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I– ESCOPO DO TRABALHO 

As atividades de Auditoria, realizadas entre os meses de julho a setembro/2016 por meio de 

auditoria in loco e posterior análise das documentações solicitadas, teve o propósito de avaliar 

a carga horária dos docentes lotados no Campus de Valença. No âmbito do trabalho, as 

restrições abaixo apresentadas não inviabilizaram as atividades e a elaboração do presente 

relatório de auditoria. 

• Não entrega de alguns Planejamentos Individuais de Trabalho (PIT) e Relatórios Anuais 

de Trabalho (RIT) por parte dos docentes integrantes do universo amostral. 

 

II – OBJETIVOS 

• Verificar a compatibilidade da carga horária dos docentes com os respectivos regimes 

de trabalho; 

• Verificar a efetividade do PIT do RIT como ferramenta de acompanhamento das 

atividades docentes. 

 

III – METODOLOGIA 

Considerando que: 

• Para a realização da auditoria era necessário proceder auditoria nos campi deste 

Instituto; 

• As viagens aos campi não estavam inicialmente inseridas no Planejamento Anual de 

Auditoria Interna do exercício 2016 (PAINT-2016); 
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• A conjuntura política e econômica nacional repercutiu em cortes e restrições 

financeiras nas Instituições ligadas ao Ministério da Educação e Cultura (MEC); 

• A inexperiência da Unidade de Auditoria Interna em auditoria na atividade fim deste 

Instituto e em atuação in loco impossibilitaram o planejamento preciso do 

quantitativo de dias necessários para a realização da referida auditoria. 

Ficou impraticável a execução da auditoria nos campi mais distantes da Reitoria. Desse modo, 

fez parte do universo os campi localizados em Salvador e nas cidades mais próximas: Camaçari, 

Feira de Santana, Lauro de Freitas, Santo Antônio de Jesus, Santo Amaro, Simões Filho e 

Valença. 

Após ser estabelecido o universo passível de ser auditado, a seleção dos campi ocorreu da 

seguinte forma: 

1. Diante da necessidade de abarcar o máximo de campi possível, com intuito de atingir a 

realidade mais próxima deste IFBA, e perante a imprescindibilidade de se efetivar o 

trabalho entre os meses de abril a setembro do corrente ano (abarcando as fases de 

planejamento, execução e relatório) e as demais limitações intrínsecas a esta Unidade 

(financeira e de pessoal), optou-se por fazer parte do universo amostral 4 (quatro) 

campi, sendo 2 (dois) novos e 2 (dois) antigos. 

2. A seleção dos campi novos procedeu por meio de eliminação e ocorreu da seguinte 

forma: 

CAMPI CRITÉRIO 

Campus de Camaçari - 

Campus de Feira de Santana - 

Campus de Lauro de Freitas 
Campus não selecionado na amostra, visto que as atividades não 
foram devidamente iniciadas. 

Campus Santo Antônio de Jesus 
Campus não selecionado na amostra, visto que as atividades não 
foram devidamente iniciadas. 

3. Nesse sentido, dos campi novos foram selecionados o de Camaçari e o de Feira de 

Santana. 

4. A seleção dos campi antigos ocorreu da seguinte forma: 

CAMPI CRITÉRIO 

Campus de Salvador 

Por considerado mais complexo, devido ao tamanho da estrutura 
física, a quantidade de servidores e discentes, bem como tempo 
que executa as atividades, e diante da falta de experiência da 
auditora na realização de auditoria na atividade fim deste 
Instituto, o aludido campus foi excluído do universo amostral. 

Campus de Santo Amaro 

Selecionado a fazer parte do universo amostral, tendo em vista a 
necessidade de dar continuidade a realização de auditoria de 
carga horária docente realizada pela Controladoria-Geral da 
União (CGU) no referido campus. 

Campus de Simões Filho Dentre os Campi de Simões Filho e o de Valença, foi selecionado 
o de Valença, tendo sido considerado para a seleção, o histórico 
de auditorias anteriores, bem como o clamor provindo do próprio 
campus, em visita realizada anteriormente, no se refere à 
necessidade da presença física de membros da Reitoria com 
vistas a enxergar as dificuldades e necessidades locais. 

Campus de Valença 
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5. Dessa forma, dos campi antigos foram selecionados o de Valença e o de Santo Amaro. 
 

Selecionados os campi que fizeram parte do universo amostral, se procedeu a auditoria in loco 

em cada um deles. Na auditoria realizada no Campus de Valença, foi solicitada ao responsável 

pela Diretoria Acadêmica a relação dos docentes lotados no campus com os respectivos 

quadros de horário. De posse a tal informação, fez parte do universo amostral os docentes 

com a carga horária em sala aula divergente ao determinado na Portaria SETEC/MEC nº 17, de 

11/05/2016. 

Após se estabelecer a amostra, foram solicitados os respectivos Planejamentos e Relatórios 

Individuais de Trabalho, para fins de análise e correlação das informações obtidas. 

Posteriormente, foi realizada entrevista com os Coordenadores de Pesquisa e de Extensão, os 

quais ficaram de preencher questionário específico e posteriormente encaminhar a esta 

AUDIN. Considerando que o campus estava momentaneamente sem Coordenador de 

Extensão, o questionário foi preenchido pelo servidor responsável pela Diretoria Acadêmica. 

No decurso das atividades, não foram apresentados alguns dos PITs e RITs solicitados, 

entretanto, essas negativas de informação não inviabilizaram a elaboração do presente 

relatório de auditoria. 

Após ser confeccionado o Relatório Preliminar de Auditoria nº 005/2016 - IFBA,  o mesmo foi 

enviado à Direção Geral do Campus para fins de apreciação e apresentação, em sendo o caso, 

de esclarecimentos adicionais, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de seu 

recebimento. 

Ante a falta de manifestação do gestor no prazo fixado, converte-se o Relatório Preliminar de 

Auditoria em Relatório Final de Auditoria, ao tempo em que inserimos as recomendações 

infradispostas. 

 

 

IV - CONSTATAÇÕES 

 

AUDITORIA CARGA HORÁRIA DOCENTE 

O Planejamento Individual de Trabalho (PIT) e o Relatório Individual de Trabalho (RIT) são 

instrumentos que refletem a forma de atuação dos docentes na instituição (por meio de 

atividades ligadas ao Ensino, a Pesquisa Aplicada, a Extensão, a Gestão e a Representação 

Institucional), sendo documentos imprescindíveis para verificar a compatibilidade da carga 

horária dos docentes com os respectivos regimes de trabalho, bem como para permitir o 

acompanhamento das suas atividades e produções. 

Por meio da análise dos PITs e dos RITs disponibilizados, esta Unidade de Auditoria Interna 

(AUDIN) procurou verificar a efetiva utilização de tais documentos como ferramenta de 

acompanhamento e controle por parte dos gestores do campus, bem como a compatibilidade 

das cargas horárias e os atinentes regimes de trabalho. 
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DESCRIÇÃO DAS CONSTATAÇÕES 

CONTATAÇÃO 01: Cultura de não elaboração e entrega dos PITs e RITs por parte dos 

docentese consequente inexistência de planejamentos e relatórios de atividades efetivos 

que possam comprovar a devida atuação dos docentes e possibilitar o acompanhamento das 

atividades desses no campus. 

 

Situação encontrada: 

No decorrer da auditoria, foram solicitados PITs e RITs de 12 docentes, sendo que: 

• Os documentos solicitados não se encontravam arquivados no campus, tendo sido os 

mesmos solicitado aos respectivos docentes; 

• Dos 12 (doze) PITs e RITs solicitados, apenas 9 (nove) PITs e 6 (seis) RITs foram 

entregues a esta AUDIN; 

• Dos 9 (nove) PITs entregues, 2 (dois) se referiram ao exercício 2016, os demais aos 

exercícios 2015 ou 2014. 

 

No que refere ao preenchimento dos PITs e dos RITs, foram constatadas inconformidades que 

revelam que tais documentos são preenchidos com caráter exclusivamente formais, para que 

ocorra o aparente atendimento à legislação, não sendo os mesmos objetos de análise, controle 

e acompanhamento por parte dos coordenadores e diretores envolvidos. 

 

Dentre as inconformidades detectadas, encontram-se: 

1. Falta de preocupação por parte dos docentes de planejar suas atividades de acordo com 

seus regimes de trabalho; 

2. Os PITs referentes ao exercício 2016 entregues a esta AUDIN, não traduzem com 

fidedignidade a carga horária dos docentes, tendo em vista a existência de informações 

discordantes entre os PITs e os respectivos quadros de horário. 

 

Quadro 01: Informações destoantes entre os PITs e o respectivo quadro de horário dos docentes 

Docente SIAPE 
Quantidade de hora/aula 

PIT Quadro de Horário 

K.C.S.C. Não informado 12 10 

M.G.L. 2727017 10 12 

Fonte: PITs/2016 

 

3. PITs preenchidos com a carga horária das disciplinas em detrimento da carga horária 

semanal dos docentes; 

4. Não consta nos PITs resumo que indique a carga horária semanal dos docentes, 

possibilitando atuação desses de forma destoante aos respectivos regimes de trabalho e 

dificultando o acompanhamento por parte dos coordenadores e diretores envolvidos; 

5. Falta de sincronia entre as informações contidas nos PITs e nos RITs e as informações que as 

Coordenações de Pesquisa e de Extensão possuem. 
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6. Recebimento dos RITs sem documentações comprobatórias das atividades ou dos 

resultados, não havendo como provar a veracidade das informações fornecidas. 

7. Existência de PITs e RITs não assinados e/ou não datados pelos próprios docentes, pelos 

coordenadores de curso e/ou pelo Diretor de Ensino. 

 

Quadro 02: Relação de PITs e RITs sem estarem assinados e/ou datados 

DOCENTE SIAPE OBSERVAÇÃO 

A.J.S. 1983111 PIT sem assinatura do Diretor de Ensino 

A.M.S. Não informado PIT sem assinatura do coordenador de curso e Diretor de Ensino 

I.A.M. 1308592 
PIT sem estar datado pelo docente e sem estar assinado pelo coordenador 
de curso e Diretor de Ensino. 

K.C.S.C. Não informado 
PIT não assinado pelo coordenador de curso e Diretor de Ensino 

RIT não assinado pelo coordenador de curso 

L.M.P. 2147896 
PIT e RIT não datados pelo docente e coordenador de curso e não assinados 
pelo Diretor de Ensino 

L.R.B. 2882852 
PIT não datado pelo Diretor de Ensino 

RIT não datado pelo coordenador de curso e Diretor de Ensino 

M.G.L. 2727017 
PIT e RIT não assinados pelo docente, coordenador de curso e Diretor de 
Ensino 

S.S.S. 1968198 PIT não assinado pelo coordenador de curso 

Fonte: PITs e RITs disponibilizados a esta AUDIN na auditoria in loco 

 

Critérios: 

Regime de trabalho dos docentes 

Art. 22, § 1º, da Lei nº 9.784/1999: 

§ 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. 

 

Evidências: 

PITs, RITs e quadros de horário disponibilizados a esta AUDIN na auditoria in loco 
 

Causa: 

Falta de atuação dos coordenadores de cursos, do responsável pela diretoria acadêmica e do Diretor 

Geral do campus no intuito de se fazer efetiva a Portaria SETEC/MEC. 
 

Efeito: 

Possível prejuízo ao erário, tendo em vista o pagamento integral da remuneração aos docentes, sem 

que haja o cumprimento do respectivo regime de trabalho. 

 

Manifestação do Gestor: Não houve manifestação do gestor. 

 

Análise da Unidade de Auditoria Interna: Considerando a ausência de 

manifestação do gestor, mantemos a presente constatação, ao 

tempo em que recomendamos:  
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Recomendação 1.1: Que o campus crie mecanismo de forma a fazer 

com que os Planejamentos Individuais de Trabalho e Relatórios de 

Atividades Desenvolvidas sejam documentos efetivos que possam 

comprovar a devida atuação dos docentes e possibilitar o 

acompanhamento das suas atividades no campus. 

 

 

CONTATAÇÃO 02: Docentes com carga horária de aula inferior ao estabelecido na Portaria 

SETEC/MEC nº 17, de 11/05/2016. 
 

Situação encontrada: 

15% dos docentes encontram-se com carga horária em aula inferior ao estipulado na Portaria 

supramencionada. 

 

Quadro 03: PIT com Carga Horária de aula inferior ao mínimo estabelecido pela Portaria SETEC/MEC 

Item Docente SIAPE Regime de Trabalho 
Carga horária 

mínima 
permitida 

Quantidade de 
hora/aula 

Carga 
horária 

semanal 

01 M.R.O.L. 
Não 

informado 
20 horas 8 h 04 3:20 h 

02 A.M.S. 
Não 

informado 
Dedicação Exclusiva 

(40:00h) 
10 h 08 6:40 h 

03 I.A.M. 1308592 
Dedicação Exclusiva 

(40:00h) 
10 h 08 6:40 h 

04 I.C.A. 
Não 

informado 

40 h ou Dedicação 
Exclusiva 

(não foi informado) 
10 h 09 7:30 h 

05 I.C.J. 
Não 

informado 

40 h ou Dedicação 
Exclusiva 

(não foi informado) 
10 h 09 7:30 h 

06 L.M.P. 2147896 40 horas 10 h 09 7:30 h 

07 A.J.S. 1983111 
Dedicação Exclusiva 

(40:00h) 
10 h 10 8:20 h 

08 E.S.B. 
Não 

informado 

40 h ou Dedicação 
Exclusiva 

(não foi informado) 
10 h 10 8:20 h 

09 K.C.S.C. 
Não 

informado 
Dedicação Exclusiva 

(40:00h) 
10 h 10 8:20 h 

10 L.R.B. 
Não 

informado 

40 h ou Dedicação 
Exclusiva 

(não foi informado) 
10 h 10 8:20 h 

11 S.S.S. 1968198 
Dedicação Exclusiva 

(40:00h) 
10 H 10 8:20 H 

Fonte: Quadros e horário dos docentes e eventuais PITs 

 

Critérios: 

Art. 9º e 12 da Portaria SETEC/MEC nº 17, de 11/05/2016. 

Art. 9º O tempo destinado às atividades docentes será mensurado em horas de 60 minutos. 
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Art. 12. O regulamento das instituições deverá prever, na composição da carga horária de 

aulas de que trata o inciso I do Art. 4º: 

I- no mínimo, 10 horas e, no máximo, 20 horas semanais para os docentes em regime de 

tempo integral, e; 

II- no mínimo, 8 horas e, no máximo, 12 horas semanais para os docentes em regime de 

tempo parcial. 

 

Evidências: 

Quadros de horário citados no Quadro 3. 
 

Causa: 

Falta de atuação dos coordenadores de cursos, do responsável pela diretoria acadêmica e do Diretor 

Geral do campus no intuito de se fazer efetiva a Portaria SETEC/MEC. 
 

Efeito: 

Possível prejuízo ao erário, tendo em vista o pagamento integral da remuneração aos docentes, sem 

que haja o cumprimento do respectivo regime de trabalho. 

 

Manifestação do Gestor: Não houve manifestação do gestor. 

 

Análise da Unidade de Auditoria Interna: Considerando a ausência de 

manifestação do gestor, mantemos a presente constatação, ao 

tempo em que recomendamos:  

 

Recomendação 2.1: Que o campus crie procedimentos com o fim de 

acompanhar se a carga horária de aula dos docentes está de acordo 

com o estabelecido na Portaria SETEC/MEC nº 17, de 11/05/2016. 

 

 

CONSTATAÇÃO 03: Resistência, por parte dos docentes, em computar nas atividades de 

Ensino, carga horária de 60 minutos a hora, em detrimento de hora/aula. 

 

Critério: 

Art. 9º da Portaria SETEC/MEC nº 17, de 11/05/2016: 

Art. 9º O tempo destinado às atividades docentes será mensurada em horas de 60 minutos. 

 

Evidências: 

PITs/2016 
 

Causas: 

•••• Dificuldade de rompimento de cultura institucional; 

•••• Falta de atuação do responsável pela Diretoria de Ensino e coordenadores de cursos. 
 

Efeito: 

Possível prejuízo ao erário, tendo em vista o pagamento integral da remuneração aos docentes, sem 

que haja o cumprimento do respectivo regime de trabalho. 
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Manifestação do Gestor: Não houve manifestação do gestor. 

 

Análise da Unidade de Auditoria Interna: Considerando a ausência de 

manifestação do gestor, mantemos a presente constatação, ao 

tempo em que recomendamos:  

 

Recomendação 3.1: Que a gestão do campus crie maneira efetiva de 

acompanhar o cálculo da carga horária docente, de forma a 

considerar a hora de 60 minutos, em detrimento da hora/aula. 

 

 

CONSTATAÇÃO 04: Não foi publicado no sítio oficial os Planos Individuais de Trabalho e os 

Relatórios de Atividades Desenvolvidas dos docentes lotados no campus. 

Critérios: 

Art. 20 da Portaria SETEC/MEC nº 17, de 11/05/2016: 

Art. 20. Semestralmente, a instituição deverá tornar público em seu sítio oficial os Planos 

Individuais de Trabalho, os Relatórios de Atividades Desenvolvidas (…). 
 

Evidência: 

Inexistência de informações no site. 
 

Causas: 

Falta de atuação dos coordenadores de cursos, do responsável pela diretoria acadêmica e do Diretor 

Geral do campus no intuito de se fazer efetiva a Portaria SETEC/MEC. 
 

Efeito: 

Desprover a sociedade de informações de interesse público para fins de conhecimento e/ou 

acompanhamento. 

 

Manifestação do Gestor: Não houve manifestação do gestor. 

 

Análise da Unidade de Auditoria Interna: Considerando a ausência de 

manifestação do gestor, mantemos a presente constatação, ao 

tempo em que recomendamos:  

 

Recomendação 4.1: Que o campus passe a publicar, no seu sítio 

oficial, os Planos Individuais de Trabalho e os Relatórios de 

Atividades Desenvolvidas dos docentes. 
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SÍNTESE DAS RECOMENDAÇÕES 

 

Recomendação 1.1: Que o campus crie mecanismo de forma a fazer com que os 

Planejamentos Individuais de Trabalho e Relatórios de Atividades Desenvolvidas sejam 

documentos efetivos que possam comprovar a devida atuação dos docentes e possibilitar o 

acompanhamento das suas atividades no campus. 

Recomendação 2.1: Que o campus crie procedimentos com o fim de acompanhar se a carga 

horária de aula dos docentes está de acordo com o estabelecido na Portaria SETEC/MEC nº 17, 

de 11/05/2016. 

Recomendação 3.1: Que a gestão do campus crie maneira efetiva de acompanhar o cálculo da 

carga horária docente, de forma a considerar a hora de 60 minutos, em detrimento da 

hora/aula. 

Recomendação 4.1: Que o campus passe a publicar, no seu sítio oficial, os Planos Individuais 

de Trabalho e os Relatórios de Atividades Desenvolvidas dos docentes. 

 

 

V- CONCLUSÃO 

Diante das constatações apresentadas, bem como da forma de preenchimento 

descompromissado dos PITs e dos RITs (verificado no decorrer das atividades de auditoria), foi 

constatado que os Planejamentos e os Relatórios Individuais de Trabalho são documentos 

fictícios que não atendem seus objetivos, dentre eles: demonstrar que os horários dos 

docentes estão compatíveis com seus regimes de trabalho e permitir o acompanhamento das 

suas atividades e produções por parte dos coordenadores de cursos e diretores de ensino. 

Embora no decurso das atividades tenha sido verificado que a inércia provinda do Diretor 

Geral e Diretor de Ensino repercutiu na presente problemática, a falta de atuação dos Pró-

Reitores de Ensino, de Pesquisa e de Extensão, no processo de implementação de PITs e RITs 

efetivos e eficientes, também contribuíram para a ineficiência dos mesmos. Cabe destacar que 

a falta de atuação das Pró-Reitorias ligadas às atividades fins favorece a ramificação, em 

detrimento da unificação deste Instituto. 

Na atual conjuntura, onde instituições externas estão cobrando deste IFBA o controle eficaz de 

frequência, o estabelecimento de PITs e RITs efetivos passa a ser uma premente necessidade. 

Também cabe ressaltar que um dos prejuízos proveniente do atual cenário apresentado pelo 

IFBA, é o factível dano aos cofres públicos, tendo em vista a propensão do pagamento integral 

da remuneração aos docentes, sem que haja contraprestação do contrato por meio do 

cumprimento dos respectivos regimes de trabalho. 

Entretanto, a fraqueza detectada nas auditorias in loco também oferece desvantagem aos 

próprios docentes, tendo em vista que a falta de documentos eficientes que sejam capazes de 

planejar e acompanhar a carga horária de atividade, sobrecarregam e penalizam os docentes 
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mais empenhados e atuantes, privilegiando e beneficiando aqueles que possuem atuação mais 

reduzida. 

Em contrapartida ao já apresentado, também foi possível constatar um notório esforço 

proveniente do Coordenador de Extensão, no intuito de atuar como agente transformador do 

conhecimento, ainda que desamparado pela Diretoria Acadêmica e Diretoria Geral do campus, 

bem como pela Pró-Reitoria de Extensão. 

Cabe ressaltar que a valorização das atividades de Pesquisa e de Extensão deve possuir 

relevância apropriada, tendo em vista o tripé estabelecido pela atual Constituição Federal: 

Ensino, Pesquisa e Extensão. Além do exposto, a devida atuação do IFBA nas 03 (três) áreas 

apresentadas possibilita oferecer aos discentes a formação de sujeito consciente, capaz de 

desenvolver uma visão crítica da realidade, e oportuniza ao IFBA a elevação da sua imagem 

perante a sociedade, como também o atingimento dosobjetivos institucionais. 

Diante de todo o exposto, não eximindo a atuação das Pró-Reitorias de Ensino, de Pesquisa e 

de Extensão, faz-se necessário que o Diretor Geral e o Diretor de Ensino do campus criem 

normas e rotinas de elaboração e acompanhamento dos PIT’s e RIT’s, de forma a fazer com 

que os mesmos atinjam não apenas seus próprios objetivos, mas também os objetivos 

institucionais, bem como possibilitem o controle das atividades docentes.  

Diante do exposto, submetemos à consideração da Sra. Coordenadora da Auditoria Interna – 

IFBA. 

 
 

Salvador, 16 de maio de 2017. 

 

Sheila Simone Kosminsky Weber 

Auditora 

Mat. 1833842 

 

Em observação a análise da manifestação do Gestor quanto aos registros e recomendações 

formuladas pela Auditora, face aos trabalhos de Auditoria aqui mencionados, acolho a 

conclusão expressa no presente Relatório.  

Encaminhe-se à Diretoria Geral do Campus de Feira de Santana, com vistas ao seu 

conhecimento. 

 

Salvador, 09 de junho de 2017. 

 

Eliene Pereira de Cerqueira 
Coordenadora de Auditoria Interna 
Matrícula 2644111 


