ao nome do 
destinatário/comprador no momento da emissão das notas fiscais de bens 
permanentes.  

a) Evidências: 
Resolução nº 44/2011/CS/IFS – Regulamento de Pesquisa e Extensão; 
Instrução Normativa IFS nº 05/2013; 
Edital PROPEX nº 11/2015 – IFSTec  Pré-Incubação; 
Edital PROPEX nº 15/2015 – PIBITI; 
Edital PROPEX nº 16/2015 – PPTAE; 
Memorando Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI; 
Processo nº 23060.00****/2017-01. 

b) Fato: 
Da análise dos Editais da PROPEX nºs 11/2015, 15/2015 e 16/2015 podemos observar a 
existência do ANEXO 7 (em todos eles o anexo possui a mesma numeração) das 
seguintes orientações quanto ao uso do recurso financeiro: 

 
ANEXO 7 – ORIENTAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DO AUXÍLIO FINANCEIRO 
Os recursos provenientes do Auxílio-Financeiro repassados em cota 
única a cada projeto selecionado neste Edital, conforme item 9.b, 
destina-se à manutenção e melhoria das atividades necessárias ao seu 
desenvolvimento, podendo ser aplicados em despesas com material 
permanente e/ou de consumo (ver Portaria Nº 448/2002/STN, de 
13/09/2002- Secretaria do Tesouro Nacional). 
Na aquisição de materiais ou contratação de serviços a pessoas 
jurídicas o orientador deve seguir o princípio da economia de recursos, 
por meio do menor preço, objetivando-se o melhor aproveitamento 
possível do dinheiro público. As notas fiscais deverão ser emitidas em 
nome do Orientador e anexadas à prestação de contas do auxílio 
financeiro.  
(...) 
5- DISPOSIÇÕES FINAIS 
Os materiais permanentes adquiridos pelos Orientadores com 
recursos do auxílio financeiro de cada projeto selecionado deverão ser 
encaminhados à PROPEX junto com as notas fiscais, no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias contados da data da compra, para serem 
registrados no patrimônio do IFS e em seguida disponibilizados para 
utilização nas atividades do Projeto mediante solicitação à 
PROEX/Coordenação do Programa. 

Dessa forma, de acordo com os editais ora analisados, os recursos recebidos a título de 
auxílio financeiro poderiam ser aplicados em despesas com material permanente e /ou 
de consumo, cujas notas fiscais deveriam ser emitidas em nome do Orientador e 
anexadas a prestação de contas do auxílio financeiro, como também os materiais 
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permanentes adquiridos pelos Orientadores com recursos do auxílio financeiro 
deveriam ser encaminhados com as notas fiscais para serem registrados no patrimônio 
do IFS. 

Analisando as notas fiscais emitidas e apresentadas nas prestações de contas dos 
projetos que compõem a amostra dessa ação de auditoria, observamos que todas as 
notas fiscais, inclusive a de materiais permanentes, foram emitidas em nome do 
Orientador do projeto de pesquisa ou extensão, conforme orientações dos editais. 

Contudo, de acordo com a Instrução Normativa IFS nº 05/2013/IFS, aprovada pela 
Portaria nº 3.016, de 20 de dezembro de 2013, que trata da Gestão de Patrimônio e 
Almoxarifado do IFS, observa-se em seu item 3.2.1. que a nota fiscal de aquisição de 
equipamentos adquiridos por servidor ou estudante em razão da execução de projetos 
inerentes a pesquisa com recursos do IFS, deverão ser emitidas em nome da unidade 
gestora que repassou os recursos financeiros ao pesquisador, senão vejamos: 

3.2. O recebimento, rotineiramente, nas unidades gestoras, decorrerá 
de: 
(...) 
g) entrega de equipamento adquirido por servidor ou estudante em 
razão da execução de projetos inerentes ao ensino e à pesquisa com 
recursos do IFS, na forma do respectivo edital ou regulamento próprio. 
3.2.1. No caso da alínea g, a nota fiscal de aquisição deverá ser 
emitida em nome da unidade gestora que repassou os recursos 
financeiros ao pesquisador. (Grifo nosso) 

De acordo com o §1º do art. 1º do Regulamento de Pesquisa e Extensão, aprovado pela 
Resolução nº 44/2011/CS/IFS, as atividades de pesquisa e extensão deverão respeitar, 
além da legislação vigente e disposições do Regulamento, as normas da instituição, 
senão vejamos: 

§ 1º. As atividades de pesquisa e extensão deverão respeitar a 
legislação vigente, as disposições contidas neste Regulamento e as 
normas da Instituição. (Grifo nosso) 

Desse modo, é possível constatar que as disposições dos editais quanto a emissão da 
nota fiscal de material permanente diverge do normativo interno do IFS que se encontra 
em vigor até a presente data, contrariando inclusive as disposições do Regulamento de 
Pesquisa e Extensão. 

c) Causa: 
Desconhecimento da norma interna da PROAD quanto a sua aplicabilidade. 

d) Manifestação da Unidade: 
Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, encaminhado através do Memorando 
Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI, a Gestão apresentou resposta através do Processo 
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nº 23060.00****/2017-01, nos seguintes termos: 

“Para melhor compreensão do fato, esclareço que há muitos anos atrás, entre 2011 e 
2012 (início do investimento de recursos em projetos) houve um problema quando os 
pesquisadores, estavam tirando nota em nome da instituição e essa ação gerou, 
obrigação a instituição no recolhimento do ISS, assim ficou conversado que daquela 
data em diante as notas seriam no nome o coordenador do projeto, que ao adquirir o 
bem, tem um período para registrar o mesmo, e fica utilizando o equipamento até 
finalização do projeto. Porém ficou entendido por nós que essa orientação seria para 
todas as notas fiscais. Essa ação vem sendo trabalhada com êxito porque atende melhor 
a logística e controle da PROPEX. Isto porque a PROPEX não tem pessoal para realizar o 
controle diário, dos materiais adquiridos pelos pesquisadores. Justifico assim a conduta 
da PROPEX, ao tempo que solicito uma reunião conjunta, PROPEX e PROAD, para 
viabilizar esse processo. Informo ainda que atenderemos na integra a Instrução 
Normativa nº05/2013/Regulamento da Gestão de Patrimônio e Almoxarifado/IFS. E 
informaremos com brevidade a todos os pesquisadores que daqui por diante proceda, 
conforme orientação da IN/PROAD, onde as notas dos bens adquiridos com recursos da 
pesquisa, extensão e inovação deverão ser feitas em nome da instituição. 

Quanto ao questionamento, se a PROPEX estaria adquirindo bens sem licitação? 
Informamos que a Lei  nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, .dispõe sobre estímulos ao 
desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à 
inovação e altera a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, a Lei nº 6.815, de 19 de 
agosto de 1980, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei nº 12.462, de 4 de agosto 
de 2011, a Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, a Lei nº 8.958, de 20 de dezembro  
de 1994, a Lei nº 8.010, de 29 de março de 1990, a Lei nº 8.032, de 12 de abril de 1990, 
e a Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, nos termos da Emenda Constitucional nº 
85, de 26 de fevereiro de 2015, permitindo a compra de equipamento e materiais para a 
pesquisa sem licitação. Assim justificamos o não descumprimento da lei quando da 
aquisição de bens para a instituição”. 

e) Análise da Manifestação: 
A resposta da Gestão corrobora achado de auditoria uma vez que informou que a 
emissão das notas fiscais tem sido realizada em nome do pesquisador em razão de 
problemas ocorridos quando da emissão da nota fiscal em nome do IFS, gerando a 
obrigação de recolhimento de ISS para a Instituição. 

Em que pese as justificativas da Gestão quanto a constatação não houve comprovação 
da situação relatada quanto a essa mudança de procedimento, uma vez que a Instrução 
Normativa que trata do Patrimônio não contempla tal informação. 

Ressalta-se que a divergência entre os editais e os normativos legais vigentes fragilizam 
os controles internos estabelecidos pelo IFS, podendo ocasionar prejuízo ao Erário, 
sendo necessário que haja um alinhamento de entendimento por parte da PROPEX 
juntamente com a PROAD, conforme bem sinalizado pela Gestão em sua manifestação, 
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a fim de que os editais da PROPEX estejam em consonância com as normas internas 
vigentes. 

Dessa forma, as manifestações apresentadas pela Gestão não foram suficientes para 
afastar o achado de auditoria, ficando a constatação mantida nos mesmos termos. 

f) Riscos e efeitos: 
A divergência entre os editais e os normativos legais vigentes fragilizam os controles 
internos estabelecidos pelo IFS, podendo ocasionar prejuízo ao Erário. 

Recomendação 001: 
Fazer constar nos editais da PROPEX regras que estejam em consonância com as normas 
internas vigentes do IFS, mormente quanto ao nome do destinatário/comprador no 
registro dos bens permanentes adquiridos com os recursos do Auxílio Financeiro a 
Pesquisador. 

CONSTATAÇÃO 023: 
Descumprimento das orientações do edital no que diz respeito à utilização do Auxílio 
Financeiro. 

a) Evidências: 
Resolução nº 44/2011/CS/IFS – Regulamento de Pesquisa e Extensão; 
Edital nº 13/2015/PROPEX/IFS – PIBIC; 
Edital nº 10/2016/PROPEX/IFS – PIBIC/FAPITEC; 
Roteiro dos Projetos de Pesquisa selecionadas na amostra; 
Relatório Parcial, Final, Notas Fiscais e Prestação de Contas dos projetos do PIBIC; 
Memorando Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI; 
Processo nº 23060.00****/2017-01. 

b) Fato: 
De acordo com o item 9.b do referido Edital nº 13/2015/PROPEX/IFS, que trata dos 
valores do auxílio financeiro, o recurso disponibilizado para cada projeto deve custear, 
exclusivamente, despesas do projeto, senão vejamos:  

 
b) Será disponibilizado para cada projeto selecionado cota única de 
Auxílio Financeiro no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para custear, 
exclusivamente, despesas do projeto com material de consumo, 
material permanente e prestação de serviços de pessoas jurídicas, 
conforme anexo 7; (Grifo nosso) 

Complementarmente, o Anexo 7 do mesmo Edital esclarece: 

Os recursos provenientes do Auxílio-Financeiro repassados em cota 
única a cada projeto selecionado neste Edital, conforme item 6.b, 
destina-se à manutenção e melhoria das atividades necessárias ao 
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seu desenvolvimento, podendo ser aplicados em despesas com 
material permanente e/ou de consumo. (Grifo nosso) 

Contudo, o confrontar as notas fiscais apresentadas pelos orientadores de três projetos 
de Pesquisa do Programa PIBIC com seu respectivo Relatório Final e Prestação de 
Contas, levando também em conta o Roteiro do Projeto de Pesquisa, em especial a 
metodologia de execução descrita pelos orientadores, constatou-se que algumas 
compras realizadas descumprem as orientações do Edital, conforme tabela a seguir: 

Tabela 7 –  Projetos que realizaram aquisições em desacordo com as orientações dos editais. 

Edital / Projeto Metodologia utilizada no projeto Compras que 
descumprem a 

orientação 

Valor (R$)  

13/2015 – PIBIC 
Projeto: Reuso de 

Água e 
Aproveitamento 

de Águas Pluviais: 
Caso IFS/Campus 

Lagarto 

- Levantamento Bibliográfico; 
- Estudo de sistemas de reuso e 
aproveitamento de águas pluviais – com 
base na bibliografia rastreada, será 
realizado o estudo de sistemas de reuso 
mais utilizados e que obedecem a 
legislação pertinente; 
- Determinação de parâmetros 
relevantes inerentes ao tema – a 
determinação de parâmetros, que 
podem influenciar na viabilização da 
implantação do sistema de reuso de 
água e aproveitamento de águas 
pluviais, contribui de forma essencial na 
caracterização do sistema idealizado; 
- Identificação do sistema de 
abastecimento de água – essa fase 
compreende o estudo do projeto 
hidráulico implantado na instituição; 
- Caracterização de efluentes – o tipo de 
efluente gerado no IFS/campus Lagarto, 
depois de caracterizado, determinará o 
tipo de tratamento necessário à 
manutenção da segurança do sistema, 
no tocante à saúde coletiva; 
- Estudo comparativo – estabelecer 
estudo comparativo com casos 
semelhantes encontrados na literatura; 
- Estudo de demanda – verificar o 
volume de água gasto em cada atividade 
da instituição, considerando a 
periodicidade das mesmas; 
determinação do sistema de 
aproveitamento de águas de reuso – 

Arranjo de flores 
Phalaenopsis 
(fl.5) 

 44,90 

Limpa Tela e 
Lentes Texbox (fl. 
30) 

29,90 

Escova Dental (fl. 
34) 

3,99 

Cabo USB para 
Iphones 4 e 5 (fl. 
73) 

138,00 

Película para 
celular (fl. 74) 

 80,00 

Fone para Celular 
(fl. 81) 

29,95 

Lubrificante 
Selènia 1L (fl. 
114) 

 36,00 

Chopp (fl. 135) 5,00 
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Edital / Projeto Metodologia utilizada no projeto Compras que 
descumprem a 

orientação 

Valor (R$)  

determinação do sistema de 
aproveitamento de águas pluviais – 
baseado nos dados levantados, 
identificar o sistema que pode ser 
implantado na instituição, considerando 
o índice pluviométrico do local; 
- Estudo de sistemas de tratamento de 
águas de reuso – após a caracterização 
dos efluentes gerados, apontar-se-á a 
forma mais adequada de tratamento, 
considerando o fim pretendido; 
- Estudo de viabilidade econômica – 
nessa fase deverá ser considerado todos 
os parâmetros que impactam na análise 
de viabilidade financeira do sistema 
idealizado; 
- Apresentação dos resultados . 

13/2015 – PIBIC 
Projeto: 

Promoção de 
Educação 

Científica e 
Tecnológica por 

Meio de 
Laboratório 

Virtual 

- Levantamento bibliográfico e uso de 
simuladores disponíveis para o 
estudante de forma gratuita. 

Cola de Contato 
Pulvitec (fl. 3) 

98,91 

Cera Líquida 
Bravo (fl. 4) 

38,50 

Material de 
Construção (fl. 5) 

1.893,13 

TOTAL GERAL 2.398,28 

Fonte: Elaborado pela Audint a partir de informações disponibilizadas no Sispubli. 

Além disso, ao consultar o Relatório Final e a Prestação de Contas do Projeto “Galeria 
Respeito: Construindo uma Memória dos Professores de Matemática do IFS”, verificou-
se que a orientadora L. P. S. (SIAPE 117****) relatou gastos com a inscrições em dois 
eventos para apresentação de artigos científicos, como também despesas com 
passagens aéreas, Táxi, hospedagem e alimentação durante a participação nos eventos, 
em descumprimento às orientações do edital quanto à utilização dos auxílios 
financeiros, conforme tabela abaixo: 

Tabela 8 – Relação de despesas do Projeto “Galeria Respeito: Construindo uma Memória dos Professores 
de Matemática do IFS” que descumprem as orientações do edital. 

Evento Participantes 
Compras que 

descumprem a 
orientação 

Data de 
aquisição 

Valor 
(R$) 
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Evento Participantes 
Compras que 

descumprem a 
orientação 

Data de 
aquisição 

Valor 
(R$) 

V Congresso 
Brasileiro de 
Etnomatemática 
 

D.  S. 
(CPF: ***.059.035-**) 

Inscrição no evento 
(fl. 15) 

12/09/2016 105,004 

K. M. S. S. 
(CPF: ***.618.225-**) 

Inscrição no evento 
(fl. 14) 

12/09/2016 105,005 

L. P. S. (SIAPE 
117****) 

Inscrição no evento 
(fl. 16) 

12/09/2016 140,006 

Passagens aéreas  
(fl. 22) 

15/08/2016 436,76 

Taxi (fl. 24) 13/09/2016 23,00 

Refeições (fl 25) 13/09/2016 45,50 

Refeições (fl. 26) 13/09/2016 21,30 

Hospedagem 14/09/2016 453,00 

VI Encontro Norte e 
Nordeste de História 
da Educação 

D. S. 
(CPF: ***.059.035-**) 

Inscrição no evento 
(fl. 17) 

01/10/2016 50,00 

K. M. S. S. 
(CPF: ***.618.225-**) 

Inscrição  no evento 
(fl. 18) 

01/10/2016 50,00 

L. P. S. (SIAPE 
117****) 

Inscrição no evento ( 
fl.1 9) 

01/09/2016 100,00 

Passagens aéreas (fl. 
23) 

28/09/2016 894,55 

TOTAL GERAL 2.424,11 

Fonte: Elaborado pela Audint a partir das informações disponibilizadas no Sispubli. 

De acordo com o art. 32 do Regulamento de Pesquisa e Extensão, aprovado pela 
Resolução nº 44/2011/CS/IFS, a participação de servidores em eventos poderá ser 
custeada pelo IFS de acordo com a disponibilidade orçamentária, considerando alguns 
critérios, e será realizada por meio de ajuda de custo, senão vejamos: 

Da Participação em Eventos 
Art. 32. A participação de servidores em Eventos de Capacitação 
poderá ser custeada pelo IFS de acordo com a disponibilidade 
orçamentária e interesse da Instituição, considerando os seguintes 
critérios: 

                                                      

4 Esse valor foi inserido no Formulário de Prestação de Contas, no entanto o Recibo de participação no 

evento não possui valor. 
5 Esse valor foi inserido no Formulário de Prestação de Contas, no entanto o Recibo de participação no 

evento não possui valor. 
6 Esse valor foi inserido no Formulário de Prestação de Contas, no entanto o Recibo de participação no 

evento não possui valor. 
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§ 1º A relevância do trabalho de pesquisa e/ou extensão para o IFS e 
sua comunidade. 
§ 2º O quantitativo de servidores e alunos do IFS envolvidos na 
pesquisa e/ou extensão. 
§ 3º O Cadastro do servidor no Grupo de Pesquisa certificado pela DPI 
junto ao Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. 
§ 4º Apresentação da certificação de aceite do trabalho de pesquisa 
e/ou extensão para posterior análise da PROPEX. 
Parágrafo Único - O servidor contemplado com ajuda de custo deverá 
apresentar relatório sucinto das atividades desenvolvidas durante o 
evento, de acordo com modelo disponibilizado pela PROPEX, no prazo 
máximo de cinco dias úteis após seu retorno. (Grifo nosso) 

Desse modo, as despesas com participação em eventos não podem ser custeadas pelos 
recursos oriundos do projetos, uma vez que para realização desse tipo de despesa 
existem critérios a serem considerados pela PROPEX para a sua concessão, como 
também o recurso deve ser utilizado para manutenção e melhoria durante o 
desenvolvimento do projeto, conforme o anexo 7 supracitado, o que não foi possível 
identificar nos Relatórios e Prestação de Contas do Projeto “Galeria Respeito: 
Construindo uma Memória dos Professores de Matemática do IFS” 

Ademais, cumpre registrar que o aluno D. S. (CPF: ***.059.035-**) fazia parte do 
projeto “Galeria Respeito: Construindo uma Memória dos Professores de Matemática 
do IFS” como bolsista. No entanto a aluna K. M. S. S. (CPF: ***.618.225-**) é citada no 
Relatório Final como bolsista do programa PIBIC FAPITEC 2016 (Edital nº 
10/2016/PROPEX/IFS). Sendo esta participante de outro projeto e programa de 
pesquisa, não poderia ter sido beneficiada com a inscrição em tais eventos. 

Ainda, analisando a Tabela acima, verificamos que exceto em um caso, as despesas 
foram realizadas em período posterior a data de execução do auxílio financeiro, que, 
segundo o Edital nº 13/2015, é 31/08/2016. 

Assim, fica constatado o descumprimento das orientações do edital no que diz respeito 
à utilização do Auxílio Financeiro por parte dos orientadores dos projetos acima listados. 

c) Causa: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles internos adequados para 
acompanhamento da comprovação da execução do auxílio financeiro a pesquisador. 

d) Manifestação da Unidade: 
Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, encaminhado através do Memorando 
Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI, a Gestão apresentou resposta através do Processo 
nº 23060.00****/2017-01, nos seguintes termos: 

“Informo que foram enviados e-mails para os professores: J. E. responsável pelo projeto 
Reuso de águas e aproveitamento de águas pluviais, Professor M. J. responsável pelo 
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Projeto Promoção de Educação Científica e Tecnológica por meio de laboratório virtual 
e para a Professora L. P. responsável pelo Projeto Galeria Respeito: Construindo uma 
memória dos Professores de Matemática do Ifs, solicitando que os mesmos 
apresentassem uma justificativa que comprovem que os gastos realizados para a 
execução dos projetos de pesquisa não estão descumprindo as orientações existentes 
no editais lançados pela PROPEX. O prazo estipulado para o envio destas respostas foi 
até o dia 18.08.2017. 

Segue resposta dos pesquisadores: 

L. P.  

Realmente houve um equívoco em relação a alguns dos gastos realizados no âmbito do 
projeto, a exceção das inscrições nos congressos listadas pela auditoria, tanto a minha 
quanto as dos bolsistas, no valor de R$ 550,00, uma vez que ônus destas foi minha, 
apenas acrescentada no relatório de despesas para deixar registrado o 
comprometimento com a pesquisa.  

No relatório final vocês podem constatar que o total do recurso recebido da PROPEX foi 
de R$ 6.000,00 e foi prestado contas de R$ 6.650,42, ou seja, um adicional de R$ 
650,42. Esse adicional correspondeu às despesas com as referidas inscrições mais a 
despesa de R$ 96,00 feita junto ao Patrimônio Histórico de Sergipe, esta última mesmo 
sendo realizada durante o prazo legal do projeto, porém como não foi possível 
apresentar nota fiscal, o valor foi computado como ônus pessoal.  

Estas informações invalidam a alegação de beneficiamento da aluna K. M., que embora 
fazendo parte do grupo de estudos e pesquisa não foi dispendido nenhum dinheiro do 
projeto/erário para ela – já que as inscrições foram com recursos próprios.  

Em função do que foi exposto acima, me comprometo a ressarcir ao erário público, o 
valor de R$ 1.874,10 (Mil oitocentos setenta e quatro reais e dez centavos), 
correspondente ao valor apontado pela consultoria descontado do valor das inscrições 
dos congressos. Ressalto que estes custos foram referentes a duas participações em 
congressos nacional e regional, para apresentação de resultados da pesquisa e que, 
embora tenha sido solicitado auxílio institucional, o mesmo foi negado. 

J. E.  

Para a coleta de dados do referido projeto, foi utilizado um Tablet, tipo Ipad, 
institucional. Desta forma, para a viabilização a utilização e conservação do patrimônio 
citado, foram adquiridos os seguintes itens: Dois cabos USB  para carregamento do 
equipamento e transmissão de dados; Película para proteção de tela; Líquido para 
limpeza de tela. Justificativa para a compra do fone ouvidos: Como o instrumento para a 
coleta e armazenamento de dados foi um Tablet (ipad), tornou-se necessário a compra 
de fone de ouvidos, para uma maior comodidade do bolsista no estudo dos diversos 
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tutoriais baixados (vídeos), necessários a compreensão do tema por parte do bolsista. 
Com isso, foi gerada um GRU no valor restante de R$ 89,90 e paga. 

M. J.  

Não apresentou nenhuma justificativa”. 

e) Análise da Manifestação: 
Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria a PROPEX informou que solicitou aos 
orientadores citados na constatação, sendo apresentadas respostas por parte dos 
orientadores conforme análise a seguir. 
 
Da documentação encaminhada pela PROPEX, através do processo nº 
23060.00****/2017-01, observamos a manifestação da professora L. P. S. (SIAPE 
117****), fl. 62v, quanto a prestação de contas a maior realizada por ela no valor de R$ 
6.650,42, informando que os valores das inscrições para participações nos eventos V 
Congresso Brasileiro de Etnomatemática e VI Encontro Norte e Nordeste de História da 
Educação, no valor de R$ 550,00, foram pagos com o valor do excedente que foi 
prestado contas, qual seja R$ 650,42, restando um valor de R$ 1.874,11 a ser devolvido 
pela servidora. 

Apesar de ter sido apresentada a GRU que foi emitida em nome da servidora, não foi 
apresentada pela PROPEX o comprovante de quitação no valor de R$ 1.874,11 em nome 
da servidora L. P. S. (SIAPE 117****). 

O orientador J. E. S. J. (120****) apresentou as justificativas quantos a utilização dos 
itens limpa tela e lentes, cabo USB, película para celular e fone para celular e procedeu a 
devolução do recurso utilizado nos demais itens num total R$ 89,90, conforme 
comprovante anexado à fl. 63v, do processo nº 23060.00****/2017-01. 

Conforme informações apresentadas pela PROPEX, à fl. 63v, o orientador M. J. S. (SIAPE 
121****) não apresentou nenhuma justificativa. 

Desse modo, resta a comprovação de pagamento no valor de R$ 1.874,11 a ser realizado 
pela professora L. P. S. (SIAPE 117****), como também a apresentação das justificativas 
ou comprovação da devolução do recurso utilizado pelo orientador M. J. S. (SIAPE 
121****) que se encontra em desacordo com as orientações dos editais para execução 
do auxílio financeiro a pesquisador. 

Sendo assim, as manifestações apresentadas pela Gestão não foram suficientes para 
afastar o achado de auditoria, ficando a constatação mantida nos mesmos termos. 

f) Riscos e efeitos: 
Utilização indevida dos recursos públicos disponibilizados, contribuindo para o não 
atingimento dos objetivos do Programa de Pesquisa e consequente prejuízo ao Erário. 
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Recomendação 001: 
Apurar os fatos apontados na constatação garantindo o contraditório e a ampla defesa, 
e caso não se justifique os gastos realizados, realizar o devido ressarcimento ao erário. 

Recomendação 002: 
Estabelecer mecanismos de controle para realizar o acompanhamento efetivo quanto à 
utilização do Auxílio Financeiro nos projetos de pesquisa e extensão, de acordo com as 
regras dos editais. 

CONSTATAÇÃO 024: 
Ausência de registro no Patrimônio do IFS do material permanente adquirido durante 
a execução do projeto. 

a) Evidências: 
Portaria STN nº 448, de 13 de setembro de 2002; 
Instrução Normativa IFS nº 05/2013; 
Prestações de Contas dos Projetos disponibilizadas através do Sispubli; 
Consulta ao Módulo do Patrimônio – SIPAC; 
Edital nº 10/2015/PROPEX/IFS – PIBEX; 
Edital nº 11/2015/PROPEX/IFS – IFSTec Pré-Incubação; 
Edital nº 13/2015/PROPEX/IFS – PIBIC; 
Edital nº 15/2015/PROPEX/IFS – PIBITI; 
Memorando Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI; 
Processo nº 23060.00****/2017-01. 

b) Fato: 
De acordo com os editais da PROPEX, nas seções que tratam dos “Relatórios e Prestação 
de Contas”, “Das Disposições Gerais e Finais”, como também no Anexo que trata das 
“Orientações para Utilização do Auxílio Financeiro”, os bens permanentes adquiridos 
com o recurso do auxílio financeiro à pesquisador deverão ser entregues a PROPEX para 
registro junto ao Patrimônio do IFS no prazo de 30 dias após a sua aquisição, senão 
vejamos: 

15. DOS RELATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ARTIGO E PÔSTER 
No prazo para inserção do Relatório Final também deverão ser 
inseridos, via SISPUBLI, os arquivos contendo a Prestação de Contas, 
artigo e poster. Se houver bem permanente adquirido, entregar este 
junto com a nota fiscal original física na PROPEX para providenciar o 
patrimônio do mesmo. 
17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
d) Em caso de aquisição de equipamentos permanentes e livros deverá 
ser protocolado pelo Orientador em até 30 (trinta) dias após a compra, 
documento à PROPEX anexando-se as notas fiscais originais respectivas 
em nome do Orientador, termos de entrega de equipamento (Anexo 
10) e os respectivos materiais para registro patrimonial; 
ANEXO 7 – ORIENTAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DO AUXÍLIO FINANCEIRO 
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(...) 
5- DISPOSIÇÕES FINAIS 
Os materiais permanentes adquiridos pelos Orientadores com recursos 
do auxílio financeiro de cada projeto selecionado deverão ser 
encaminhados à PROPEX no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
contados da data da compra, para serem registrados no patrimônio 
do IFS/PROPEX e em seguida poderão ser disponibilizados para 
utilização nas atividades do Projeto mediante solicitação do Orientador 
protocolada à Coordenação do Programa. (Grifo nosso) 

Analisando a Prestação de Contas dos projetos de pesquisa e extensão, disponibilizadas 
através do Sistema Sispubli, identificamos diversas aquisições de bens permanentes. 

De acordo com a Instrução Normativa nº 05/2013/PROAD/IFS, que trata sobre o 
Patrimônio do IFS, estabelece em seu item 3.1.1., o registro de entrada no patrimônio 
do IFS deve ser feito no ato do recebimento, como também o item 3.2.g esclarece que o 
recebimento decorrerá, além de outras formas, de entrega de equipamento adquirido 
por servidor em razão da execução de projetos com recurso do IFS, senão vejamos:   

3.1.1. O registro de entrada no sistema de controle de estoque deve 
ser feito no ato do recebimento. Em seguida, também deve ser feito o 
registro contábil no SIAFI, observando a tempestividade quanto aos 
reflexos patrimoniais. 
3.2. O recebimento, rotineiramente, nas unidades gestoras, decorrerá 
de: 
(...) 
g) entrega de equipamento adquirido por servidor ou estudante em 
razão da execução de projetos inerentes ao ensino e à pesquisa com 
recursos do IFS, na forma do respectivo edital ou regulamento próprio. 
(Grifo nosso) 

No entanto, em consulta ao Módulo de Patrimônio do SIPAC, não foi possível localizar o 
registro dos bens que se encontram listados na tabela a seguir: 

Tabela 9 – Projetos cujos bens listados não foram localizados no Módulo de Patrimônio – SIPAC. 

Progra
ma 

Projeto Bens Permanentes Nota Fiscal 
Data de 

Aquisição 
Valor (R$) 

10/2015 
– 

PIBEX 

Análise das condições 
de abastecimento de 
água e de esgoto 
sanitário nos povoados 
Moita Redonda, Brejo, 
Limoeiro, Várzea dos 
Cágados e Fazenda 
Grande em Lagarto - SE 

Livro instalações 
hidráulicas e o 
projeto de 
arquitetura 

10009267 31/05/2016 78,40 

Livro instalações 
elétricas e o projeto 
de arquitetura 

10009267 31/05/2016 82,00 
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Progra
ma 

Projeto Bens Permanentes Nota Fiscal 
Data de 

Aquisição 
Valor (R$) 

10/2015 
– 

PIBEX 

Elaboração de bebida 
láctea a base de soro de 
queijo de cabra 

Máquina de gelo 
suggar 12kg prata 

16460 11/03/2016 828,00 

10/2015 
– 

PIBEX 

"Potenciais turísticos do 
médio sertão Sergipano: 
sustentabilidade 
socioeconômica e 
ambiental da 
comunidade local" 

Câmera digital 19083452 02/07/2016 649,99 

Livro: Turismo 
sustentável e meio 
ambiente 

19083452 02/07/2016 69,99 

Livro: Patrimonio 
cultural - Da 
memória ao sentido 
do lugar 

19083452 02/07/2016 69,99 

10/2015 
– 

PIBEX 

Web Radio 
Interinstitucional 

M Audio (Interface 
Audio G. Link) 

SEM NOTA 06/06/2016 397,43 

Speaker2.0 CH 004099 25/07/2016 428,90 

Carregador portatil 
DC-19 

CUPOM FISCAL 15/08/2015 139,00 

11/2015 
–  

IFS-Tec 

Empresa Junior de 
Produção 
Agroecológica - 
Agroecoproduções 

Carro Mão Pneu 
Camara 3,00 CH26 
POP Metalosa 

23850 30/08/2016 105,90 

13/2015 
– 

PIBIC 

Reuso de Água e 
Aproveitamento de 
Águas Pluviais 

Livro O Morro dos 
Ventos Uivantes 

112601 26/01/2016 46,00 

Livro Engenharia 
Ambiental - 
Fundamentos, 
Sustentabilidade 

9831860 13/05/2016 200,53 

Livro Cidades 
Sustentáveis, 
Cidades Inteligentes 

9831860 13/05/2016 82,48 

13/2015 
– 

PIBIC 

Desenvolvimento de 
Queijo Caprino 

Prensa em Aço Inox 000009618 11/03/2016 444,5 

Hd Externo Samsung 
1TB 

288711 22/02/2016 568,1 

Defumador 18 LTS - 
ZINCALUME 

2131 11/03/2016 533,00 

13/2015 
– 

PIBIC 
Galeria Respeito 

Livro Educação para 
uma sociedade em 
transição 

14369 26/07/2016 45,00 

Fone de Ouvido com 
microfone 

2475 04/09/2016 169,95 

13/2015 
– 

PIBIC 

Promoção De Educação 
Científica E Tecnológica 
Por Meio De 
Laboratório Virtual 

Camera Canon T5i 6070 05/07/2016 2.524,5 

Tripé para Camera 
Canon 

187 13/10/2016 895,05 

Livro Física para 
Cientistas 

43857 17/10/2016 156,00 
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Progra
ma 

Projeto Bens Permanentes Nota Fiscal 
Data de 

Aquisição 
Valor (R$) 

Livro Fundamentos 
de Matemática 

43857 17/10/2016 91,00 

13/2015 
– 

PIBIC 

Um Estudo Teórico e 
Prático sobre Detecção 
de Estilo de Condução 
Veicular 

Kyo 31835B – 
Inferno GT2 Race 
Spec Audi R8 LMS 

1490 20/05/2016 2.599,0 

Kyo 73204 – Pacote 
Partida Nitro 

1490 20/05/2016 179,90 

13/2015 
– 

PIBIC 

Estudo da Variação 
Granulométrica de 
Agregado Sintético 

Betoneira 2651 28796 01/06/2016 1.000,00 

Livro Projeto 
Estrutural de 
Edifícios de Concreto 
Armado - 4 volumes 

111 23/03/2016 218,00 

HD Externo 550 GB 3551 20/08/2016 259,00 

15/2015 
–  

PIBITI 

Uma Rede de Sensores 
para monitoramento de 
Laboratórios de 
Informática 

Carregador Portátil 
6000A 

45714 05/09/2015 228,65 

Escada 4x3 Multi 73796 12/09/2015 299,00 

Furad/Paraf.1/4 249147 15/06/2016 229,00 

15/2015 
–  

PIBITI 

Eficiência Energética na 
Computação 
Uma Contribuição para 
o Ifs 
Sustentável 

Monitor LED 21,5 
Wide FullHD S22E10 
- Samsung 

16006826 12/02/2016 482,21 

Livro - Primeiros 
Passos com o 
Raspberry Pi - 1ª 
edição 

15979727 11/02/2016 35,50 

Livro - Raspberry Pi - 
Manual do Usuário - 
1ª Edição 

15979727 11/02/2016 44,90 

Livro - Raspberry Pi - 
Conceito e Prática - 
1ª Edição 

15979727 11/02/2016 22,90 

Monitor LED 21,5 
Wide FullHD S22E10 
- Samsung 

10880271 27/08/2016 574,98 

Livro - Algoritmos e 
Programação de 
Computadores - 1ª 
Edição 

20442134 29/08/2016 79,00 

Livro - 
Desmistificando 
Algoritmos - 1ª 
Edição 

20442134 29/08/2016 59,99 

Livro - Metodologia 
de Pesquisa para 
Ciência da 
Computação - 2ª 

20442134 29/08/2016 44,99 
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Progra
ma 

Projeto Bens Permanentes Nota Fiscal 
Data de 

Aquisição 
Valor (R$) 

Edição 

TOTAL GERAL 14.962,73 

Fonte: Elaborado pela Audint a partir de informações disponibilizadas no Sispubli e consulta ao Módulo de 
Patrimônio – SIPAC. 

Assim, fica constatado o descumprimento das orientações do edital e da instrução 
normativa nº 05/2013/PROAD/IFS no que diz respeito ao registro dos bens permanentes 
adquiridos com o recurso do auxílio Financeiro no patrimônio do IFS. 

c) Causa: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles internos adequados quanto o 
registro no Patrimônio do IFS do material permanente adquirido durante a execução do 
projeto. 

d) Manifestação da Unidade: 
Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, encaminhado através do Memorando 
Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI, a Gestão apresentou resposta através do Processo 
nº 23060.00****/2017-01, nos seguintes termos: 

“Informo que foram enviados e-mails para os professores: F. W. responsável pelo 
Projeto Análise das condições de abastecimento de água e de esgoto sanitário nos 
povoados Moita Bonita, Brejo, Limoeiro, Várzea dos Cágados e Fazenda Grande em 
Lagarto-Se,  Professor J. S. L. responsável pelo Projeto Elaboração de bebida láctea a 
base de soro de queijo de cabra, Professora M. M. J. responsável pelo Projeto 
“Potenciais Turísticos do médio sertão sergipano”, Professor R. A. responsável pelo 
Projeto Web radio interinstitucional, Professor J. O. Projeto Empresa Junior de 
Produção Agro ecológica, Professor J. E. responsável pelo Projeto Reuso de águas e 
aproveitamento de águas pluviais, Professor J. S. L. responsável pelo Projeto 
Desenvolvimento Queijo Caprino, Professora L. P. responsável pelo Projeto Galeria 
Respeito, Professor M. J. responsável pelo Projeto Promoção de Educação Científica e 
Tecnológica por meio de laboratório virtual, Professor T. S. responsável pelo Projeto 
Um estudo teórico Prático sobre detecção de estilo de condução veicular, Professora 
V. G. Projeto Estudo da Variação da Granulométrica, Professor R. A. responsável pelo 
Projeto Uma rede de sensores para monitoramento de laboratórios de informática, 
Professor W. R. Projeto Eficiência Energética na computação uma contribuição para o 
ifs sustentável, solicitando que os mesmos apresentassem comprovante de registro no 
patrimônio do IFS  dos itens comprados nestes projetos de pesquisa. Resultados: 

 O professor F. W. nos enviou o termo de acautelamento dos bens comprados no 
projeto listados acima (Anexo) 

 O professor R. A. responsável pelo Projeto Web radio interinstitucional enviou 
suas justificativas por e-mail, elencadas a seguir: 
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O material abaixo foi classificado da seguinte forma,  

- M áudio valor 397,43 sem nota: Placa de áudio para gravação através de uso de 
microfone externo ou instrumento musical . Como e uma placa e não um equipamento, 
tornou-se um material de consumo devido à mesma predisposição de um pendrive, por 
ter vida útil não é um bem durável. Foi adquirido no exterior e a nota fiscal da mesma 
segue o padrão do país de origem. Foi consultada a PROPEX para aquisição da mesma. 

 Resposta da PROPEX: Tendo em vista que a PROPEX não aceita bens adquiridos em 
outro país, solicitamos cópia da referida consulta que o mesmo relata ter realizado ao 
setor.  

- Speaker 2.0 valor 428,90: Será patrimoniada para o campus Socorro. Já está sendo 
providenciado.  

Resposta da PROPEX : Solicitamos ao pesquisador o material adquirido, tendo em vista 
que conforme orientações repassadas os bens deverão ser patrimoniados na PROPEX, 
sendo posteriormente realizado o acautelamento do mesmo, caso o pesquisador 
continue com a pesquisa.  

- Carregador portátil 139,00: Trata-se de umas baterias recarregáveis e se enquadra na 
mesma disposição das pilhas recarregáveis pois tem vida útil. Apesar de ser chamada de 
carregador portátil, tratasse de uma bateria que pode ser carregada até 500 vezes, 
utilizada para alimentar dispositivos da pesquisa. 

Resposta da PROPEX: Após consulta ao setor de patrimônio, o mesmo referiu que 
carregador portátil, é classificado como um bem de consumo, desta forma a justificativa 
foi aceita. 

 O professor J. E. apresentou o termo de acautelamento dos bens comprados no 
projeto listados acima (anexo); 

 A professora L. P. enviou suas justificativas por e-mail; 

Informo que embora o livro "educação para uma sociedade em transição de 45,00" 
conste na nota fiscal apresentada, ele não está inserido no relatório de despesas 
custeadas pelo projeto (ver página 2 da prestação de contas), tendo em vista que é um 
bem pessoal que foi comprado junto com os demais, não sendo portando necessário 
patrimoniar. Com relação ao fonte de ouvido, a época do processo de patriomiamento, 
foi informado que ele não entrava como item a ser patrimoniado, mas solicitarei 
novamente. 

Resposta PROPEX:  Enviamos nossas desculpas a professora, tendo em vista que o item 
destacado pela AUDINT não constava na prestação de contas da mesma, quanto ao item 
fone de ouvido, o mesmo trata-se de um bem de consumo não sendo necessário 
patrimoniar.    
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 O Professor M. J. nos enviou o termo de acautelamento dos bens comprados no 
projeto listados acima (anexo); 

 O professor R. A. responsável pelo Projeto Uma rede de sensores para 
monitoramento de laboratórios de informática enviou suas justificativas por e-
mail; 

Os equipamentos serão entregues essa semana para registro de patrimônio no campus 
socorro. Vale frisar que estamos em início de funcionamento e não foi possível fazer tal 
procedimento até a estabilização das atividades do campus. 

Resposta PROPEX: Solicitamos ao pesquisador encaminhar os bens a PROPEX até dia 
18/08 para patrimoniarmos os mesmo na PROPEX. 

 O professor W. R. nos enviou o termo de acautelamento dos bens comprados no 
projeto listados acima (anexo); 

 A professora V. G. enviou e-mail informando que está de licença maternidade e 
que no seu retorno as atividades acadêmicas fará o patrimônio dos bens listados 
(email anexo)  

 O professor T. S. nos enviou o termo de acautelamento dos bens comprados no 
projeto listados acima (anexo); 

 A professora M. M. entregou na Propex o Termo de Encaminhamento para 
Registro Patrimonial dos bens comprados no projeto de pesquisa, desta forma 
procederemos o encaminhamento. 

 O professor J. S. L. entregou na PROPEX o Termo de Encaminhamento para 
Registro Patrimonial dos bens comprados no projeto de pesquisa. Ressalto que 
o mesmo já havia dado entrado no registro de patrimônio dos bens adquiridos 
junto ao seu campus em 30 de março de 2016 mas o setor não finalizou o 
processo. Ao procurar novamente o setor de patrimônio, o mesmo  foi 
informado que a regra de registro de bens foi modificado e que o mesmo deveria 
ser encaminhado a PROPEX. Enfatizo ainda que o docente repassou a autoria do 
projeto para outros pesquisadores no dia 23 de maio de 2016”. (Grifo do autor) 

e) Análise da Manifestação: 
Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria a PROPEX apresentou documentação 
que comprova o registro dos bens no patrimônio do IFS, conforme Quadro a seguir: 

Quadro 26 – Documentos apresentados em comprovação do registro dos bens no Patrimônio do IFS 

Programa Projeto Bens Permanentes 
Documentação 

apresentada pela PROPEX 
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Programa Projeto Bens Permanentes 
Documentação 

apresentada pela PROPEX 

10/2015 – 
PIBEX 

Análise das condições de 
abastecimento de água e de 
esgoto sanitário nos 
povoados Moita Redonda, 
Brejo, Limoeiro, Várzea dos 
Cágados e Fazenda Grande 
em Lagarto - SE 

Livro instalações hidráulicas e o 
projeto de arquitetura 

Termo de Acautelamento 
nº 94/2016 datado de 
06/09/2016, fl. 66 

Livro instalações elétricas e o 
projeto de arquitetura 

Termo de Acautelamento 
nº 94/2016 datado de 
06/09/2016, fl. 66 

10/2015 – 
PIBEX 

Elaboração de bebida láctea 
a base de soro de queijo de 
cabra 

Máquina de gelo suggar 12kg 
prata 

Termo de 
Encaminhamento de 
Registro Patrimonial 
datado de 18/08/2017 fl. 
79v 

10/2015 – 
PIBEX 

"Potenciais turísticos do 
médio sertão Sergipano: 
sustentabilidade 
socioeconômica  e 
ambiental da comunidade 
local" 

Câmera digital 
Termo de acautelamento 
de 18/08/2017 fl. 65v 

Livro: Turismo sustentável e 
meio ambiente 

Termo de acautelamento 
de 18/08/2017 fl. 65v 

Livro: Patrimonio cultural - Da 
memória ao sentido do lugar 

Termo de acautelamento 
de 18/08/2017 fl. 65v 

13/2015 – 
PIBIC 

Reuso de Água e 
Aproveitamento de Águas 
Pluviais 

Livro O Morro dos Ventos 
Uivantes 

Termo de 
Responsabilidade nº 2364 
de 14/06/2017 fl. 68 

Livro Engenharia Ambiental - 
Fundamentos, Sustentabilidade 

Termo de 
Responsabilidade nº 2364 
de 14/06/2017 fl. 68 

Livro Cidades Sustentáveis, 
Cidades Inteligentes 

Termo de 
Responsabilidade nº 2364 
de 14/06/2017 fl. 68 

13/2015 – 
PIBIC 

Desenvolvimento de Queijo 
Caprino 

Prensa em Aço Inox 

Termo de 
Encaminhamento para 
registro patrimonial 
datado de 18/08/2017 fl. 
80 

Hd Externo Samsung 1TB 

Termo de 
Encaminhamento para 
registro patrimonial 
datado de 18/08/2017 fl. 
80 

Defumador 18 LTS - 
ZINCALUME 

Termo de 
Encaminhamento para 
registro patrimonial 
datado de 18/08/2017 fl. 
80 

13/2015 – 
PIBIC 

Promoção De Educação 
Científica E Tecnológica Por 
Meio De Laboratório Virtual 

Camera Canon T5i 
Termo de 
responsabilidade nº 
2308/2017 de 
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Programa Projeto Bens Permanentes 
Documentação 

apresentada pela PROPEX 

17/10/2016, fl. 69 

Tripé para Camera Canon 

Termo de 
responsabilidade nº 
2308/2017 de 
17/10/2016, fl. 69 

Livro Física para Cientistas 

Termo de 
responsabilidade nº 
2308/2017 de 
17/10/2016, fl. 69 

Livro Fundamentos de 
Matemática 

Termo de 
responsabilidade nº 
2308/2017 de 
17/10/2016, fl. 69 

13/2015 – 
PIBIC 

Um Estudo Teórico e Prático 
sobre Detecção de Estilo de 
Condução Veicular 

Kyo 31835B – Inferno GT2 Race 
Spec Audi R8 LMS 

Termo de acautelamento 
nº 97/2016 de 03/11/2016 
fl. 76v 

Kyo 73204 – Pacote Partida 
Nitro 

Termo de acautelamento 
nº 97/2016 de 03/11/2016 
fl. 76v 

15/2015 – 
PIBITI 

Eficiência Energética na 
Computação 

Monitor LED 21,5 Wide FullHD 
S22E10 - Samsung 

Termo de 
Responsabilidade nº 
2336/2017 fl. 70 

Livro - Primeiros Passos com o 
Raspberry Pi - 1ª edição 

Termo de 
Responsabilidade nº 
2334/2017 fl. 71 

Livro - Raspberry Pi - Manual 
do Usuário - 1ª Edição 

Termo de 
Responsabilidade nº 
2334/2017 fl. 71 

Livro - Raspberry Pi - Conceito e 
Prática - 1ª Edição 

Termo de 
Responsabilidade nº 
2334/2017 fl. 71 

Monitor LED 21,5 Wide FullHD 
S22E10 - Samsung 

Termo de 
Responsabilidade nº 
2337/2017 fl. 72 

Livro - Algoritmos e 
Programação de Computadores 
- 1ª Edição 

Termo de 
Responsabilidade nº 
2335/2017 fl. 73 

Livro - Desmistificando 
Algoritmos - 1ª Edição 

Termo de 
Responsabilidade nº 
2335/2017 fl. 73 

Livro - Metodologia de 
Pesquisa para Ciência da 
Computação - 2ª Edição 

Termo de 
Responsabilidade nº 
2335/2017 fl. 73 

Fonte: Informações apresentadas no processo nº 23060.00****/2017-01. 
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Em relação aos bens adquiridos através do projeto “Galeria Respeito” a orientadora 
informou que o Livro “Educação para uma sociedade em transição” não fez parte da 
prestação de contas do auxílio financeiro, sendo fato esse comprovado através da 
prestação de contas disponível no Sispubli, consultada em 29/08/2017. Em relação ao 
fone de ouvido adquirido com o recurso, a orientadora alegou que “foi informado que 
não entrava como item a ser patrimoniado” e por isso não foi realizado. 

Quanto a esse item, impende registrar que de acordo com a Portaria STN nº 448, de 13 
de setembro de 2002, em seu Anexo IV, fone de ouvido é classificado como material 
permanente: equipamentos para áudio, vídeo e foto, portanto se faz necessário o 
registro desse bem no patrimônio do IFS. 

Em relação ao projeto “Estudo da Variação Granulométrica de Agregado Sintético”, a 
orientadora informou que se encontra em gozo de licença maternidade, e que “no seu 
retorno fará o patrimônio dos bens listados”. 

Quanto aos projetos “Web Radio Interinstitucional” e “Uma Rede de Sensores para 
monitoramento de Laboratórios de Informática”, o orientador informou que os bens 
adquiridos através desses projetos serão patrimoniados no Campus Socorro.  

Cumpre registrar que o orientador se posicionou quanto ao item placa de áudio, que 
segundo ele não é um equipamento, não havendo, portanto, a necessidade de realizar o 
registro no patrimônio, como também quanto ao item carregador portátil o mesmo 
apresentou a alegação de se tratar de um item com vida útil limitada, também 
entendendo não se tratar de um item permanente. 

Cumpre registrar que de acordo com a Portaria STN nº 448, de 13 de setembro de 2002, 
em seu Anexo IV, “placas” em geral são classificadas como material permanente, 
equipamentos de processamento de dados, como também “carregador portátil” é 
classificado na mesma portaria como maquinas e equipamentos energéticos, portanto 
se faz necessário o registro desses bens no patrimônio do IFS.  

Quanto ao item adquirido através do projeto “ Empresa Junior de Produção 
Agroecológica” não foi apresentado pronunciamento por parte do orientador. 

Desse modo, os itens dos projetos listados no Quadro a seguir ainda se encontram 
pendentes de registro no patrimônio do IFS: 

Quadro 27- Bens permanentes pendentes de registro no patrimônio do IFS. 

Programa Projeto Bens Permanentes 

10/2015 – PIBEX Web Radio Interinstitucional 

M Áudio (Interface Audio G. Link) 

Speaker2.0 CH 

Carregador portatil DC-19 
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Programa Projeto Bens Permanentes 

11/2015 –  IFS Tec Pré-
Incubação 

Empresa Junior de Produção 
Agroecológica - 
Agroecoproduções 

Carro Mão Pneu Camara 3,00 
CH26 POP Metalosa 

13/2015 – PIBIC Galeria Respeito Fone de Ouvido com microfone 

13/2015 – PIBIC 
Estudo da Variação 
Granulométrica de Agregado 
Sintético 

Betoneira 2651 

Livro Projeto Estrutural de 
Edifícios de Concreto Armado - 4 
volumes 

HD Externo 550 GB 

15/2015 –  PIBITI 
Uma Rede de Sensores para 
monitoramento de Laboratórios 
de Informática 

Carregador Portátil 6000A 

Escada 4x3 Multi 

Furad/Paraf.1/4 

Fonte: Consulta ao Módulo Patrimônio SIPAC. 

Dessa forma, as manifestações apresentadas pela Gestão não foram suficientes para 
afastar o achado de auditoria, ficando a constatação mantida nos mesmos termos. 

f) Riscos e Efeitos:  
Descumprimento das disposições dos editais e normativos internos, podendo ocasionar 
prejuízo ao Erário. 

Recomendação 001: 
Realizar registro no patrimônio do IFS dos bens listados na Tabela dessa constatação. 

Recomendação 002: 
Envidar esforços para fazer cumprir os editais/normas internas quanto ao registro 
tempestivo de bens permanentes adquiridos com os recursos do Auxílio Financeiro ao 
Pesquisador no patrimônio do IFS. 

CONSTATAÇÃO 025: 
Descumprimento de prazo para encaminhamento dos bens permanentes para registro 
no patrimônio do IFS. 

a) Evidências: 
Edital nº 10/2015/PROPEX/IFS – PIBEX; 
Edital nº 11/2015/PROPEX/IFS – IFSTec Pré-Incubação; 
Edital nº 13/2015/PROPEX/IFS – PIBIC; 
Edital nº 14/2015/PROPEX/IFS – PIBIC JR; 
Edital nº 15/2015/PROPEX/IFS – PIBITI; 
Edital nº 16/2015/PROPEX/IFS – PPTAE; 
Prestações de contas disponibilizadas no Sistema de Publicações – Sispubli; 
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Consulta ao Módulo de Patrimônio – SIPAC; 
Memorando Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI; 
Processo nº 23060.00****/2017-01. 

b) Fato: 
De acordo com os editais da PROPEX dos projetos que compõem a amostra dessa ação, 
na seção “Das Disposições Gerais e Finais”, em caso de aquisição de equipamentos 
permanentes e livros, o orientador terá até 30 (trinta) dias após a compra para 
apresentar a nota fiscal do bem adquirido a PROPEX para que seja realizado o registro 
patrimonial, senão vejamos: 

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
Em caso de aquisição de equipamentos permanentes e livros deverá 
ser protocolado pelo Orientador em até 30 (trinta) dias após a 
compra, documento à PROPEX anexando-se as notas fiscais originais 
respectivas em nome do Orientador, termos de entrega de 
equipamento e os respectivos materiais para registro patrimonial. 
(Grifo nosso) 

Essa orientação é ratificada na seção “Disposições Finais” do anexo 7 desses editais, in 
verbis:  

5- DISPOSIÇÕES FINAIS 
Os materiais permanentes adquiridos pelos Orientadores com recursos 
do auxílio financeiro de cada projeto selecionado deverão ser 
encaminhados à PROPEX no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
contados da data da compra, para serem registrados no patrimônio 
do IFS/PROPEX e em seguida poderão ser disponibilizados para 
utilização nas atividades do Projeto mediante solicitação do Orientador 
protocolada à Coordenação do Programa. (Grifo nosso) 

Ocorre que, ao consultarmos os bens adquiridos com recursos de Auxílio Financeiro a 
Pesquisador, dos projetos que fazem parte da amostra dessa auditoria, constatamos a 
existência do registro dos bens no Patrimônio do IFS (através de consulta ao módulo 
Patrimônio – SIPAC) em período superior a 30 dias da data da compra, conforme quadro 
a seguir: 

Quadro 28 – Listagem de bens que foram registrados fora do prazo estabelecido em edital. 

Projeto/Edital/ 
Programa/ 
Orientador 

Bens Permanentes 
Nota 
Fiscal 

Data de 
Aquisição 

Tombamento 
Data do 

Tombamento 

Dias 
de 

atraso 
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Projeto/Edital/ 
Programa/ 
Orientador 

Bens Permanentes 
Nota 
Fiscal 

Data de 
Aquisição 

Tombamento 
Data do 

Tombamento 

Dias 
de 

atraso 

Projeto: 
Desenvolvimento 
De Queijo Caprino 

Defumado 
Condimentado, 

Como Alternativa 
Para Produção Das 
Edital: 13/2015 - 

PIBIC 
Orientador: J. S. L. 
(SIAPE 189****) 

NOTEBOOK X555LF-
BRA-XX184T INTEL 

CORE 5 I5 6GB (2GB 
MEMA3RIA 

DEDICADA) 1TB LED 
15,6 W10 PRETO - 

ASUS 

16342856 26/02/16 70103510 30/03/16 3 

Projeto: Galeria 
Respeito: 

Construindo Uma 
Memória Dos 

Professores De 
Matemática Do 

Instituto Federal De 
Edital: 13/2015 - 

PIBIC 
Orientador: L. P.  S. 

(SIAPE 117****) 

Livro Narrativas e 
História Oral 

14369 26/07/16 30106157 20/10/16 56 

Livro Narrativas sobre 
história de educação 

Matemática 
14369 26/07/16 30106158 20/10/16 56 

Livro Trajetórias 
Profissionais de 

Educadoras 
Matemáticas 

14369 26/07/16 30106159 20/10/16 56 

Livro Vertentes da 
Subversão na 

Produção Científica 
14369 26/07/16 30106160 20/10/16 56 

Livro A Aritmética nos 
primeiros anos 

escolares 
14369 26/07/16 30106156 20/10/16 56 

Livro Etnomatemática 16513410 05/03/16 30106161 20/10/16 199 

Notebook Inspiron 
I14-3442-C40 

8492592 04/03/16 30106153 20/10/16 200 

Gravador de Voz 8G 2475 04/09/16 30106151 20/10/16 16 

HD Externo Toshiba 1 
TB 

19516 20/02/16 30106152 20/10/16 213 

Caixa de Som 300535 05/09/16 30106154 20/10/16 15 

Projeto: 
Manipulação de 

Imagens 
Mamográficas 

Utilizando 
Transformada De 
Haar E Filtro De 

Edital: 14/2015 - 
PIBIC JR 

Orientador: H. N.  
S. (SIAPE 269****) 

Livro Técnicas 
Radiográficas 

75449 23/04/16 70106214 03/11/16 164 
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Projeto/Edital/ 
Programa/ 
Orientador 

Bens Permanentes 
Nota 
Fiscal 

Data de 
Aquisição 

Tombamento 
Data do 

Tombamento 

Dias 
de 

atraso 

Projeto: 
Dimensionamento 
da Infraestrutura 

mm 
Concreto Armado e 
Alvenaria de Pedra 

Para Edificações 
Edital: 15/2015 - 

PIBITI 
Orientador: R. S. C. 

(SIAPE 108****) 

Kit Estrutural Mola 1 000364 13/06/16 30106229 04/11/16 114 

Livro A concepção 
estrutural e a 
arquitetura 

11052710 12/09/16 30106230 04/11/16 23 

Livro Perícia de 
Engenharia - a 

apuração dos fatos 
11052710 12/09/16 30106231 04/11/16 23 

Livro Construção de 
concreto - vol. 3 

10895590 27/08/16 30106244 04/11/16 39 

Livro Fundações - 
Guia prático de 

projeção, execução e 
dimensionamento 

10895590 27/08/16 30106249 04/11/16 39 

Livro Fundamentos 
de estruturas 

10895590 27/08/16 30106248 04/11/16 39 

Livro Construções de 
concreto - vol. 1 

10895590 27/08/16 30106242 04/11/16 39 

Livro Exercícios de 
Fundações 

10895590 27/08/16 30106246 04/11/16 39 

Livro Fundamentos 
de Engenharia 

Geotécnica 
10895590 27/08/16 30106247 04/11/16 39 

Livro Projeto 
Estrutural na 
arquitetura 

10895590 27/08/16 30106252 04/11/16 39 

Livro Sistemas 
estruturais 

10895590 27/08/16 30106253 04/11/16 39 

Livro Java - a 
referência completa 

10895590 27/08/16 30106250 04/11/16 39 

Livro Construções de 
concreto - vol. 2 

10895590 27/08/16 30106243 04/11/16 39 

Livro Construções de 
concreto - vol. 4 

10895590 27/08/16 30106245 04/11/16 39 

Livro Perícias em 
edificações. 

10895590 27/08/16 30106251 04/11/16 39 

Projeto: 
Modelagem virtual 
tridimensional de 

edificação 
tombada: estudo 
prático sobre o 

Convento de São 
Francisco, em São 

Livro: Quid Movi 
Recibo 
UFRN 

30/09/15 30106123 19/10/16 355 

Livro: História da 
feiura 

Recibo 
UFRN 

30/09/15 30106122 19/10/16 355 

Livro: A casa 
Recibo 
UFRN 

30/09/15 30106121 19/10/16 355 

Livro: 3000 anos de 
edificação 

1582 01/10/15 30106124 19/10/16 354 
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Projeto/Edital/ 
Programa/ 
Orientador 

Bens Permanentes 
Nota 
Fiscal 

Data de 
Aquisição 

Tombamento 
Data do 

Tombamento 

Dias 
de 

atraso 

Cristóvão-SE. 
Edital: 15/2015 - 

PIBITI 
Orientador: P. G.  

S. (SIAPE 169****) 

Livro: Islã – de Bagdá 
a Córdoba 

129880 17/02/16 30106125 19/10/16 215 

Livro: Bauhaus 083024 17/02/16 30106126 19/10/16 215 

Livro: Teoria da 
arquitetura: do 
renascimento aos 
nossos dias 

00135557
5 

28/03/16 30106127 19/10/16 175 

Livro: O futuro da 
arquitetura desde 

1889 
022080 06/04/16 30106130 20/10/16 167 

Livro: Inquietação 
teórica e estratégia 

projetual 
022080 06/04/16 30106129 20/10/16 167 

Livro: Supercrítico 022080 06/04/16 30106131 20/10/16 167 

Livro: Arquitetura 
gótica e escolástica 

022080 06/04/16 30106128 19/10/16 166 

Livro: Edifício 
Ambiental 

046904 14/08/16 30106132 20/10/16 37 

Livro: Tudo sobre a 
casa 

047569 20/08/16 30106134 20/10/16 31 

Livro: Arquitetura 
moderna desde 1900 

047569 20/08/16 30106133 20/10/16 31 

Material de 
informática: HD 

externo 
080979 04/06/16 30106135 20/10/16 108 

Projeto: Assistência 
Estudantil em foco: 

pesquisa-ação 
Edital: 16/2015 – 

PPTAE 
Orientador: R. O. 

M. (SIAPE 195****) 

Panasonic RR XS450 
Gravador de Áudio 

Voz, 4GB 
5567 30/08/16 70106201 25/10/16 26 

Cam 16 0MP 3” 30X 
SX400IS PR CANON 

IMEI/N/S: 
21242281000210 

972566 22/07/16 70106149 20/10/16 60 

Cartão Micro SD 64 
GB + ADAPT SD 

SCANDISK 
972566 22/07/16 70106150 20/10/16 60 

Projetor BENQ MS 
504 3000 LUMENS 

11632 18/04/16 70103948 19/05/16 1 

Mult. JT OJ PRO 7612 
A3 G1X85A HP 

IMEI/N/S: 
CN5B33MOBH 

28349 18/04/16 70103947 19/05/16 1 

CX SOM 8W 2.0 RMS 
PR SP091 Multilaser 

28349 18/04/16 70103949 19/05/16 1 
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Projeto/Edital/ 
Programa/ 
Orientador 

Bens Permanentes 
Nota 
Fiscal 

Data de 
Aquisição 

Tombamento 
Data do 

Tombamento 

Dias 
de 

atraso 

Livro - Atenção 
Psicossocial e Serviço 

Social 
189 28/07/16 70106136 20/10/16 54 

Livro - Demanda 
Social pela Educação 

189 28/07/16 70106137 20/10/16 54 

Livro - Estado 
Capitalista e Serviço 

Social 
189 28/07/16 70106138 20/10/16 54 

Livro - Familismo, 
Direitos e Cidadania – 

Contradições 
189 28/07/16 70106139 20/10/16 54 

Livro - 
Intersetorialidade na 
agenda das políticas 

sociais 

189 28/07/16 70106140 20/10/16 54 

Livro - Políticas de 
Saúde no Brasil 

189 28/07/16 70106143 20/10/16 54 

Livro - Proteção Social 
no capitalismo – 
críticas a teorias 

189 28/07/16 70106144 20/10/16 54 

Livro - O que é 
interdisciplinaridade? 

189 28/07/16 70106141 20/10/16 54 

Livro - Serviço Social e 
o Popular 

189 28/07/16 70106142 20/10/16 54 

Livro - Serviço Social 
no Brasil: história de 

resistência 
189 28/07/16 70106145 20/10/16 54 

Livro - Tempo de 
Bolsas 

189 28/07/16 70106146 20/10/16 54 

Livro - Trabalho com 
grupos em Serviço 

Social 
189 28/07/16 70106147 20/10/16 54 

Livro - Visita 
Domiciliar: teoria e 

prática 
189 28/07/16 70106148 20/10/16 54 

Fonte: Elaborado pela Audint a partir de informações disponíveis nos sistemas Sispubli e módulo 
Patrimônio – SIPAC. 

Ressalta-se que dos 63 (sessenta e três) bens adquiridos com recursos de Auxílio 
Financeiro a Pesquisador que fazem parte da prestação de contas dos projetos da 
amostra dessa auditoria, somente 02 (dois) foram registrados dentro do prazo 
estipulado. Desse modo, 97% dos bens adquiridos descumpriram o prazo de 30 (trinta) 
dias da data da compra para registro no patrimônio do IFS.  

mailto:audint@ifs.edu.br


                                                          RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 005/2017 

AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO. 

 

180 
Rua Francisco Portugal, 150, Salgado Filho. CEP: 49020-390 - Aracaju/SE 

Tel.: (79) 3711-1854/1880, email: audint@ifs.edu.br 

 

Impende destacar que os atrasos nos registros patrimoniais podem gerar aquisições 
desnecessárias por parte de outros pesquisadores, perda ou extravio das notas fiscais e 
dos bens adquiridos, desconhecimento da instituição quanto a existência dos bens 
adquiridos, ausência de registros contábeis, entre outros. 

Desse modo, faz necessário o estabelecimento de mecanismos efetivos de controle que 
garantam o registro tempestivo dos bens adquiridos nos projetos de pesquisa e 
extensão do IFS.   

c) Causa: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles internos adequados quanto o 
registro no Patrimônio do IFS do material permanente adquirido durante a execução do 
projeto. 

d) Manifestação da Unidade: 
Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, encaminhado através do Memorando 
Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI, a Gestão apresentou resposta através do Processo 
nº 23060.00****/2017-01, nos seguintes termos: 

 “Em consulta a COPAT, foi questionado o que significa a data de tombamento, ou seja, 
se esta data corresponde ao dia em que o professor fez a solicitação de registro de 
patrimônio ou se esta data corresponde ao dia em que o servidor da COPAT cadastrou o 
equipamento no SIPAC. A resposta emitida foi que a data corresponde dia em que o 
servidor da COPAT cadastrou o equipamento no SIPAC, ou seja, não podemos afirmar 
que os professores estão fazendo o tombamento fora do prazo, já que os pedidos de 
tombamento respeitam uma fila de espera. Para termos um posicionamento mais 
preciso sobre a data do tombamento, se faz necessário analisar todos os pedidos de 
registro de patrimônio solicitado pelos professores pesquisadores”. 

e) Análise da Manifestação: 
Em que pese as justificativas apresentadas pela Gestão quanto ao fato de a data do 
tombamento do bem no SIPAC se referir a ata em que o setor de patrimônio cadastrou 
o equipamento no SIPAC, não foi apresentada documentação que comprove o 
cumprimento do prazo de encaminhamento do bem à PROPEX, qual seja, no máximo de 
30 (trinta) dias contados da data da compra. 

Desse modo, a PROPEX deve estabelecer mecanismos de controle visando garantir o 
cumprimento desse prazo de encaminhamento do bem permanente para registro 
patrimonial, inserindo, para tanto, em seus editais as penalidades pelo seu 
descumprimento de modo a fomentar a tempestiva apresentação dos bens adquiridos 
com a utilização do auxílio financeiro a pesquisador a fim de que seja realizado o 
registro tempestivo no patrimônio do IFS. 

Cumpre registrar que, de acordo com a Instrução Normativa nº 05/2013/IFS, que trata 
sobre o Patrimônio do IFS, estabelece em seu item 3.1.1., o registro de entrada no 
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patrimônio do IFS deve ser feito no ato do recebimento, como também o item 3.2.g 
esclarece que o recebimento decorrerá, além de outras formas, de entrega de 
equipamento adquirido por servidor em razão da execução de projetos com recurso do 
IFS, senão vejamos:   

3.1.1. O registro de entrada no sistema de controle de estoque deve 
ser feito no ato do recebimento. Em seguida, também deve ser feito o 
registro contábil no SIAFI, observando a tempestividade quanto aos 
reflexos patrimoniais. 
3.2. O recebimento, rotineiramente, nas unidades gestoras, decorrerá 
de: 
(...) 
g) entrega de equipamento adquirido por servidor ou estudante em 
razão da execução de projetos inerentes ao ensino e à pesquisa com 
recursos do IFS, na forma do respectivo edital ou regulamento próprio. 
(Grifo nosso) 

Destaca-se a importância de que a entrega dos bens para registro no Patrimônio do IFS 
ocorra dentro do prazo estabelecido no edital de modo a permitir o tempestivo registro 
patrimonial e contábil do bem, como também a realização de seus devidos encargos 
(depreciação e amortização) nos demonstrativos da Instituição. 

Ressalta-se ainda que de acordo com a Instrução Normativa nº 05/2013/IFS, que 
nenhum bem deverá ser liberado aos usuários, antes de cumpridas as formalidades de 
recebimento, aceitação e registro no sistema de patrimônio, in verbis: 

12. Nenhum material deverá ser liberado aos usuários, antes de 
cumpridas as formalidades de recebimento, aceitação e registro no 
competente sistema de controle de estoque e/ou de patrimônio. 

Desse modo, faz-se necessário o alinhamento do procedimento a ser estabelecido pela 
PROPEX, juntamente com a PROAD, para realização de registro tempestivo dos bens 
permanentes adquiridos com recursos do auxílio financeiro a pesquisador no âmbito do 
IFS e a devida cessão para uso do bem por parte do pesquisador, respeitando as 
formalidades necessárias de modo a mitigar os riscos de prejuízo ao erário. 

Dessa forma, as manifestações apresentadas pela Gestão não foram suficientes para 
afastar o achado de auditoria, ficando a constatação mantida nos mesmos termos. 

f) Riscos e efeitos: 
O registro de bens permanentes adquiridos fora do prazo estabelecido no edital, 
fragiliza os controles internos estabelecidos pela PROPEX, podendo ocasionar prejuízo 
ao erário. 

Recomendação 001: 
Envidar esforços para que o encaminhamento dos bens para registros no patrimônio do 

mailto:audint@ifs.edu.br


                                                          RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 005/2017 

AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO. 

 

182 
Rua Francisco Portugal, 150, Salgado Filho. CEP: 49020-390 - Aracaju/SE 

Tel.: (79) 3711-1854/1880, email: audint@ifs.edu.br 

 

IFS ocorra dentro do prazo estabelecidos nos editais, estabelecendo mecanismos de 
controle efetivos. 

CONSTATAÇÃO 026: 
Irregularidade no cadastramento e emissão de certificados dos alunos.  

a) Evidências: 
Resolução nº 44/2011/CS/IFS – Regulamento de Pesquisa e Extensão. 
Consulta ao SISPUBLI; 
Edital nº 11/2015/PROPEX/IFS – IFSTec Pré-Incubação; 
Memorando Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI; 
Processo nº 23060.00****/2017-01. 

b) Fato: 
Da análise dos Relatórios Parcial e Final do Projeto “Empresa Junior De Produção 
Agroecológica – Agroecoproduções” vinculado ao Edital nº 11/2015, não identificamos a 
participação dos alunos A. C. S. (CPF ***.079.235-**) e A. E. O. A. (CPF ***.267.045-**), 
contudo os mesmos se encontram cadastrados no Sispubli no campo “Projeto/Autoria” 
como sendo participantes desse projeto na condição de aluno voluntário. 

Ao contrário do caso acima relatado, nos Relatórios Parcial e Final, percebemos a 
participação de M. A. S. O. (CPF ***.961.505-**) como aluna voluntária no Projeto 
“Empresa Junior De Produção Agroecológica – Agroecoproduções”. No entanto, a 
mesma não se encontra cadastrada no sistema SISPUBLI como aluna voluntária desse 
projeto. 

Impende ressaltar que, segundo o item 13.1.a do Edital nº 11/2015/PROPEX/IFS, é 
obrigação do Orientador realizar o cadastro dos alunos bolsistas e voluntários no 
Sispubli dentro do prazo estabelecido no cronograma do Edital (item 6), in verbis: 

13. DOS COMPROMISSOS/OBRIGAÇÕES 
13.1Do Professor ou Técnico-Administrativo Orientador 
a) Após publicação do resultado final, efetivar a inscrição do Aluno 
Bolsista e dos Alunos e/ou Egressos Voluntários no prazo previsto no 
item 6, através da página do Sistema de Publicações 
http://publicacoes.ifs.edu.br, conforme item 12; (Grifo nosso) 

Ora, ressalta-se que mesmo na condição de Aluno Voluntário, o aluno possui obrigações 
descritas no Edital nº 11/2015 do qual ele deverá cumprir e a partir de então ter o 
direito ao Certificado de Participação no projeto no qual está cadastrado, senão 
vejamos: 

13. DOS COMPROMISSOS/OBRIGAÇÕES 
13.3 Do Aluno Bolsista 
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a) Dedicar-se integralmente às atividades do seu curso e do projeto de 
extensão selecionado; 
b) Apresentar no prazo do item 6 o relatório parcial e o relatório no 
final das atividades, com redação científica e sob coordenação do 
orientador, conforme Anexos 4 e 5; 
c) Dedicar-se às atividades do projeto de extensão, assegurando-se de 
manter o rendimento acadêmico (frequência global igual ou superior a 
75% e média mínima da Instituição) durante o desenvolvimento do 
projeto; 
d) Nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência à sua 
condição de bolsista do Programa Pré-Incubação da PROPEX/IFS; 
e) Obrigatoriamente apresentar, juntamente com o seu orientador, os 
resultados do projeto conforme item 13.1.f; 
(...) 
13.4 - Do(s) Aluno(s)/Egresso(s) Voluntário(s) 
a) Cumprir na íntegra as obrigações do aluno bolsista previstas nos 
itens 13.3.a a 13.3.e; (Grifo nosso) 

Além disso, de acordo com o item 14.b do edital nº 11/2015/PROPEX IFS, somente os 
alunos que executarem o projeto na íntegra terão direito ao certificado emitido pela 
PROPEX, senão vejamos: 

14. DA CERTIFICAÇÃO 
(...) 
b) Os alunos (bolsista e voluntários) que executarem o projeto na 
íntegra terão direito a um certificado e/ou declaração, emitidos pela 
PROPEX e disponibilizados no SisPubli, a partir do recebimento e 
aprovação do relatório final. (Grifo nosso) 

Desse modo, só é dado o direito ao aluno bolsista ou voluntário obter o certificado de 
participação no projeto se houver a sua participação efetiva na execução do projeto, o 
que não foi possível constatar nos casos dos alunos voluntários A. C. S. (CPF ***.079.235-

**) e A. E. O. A. (CPF ***.267.045-**). 

De acordo com o parágrafo único do art. 13 do Regulamento de Pesquisa e Extensão, 
aprovado pela Resolução nº 44/2011/CS/IFS, as eventuais alterações no projeto, 
incluindo o elenco de participantes, deverão ser informadas à PROPEX, por intermédio 
da DIREX, para efeito de conhecimento e registro, in verbis: 

Art. 13. São participantes do programa ou projeto de extensão, em 
correspondente projeto, o coordenador, os membros do corpo 
docente, do corpo discente e do corpo técnico do IFS e colaboradores 
de outras Instituições de Ensino. 
Parágrafo Único- Eventuais alterações no projeto de extensão, 
incluindo modificações no elenco de seus participantes, deverão ser 
informadas à DIREX para efeito de conhecimento e registro. (Grifo 
nosso) 
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Assim, resta constatada a ausência da devida alteração do elenco de participantes do 
projeto de extensão em tela, impossibilitando a emissão de certificado da aluna M. A. S. 
O. (CPF ***.961.505-**) que atuou como voluntária do projeto Empresa Junior De 
Produção Agroecológica – Agroecoproduções do Programa IFSTec Pré Incubação e 
possibilitou a emissão de certificados para os alunos  A. C. S. (CPF ***.079.235-**) e A. E. 
O. A. (CPF ***.267.045-**), que não comprovaram a efetiva participação. 

c) Causa: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles internos adequados para 
elaboração dos editais de cursos de extensão. 

d) Manifestação da Unidade: 
Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, encaminhado através do Memorando 
Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI, a Gestão apresentou resposta através do Processo 
nº 23060.00****/2017-01, nos seguintes termos: 

“Em contato realizado com o professor orientador, o mesmo esclareceu o seguinte: os 
alunos A. E. O. A. e A. C. S. , iniciaram o projeto porém desistiram em seguida, motivo 
pelo qual não consta o nome dos mesmos no relatório parcial. Os mesmos foram 
substituídos pelos alunos: M. A. S. O. e M. O. A.. 

Destacamos que os relatórios foram substituídos nos SISPUBLI, bem como feito o 
registro final dos alunos voluntários”. 

 

 

e) Análise da Manifestação: 
A resposta apresentada pela Gestão corrobora o achado de auditoria uma vez que 
informou que as alterações no cadastro dos alunos voluntários foram realizadas no 
Sispubli. 

Desse modo, com intuito de confirmar as informações quanto a devida atualização do 
cadastro no Sispubli, foi realizada consulta em 28/08/2017, onde foi possível constatar a 
alteração realizada em 17/08/2017, como também foi possível realizar a emissão do 
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certificado em nome da aluna M. A. S. O. (CPF ***.961.505-**). Bem como, não existe a 
possibilidade de emissão de certificados aos alunos que desistiram: A. C. S. (CPF 
***.079.235-**) e A. E. O. A. (CPF ***.267.045-**. 

Ressalta-se que apesar de a situação apresentada na constatação ter sido corrigida, a 
mesma só foi realizada após o envio do Relatório Preliminar de Auditoria, o que 
demonstra a ausência ou não utilização de mecanismos de controle por parte da 
PROPEX que garantam que os certificados sejam emitidos somente para os alunos 
voluntários que efetivamente participaram do projeto de pesquisa e extensão, 
conforme informações constantes no Relatório Final. 

Dessa forma, as manifestações apresentadas pela Gestão foram suficientes em parte, 
ficando a constatação mantida nos mesmos termos. 

f) Riscos e efeitos: 
Descumprimento das normas do edital quanto a participação dos alunos voluntários nos 
projetos, ocasionando irregularidades no cadastramento e certificação da participação 
dos voluntários nos projetos de pesquisa e extensão. 

Recomendação 001: 
Estabelecer mecanismos de controle efetivos garantindo que a emissão de certificados 
para os alunos só seja liberada após a verificação da sua efetiva participação no projeto, 
através das informações apresentadas no Relatório Final. 

CONSTATAÇÃO 027: 
Certificados emitidos com data anterior à finalização do projeto. 

a) Evidências: 
Resolução nº 44/2011/CS/IFS – Regulamento de Pesquisa e Extensão; 
Edital nº 10/2015/PROPEX/IFS – PIBEX; 
Edital nº 11/2015/PROPEX/IFS – IFSTec Pré-Incubação; 
Edital nº 12/2015/PROPEX/IFS – PCE; 
Edital nº 13/2015/PROPEX/IFS – PIBIC; 
Edital nº 14/2015/PROPEX/IFS – PIBIC JR; 
Edital nº 15/2015/PROPEX/IFS – PIBITI; 
Edital nº 16/2015/PROPEX/IFS – PPTAE; 
Certificados emitidos no Sistema de Publicações – Sispubli; 
Memorando Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI; 
Processo nº 23060.00****/2017-01. 

b) Fato: 
Conforme previsto no art. 28 do Regulamento de Pesquisa e Extensão, aprovado pela da 
Resolução nº 44/2011/CS/IFS, os participantes de Programas e/ou Projetos de Pesquisa 
e Extensão terão direito a certificados/declarações. Quanto à esta certificação, os editais 
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nº 10/2015, nº 11/2015, nº 13/2015 (item 14 nesses três editais) e nº 14/2015, 15/2015 
e 16/2015 (item 12 nesses três editais) preveem: 

 
DA CERTIFICAÇÃO 
a) O Técnico-Administrativo Orientador e o Co-orientador Voluntário 
que executarem o projeto na íntegra terão direito a certificado e/ou 
declaração de orientador/co-orientador de produção científica, 
emitidos pela PROPEX e disponibilizados no SISPUBLI no menu 
“Certificado”, a partir do recebimento e aprovação do relatório final;  
b) Os alunos pesquisadores (bolsista e voluntários) que executarem o 
projeto na íntegra terão direito a certificado e/ou declaração de aluno 
pesquisador, emitidos pela PROPEX e disponibilizados no SISPUBLI no 
menu “Certificado, a partir do recebimento e aprovação do relatório 
final. (Grifo nosso) 

Já o Edital nº 12/2015, que trata da seleção de proposta de Cursos de Extensão, traz em 
seu item 13 o seguinte: 

DA CERTIFICAÇÃO 

Com a conclusão do Curso de Extensão selecionado o servidor 
Proponente, o(s) alunos voluntário(s) e os participantes beneficiados 
terão direito a Certificado e/ou declaração emitidos pela PROPEX e 
disponibilizados no SISPUBLI, a partir do recebimento e aprovação do 
relatório final pela PROPEX. (Grifo nosso) 

Contudo, ao consultar os certificados no Sispubli para os participantes de projetos do 
Programas de Pesquisa e Extensão da amostra (PIBIC, PIBIC JR, PIBITI, PPTAE, PIBEX e 
PCE) selecionados por meio dos editais de 2015, constatou-se que os mesmos foram 
emitidos com data anterior à finalização do projeto, que se dá com a entrega do 
relatório final e prestação de contas, conforme demonstrado no quadro a seguir: 

Quadro 29 - Comparativo entre as datas de emissão do certificado e datas de Término da execução do 
projeto e apresentação do relatório final. 

Edital / Programa 

Término da 
Execução do 

Projeto / 
Curso 

Prazo de Entrega 
do Relatório Final 

Data dos 
Certificados 

10/2015 – PIBEX 31/08/2016 17/09/2016 31/08/2016 

11/2015 – IFSTec Pré-Incubação 31/08/2016 17/09/2016 31/08/2016 

12/2015 – Cursos de Extensão 08/11/2016 23/11/2016 08/11/2016 

13/2015 – PIBIC 31/08/2016 17/09/2016 06/08/2016 

14/2015 – PIBIC JR 31/08/2016 17/09/2016 31/05/2016 

15/2015 – PIBITI 31/08/2016 17/09/2016 31/08/2016 

16/2015 – PPTAE 31/08/2016 17/09/2016 31/08/2016 

Fonte: Elaborado a partir das informações disponíveis nos Editais e no Sispubli. 
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Apesar de não haver nenhuma indicação explícita no certificado de que a data que 
consta no mesmo é data do término da execução do projeto ou curso de extensão, ao 
fazer o confronto entre as datas, chegou-se a esta conclusão. 

Ora, se a data estampada no certificado é anterior à data final de entrega do relatório 
final, quando se dá de fato a finalização do projeto e se os próprios editais preveem que 
a emissão só poderá acontecer a partir do recebimento e aprovação do relatório final, 
pode-se concluir que os certificados estão sendo emitidos com data anterior à 
finalização do projeto e/ou execução dos cursos de extensão. 

Por fim, constatou-se que nos certificados dos Programas PIBIC e PIBIC JR, as datas não 
correspondem nem ao término da execução, sendo, inclusive, anterior ao prazo de 
finalização dos projetos. 

c) Causa: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles internos adequados para 
emissão de certificados de participação em projetos de pesquisa e extensão. 

d) Manifestação da Unidade: 
Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, encaminhado através do Memorando 
Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI, a Gestão apresentou resposta através do Processo 
nº 23060.00****/2017-01, nos seguintes termos: 

“O Sispubli na versão atual, comporta-se da seguinte maneira quanto à Constatação 
referida: Certificados são disponibilizados após inserção do relatório final. Quando há 
solicitação de servidor para inserção com atraso de relatório, solicitada via e-mail de 
suporte, a data no certificado será posterior à inserção, por isso a discrepância de datas. 

A PROPEX está desenvolvendo a versão 2 do Sispubli que quando for ao ar contemplará 
correção correspondente, ou seja, a data dos Certificados será a referente à data após 
real inserção do relatório final. 

Faremos ajustes no SISPUBLI para que possíveis solicitações de inserções fora do prazo, 
se autorizadas, tenham especificamente essas datas nos certificados da real inserção 
pela equipe interna de suporte. 

Serão corrigidas as datas no Sispubli através das regras de programação”. 

e) Análise da Manifestação: 
Em que pese as justificativas apresentadas pela Gestão quanto o funcionamento das 
regras para emissão dos certificados, quais sejam, “certificados são disponibilizados 
após inserção do relatório final” e “quando há solicitação de servidor para inserção com 
atraso de relatório, solicitada via e-mail de suporte, a data no certificado será posterior 
à inserção”, essa informação não foi constatada pela equipe de auditoria em consulta ao 
Sispubli. 
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Ressalta-se a manifestação da Gestão quanto a existência de uma versão 2 do Sispubli 
que está sendo desenvolvida e que corrigirá as falhas na emissão dos certificados 
relatadas por essa Audint. 

Ressalta-se a necessidade de que a PROPEX envide esforços para emitir os certificados 
de participação dos projetos e cursos de extensão da PROPEX com a efetiva data de 
conclusão do projeto, ou seja, quando da entrega do relatório final, de modo que o 
certificado reflita a realidade dos fatos ocorridos. 

Dessa forma, as manifestações apresentadas pela Gestão não foram suficientes para 
afastar o achado de auditoria, ficando a constatação mantida nos mesmos termos. 

f) Riscos e efeitos: 
Emissão de certificado sem a devida comprovação da finalização do projeto, podendo 
gerar benefícios indevidos a servidores e alunos. 

Recomendação 001: 
Emitir os certificados de participação dos projetos e cursos de extensão da PROPEX com 
a efetiva data de conclusão do projeto, ou seja, quando da entrega do relatório final. 

CONSTATAÇÃO 028: 
Irregularidades na inscrição dos alunos participantes do curso de extensão. 

a) Evidências: 
Consulta ao Sispubli; 
Consulta ao Q-acadêmico; 
Edital nº 12/2015/PROPEX – Cursos de Extensão; 
Memorando Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI; 
Processo nº 23060.00****/2017-01. 

b) Fato: 
De acordo com o Edital nº 12/2015 – PROPEX, os Cursos de extensão têm o objetivo 
ministrar curso a comunidade externa, vejamos: 

1. Objetivo Geral 
Fomentar as ações de extensão no IFS através de cursos ministrados 
às comunidades externas, articuladas com o ensino e a pesquisa, na 
perspectiva da promoção dos direitos sociais e educacionais, além 
disso, no desenvolvimento social, econômico e ambiental, 
oportunizando a participação da comunidade acadêmica no 
desenvolvimento de cursos de extensão com aporte de recursos 
institucionais por meio do Programa Institucional de Cursos de 
Extensão. (Grifo nosso) 

Sendo assim, resta claro que o público alvo dos cursos de extensão ofertados pelo IFS 
compreende a comunidade externa ao IFS.  
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Porém, consultando a relação nominal dos alunos que participaram dos Cursos de 
Extensão “Marketing pessoal e entrevista de emprego” e “Ubuntu – Uma alternativa 
LINUX como base tecnológica para laboratórios educacionais”, selecionados por meio 
do Edital nº 12/2015 – PROPEX, verificamos que participaram dos cursos alunos da 
comunidade interna, conforme tabela que segue: 

Quadro 30 - Alunos do IFS que participaram dos cursos de extensão. 

Curso de 
Extensão 

Autor 
Participante do Curso de 

Extensão 
CPF Matrícula 

Marketing 
pessoal e 
entrevista 

de emprego 

I. M. E. B. 

A. A. P. S. ***.015.715-** 20141SMSIITA0245 

C. C. N. ***.500.675-** 20131ILOG0038 

D. N. F. ***.083.995-** 20141CTIA0110 

E. T. A. ***.172.095-** 20131ILOG0178 

G. N. L. ***.366.605-** 20131ILOG0011 

Ubuntu – 
Uma 

alternativa 
LINUX como 

base 
tecnológica 

para 
laboratórios 
educacionais 

M. S. L. 

A. A. P. S. ***.015.715-** 20141SMSIITA0245 

G. A. L. A. ***.051.185-** 20132SMSIITA0211 

I. T. S. ***.841.245-** 20141SMSIITA0024 

J. N. S. ***.498.545-** 20141SMSIITA0059 

J. A. O. N. ***.564.165-** 20141IIMSI0076 

J. V. S. ***.912.115-** 20121IIMSI0195 

M.  J. S. ***.773.615-** 20141IIMSI0297 

N. U. L. A. ***.988.795-** 20141IIMSI0246 

P. F. T. S. ***.553.135-** 20121IIMSI0080 

Fonte: Elaborado pela Audint a partir de consulta aos sistemas Sispubli e ao Q Acadêmico. 

Pelo exposto, observa-se que nos cursos de extensão supracitados houve o 
descumprimento do Edital nº 12/2015/PROPEX/IFS, visto que o público alvo 
determinado do edital não contempla a comunidade interna do IFS. 

c) Causa: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles internos para acompanhamento 
dos participantes dos cursos de extensão. 

d) Manifestação da Unidade: 
Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, encaminhado através do Memorando 
Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI, a Gestão apresentou resposta através do Processo 
nº 23060.00****/2017-01, nos seguintes termos: 

“Foi realizado contato com os professores, solicitando esclarecimentos acerca dos 
cursos realizados, foi estabelecido um prazo até dia 22/08/2017. Caso não exista 
participação da comunidade externa, procederemos a devolução do recurso através de 
GRU”. 

e) Análise da Manifestação: 
Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, a PROPEX informou que foi realizado 
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contato com os professores, solicitando esclarecimentos acerca dos cursos realizados, 
foi estabelecido um prazo até dia 22/08/2017.  
 
Ainda, de acordo com a PROPEX, caso não exista participação da comunidade externa, 
será realizada a devolução do recurso através de GRU. 

Dessa forma, as manifestações apresentadas pela Gestão não foram suficientes para 
afastar o achado de auditoria, ficando a constatação mantida nos mesmos termos. 

f) Riscos e efeitos: 
O descumprimento das regras do edital quanto a participação da comunidade externa 
nos cursos de extensão pode ocasionar a inexecução dos objetivos do IFS quanto a sua 
atuação junto à comunidade externa. 

Recomendação 001: 
Fazer cumprir as regras do edital no que se refere ao público alvo do programa/curso, 
permitindo a participação apenas da comunidade externa a que se destina o 
programa/curso. 

CONSTATAÇÃO 029: 
Ausência de comprovação de economicidade nas aquisições realizadas com o Auxílio 
Financeiro a Pesquisador. 

a) Evidências: 
Acórdão TCU 1.785/2013 – Plenário; 
Instrução Normativa MP/SLTI nº 05/2014; 
Edital nº 10/2015/PROPEX/IFS – PIBEX; 
Edital nº 11/2015/PROPEX/IFS – IFSTec Pré-Incubação; 
Edital nº 13/2015/PROPEX/IFS – PIBIC; 
Edital nº 14/2015/PROPEX/IFS – PIBIC JR; 
Edital nº 15/2015/PROPEX/IFS – PIBITI; 
Edital nº 16/2015/PROPEX/IFS – PPTAE; 
Prestações de contas disponibilizadas no Sistema de Publicações – Sispubli; 
Memorando Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI; 
Processo nº 23060.00****/2017-01. 

b) Fato: 
De acordo com o Anexo 7 dos editais que compõem a amostra selecionada dessa ação, 
que disponibiliza recursos ao Orientador através de Auxílio Financeiro a Pesquisador, as 
aquisições de materiais ou contratação de serviços a pessoa jurídica deve observar o 
princípio da economia de recursos, por meio da observância do menor preço, senão 
vejamos: 

Na aquisição de materiais ou contratação de serviços a pessoas 
jurídicas o orientador deve seguir o princípio da economia de 
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recursos, por meio do menor preço, objetivando-se o melhor 
aproveitamento possível do dinheiro público. As notas fiscais deverão 
ser emitidas em nome do Orientador e anexadas à prestação de contas 
do auxílio financeiro. (Grifo nosso) 

No entanto, da análise realizada na prestação de contas do Auxílio Financeiro, 
disponibilizadas no Sispubli, constatamos a ausência de comprovação de que a aquisição 
foi realizada com base no menor preço. 

No tocante a esse assunto, o TCU esclareceu, no Acórdão TCU 1.785/2013 – Plenário, 
que a ausência de pesquisa que represente adequadamente os preços de mercado, 
além de constituir afronta à jurisprudência do Tribunal de Contas, pode render ensejo à 
contratação de serviços ou aquisição de bens por preços superiores aos praticados pelo 
mercado, ferindo, assim, o princípio da economicidade, senão vejamos: 

 17. A ausência de pesquisa que represente adequadamente os 
preços do mercado, além de constituir afronta ao Regulamento de 
Licitações e Contratações da Apex-Brasil e à jurisprudência deste 
Tribunal, pode render ensejo à contratação de serviços ou aquisição 
de bens por preços superiores aos praticados pelo mercado, ferindo, 
assim, o princípio da economicidade. (Grifo nosso) 

De acordo com a Instrução Normativa MP/SLTI nº 05/2014, alterada pela Instrução 
Normativa nº 03/2017 (que acrescentou o Painel de Preços do governo federal como 
forma de consulta de preços), em seu art. 2º estabelece os seguintes parâmetros para a 
realização de consulta de preços: 

Art. 2º  A pesquisa de preços será realizada mediante a utilização dos 
seguintes parâmetros: 
I - Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico 
http://paineldeprecos.planejamento.gov.br; 
II - contratações similares de outros entes públicos, em execução ou 
concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa 
de preços;  
III - pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos 
especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e 
hora de acesso; ou 
IV - pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas 
não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias.  
§1º  Os parâmetros previstos nos incisos deste artigo poderão ser 
utilizados de forma combinada ou não, devendo ser priorizados os 
previstos nos incisos I e II e demonstrada no processo administrativo a 
metodologia utilizada para obtenção do preço de referência. 
§2º  Serão utilizadas, como metodologia para obtenção do preço de 
referência para a contratação, a média, a mediana ou o menor dos 
valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida 
sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais 
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dos parâmetros adotados neste artigo, desconsiderados os valores 
inexequíveis e os excessivamente elevados. 
§3º  Poderão ser utilizados outros critérios ou metodologias, desde 
que devidamente justificados pela autoridade competente. 
§4º  Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em 
especial, quando houver grande variação entre os valores 
apresentados. 
§5º  Para desconsideração dos preços inexequíveis ou excessivamente 
elevados, deverão ser adotados critérios fundamentados e descritos 
no processo administrativo. 
§6º  Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade 
competente, será admitida a pesquisa com menos de três preços ou 
fornecedores. (Grifo nosso) 

Dessa forma, faz-se necessário que a PROPEX estabeleça em seus editais procedimentos 
de consultas de preços a serem observados pelos servidores responsáveis pela execução 
do Auxílio Financeiro a Pesquisador quando da aquisição de materiais ou contratação de 
pessoa jurídica, com o intuito de comprovar a aplicação do devido princípio da 
economia de recursos, conforme já preceituam seus editais.  

c) Causa: 
Ausência de formalização de instruções quanto a comprovação do princípio da 
economicidade quando da execução do auxílio financeiro. 

d) Manifestação da Unidade: 
Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, encaminhado através do Memorando 
Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI, a Gestão apresentou resposta através do Processo 
nº 23060.00****/2017-01, nos seguintes termos: 

“O anexo: ORIENTAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DO AUXÍLIO FINANCEIRO, foi alterado tendo 
sido acrescentado a solicitação de envio de três orçamentos, efetivando a compra no 
local que apresentar menor orçamento, conforme documento abaixo” 
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e) Análise da Manifestação: 
Em que pese a manifestação da Gestão quanto as alterações que foram realizadas no 
Anexo “ORIENTAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DO AUXÍLIO FINANCEIRO”, as mesmas só 
foram realizadas após o envio do Relatório Preliminar, não afastando assim o achado de 
auditoria, bem como a Audint, deverá realizar novos testes nos editais futuros para 
verificar a efetiva implementação deste novo procedimento. 

Diante da necessidade de estabelecimento de procedimentos de consultas de preços a 
serem observados pelos servidores responsáveis pela execução do Auxílio Financeiro a 
Pesquisador quando da aquisição de materiais ou contratação de pessoa jurídica, com o 
intuito de comprovar a aplicação do devido princípio da economia de recursos, cumpre 
registrar a existência do Regulamento para Uso do Auxílio Financeiro a Pesquisador / 
Extensionista do Instituto Federal de Sul Riograndense (IFSul), que estabelece 
orientações para o uso do recurso recebido a título de auxílio financeiro (disponível em 
http://www.ifsul.edu.br/component/k2/item/download/10407_5af10441949ea0c2ed2
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abf1906046468) e que pode ser usado pela PROPEX como modelo para atualização das 
orientações em seus editais. 

Ressalta-se aqui que o estabelecimento de procedimentos sem o seu devido 
acompanhamento pelos responsáveis fragiliza o controle interno estabelecido, podendo 
incorrer em malversação do recurso público. 

Dessa forma, as manifestações apresentadas pela Gestão não foram suficientes para 
afastar o achado de auditoria, ficando a constatação mantida nos mesmos termos. 

f) Riscos e efeitos: 
A ausência de comprovação de consulta de preços poderá ensejar contratação de 
serviços ou aquisição de bens por preços superiores aos praticados pelo mercado, 
ferindo, assim, o princípio da economicidade, ocasionando um prejuízo ao erário. 

Recomendação 001: 
Estabelecer procedimentos que garantam a economicidade nas aquisições, a serem 
observados pelos servidores responsáveis pela execução do Auxílio Financeiro a 
Pesquisador, fazendo constar nos editais de seleção de projetos de pesquisa e extensão. 

CONSTATAÇÃO 030: 
Ausência de Regulamento aprovado pelo Conselho Superior que verse sobre os 
valores de bolsas e auxílios financeiros referente aos projetos de pesquisa e extensão. 

a) Evidências: 
Lei nº 11.892/2008; 
Estatuto do IFS; 
Resolução nº 44/2011/CS/IFS – Regulamento de Pesquisa e extensão; 
Resolução nº 51/2012/CS/IFS – Alteração do Regulamento de Pesquisa e Extensão; 
Edital nº 10/2015/PROPEX/IFS – PIBEX; 
Edital nº 11/2015/PROPEX/IFS – IFSTec – Pré-Incubação; 
Edital nº 13/2015/PROPEX/IFS – PIBIC; 
Edital nº 14/2015/PROPEX/IFS – PIBIC JR; 
Edital nº 15/2015/PROPEX/IFS – PIBITI; 
Edital nº 16/2015/PROPEX/IFS – PPTAE; 
Memorando Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI; 
Processo nº 23060.00****/2017-01. 

b) Fato: 
De acordo o parágrafo 2º, do art. 29 do Regulamento de Pesquisa e Extensão, alterado 
pela Resolução nº 51/2012/CS/IFS, será concedido ao coordenador do projeto de 
pesquisa e extensão o Auxílio Financeiro a Pesquisador, para subsidiar os custos com o 
projeto, senão vejamos: 
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Art. 29 [...] 
§ 2º Será concedido ao coordenador do projeto de pesquisa e 
extensão, em cota única, o Auxílio Financeiro ao Pesquisador, visando 
subsidiar os custos do projeto”; (Grifo nosso) 

Em consonância com o Regulamento de Pesquisa e Extensão, os editais da PROPEX para 
seleção de projetos de pesquisa e extensão do exercício 2015, estabelecem a concessão 
de Auxílio Financeiro a Pesquisador. No entanto, observamos que esses valores não 
seguem um padrão para a sua concessão, conforme podemos observar no Quadro que 
se segue: 

Quadro 31 -  Comparativo de Auxílio Financeiro entre editais da PROPEX. 

Edital/ Programa Auxílio Financeiro a Pesquisador Observação 

 10/2015 - PIBEX 

9.b) Para os projetos institucionais aprovados por 
servidores docentes Orientadores será destinado 
pagamento de: 
i. Cota única de Auxílio Financeiro no valor de R$ 
1.000,00 (mil reais) para custear, exclusivamente, 
despesas do projeto com material de consumo, 
material permanente e prestação de serviços de 
pessoas jurídicas, conforme Anexo 7, a ser utilizado 
até o prazo para execução do projeto previsto no 
item 6 deste edital; 
(...) 
9.c) Para os projetos institucionais aprovados por 
servidores Técnico-administrativos da Educação 
Orientadores será destinado pagamento de: 
i. Cota única de Auxílio Financeiro no valor de R$ 
6.000,00 (seis mil reais) para execução do projeto 
em 12 (dez) meses. 

Dentro do mesmo 
edital existe diferença 
de valores entre 
Auxílio Financeiro 
concedido a  docente 
e Auxílio Financeiro 
concedido a técnico 
administrativo,  num 
total de R$ 5.000,00. 

 11/2015 – IFSTec 
Pré-Incubação 

9.b) Para os projetos institucionais aprovados por 
servidores docentes será destinado: 
a. Uma cota única de Auxílio Financeiro no valor de 
R$ 1.000,00 (um mil reais) para custear, 
exclusivamente, despesas do projeto com material 
de consumo, material permanente e prestação de 
serviços de pessoas jurídicas, conforme anexo 6; 
(...) 
c) Para os projetos institucionais aprovados por 
servidores técnicos administrativos será destinado: 
a. Uma cota única de Auxílio Financeiro no valor de 
R$ 6.000,00 (seis mil reais) para custear, 
exclusivamente, despesas do projeto com material 
de consumo, material permanente e prestação de 
serviços de pessoas jurídicas, conforme anexo 7; 

Dentro do mesmo 
edital existe diferença 
de valores entre 
Auxílio Financeiro 
concedido a  docente 
e Auxílio Financeiro 
concedido a técnico 
administrativo,  num 
total de R$ 5.000,00. 

13/2015 - PIBIC 
9.b) Será disponibilizado para cada projeto 
selecionado cota única de Auxílio Financeiro no 
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Edital/ Programa Auxílio Financeiro a Pesquisador Observação 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para custear, 
exclusivamente, despesas do projeto com material 
de consumo, material permanente e prestação de 
serviços de pessoas jurídicas, conforme anexo 7; 

 14/2015 – PIBIC 
JR 

7.b) Será disponibilizado para cada projeto 
selecionado cota única de Auxílio Financeiro no 
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para custear, 
exclusivamente, despesas do projeto com material 
de consumo, material permanente e prestação de 
serviços de pessoas jurídicas, obedecendo o prazo 
de vigência para o término da execução do projeto 
previsto no item 6 (Cronograma). 

 

 15/2015 - PIBITI 

7. b) Para os projetos institucionais aprovados por 
servidores docentes será destinado: 
i. Uma cota única de Auxílio Financeiro no valor de 
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para custear, 
exclusivamente, despesas do projeto com material 
de consumo, material permanente e prestação de 
serviços de pessoas jurídicas, conforme anexo 7; 
7.c) Para os projetos institucionais aprovados por 
servidores técnico administrativos será destinado: 
i. Uma cota única de Auxílio Financeiro no valor de 
R$ 6.500,00 (mil e quinhentos reais) para custear, 
exclusivamente, despesas do projeto com material 
de consumo, material permanente e prestação de 
serviços de pessoas jurídicas, conforme anexo 7; 

Dentro do mesmo 
edital existe diferença 
de valores entre 
Auxílio Financeiro 
concedido a  docente 
e Auxílio Financeiro 
concedido a técnico 
administrativo,  num 
total de R$ 5.000,00. 

16/2015 - PPTAE 

7. b) Será disponibilizado para cada projeto 
selecionado a cota única de Auxílio Financeiro no 
valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) 
para custear, exclusivamente, despesas do projeto 
com material de consumo, material permanente e 
prestação de serviços de pessoas jurídicas, 
conforme Anexo 6; 

 

Fonte: Elaborado pela Audint a partir da leitura dos Editais da PROPEX. 

No entanto, não foi encontrado nenhum regulamento, instrução normativa ou outro 
normativo interno, aprovado pelo Conselho Superior do IFS, que verse sobre os valores 
de bolsas e auxílios financeiros a serem pagos aos pesquisadores (docentes e técnicos) e 
alunos, estando essa informação somente nos editais dos programas de pesquisa e 
extensão elaborados pela PROPEX. 

De acordo com o art. 10 da Lei nº 11.892/2008, Lei de Criação dos Institutos Federais, “a 
administração dos Institutos Federais terá como órgãos superiores o Colégio de 
Dirigentes e o Conselho Superior”. 
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Em consonância com a Lei nº 11.892/2008, o Estatuto do Instituto Federal de Sergipe,  
em seu artigo 9º, inciso IV, dispõe, entre outras competências, que compete ao  
Conselho Superior do IFS aprovar regulamentos internos no âmbito do IFS, ipsis litteris: 

IV. Aprovar o projeto político-pedagógico, a organização didática, 
regulamentos internos e normas disciplinares; (Grifo nosso) 

Ademais, o Regulamento de Pesquisa e Extensão, aprovado pela Resolução nº 
44/2011/CS/IFS, estabelece que as atividades de pesquisa e extensão devem ser 
regulamentadas por normas aprovadas pelo Conselho Superior, senão vejamos: 

§ 2º. As atividades de pesquisa e extensão devem ser 
regulamentadas por normas estabelecidas pela Diretoria de Pesquisa 
e Inovação (DPI) e Diretoria de Extensão e Articulação com a Sociedade 
(DIREX), subordinado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão (PROPEX), 
e aprovadas pelo Conselho Diretor e pelo Conselho Superior. (Grifo 
nosso) 

Ressalta-se que o pagamento de auxílios financeiros, elencados no Quadro acima, são 
efetuados com os recursos do próprio IFS, sendo, portanto, de competência do 
Conselho Superior a aprovação de Regulamento pertinente a sua execução, como é o 
caso do Regulamento para Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso (GECC), 
aprovado pela nº 35/2014/CS/IFS, como também dos Regulamentos dos Auxílios 
Financeiros vinculados ao Programa de Assistência e Acompanhamento ao Educando – 
PRAAE do IFS, dentre outros. 

Desse modo, resta a ausência de regulamento aprovado pelo Conselho Superior que 
verse sobre os valores de bolsas e auxílios financeiros a serem pagos aos pesquisadores 
(docentes e técnicos) e alunos. 

c) Causa: 
Descumprimento da hierarquia organizacional quando da estipulação de valores de 
bolsas em editais sem o respaldo de um regulamento interno aprovado pelo órgão 
máximo. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, encaminhado através do Memorando 
Eletrônico nº 087/2017/AUDINT/REI, a Gestão apresentou resposta através do Processo 
nº 23060.00****/2017-01, nos seguintes termos: 

“Estamos elaborando um capítulo que será acrescentado no Regulamento de Pesquisa e 
Extensão, versando sobre valores de bolsas e auxílios financeiros referente aos projetos 
de pesquisa, extensão e inovação adotando os valores estabelecidos pelo CNPq”. 

e) Análise da Manifestação: 
Em que pese a manifestação da Gestão quanto a elaboração de capítulo que será 
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acrescentado ao Regulamento de Pesquisa e Extensão que verse sobre bolsas e auxílios 
financeiros referentes aos projetos de pesquisa e extensão e inovação, as mesmas só 
foram realizadas após o envio do Relatório Preliminar. 

Cumpre registrar a existência de regulamentos de outras instituições federais de ensino 
que poderão ser utilizados pela PROPEX como referência para construção de 
regulamento de bolsas e auxílios financeiros no âmbito do IFS, que deverá ser 
encaminhado ao Conselho Superior para a sua devida aprovação, como é o caso do 
Plano de Governança de Bolsas e Auxílios da UFMS (disponível em  
https://bse.ufms.br/bse/publicacao?id=291301). 

Dessa forma, as manifestações apresentadas pela Gestão não foram suficientes para 
afastar o achado de auditoria, ficando a constatação mantida nos mesmos termos. 

f) Riscos e efeitos: 
Pagamentos de auxílios financeiros a pesquisador sem devida regulamentação aprovada 
pelo órgão máximo da instituição, podendo ocasionar pagamentos irregulares. 

Recomendação 001: 
Elaborar e encaminhar para aprovação do Conselho Superior regulamento que verse 
sobre os valores de bolsas e auxílios financeiros a serem pagos aos pesquisadores 
(docentes e técnicos) e alunos nos projetos de pesquisa e extensão do IFS. 

INFORMAÇÃO 031: 
Fragilidade no Controle de Acesso Lógico do Sispubli. 

a) Evidências: 
Solicitação de Auditoria nº 069/2017/AUDINT; 
Guia de Boas Práticas em Segurança da Informação do TCU – 4ª Edição. 

b) Fato: 
Durante a fase de planejamento da ação de auditoria nos projetos de pesquisa e 
extensão, foi possível constatar que o Sispubli não disponibiliza informações sobre as 
inclusões/exclusões/alterações que foram realizadas no sistema, tais como data e hora 
da ação e usuário que realizou a inclusão/alteração/exclusão. 

Diante dessa limitação, foi solicitado a PROPEX, através da SA nº 069/2017 /AUDINT, o 
envio do “Relatório de Logs (ou dados extraídos do banco de dados) do Sispubli 
informando toda a movimentação no Sispubli dos exercícios 2015 a 2017, onde constem 
no mínimo data da inclusão/alteração/exclusão do documento no sistema, documento 
que foi inserido no SISPUBLI, usuário que realizou a operação de 
inclusão/exclusão/alteração”. 

No entanto, a PROPEX apresentou a seguinte resposta:  
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Item 10: Restrição de Log. Não possuímos gerenciamento de log, está 
em processo de desenvolvimento.  

De acordo com o Guia de Boas Práticas em Segurança da Informação do TCU em sua 4ª 
edição, os arquivos de dados (base de dados, arquivos ou transações) devem ser 
protegidos para evitar que os dados sejam apagados ou alterados sem autorização, com 
por exemplo, arquivos com a configuração do sistema. 

Dentre outras formas de controle de acesso, temos a existência dos arquivos de log, 
conforme o TCU esclarece no seu Guia de Boas Práticas: 

 Arquivos de log 

Os arquivos de log são usados para registrar ações dos usuários, 
constituindo-se em ótimas fontes de informação para auditorias 
futuras. Os logs registram quem acessou os recursos computacionais, 
aplicativos, arquivos de dados e utilitários, quando foi feito o acesso e 
que tipo de operações foram efetuadas.  

Desse modo, entre outros procedimentos de controle de acesso, a PROPEX deve atentar 
na atualização da versão do Sispubli para o desenvolvimento do gerenciamento de log, 
de modo que o sistema permita identificar no mínimo quem realizou a ação e em que 
data e hora isso ocorreu, além de guardar o histórico de todas as alterações ocorridas 
no sistema, garantido assim a integridade das informações constantes no Sispubli.
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3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

Indubitavelmente, na área de Pesquisa e Extensão, os processos, sistemas e 
documentos analisados padecem visivelmente de vícios formais e materiais que de certa 
forma contribuíram para as constatações trazidas neste relatório. 

Cumpre ressaltar que algumas manifestações por parte da Gestão levaram a uma a re-
análise da documentação apresentada, e por consequência disso, houve alteração na 
conclusão da AUDINT, de forma que não foram geradas recomendações para as 
constatações. 

Ainda, o presente relatório traz em sua composição o item “Informação”, que apesar de 
não possuir recomendações objetos de monitoramento por parte dessa Audint, se 
constituem em boas práticas que poderão ser implementadas pela gestão com o intuito 
de fortalecer os controles internos existentes, ou criação de novos controles, com vistas 
a assegurar o cumprimento dos objetivos alinhados a missão institucional do IFS. 

Percebe-se principalmente que, dentre outras falhas, grande parte é gerada em 
decorrência da ausência de acompanhamento dos projetos de pesquisa e extensão por 
parte da PROPEX, como também deficiências no Sispubli quanto ao armazenamento e 
disponibilidade de informações necessárias para realização da avaliação quanto aos 
prazos de envio e realização de alterações, ausência de atuação tempestiva na aplicação 
sanções quanto ao descumprimento das regras dos editais, regras dos editais em 
desacordo com normas internas, alteração de regras de edital sem seja dada a devida 
publicidade e ausência de regulamento aprovado pelo Conselho Superior no que tange 
aos pagamentos de bolsas e auxílios. 

Ressalta-se que, conforme relatado anteriormente, de acordo com o TCU em seu art. 
241 e 242 do seu Regimento Interno, a ação de controle “acompanhamento”, que deve 
ser realizada de forma periódica e concomitante à execução dos atos de gestão, tem 
como principal objetivo prevenir a ocorrência de atos danosos ao interesse público, seja 
por se mostrarem em desacordo com os normativos vigentes, seja por não alcançarem 
os objetivos previstos de forma econômica, eficiente, eficaz, efetiva e equitativa. 

Sendo assim, após informações trazidas neste relatório, os gestores têm a possibilidade 
de conhecer as fragilidades existentes nos processos de pesquisa e extensão, desde o 
momento inicial, quando da elaboração do edital, até o momento final quando da 
prestação de contas dos resultados obtidos e recursos utilizados pelos projetos 
selecionados. A partir deste conhecimento, pode propor e implantar ações que tenham 
como objetivo minimizar falhas, garantindo o cumprimento dos planos de trabalhos dos 
projetos selecionados, como também a fidedignidade dos dados do sistema. 
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Destarte, conclui-se que a situação relatada exige da Gestão a adoção, tempestiva, de 
medidas preventivas e corretivas, para salvaguardar o interesse público, fortalecer os 
controles administrativos e reduzir os riscos de sanções aos gestores, quando da 
aplicação dos recursos financeiros nos projetos de pesquisa e extensão. 

Por fim, cabe aos atores envolvidos no processo realizar um acompanhamento mais efetivo 
dos processos vindouros, por meio das ações de monitoramento às recomendações 
expedidas pela AUDINT, através do Plano de Providência Permanente, a ser encaminhado 
oportunamente. 

 

Aracaju/SE, 12 de setembro de 2017. 
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