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RELATO INTEGRADO DE GESTÃO DO IFMA EXERCÍCIO 2018
Relato Integrado de Gestão do IFMA, exercício de 2018, apresentado aos órgãos de controle interno e externo e à sociedade, como
prestação de contas anual a que esta Unidade Jurisdicionada está obrigada nos termos do parágrafo único do Art. 70 da Constituição
Federal, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa IN TCU nº 63, de 01 de setembro de 2010, das Decisões
Normativas TCU nº 170, de 19 de setembro de 2018 e No. 172, de 12 de dezembro de 2018, da Portaria TCU nº 369, de 17 de
dezembro de 2018, e das orientações do órgão de controle interno.
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Mensagem do Dirigente Máximo da Unidade
O presente documento sistematiza as ações desenvolvidas

Mediante a realização de fóruns, que envolveram todos os

pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do

setores de cada campus e das comunidades que fazem parte

Maranhão (IFMA) no exercício de 2018. Além de atender às

de seu cotidiano, foi realizado um diagnóstico institucional por

exigências legais e orientações dos órgãos de controle, a sua

todo o ano de 2017 e reposicionada a missão, visão e valores

divulgação possibilita o monitoramento, pelos cidadãos, do

institucionais.

desempenho institucional, em conformidade com os preceitos

Em 2018, foi iniciada a construção do plano de

da transparência e accountability, preconizados pelas normas

desenvolvimento institucional (PDI 2019/2020), a modelagem

internacionais das entidades ﬁscalizadoras superiores (ISSAI).

de processos-chave, a viabilização de planos operacionais e de

Trata-se de um relatório integrado que apresenta os

tecnologia da informação, aprovada a política de gestão de

avanços institucionais em decorrência do esforço harmônico

risco e controle interno e implementado o Comitê de

da reitoria, dos 26 campi, 03 campi avançados, 06 centros de

Governança, Integridade, Gestão de Risco e Controle Interno.

referências e 72 polos de educação a distância em busca do

Também passou-se à execução de 21 projetos estratégicos, a

efetivo cumprimento da missão institucional.

exemplo do projeto Centro de Formação que possibilitou a

Destaca-se o aumento da oferta de vagas para ingresso nos

capacitação e qualiﬁcação dos servidores que tiveram

cursos da Educação proﬁssional Técnica de Nível Médio (38,1%)

ampliado o seu quantitativo, mesmo diante da redução

e na Educação Superior (30,4%) em relação ao ano anterior.

orçamentária. E o projeto Fábrica de Inovação tem

Ressalta-se a inclusão social proporcionada pelo IFMA, com o

intensiﬁcado a aproximação do IFMA com o setor produtivo,

percentual de 48,7¨% de seus estudantes integrando o

pela prestação de serviços inovadores para a comunidade, por

contingente de cidadãos detentores de renda familiar per

meio do levantamento de problemas de PD&I reais e da

capita até 1,5 salário mínimo. Conﬁgurou-se, ainda, um

aplicação de técnicas cientíﬁcas para a sua solução tecnológica.

crescimento na titulação do corpo docente que alcançou o

Tem-se a consciência de que o IFMA está inserido num

índice de 3,7 na escala que pode atingir o máximo de 5 pontos.

cenário repleto de desaﬁos, que o processo de planejamento e

Dos 33.194 estudantes matriculados, 12% estiveram

implementação é dinâmico e sofre inﬂuência de vários fatores.

vinculados a projetos de pesquisa aplicada, básica ou de

Porém, nunca se renunciou à busca pela otimização e

inovação tecnológica. Cinco patentes entraram em processo de

eﬁciência na aplicação dos recursos públicos, em consonância

depósito junto ao Instituto Nacional da Propriedade Intelectual

com as aspirações das comunidades.

(INPI). Foram criados 7 novos cursos de especialização e

Portanto, este documento se trata, na realidade, de um

aprovado um novo programa de mestrado. Incrementaram-se

instrumento adicional que busca aprimorar a excelência

em 42,8% as ações vinculadas aos programas e projetos de

institucional nas áreas de ensino, pesquisa, extensão e

extensão, envolvendo 1.358 estudantes em benefício de

inovação. É mais uma etapa do ciclo de gestão estratégica em

63.624 pessoas da comunidade.

que os stakeholders poderão conhecer as ações

Os resultados alcançados pela gestão são fruto de uma
nova perspectiva de planejamento estratégico, iniciado ao ﬁnal
de 2016, quando o IFMA passou a deter o conceito 4 conferido

implementadas, avaliar o cumprimento, pelo IFMA, dos
objetivos estratégicos ﬁnalísticos e fornecer o feedback.
Essa retroalimentação integrará o ciclo de planejamento

pelo INEP/MEC e logo após a reestruturação administrativa do

institucional e servirá como balizador das futuras ações do

IFMA com o desmembramento da Pró-Reitoria de

IFMA para que ele se torne um centro de excelência em ensino,

Planejamento e Administração em duas unidades

pesquisa e extensão, de referência nacional e internacional e

administrativas: Pró-Reitoria de Planejamento e

indutora do desenvolvimento do Maranhão.

Desenvolvimento Institucional e Pró-Reitoria de Administração.

Francisco Roberto Brandão Ferreira
Reitor do Instituto Federal do Maranhão
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1. VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO
O que é a Rede Federal de Educação
Proﬁssional, Cientíﬁca e Tecnológica?
A história da Rede Federal de Educação Proﬁssional, Cientíﬁca e
Tecnológica começou em 1909, quando o então Presidente da
República, Nilo Peçanha, criou 19 escolas de Aprendizes e Artíﬁces
que, mais tarde, deram origem aos Centros Federais de Educação
Proﬁssional e Tecnológica (CEFETs).
Tida no seu início como instrumento de política voltado para as
'classes desprovidas', a Rede Federal se conﬁgura hoje como
importante estrutura para que todas as pessoas tenham efetivo
acesso às conquistas cientíﬁcas e tecnológicas.
Foi na década de 1980 que um novo cenário econômico e
produtivo se estabeleceu, com o desenvolvimento de novas
tecnologias, agregadas à produção e à prestação de serviços. Para
atender a essa demanda, as instituições de educação proﬁssional
vêm buscando diversiﬁcar programas e cursos para elevar os níveis da
qualidade da oferta.
Cobrindo todo o território nacional, a Rede Federal presta um serviço à
nação, ao dar continuidade à sua missão de qualiﬁcar proﬁssionais para os
diversos setores da economia brasileira, realizar pesquisa e desenvolver novos
processos, produtos e serviços em colaboração com o setor produtivo.
Em 29 de dezembro de 2008, 31 Centros Federais de Educação
Tecnológica (Cefets), 75 Unidades Descentralizadas de Ensino (Uneds), 39
Escolas Agrotécnicas, 7 Escolas Técnicas Federais e 8 Escolas vinculadas a
Universidades deixaram de existir para formar os Institutos Federais
de Educação, Ciência e Tecnologia.
A linha do tempo que mostra a evolução da Rede Federal pode
ser vista no link
(http://redefederal.mec.gov.br/images/pdf/linha_tempo_11042016.pdf)

Quem Somos?
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão (IFMA) foi criado pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro
de 2008, mediante integração do Centro Federal de Educação
Tecnológica do Maranhão e das Escolas Agrotécnicas Federais de
Codó, de São Luís e de São Raimundo das Mangabeiras,
pré-existentes.
A expansão da Rede Federal de Educação Proﬁssional, Cientíﬁca
e Tecnológica possibilitou ao IFMA a criação, através de fases de
implantação, de 22 novos Campi e 3 Campi Avançados. A
estruturação desses novos Campi se deu em decorrência das Leis
11.534/07 e 11.740/08, que determinaram o quantitativo de cargos
para essas unidades de ensino, e ensejaram a autorização de
funcionamento, conforme pode ser visto no link
https://portal.ifma.edu.br/documentos/?id=12869.

MISSÃO

Promover educação proﬁssional
cientíﬁca e tecnológica
comprometida
com a formação cidadã para o
desenvolvimento sustentável

Figura 1.1: Missão, visão e valores

11

O IFMA é uma instituição de educação superior, básica e
proﬁssional, pluricurricular e multiCampi e descentralizada,
especializada na oferta de educação proﬁssional e tecnológica nas
diferentes modalidades de ensino, com base na conjunção de
conhecimentos técnicos e tecnológicos com sua prática
pedagógica, de natureza jurídica autárquica, vinculada ao
Ministério de Educação, detentora de autonomia administrativa,
patrimonial, ﬁnanceira, didático-pedagógica e disciplinar.
Os princípios, ﬁnalidades, características e objetivos da Instituição
estão reproduzidos, em sua íntegra, no seu Estatuto do IFMA,
aprovado pela Resolução CONSUP nº 105/2018, de 31/10/2018
(https://portal.ifma.edu.br/documentos/?id=12803).

VISÃO

VALORES

Ser uma instituição de excelência
em ensino, pesquisa e extensão,
de referência nacional e
internacional,
indutora do desenvolvimento
do Estado do Maranhão

Ética, Inclusão Social,
Cooperação,
Gestão Democrática e
Participativa, Inovação.

Onde Estamos?
O Instituto Federal do Maranhão possui a sede de sua administração central domiciliada na Reitoria,
em São Luís - MA, e com suas unidades, denominadas de Campus, espalhadas em vários pontos de
presença do Estado do Maranhão, conforme mostra a Figura XX.

Figura 1.2: Ponto de Presença Presencial do IFMA
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Figura 1.3: Ponto de Presença EaD do IFMA
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1 - Barra do Corda

20 - Porto Franco

2 - Brejo

21 - Presidente Médici

3 - Buriti Bravo

22 - Santa Luzia do Paruá

4 - Caxias

23 - São Benedito do Rio Preto

5 - Chapadinha

24 - São Bernardo

6 - Colinas

25 - São Luís

7 - Cururupu

26 - São Luis Gonzaga do Maranhão

8 - Graça Aranha

27 - Tutóia

9 - Guimarães

28 - Aldeias Altas

10 - Imperatriz

29 - Bom Jesus das Selvas

11 - Lago Da Pedra

30 - Caxias

12 - Mirinzal

31 - Codó

13 - Morros

32 - Paraibano

14 - Nina Rodrigues

33 - Açailândia

15 - Paço do Lumiar

34 - Coelho Neto

16 - Palmeirândia

35 - Zé Doca

17 - Paraibano

36 - Itapecuru Mirim

18 - Pastos Bons

37 - Presidente Vargas

19 - Pinheiro

38 - São José de Ribamar

Estrutura Organizacional
O organograma do IFMA foi reestruturado pela Resolução nº120/ 2016 – CONSUP, que aprovou alterações do Estatuto do IFMA e pela Resolução nº
121/2016, que aprovou a Estrutura Organizacional da Reitoria.

Figura 1.4: Estrutura Organizacional do IFMA
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Análise do Ambiente Externo

Figura 1.5: Ambiente Externo
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Modelo de Negócios

Figura 1.6: Modelo de Negócios
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2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA
A história das ferramentas de planejamento no Instituto Federal
do Maranhão se confunde com a própria história da Instituição e as
suas diversas alterações de denominação e/ou institucionalidade.
Na era de Escola Técnica Federal do Maranhão, o grande foco era
as ferramentas de planejamento acadêmicas, tais como o
planejamento de ofertas de cursos, entre outros. Em 1990, com a
transformação de Escola Técnica Federal do Maranhão para Centro
Federal de Educação Tecnológica do Maranhão (CEFET-MA), a
Instituição passa a ofertar cursos superiores de graduação e, com
isso, inicia-se o ciclo da obrigatoriedade de elaborar o Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI), semelhantemente como nas
universidades. Com a criação da Rede Federal, decorrente da Lei
11.892, de 29 de dezembro de 2008, o Plano de Desenvolvimento
Institucional ganha força e status de principal modelo de
planejamento sendo, desde então, utilizada como ferramenta de
Planejamento Estratégico. O PDI é documento obrigatório para o
de credenciamento e recredenciamento institucional, processo de
avaliação de cursos superiores, além de instrumento de
planejamento das ofertas de cursos superiores e programas de
pós-graduação lato e stricto sensu (presencial e EaD).
Analisando-se as estruturas de PDIs previstas nas diversas
regulamentações (Decreto 5.773, de 09 de maio de 2006 e mais
recentemente o Decreto 9.235, de 15 de dezembro de 2017), além
do tamanho do IFMA com seus 29 Campi espalhados em todo o
estado com aproximadamente 3500 quinhentos servidores e mais
de 30 mil alunos, e as diﬁculdades em adquirir resultados com o
olhar na gestão estratégica, o IFMA contratou uma empresa de
consultoria de renome nacional (Contrato No 65/2016,
https://suap.ifma.edu.br/contratos/contrato/142/), a GD – Gestão e
Desenvolvimento Empresarial LTDA, objetivando auxiliar nos
trabalhos de elaboração e implementação do seu Planejamento
Estratégico, considerando o Desenvolvimento Institucional e o
Planejamento Estratégico, como ferramentas distintas, porém
complementares. O PDI é utilizado como instrumento de gestão
acadêmica e absorve o Planejamento Estratégico, como exigido no
Decreto 9.235, de 15 de dezembro de 2017, enquanto o
Planejamento Estratégico foca na boa gestão institucional. Por meio

da análise do ambiente organizacional, é possível fazer um
diagnóstico de oportunidades e ameaças, pontos fortes e fracos
para o cumprimento da sua missão. Serve de base para orientar as
ações de maneira que a Instituição aproveite novos espaços e evite
riscos, gerindo recursos com maior eﬁciência, eﬁcácia e efetividade
e com qualiﬁcação no atendimento das demandas da sociedade.
Assim sendo, o projeto para a construção da estratégia do Instituto
Federal do Maranhão estruturou-se em etapas, que serão
apresentadas em conjunto com seus principais resultados.

Sensibilização, Participação e Capacitação: a
Base do Planejamento Estratégico do IFMA
Como requer todo trabalho de longo prazo, o entendimento
sobre as etapas a serem atingidas ao longo do projeto de
Planejamento Estratégico foram cuidadosamente planejadas e
discutidas. Esse entendimento é fundamental para que se
compreenda a evolução do conhecimento de todos sobre a
instituição e sobre as conquistas a serem alcançadas no decorrer
do trabalho. Assim sendo, o processo se iniciou pela elaboração de
um Projeto Executivo, possibilitando a sua execução adequada,
com o estabelecimento de uma agenda de trabalho e da deﬁnição
dos papéis e responsabilidades de cada interlocutor necessário
para o bom andamento das atividades.
Toda organização deve, necessariamente, conhecer, participar e
legitimar o processo de mudança que está sendo proposto. Para
isso, além de estarem sensíveis ao processo de gestão, suas
competências em gestão estratégica devem ser desenvolvidas por
meio de instrumentos que permitam que todos conheçam os
benefícios de um processo de gestão estabelecido, bem como
esclarecimentos sobre a metodologia a ser implantada (Balanced
Scorecard). Dessa forma, no dia 25 de outubro de 2016, foi
realizada na cidade de São Luís, a capacitação “Análise Estratégica”,
abordando o tema do projeto, a metodologia a ser implementada,
além de apresentar as vantagens obtidas a partir do
desenvolvimento de um modelo de gestão estratégica orientado
para resultados no Instituto. As capacitações são um diferencial
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para quem pretende implementar, com sucesso, um modelo de
gestão estratégica. No IFMA não foi diferente: a cada etapa do
processo de formulação do Planejamento Estratégico, uma
capacitação junto à equipe de desenvolvimento era realizada. No
dia 22 de novembro de 2016 foi realizada a capacitação “Design da
Estratégia”, abordando as ferramentas de levantamento de
informações que seriam utilizadas para o estabelecimento dos
principais objetivos institucionais.
A partir deste momento, inicia-se o processo de elaboração da
estratégia. Todo o processo de elaboração da estratégia
contemplou as seguintes atividades de levantamento de
informações: REVISÃO DOCUMENTAL, ANÁLISE ESTRATÉGICA e
FÓRUNS DE GESTÃO.

Mapa Estratégico e Portifólio de Projetos Estratégicos Institucionais
No Mapa Estratégico, ilustrado na Figura 2.1, constam as informações da Missão, da Visão e os Objetivos
Estratégicos do Instituto Federal do Maranhão para o período 2016-2020, organizados e alinhados com o
modelo de negócio do IFMA.
No intuito de melhoria da gestão e com foco na busca de resultados institucionais, o IFMA desenvolveu
um Portfólio de Projetos Estratégicos os quais podem ser entendidos como um conjunto de ações
organizadas, estruturadas e alinhadas para a concretização das diretrizes estratégicas.

O Portfólio de Projetos Estratégicos pode ser consultado no endereço
(https://planejamentoestrategico.ifma.edu.br/projetos-estrategicos-ifma/). Nesse endereço também pode
ser visto um brieﬁng de cada Projeto Estratégico, além das respectivas equipes responsáveis pela execução
dos Projetos e as contribuições individuais dos Projetos com o Mapa Estratégico do IFMA.

Figura 2.1: Mapa Estratégico
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Estrutura de Governança do IFMA
De acordo com a Lei nº 11.892/98, que criou os Institutos Federais, e o Estatuto do Instituto Federal do
Maranhão, aprovado pela Resolução CONSUP nº 00028/2009, de 17/08/2009 (originária), alterada pelas
seguintes Resoluções: Resolução CONSUP nº 0051, de 27/03/2013, Resolução CONSUP nº 0076/2013, de
28/08/2013, Resolução CONSUP nº 120/2016, de 24/10/2016, Resolução CONSUP nº 149/2017, de
25/10/2017 e Resolução CONSUP nº 105/2018, de 31/10/2018

CONSUP nº 030/2014, de 11/06/2014 (originária), alterada pela Resolução CONSUP nº 106/2018, de
31.10.2018 (https://portal.ifma.edu.br/documentos/?id=12803), a estrutura de governança do IFMA se
organiza em três grandes órgãos: Órgãos Colegiados da Administração Superior, Órgãos Executivos e
Órgãos de Fiscalização e Controle. A Figura 2.2 representa, de forma esquemática, as principais
instâncias de governança do IFMA.

(https://portal.ifma.edu.br/documentos/?id=12803) e o Regimento Geral, aprovado pela Resolução

Figura 2.2: Instâncias de Governança do IFMA
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I ÓRGÃOS COLEGIADOS

II ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO

Principais Canais de Comunicação com
a Sociedade e Partes Interessadas

O CONSUP, órgão máximo, consultivo e deliberativo nas dimensões
acadêmica, administrativa, ﬁnanceira e patrimonial, tem a seguinte
composição: o Reitor, como presidente; representação destinada
aos servidores docentes com 05 (cinco) representantes, eleitos por
seus pares, na forma regimental; representação do corpo discente
com 05 (cinco) representantes, eleitos por seus pares, na forma
regimental; representação dos servidores técnico-administrativos
com 05 (cinco) representantes, eleitos por seus pares, na forma
regimental; 02 (dois) representantes dos egressos; 06 (seis)
representantes da sociedade civil, sendo 02 (dois) indicados por
entidades patronais, 02 (dois) indicados por entidades dos
trabalhadores, 02 (dois) representantes do setor público e/ou
empresas estatais, designados pela Secretaria de Educação
Proﬁssional e Tecnológica; 01 (um) representante do Ministério da
Educação, designado pela Secretaria de Educação Proﬁssional e
Tecnológica; representação dos diretores-gerais de Campi com 05
(cinco) representantes, eleitos por seus pares, na forma regimental
e ex-Reitores, sem direito a voto. A composição, competências,
organização e funcionamento do CONSUP são deﬁnidos e
regulados no Estatuto do IFMA, aprovado pela Resolução CONSUP
nº 105/2018, de 31/10/2018
(https://portal.ifma.edu.br/documentos/?id=12803), no Regimento
Geral, aprovado pela Resolução CONSUP nº 106/2018, de
31.10.2018 (https://portal.ifma.edu.br/documentos/?id=12803) e
em Regulamento próprio.

A AUDINT é órgão vinculado ao CONSUP, responsável por
fortalecer e assessorar a gestão, bem como por racionalizar as
ações de controle do IFMA e prestar apoio aos órgãos do Sistema
de Controle Interno do Poder Executivo Federal e ao Tribunal de
Contas da União, no âmbito institucional, respeitada a legislação
pertinente. As competências da AUDINT podem ser vistas no
Regimento Geral, aprovado pela Resolução CONSUP nº 106/2018,
de 31.10.2018 (https://portal.ifma.edu.br/documentos/?id=12803).

1- Ouvidoria

Ia Conselho Superior (CONSUP)

Ib Colégio de Dirigentes (COLDIR)

O Colégio de Dirigentes, de caráter consultivo, tem a seguinte
composição: o Reitor, como presidente, os 05 (cinco) Pró-Reitores e
os Diretores Gerais dos Campi. A composição, competências,
organização e funcionamento do COLDIR são deﬁnidos e regulados
no Estatuto do IFMA, aprovado pela Resolução CONSUP nº
105/2018, de 31/10/2018
(https://portal.ifma.edu.br/documentos/?id=12803), no Regimento
Geral, aprovado pela Resolução CONSUP nº 106/2018, de
31.10.2018 (https://portal.ifma.edu.br/documentos/?id=12803) e
em Regulamento próprio.

IIa Auditoria Interna (AUDINT)

III ÓRGÃOS EXECUTIVOS
IIIa Reitoria

A Reitoria, dirigida pelo Reitor, é o órgão executivo da
administração superior que planeja, coordena, supervisiona e
controla todas as atividades do IFMA. A Reitoria é composta pelo
Gabinete do Reitor, Pró-Reitorias e Órgãos de Assessoramento. A
estrutura do gabinete e das Pró-Reitorias, e as competências da
Reitoria e dos seus Órgãos de Assessoramento podem ser vistas
no Regimento Geral, aprovado pela Resolução CONSUP nº
106/2018, de 31.10.2018
(https://portal.ifma.edu.br/documentos/?id=12803).

IIIb Estrutura Multicampi

Os Campi e Campi Avançados, dirigidos pelos Diretores Gerais, são
unidades administrativas voltadas ao exercício das atividades
permanentes de ensino, pesquisa aplicada, inovação e extensão e
ao atendimento das demandas especíﬁcas nesse âmbito em sua
área de abrangência territorial. A criação e funcionamento dos
Campi estão condicionados a autorização do Ministro de Estado da
Educação. A estrutura dos Campi e Campi Avançados e suas
respectivas competências podem ser vistas no Regimento Geral,
aprovado pela Resolução CONSUP nº 106/2018, de 31.10.2018
(https://portal.ifma.edu.br/documentos/?id=12803).

IIIc Centros de Referências

Os Centros de Referência, dirigidos por Diretores, são unidades
vinculadas administrativamente à Reitoria para o desenvolvimento
de planos, programas e projetos relacionados à educação
proﬁssional e tecnológica. A criação e funcionamento dos Centros
de Referência estão condicionados à autorização do Conselho
Superior de IFMA. A descrição dos Centros de Referência podem
ser vistas no Regimento Geral, aprovado pela Resolução CONSUP
nº 106/2018, de 31.10.2018
(https://portal.ifma.edu.br/documentos/?id=12803).
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Principais canais de comunicação com a sociedade e as partes
interessadas:
O Instituto Federal do Maranhão contempla em sua estrutura
organizacional uma unidade de Ouvidoria, a qual segue as
diretrizes norteadoras da Controladoria Geral da União/Ouvidoria
Geral da União. Com o objetivo de intermediar a comunicação
entre o cidadão e a organização, o IFMA disponibiliza canais para
viabilizar a participação da sociedade. São eles:
• Canal e-OUV, monitorado pela CGU. Link:
https://portal.ifma.edu.br/ouvidoria/ouvidoria-canais/
• Canal interno ou SUAP. Link:
https://portal.ifma.edu.br/ouvidoria/ouvidoria-canais/
• Telefone: (98) 3215-1801;
• Presencialmente: Sala 202 A, Bloco superior do prédio da
Reitoria, localizado à Avenida Colares Moreira, nº 447 –
Renascença;
• Correspondência: endereçada à Ouvidoria do IFMA, localizada à
Avenida Colares Moreira, nº 447 – Renascença, CEP 65075-441;
• E-SIC: canal exclusivo para atender a pedidos de acesso à
informação. Link: https://esic.cgu.gov.br/sistema/site/index.aspx
Resultados do relacionamento com a sociedade:
Com base nas manifestações provenientes dos canais acima
especiﬁcados, o Instituto Federal do Maranhão, por intermédio da
Ouvidoria Institucional, realizou o tratamento de 172 (cento e
setenta e duas) manifestações, em conformidade com o que
estabelece a Instrução Normativa 05, de 18 de junho de 2018, e
ainda respondeu a 262 (duzentos e sessenta e dois) pedidos de
acesso à informação, com base na Lei 12.527/2011:
• Reclamação: 26 reclamações do canal e-OUV e 90 do canal SUAP.
• Solicitação: 16 do canal SUAP e 11 do canal e-OUV.
• Sugestão: 01 do canal SUAP e 01 do E-OUV.
• Denúncias: 13 do canal E-ouv e 13 do canal SUAP.
• Elogio: 01 do canal SUAP
• Pedidos de informação (e-SIC): 262

2- Comunicação Social
A Assessoria de Comunicação (Ascom) é a unidade organizacional
de assessoramento ligada ao gabinete da reitoria, que atua na
implementação da política de comunicação no que se refere a

divulgação das ações, projetos e programas institucionais aos
públicos de interesse do IFMA.
O relacionamento do Instituto com esses públicos, em atividades
desenvolvidas no âmbito da Assessoria de Comunicação, tem como
foco o atendimento ao interesse público/social, da comunicação
pública e em observância ao Decreto n° 6. 555, de 8 de setembro
de 2008, que trata das ações de comunicação no Poder Executivo
Federal
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/
D6555.htm), e da Resolução n° 15, de 26 de abril de 2016
(https://portal.ifma.edu.br/documentos/?id=11850), além de Guias
e Manuais desenvolvidos internamente na pasta e/ou em Rede
com orientações às instituições da Rede Federal de Educação
Proﬁssional, Cientíﬁca e Tecnológica
(https://portal.ifma.edu.br/comunicacao/).
Além de observar a base legal citada, a atuação da Assessoria de
Comunicação ocorre em sintonia com o Planejamento Estratégico
do IFMA para o quadriênio 2016-2020, em especíﬁco os objetivos
estratégicos de Fortalecimento da Imagem Institucional e
Aprimoramento da Comunicação Interna e Externa
(https://planejamentoestrategico.ifma.edu.br/mapa-estrategico/).
Consultas Públicas em 2018
Como forma de mobilizar a comunidade acadêmica e a
sociedade para discussão em temas importantes ao planejamento
e/ou execução de atividades, o IFMA faz uso da metodologia da
abertura de Consultas Públicas em seu portal. As contribuições
recebidas a partir da participação do cidadão são sistematizadas e
apresentadas como proposta ao documento apresentado como
minuta. Em 2018 foram abertas quatro consultas públicas, sendo
elas:
• Levantamento da Demanda para oferta de Cursos de Ensino
Superior a Distância (Graduação e Especialização) – 19.03 a
15.04.2018
• Regulamentação da Carga Horária a Distância em cursos
Superiores Presenciais – 16.05 a 29.06.2018
• Política de Segurança da Informação e Comunicação (POSIC) –
de24.08 a 07.09.2018;
• Políticas Educacionais de Ações Aﬁrmativas – de 14 a 28.12.2018;
Relacionamento com a Imprensa
O Instituto Federal do Maranhão também se relaciona com a
sociedade a partir dos veículos de comunicação – rádio, televisão,
jornal e blogs. A Assessoria de Comunicação atua no

encaminhamento de sugestões de pautas com foco na divulgação
de experiências exitosas e/ou oportunidades em ações, programas
ou cursos da instituição aos veículos; e no assessoramento a partir
de pautas que são solicitadas pelos próprios veículos, geralmente
com indicação de fontes e personagens. A presença do IFMA nos
veículos é importante para qualiﬁcar a imagem institucional na
sociedade.

Mídia Social -Página oﬁcial do IFMA no Facebook
(https://www.facebook.com/ifma.oﬁcial/)
Mídia Social - Página oﬁcial do IFMA no Instagram
(https://www.instagram.com/ifma.oﬁcial/)
Mídia Social - Canal do IFMA no Youtube
(https://www.youtube.com/user/ifmaoﬁcial)

Canais Oﬁciais de Comunicação
Além do relacionamento com a imprensa, o IFMA se relaciona
com a sociedade a partir dos seus quatro canais oﬁciais de
comunicação, sendo eles:
Ambiente Digital - Portal Institucional
(https://portal.ifma.edu.br) e os sites dos 29 campi e Centros de
Referência (https://portal.ifma.edu.br/instituto/campi/)

Figura 2.4: Dados de acesso das mídias sociais do IFMA

Figura 2.3: Dados de acesso do Portal Institucional
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sobre a Gestão do Portfólio, necessárias para a avaliação dos
Projetos, tais como: alinhamento estratégico, visibilidade
institucional, comprometimento das partes interessadas, análise de
intensidade da gestão, conhecimento teórico e riscos.
Nesse contexto, os riscos são considerados eventos incertos ou
condicionados que, se acontecerem, podem impactar
negativamente ou positivamente os objetivos do projeto (ações e
resultados). A valoração do risco do projeto é dada pela
multiplicação entre a probabilidade de ocorrência do risco e seu
impacto no projeto. Os impactos são dimensionados na escala: alto
/ signiﬁcativo / moderado / baixo / insigniﬁcante. A probabilidade
varia da seguinte forma: quase certo / provável / possível /
improvável / remoto. A combinação entre as duas variáveis gera a
classiﬁcação segundo os tipos: risco alto, risco signiﬁcativo, risco
moderado e risco baixo. De forma a criar uma base comum de
comparação entre dos riscos envolvidos nos Projetos Estratégicos
foi deﬁnido um conjunto de eventos para que sejam analisados o
impacto e a probabilidade de ocorrência. O Quadro 3.3 apresenta a
matriz de riscos utilizada para analisar o grau de severidade dos
riscos dos Projetos Estratégicos do IFMA, levando em consideração
dois fatores: impacto e probabilidade, conforme o modelo de
matriz apresentado abaixo:

Tipos de Riscos
Riscos que Podem Comprometer os Objetivos Estratégicos do
IFMA
Conforme apresentado no capítulo anterior, o IFMA desenvolveu
um Portfólio de Projetos Estratégicos
(https://planejamentoestrategico.ifma.edu.br/projetos-estrategicosifma/), cuja ﬁnalidade é a concretização dos seus objetivos
estratégicos. Durante a concepção desses Projetos Estratégicos, as
respectivas equipes responsáveis pela coordenação e implantação
dos mesmos, elaboraram o que denominamos de Termo a
Abertura de Projeto (TAP). Nestes TAPs além da identiﬁcação,
descrição e detalhamento do Projeto, foi apresentada informações
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Quadro 3.1: Matriz de Risco para os Projetos Estratégicos do IFMA

TIPO DE RISCO:
Descrição do Risco
Quase Certo

PROBABILIDADE

A implantação da gestão de riscos no IFMA começa a se
evidenciar em 2018 da seguinte forma: a) criação de comissão para
estudos preliminares: formado por membros da Pró-Reitoria de
Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PROPLADI), com
assessoramento da chefa da Unidade de Auditoria Interna; b) curso
de formação em gestão de riscos e controles internos: promovido
pela Controladoria Geral da União (CGU), no período de 22 a
26/05/2018 em Natal-RN, aos membros da comissão de estudos
preliminares; c) estratégia de implantação: deﬁnição dos
macroprocessos (cadeia de valor do IFMA) e das respectivas
unidades responsáveis por cada macroprocesso para a
implantação da gestão de riscos; d) estruturas necessárias: criação
dos Projetos Estratégicos - Escritório de Processos (realiza o
mapeamento de processos críticos) e Processo Eletrônico
(implementação de processos críticos mapeados de forma
eletrônica); e) implantação do comitê de governança, gestão de
riscos e controles internos e publicação da política de gestão de
riscos: em abril de 2018, o IFMA implantou o seu comitê de
governança, gestão de riscos e controles internos, através da
Portaria Nº 2.263, de 26 de abril de 2018. Em agosto de 2018, o
IFMA aprova a sua Política de Gestão de Riscos e Controles
Internos (PGRCI-IFMA), através da Resolução Nº 98, de 27 de agosto
de 2018, deﬁnindo as competências e reponsabilidades das partes
interessadas; f) processo de gestão de riscos: identiﬁcação dos
tipos de riscos que o IFMA está submetido.

Provável
Possível
Improvável
Remoto
Alto: alterações fatais no escopo, qualidade ou tempo do projeto;
Signiﬁcativo: as alterações no projeto são severas, mas podem ser
aceitas com nova validação em seu escopo ou prazos;

IMPACTO

3. GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

Moderado: o impacto pode ser amenizado ampliando
signiﬁcativamente o tempo do projeto;
Baixo: as consequências do risco podem ser absorvidas pela equipe
de gerenciamento do projeto;
Insigniﬁcante: não envolve qualquer impacto que mereça destaque.

Os TAPs dos Projetos Estratégicos do IFMA, os quais apresentam
o mapeamento de riscos de cada Projeto e, consequentemente,
identiﬁcam o que pode comprometer o alcance dos objetivos do
Mapa Estratégico podem ser encontrados no link
(https://planejamentoestrategico.ifma.edu.br/escritorio-de-projetos
-estrategicos/).
A categorização de riscos sobre os Projetos Estratégicos do
IFMA, nos diferentes graus de severidade, permitirá a gestão
institucional identiﬁcar os possíveis controles a serem implantados,
com o objetivo de mitigar a ocorrência desses riscos e/ou
minimizar seu impacto. A partir de então o IFMA, através da
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
(PROPLADI), responsável em coordenar o Planejamento Estratégico
Institucional, pretende, em maio de 2019, levar as informações
sobre o mapeamento de riscos dos Projetos Estratégicos ao
Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos para
conhecimento dos riscos e posterior encaminhamento de

solicitação de implementação de ações de controle interno para as
unidades de gestão responsáveis, conforme sugerido pela
Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016 e o Decreto nº
9203/2017, que instituiu a Política de Governança no Executivo
Federal.
Riscos que Podem Comprometer os Macroprocessos do IFMA
No capítulo 1, apresentamos os Macroprocessos do IFMA,
deﬁnidos no modelo de negócios da Instituição. Com base nesses
macroprocessos, a Pró-Reitoria de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional (PROPLADI) realizou a classiﬁcação
dos mesmos em: macroprocessos ﬁnalísticos e macroprocessos de
apoio. Em seguida a PROPLADI coordenou, junto as unidades
responsáveis por cada dimensão estratégica, o trabalho de
identiﬁcação de processos críticos, mapeamento de processos
críticos (realizado pela equipe do Projeto Estratégico ‘Escritório de
Processos’), implementação dos processos mapeados na forma
eletrônica no Sistema Uniﬁcado de Administração Pública - SUAP
(realizado pela equipe do Projeto Estratégico ‘Processo Eletrônico’)
e identiﬁcou o tipo de risco vinculados a cada processo mapeado.
O Quadro 3.2 apresenta a descrição dos processos mapeados em
cada macroprocesso do modelo de negócios do IFMA, com a
identiﬁcação das unidades responsáveis, status de implementação
do processo na forma eletrônica e os riscos identiﬁcados.
Uma vez identiﬁcado os processos críticos em cada
macroprocesso da cadeia de valor do IFMA, no exercício 2018,
e suas respectivas unidades responsáveis, realizou-se o
mapeamento desses processos (Projeto Estratégico – Escritório de
Processos). Posteriormente, implementou-se os processos
mapeados na forma eletrônica, dentro do Sistema SUAP do IFMA
(Projeto Estratégico – Processo Eletrônico), garantindo-se assim a
padronização de ações no âmbito do IFMA. Por ﬁm, a PROPLADI,
juntamente com as demais Pró-Reitorias e Diretorias, realizaram a
identiﬁcação dos riscos em cada processo, conforme descrito no
Quadro XX. Para ﬁns das tratativas de deﬁnição das estratégias de
controle e gerenciamento dos riscos, todo o processo será enviado
ao Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos,
com previsão da primeira reunião do Comitê em maio de 2019. A
Unidade de Auditoria Interna (AUDINT) acompanhará a eﬁciência
dos controles estabelecidos pelas unidades responsáveis por cada
macroprocesso da cadeia de valor e suas análises serão
encaminhadas ao Órgão Colegiado Máximo do IFMA – Conselho
Superior (CONSUP) para a tomada de decisão.
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Quadro 3.2: Descrição dos Processos Mapeados em Cada Macroprocesso do Modelo de Negócios do IFMA
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Visão Geral do Modelo de Gestão de
Riscos e Controles do IFMA
Para coordenar os papéis dos atores envolvidos na gestão de
riscos, fortalecer o sistema de controle interno e contribuir para
que a Instituição possa atingir seus objetivos estratégicos, o IFMA
utiliza um modelo de três linhas de defesa, conforme proposto
pelo The Institute of Internal Auditors (IIA) da seguinte forma:
Conselho Superior do IFMA - CONSUP

Alta Administração
Reitor, Pró-Reitores, Diretores Gerais e Diretores de Centros
de Referências

1a Linha de Defesa
Diretores vinculados as Pró-Reitorias
Diretores vinculados aos Diretores Gerais
Servidores
2a Linha de Defesa
Comitê de Gestão de Riscos
3a Linha de Defesa
Auditoria Interna
Figura 3.1: Modelo de Gestão de Riscos e Controles do IFMA

1ª linha de defesa: executa os controles internos da gestão por
serem agentes públicos responsáveis pela condução de atividades
e tarefas, no âmbito dos macroprocessos ﬁnalísticos e de apoio do
IFMA;
2ª linha de defesa: deﬁne a estratégia, diretrizes e política de
gestão de riscos do IFMA, além do gerenciamento de riscos
críticos;
3ª linha de defesa: vinculada ao CONSUP, é constituída pela
Unidade de Auditoria Interna (AUDINT), responsável em proceder à
avaliação da operacionalização dos controles internos da gestão
(1ª. Linha de Defesa) e da supervisão dos controles internos (2ª.
Linha de Defesa).
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Controles Internos Estabelecidos aos
Riscos Identiﬁcados
Controles Internos Estabelecidos para Mitigar os Riscos
Vinculados aos Projetos Estratégicos
No intuito de controlar as ações dos Projetos Estratégicos,
visando mitigar riscos na execução e buscando resultados
transformadores, o IFMA apostou em sistemas computacionais.
Dessa forma, foi adquirido a ferramenta PLANER360R, com o
intuito de integrar a visão estrutural de abordagens teóricas com o
foco em resultados. Dessa forma, o PLANER360R controla as ações
planejadas de todo os Projetos Estratégicos, sendo as principais:
orçamento, o tempo na entrega de ações planejadas nos Projetos
Estratégicos, entre outros (planer360.com.br/pt-br/)
Controles Internos Estabelecidos para Mitigar os Riscos
Vinculados aos Processos dos Macroprocessos
Nesse caso, o IFMA tem focado nos processos relacionados ao
Macroprocesso de Apoio – Gestão de Pessoas, com risco ﬁnanceiro
e orçamentário identiﬁcado (conforme Quadro 3.2). Assim, o
primeiro controle implementado foi a substituição de cálculos de
pagamentos realizados em planilha Excel e calculadora por um
sistema informatizado, próprio a realização dos referidos cálculos.
Com isso, o IFMA está conseguindo mitigar erros grosseiros na
implantação de benefícios e auxílios vinculados a despesas com
pessoal. Atualmente, temos 14 (quatorze) cálculos de pagamentos
de despesas com pessoal desenvolvido e 02 (dois) em
desenvolvimento. Outro controle interno implementado no
Macroprocesso de Apoio – Gestão de Pessoas, está relacionado ao
risco legal. Dessa forma, o IFMA está implantando um sistema para
geração automática de Atos Administrativos (Portarias,
Memorandos, Notas Técnicas, outros) com o intuito de mitigar
riscos durante a emissão na forma convencional, além da garantia
da autenticação desses documentos.
Todos os controles internos implementados serão submetidos
ao Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos
para avaliação e demais encaminhamentos para posteriormente
acompanhamento da Unidade de Auditoria Interna.
O trabalho de implementação de controles internos nos
processos críticos vinculados aos demais Macroprocessos serão
deﬂagrados no exercício de 2019.
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4. RESULTADOS DA GESTÃO
Cada vez mais é latente a percepção do vácuo entre as
demandas da sociedade e os resultados que as organizações
públicas podem e devem oferecer. Muitos modelos, ferramentas
e metodologias que visam mitigar esse problema são propostos,
contudo deixam a desejar na implantação. Pensando na entrega
palpável de resultados a sociedade, o IFMA redesenhou a sua
estrutura organizacional e, no ano de 2016, desmembrou a
antiga Pró-Reitoria de Planejamento e Administração em:
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
(PROPLADI) e Pró-Reitoria de Administração (PROAD), ver Figura
1.4, exatamente para fortalecer a elaboração e implantação de
um modelo que pudesse melhorar a entrega de resultados
concretos a sociedade. Além da reorganização da estrutura
organizacional, a Instituição também centrou esforços na
elaboração do seu Planejamento Estratégico, reconstruindo os
seus referencias estratégicos e o seu mapa estratégico (ver
Figura 2.1), além da criação de um painel de medição contendo
metas claras para os próximos exercícios e indicadores para
acompanhar atingimento dessas metas.

Modelo de Gestão da Estratégia
Com o intuito de gerar resultados e executar o Planejamento
Estratégico, o IFMA desenvolveu um modelo de gestão da
estratégia, ver Figura 4.1. O modelo trata da regulamentação da
estrutura administrativa do IFMA, por meio do estabelecimento
dos direitos e deveres das partes interessadas e da dinâmica e
organização dos poderes na instituição.

PROPLADI

Comitê de Pró-Reitores

Responsável do
indicador

Líder do Projeto

UGE

Figura 4.1: Estrutura de governança do IFMA para a gestão estratégica
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Matriz de Governança do Modelo de Gestão Estratégica
O Quadro 4.1 apresenta a matriz de governança, deﬁnida no âmbito do modelo de gestão estratégica do IFMA. Tal matriz de
governança demonstra a forma de organização dos principais elementos da estrutura de decisão, seus atores, atividades e escopo de
decisão.
Quadro 4.1 - Matriz de Governança para o Modelo de Gestão Estratégica do IFMA
Estrutura

Atores

Reitor

Reitor do IFMA

COLDIR

Reitor do IFMA
Pró-reitores
Diretores Gerais de Campus

PROPLADI
Comitê De Pró- Reitores

UGE
Líder Do Projeto

Responsável do Indicador

Servidor / colaborador
Designados para o cargo
Servidor / colaborador
Designados para o cargo

Atividades

Delibera sobre os encaminhamentos do COLDIR

Reitor do IFMA
Pró-reitores Diretores Gerais de Campus

Avalia o desempenho da estratégia, deliberando sobre:
Mapa Estratégico
Indicadores e metas
Inclusão ou exclusão de projetos
Ajustes no portfólio / projetos

Servidor / colaborador
Designados para o cargo

Deﬁnir a pauta da Reunião de Avaliação da Estratégia

Servidor / colaborador
Designados para o cargo

Participam das discussões sobre o planejamento e gestão da
estratégia e propõe ajustes nas estratégias afetas à sua área
de competência. Tem autonomia sobre a decisão da
estratégia na sua área de competência.

Servidores lotados na unidade

Apoia o processo de monitoramento e avaliação da
estratégia do IFMA. Monitora a execução do portfólio de
projetos. Não tem autonomia sobre a decisão da estratégia

Servidores / colaborador
Designados para o cargo

Responsáveis pela execução dos projetos estratégicos
conforme o planejado, garantindo prazo e escopo. Não tem
autonomia sobre a decisão da estratégia

Servidores
(Ficha do indicador)

Monitora e analisa o desempenho dos indicadores
estratégicos. Não tem autonomia sobre a decisão da
estratégia.

Servidores lotados na unidade
Servidores / colaborador
Designados para o cargo
Servidores
(Ficha do indicador)

Escopo de Decisão

Reitor do IFMA

Reunião Operacional da Estratégia (RAO)

Reitor do IFMA

COLDIR

A estrutura de governança do IFMA para a gestão estratégia reúne um conjunto de instâncias, sendo elas: o Reitor, o Colégio de
Dirigentes (COLDIR), os Pró-Reitores, os Responsáveis pelos Indicadores de Desempenho e os Líderes de Projetos. A PROPLADI e a
Unidade de Gestão da Estratégica (UGE) darão suporte técnico e metodológico ao monitoramento da estratégia e aos projetos, porém
sem função de decisão sobre a estratégia.

Realizada sempre anteriormente a Reunião de Avaliação da Estratégia, a RAO trata da avaliação de desempenho do IFMA. Nesse
momento, a Instituição utiliza um sistema, denominado de Coleta de Indicadores, disponível no SUAP, com o objetivo de produzir os seus
indicadores de desempenho. Para garantir o preenchimento do Coleta de Indicadores de forma uniforme e padronizada, cada Campus
do IFMA instituiu, através de Portaria, o seu Comitê Local de Gestão da Estratégia, com representantes das seguintes dimensões:
administração, comunicação, ensino, pesquisa, extensão e planejamento. Na Reitoria, também foi instituído, através de Portaria, o Comitê
Central de Gestão da Estratégia, que analisa e valida os dados lançados no Coleta de Indicadores pelos Campus, além de realizar o
lançamento de dados considerados sistêmicos. Os dados lançados no Coleta de Indicadores são extraídos de bases oﬁciais do Governo
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Reunião de Avaliação da Estratégia
(RAE)
Conforme estabelecido na Matriz de Governança do Modelo
de Gestão Estratégica, a RAE é realizada em reuniões especíﬁcas
do COLDIR, solicitadas pela a PROPLADI em momentos
determinados. Serve para manter o planejamento estratégico
no rumo certo, envolvendo as lideranças da instituição para a
tomada de decisão, tais como: alteração de metas, substituição
de indicadores, proposições de novos projetos estratégicos,
entre outros.
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PERSPECTIVA

ORÇAMENTO

OBJETIVO

Otimizar a aplicação de recursos
orçamentários e captar recursos externos

INDICADOR

METAS ESTABELECIDAS
2018

2019

Índice de execução orçamentária com projetos
estratégicos (IEOPE[%])

100%

100%

100%

Índice de impacto da captação de recursos
externos sobre o orçamento total da instituição
(ICRE[%])

4%

5%

5%

GESTÃO DE PESSOAS E INFRAESTRUTURA

Adequar e consolidar a infraestrutura
acadêmica, administrativa e tecnológica

Desenvolver cultura orientada para resultados
Promover formação continuada e adequada
aos interesses institucionais

2020

4

6

8

Índice de acessibilidade das Unidades do IFMA segundo a
Norma ABNT/NBR 9050 (IAC[%])

70%

85%

95%

Percentual de blocos de infraestrutura física construída no
Campus em relação ao Campus Referência/Padrão IFMA
(BINFRA[%])

80%

90%

100%

Percentual de gastos com investimentos em equipamentos
de laboratórios em relação aos gastos com investimentos e
inversões ﬁnanceiras (GIEL[%])

37,28%

37,28%

37,28%

Taxa de implementação das ações sistêmicas do PDTIC
(PDTIC[%])

50%

60%

70%

Índice de Metas Alcançadas (IMA[%])

70%

80%

90%

Índice de Capacitação de Servidores (ICS[%])

49%

55%

60%

Índice de Titulação do Corpo Docente (ITCD)

3,9

4,0

4,2

Índice de Titulação do Corpo Técnico Administrativo em
Educação (ITCTAE)

1,7

1,8

1,9

Eﬁciência do acervo bibliográﬁco das bibliotecas (EAB)

PROCESSOS INTERNOS

RAO – 1ª Ciclo/Exercício 2017
Realizada com base no exercício de 2017, o 1º Ciclo de RAO
do IFMA teve por ﬁnalidade levantamento de dados para o
cálculo dos 31 indicadores de desempenho estabelecidos na
estratégia do IFMA. Os valores dos indicadores do 1ª Ciclo de
RAO foram levados a 1ª Reunião de Avaliação da Estratégia
(RAE), exercício 2017, e serviu para um único propósito:
subsidiar o COLDIR na tomada de decisão na sintonia ﬁna das
metas do IFMA para os próximos exercícios. Ressalta-se que, até
então, as metas haviam sido estabelecidas na forma de tentativa
e erro, sem base matemática.
RAO – 2ª Ciclo/Exercício 2018
Realizada com base no exercício de 2018, o 2º Ciclo de RAO
do IFMA cumpriu o seu objetivo de levantar dados e calcular
novamente os 31 indicadores da estratégia, de forma a subsidiar
as análises de desempenho institucional durante a 2ª Reunião
de Avaliação da Estratégia (RAE), exercício 2018, no COLDIR.
Uma vez já sintonizada as metas institucionais em Reunião
preliminar, a 2ª RAE marca um novo momento para o IFMA, pois
serviu para veriﬁcar os impactos da implementação do
Planejamento Estratégico do IFMA, de forma clara e objetiva, na
busca de resultados para cumprimento da missão institucional.

Tabela 4.1 – Perspectivas estratégicas, objetivos, indicadores de desempenho e metas estabelecidas para os próximos 3 (três) exercícios

Implantar e desenvolver a gestão do conhecimento

Banco de Competência (BC[%])

10%

40%

Mapear e simpliﬁcar processos de trabalho

Índice de informatização dos processos críticos (IIPC[%])

100%

100%

Integrar e otimizar as ações de planejamento e gestão

Cultura de gestão estratégica (CULTGE[%])

41,6%

75%

Fortalecer a imagem institucional

Índice de imagem institucional (IIM [%])

+

+

Índice de efetividade da comunicação externa (IECE [%])

100%

100%

Índice de efetividade da comunicação interna (IECI [%])

100%-

100%

100%

Taxa de fomento a projetos ligados aos arranjos locais (TXFPAPL[%])

93%

96%

100%

Aprimorar a comunicação interna e externa

Fortalecer e ampliar programas e projetos voltados
aos arranjos locais

80%
100%
100%
+
100%

Taxa de projetos voltados a temas locais e regionais (TXPROJTLR[%])

93%

96%

100%

Intensiﬁcar o uso de tecnologias e metodologias
inovadoras no processo educacional

Índice de novas tecnologias e metodologias de ensino (ITME[%])

10%

20%

30%

Ampliar e integrar ensino, pesquisa e extensão

Taxa de Estudantes Participantes em Projetos de Pesquisa,
Extensão e Inovação (TXEPPEI[%])

25%

35%

50%

Índice de Parcerias Estabelecidas (IPE[%])

100%

100%

100%

Percentual de Projetos com Parceiros Externos (PPE[%])

40%

45%

50%

Taxa de Projetos de Pesquisa Aplicada (TXPesqAplic[%])

50%

60%

70%

Taxa de recursos levantados por meio de Projetos com Parceiros
Externos (TXRECLPPE[%])

10%

10%

10%

Ampliar e diversiﬁcar as atividades voltadas à
educação inclusiva e à distância

Índice de ações voltadas à educação especial, inclusiva e a
distância (AEE,EIeEAD[%])

50%

60%

70%

Índice de Articulação dos Cursos com os Arranjos Produtivos
Locais (IAAPL[%])

85%

Desenvolvimento sócio econômico e cultural do Estado

Taxa de Inserção no Mundo do Trabalho (TXIMT[%])

40%

50%

60%

70%

75%

80%

Desenvolver parcerias com o setor produtivo e
instituições de ensino e pesquisa nacionais e
internacionais

RESULTADOS
INSTITUCIONAIS

Federal (SISTEC – Sistema Nacional de Informações da Educação
Proﬁssional e Tecnológica; SIAFI – Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal, SIAPE – Sistema
Integrado de Administração de Recursos Humanos do Governo
Federal e PNP – Plataforma Nilo Peçanha) e do próprio SUAP do
IFMA.

Cidadãos críticos e qualiﬁcados para o mundo do
trabalho
Contribuições inovadoras para o avanço cientíﬁco,
tecnológico e produtivo
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Índice de Eﬁciência Acadêmica (IEA)
Índice de transferência de tecnologias para o Mercado
(TRANSFTecMerc[%])
Registro de Propriedade Intelectual (RPI)
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Gráﬁco 4.1: Índice de execução orçamentária com
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(https://planejamentoestrategico.ifma.edu.br/avaliacao-estrategica/).

Principais Projetos/Iniciativas, em 2018, frente ao objetivo estratégico – Otimizar a Aplicação de Recursos Orçamentários e
Captar Recursos Externos.
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A Tabela 4.1 apresenta os objetivos estratégicos, com seus
respectivos indicadores e as metas estabelecidas para os
próximos 3 (três) exercícios, em cada perspectiva contida no
Mapa Estratégico Institucional. Informações
complementares sobre a fórmula de cálculo de cada
indicador, o objetivo do indicador, a descrição sucinta das
variáveis para a composição dos indicadores, a polaridade e
periodicidade do indicador, além da análise dos resultados
alcançados, no exercício 2018, para ﬁns de cumprimento da
missão institucional pode ser vista no link
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Gráﬁco 4.2:Índice de impacto da capacitação de
recursos externos sobre o orçamento total da
instituição

20 ____________________________________
17,05
10

____________________________________

0

____________________________________
2017
2018
META 2018

3,84

4

Figura 4.2: Objetivo estratégico – Otimizar a Aplicação de Recursos Orçamentários e Captar Recursos Externos.

Análise crítica:
O não atingimento da meta estabelecida com a execução orçamentária com projetos estratégicos justiﬁca-se devido a necessidade
de alocação de recursos orçamentários da LOA IFMA para garantia dos contratos continuados e outros investimentos na
Instituição.
Houve uma extrapolação da meta estabelecida para o impacto da capacitação de recursos externos, fruto de recursos
extraordinários descentralizados pelo governo federal (PRONATEC. PARFOR, UAB, PRONERA, TEDs, Emendas Parlamentares) e
recursos advindo de agências de fomento. Nesse caso, a PROPLADI solicitará ajuste da meta na próxima reunião da RAE.
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Principais Projetos/Iniciativas, em 2018, frente ao objetivo estratégico – Adequar e consolidar a
infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.
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Gráﬁco 4.6: Percentual de gastos com investimentos
em equipamentos de laboratórios em relação aos
gastos com investimentos e inversões ﬁnanceiras
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Gráﬁco 4.4: Percentual de blocos de infraestrutura física
construída no Campus em relação ao Campus
Referência/Padrão IFMA

100 ____________________________________
80
65,93
62,69
50 ____________________________________
0

____________________________________
2017
2018
META 2018

20 ____________________________________
10 ____________________________________
0

i

o
ici

-

do

e

s
-E

ur
to ação
d
ol
do
v os
P ime os C Siste
n
M
to amp ma
m
o
do
i;
Q igra bile
M
-A
ç
ca ão Alun ódulo
o;
d
dê
m os d
ico
ad
os
;
do

-D

- In

-C

ﬁg
on ra
pa nv
e
A
es
SU a
-D
d
o
ici
n
I
-

____________________________________
2017
2018
META 2018

Gráﬁco 4.7: Taxa de implementação das ações sistêmicas
do PDTIC
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Figura 4.3: Objetivo estratégico – Adequar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.
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Análise Crítica:
Houve uma evolução na eﬁciência do acervo bibliográﬁco, porém não suﬁciente para garantir o alcance da meta estabelecida no
exercício de 2018. Dessa forma, necessitaremos de mais investimento na ação do PE Campus Referência para aquisição de
exemplares.
Destacamos uma pequena melhora na meta de acessibilidade em 2018, quando comparamos com o exercício de 2018, devido
a execução de projetos de acessibilidade, sinalização entre outras ações, que foram implementadas em alguns Campi do IFMA.
Contudo, ainda não foi atingida a meta estabelecida, reforçando a necessidade de mais investimentos em acessibilidade.
O indicador de blocos de infraestrutura física aponta para a necessidade de maiores investimentos do governa federal na
consolidação dos Campi do IFMA. A diminuição no valor do indicador justiﬁca-se devido ao fato da inauguração de novas
unidades da Fase III de expansão que estão fora do padrão do Campus Referência.
O não atingimento da meta de gastos com investimento em equipamentos de laboratórios justiﬁca-se pela diminuição do
recurso LOA de investimento no exercício. Contudo, a instituição vem fazendo a sua parte, na preparação de estudos e
licitações para aquisição de equipamentos mais eﬁcientes e na possibilidade de compartilhamento, quando possível, de
equipamentos já existentes.
Para ﬁns de medição da taxa de implementação das ações do PDTIC, foi considerando o PDTIC 2016-2018, o qual incluía apenas
ações sistêmicas e não agrupava as ações e metas por período. Contudo, o novo PDTIC foi elaborado, vigência 2019 a 2023, e
provavelmente deve-se ter uma nova metodologia para alcance das metas estabelecidas nos próximos exercícios.
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Principais Projetos/Iniciativas, em 2018, frente ao objetivo estratégico – Desenvolver
cultura orientada para resultados.

Principais Projetos/Iniciativas, em 2018, frente ao objetivo estratégico – Promover formação
continuada e adequada aos interesses institucionais.
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Figura 4.4: Objetivo estratégico – Desenvolver cultura orientada para resultados.
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Gráﬁco 4.11: Índice de titulação do Corpo Técnico
Administrativo em Educação

2

1,68
1,68
1,7
____________________________________

1

____________________________________

0

____________________________________
2017
2018
META 2018

Figura 4.5: Objetivo estratégico – Promover formação continuada e adequada aos interesses institucionais.
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Análise Crítica:
O resultado do índice indica a necessidade de realizar ajustes em algumas metas
estabelecidas na estratégia institucional. Os ajustes serão propostos pela
PROPLADI durante a próxima reunião da RAE. Outras metas não alcançadas
justiﬁcam-se pela não implementação de ações dos seus respectivos Projetos
Estratégicos, que estão em fase de planejamento.
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Gráﬁco 4.10: Índice de titulação do Corpo Docente
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Análise Crítica:
O valor do ITCD em 2018 igual 3,7 e idêntico ao exercício de 2017, não signiﬁca que não houve esforço institucional para melhoria
do referido índice. A justiﬁcativa para o não incremento do índice é o aumento no número de novos docentes, no exercício de
2018, em comparação ao número de servidores afastados para a qualiﬁcação.

30

ordenadores de Gestão
dos Co
de P
ento
ess
m
s do IFMA os Pro
a
oas
d
i
cesso
Un ade
ein
pa
s Ele
- Tr
ra
q
e
u
ipe do es
trô
to da
n
im
e
m
c
a
nic
r
itório
in
pla
os
- Tre
de
mapeamento de p
nt
;
p
aç
roce
sso roces
ão
s;
so
na
se
s
m

10
0
0
____________________________________
2017
2018
META 2018

ci
ni

0

Escritório
de Processos

-I

____________________________________

MAPEAR E SIMPLIFICAR
PROCESSOS DE TRABALHO

-T
re
ina
me
do
nto
l
e
do
-I
va - Ca
s us
ni
p
uário
cio ntam acita
s do Sist
e
da
ema;
nto ção do
Im
s Cam
d
e
pla
pi;
Reg
nta
ras E
ducacio
ção
nais do IFMA;
das
regra
s no sistema;

Gráﬁco 4.12: Banco de Competência

50

PROPLADI

t
en
m
eja
n
pla

o;

Indicadores

icos via Módulo SUAP – Pr
oces
eletrôn
so E
ssos
letr
as
roce
ôni
as Normativ nº14 e nº 15, 20
i
r
9p
a
t
0
r
co
18;
Po
e
s
d
a
po
d
ão
– Gerador de Atos
rm
P
A
ç
U
i
S
o
Adm
tu
dul
eio
i
ó
i
t
n
M
istra
s
Cálculo de P
do
P
A
n
U
S
I
o
l
o
u
t
d
ivo
agam
mó
o
açã
s
i
d
r
;
e
nto
nto
-C
e
d
eP
vim
ess
vol
en
oa
es
l
-D

io de processos:
escritór
a do
ágin
.br/escri- torio-de-pro
da p
cesso
ma.edu
ico.if
ção
s/;
ria
ateg
-C
estr
sso ﬁnalísticos de apoio;
nto
proce
o
r
me
mac
sos da dimensão estratégica
eja
dos
:
roces
lan
ão
27 p
ivis
de
to Institucional;
imen
-D
nto
volv
me
sen
ea
De
ap
-M

Figura 4.6: Objetivo estratégico – Implantar e desenvolver a gestão do conhecimento.

Principais Projetos/Iniciativas, em 2018, frente ao objetivo estratégico – Mapear e simpliﬁcar processos de trabalho.
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Principais Projetos/Iniciativas, em 2018, frente ao objetivo
estratégico – Implantar e desenvolver a gestão do conhecimento.
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Figura 4.7: Objetivo estratégico – Mapear e simpliﬁcar processos de trabalho.

Análise Crítica:
A meta não alcançada é justiﬁcada pela não implementação plena do PE Gestão do
Conhecimento. No momento os responsáveis pelo Projeto estão estudando o melhor modelo
institucional para implementação do banco de talentos.

Indicadores
Análise Crítica:
O PE Escritório de Processos conseguiu entregar muito mais processos mapeados,
simpliﬁcados e padronizados em manuais de procedimentos, do que o PE Processo Eletrônico
conseguiu automatizar. Aponta-se a necessidade de investimento em pessoal e tecnologia para
garantia de alcance da meta. Porém, vale ressaltar o, mesmo não atingindo a menta, o impacto
positivo na instituição na celeridade dos seus processos vinculados aos macroprocessos
ﬁnalísticos e de apoio.

Gráﬁco 4.13: Índice de informatização dos processos
críticos
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Principais Projetos/Iniciativas, em 2018, frente ao objetivo estratégico – Integrar e otimizar as
ações de planejamento e gestão.

Principais Projetos/Iniciativas, em 2018, frente ao objetivo estratégico – Mapear e simpliﬁcar
processos de trabalho.
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Figura 4.8: Objetivo estratégico – Integrar e otimizar as ações de planejamento e gestão.
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Gráﬁco 4.14: Cultura de gestão da estratégica
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Figura 4.9: Objetivo estratégico – Mapear e simpliﬁcar processos de trabalho.
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Pesquisa de Imagem Institucioal
Análise Crítica:
A instituição não conseguiu realizar a contratação de empresa externa para
realizar pesquisa da imagem institucional. Contudo, entende-se que avanços em
seus Projetos Estratégicos (Memorial IFMA e TV IFMA), além do aparelhamento da
ASCOM devem reﬂetir no resultado positivo da pesquisa que está sendo
executada institucionalmente em 2019.

Análise Crítica:
A PROPLADI avançou no indicador de cultura da gestão estratégica em 2018,
uma vez que implementou mais ferramentas para fortalecimento de tal cultura,
em relação as praticadas no exercício de 2017. Dessa forma, irá solicitar,
durante a reunião da RAE, ajuste na meta para os próximos exercícios.
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32

Principais Projetos/Iniciativas, em 2018, frente ao objetivo estratégico –Aprimorar a
comunicação interna e externa.

Principais Projetos/Iniciativas, em 2018, frente ao objetivo estratégico –Fortalecer e
ampliar programas e projetos voltados aos arranjos locais.
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Figura 4.11: Objetivo estratégico –Fortalecer e ampliar programas e projetos voltados aos arranjos locais.

Figura 4.10: Objetivo estratégico –Aprimorar a comunicação interna e externa.
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Gráﬁco 4.17: Taxa de fomento a projetos ligados aos
Arranjos Produtivos Locais

Gráﬁco 4.18: Taxa de projetos voltados a temas locais
e regionais
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Análise de Crítica:
O indicador taxa de fomento ligados aos arranjos produtivos locais indica não atingimento da meta estabelecida no exercício,
em virtude de 2 (dois) PE (IFMA no Mundo e Observatório de APLs) ainda estarem em planejamento.
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Principais Projetos/Iniciativas, em 2018, frente ao objetivo estratégico –Ampliar e
integrar ensino, pesquisa e extensão.

Principais Projetos/Iniciativas, em 2018, frente ao objetivo estratégico –Intensiﬁcar o uso
de tecnologias e metodologias inovadoras no processo educacional.
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Figura 4.13: Objetivo estratégico –Ampliar e integrar ensino, pesquisa e extensão.
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Gráﬁco 4.20: Taxa de estudantes participantes em
projetos de Pesquisa, Extensão e Inovação

Figura 4.12: Objetivo estratégico –Intensiﬁcar o uso de tecnologias e metodologias inovadoras no processo educacional.
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Análise Crítica:
A meta foi superada em virtude da maior integração entre as Pró-reitorias de Ensino, Pesquisa e
Extensão em 2018, quanto ao fomento de projetos que envolvam o a tripé ensino, pesquisa,
extensão e inovação.

Análise crítica:
Há necessidade de ajustar as metas estabelecidas para os próximos exercícios, considerando que as entregas dos projetos estratégicos
vinculados ao objetivo e ações da PROEN estão se intensiﬁcando na busca de novas tecnologias e metodologias de ensino na instituição.

23

____________________________________
2017
2018
META 2018

34

Principais Projetos/Iniciativas, em 2018, frente ao objetivo estratégico –Desenvolver parcerias com o setor
produtivo e Instituições de ensino e pesquisa nacionais e internacionais.

Principais Projetos/Iniciativas, em 2018, frente ao objetivo estratégico – Ampliar e
diversiﬁcar as atividades voltadas à educação inclusiva e à distância.
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Gráﬁco 4.21: Índice de parcerias estabelecidas
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Figura 4.15: Objetivo estratégico – Ampliar e diversiﬁcar as atividades voltadas à educação inclusiva e à distância.

Indicadores
Gráﬁco 4.25: Índice de ações voltadas à educação
especial, inclusiva e a distância

Gráﬁco 4.24: Taxa de recursos levantados por meio
de Projetos com Parceiros Externos
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PROEN
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Figura 4.14: Objetivo estratégico –Desenvolver parcerias com o setor produtivo e Instituições de ensino e pesquisa
nacionais e internacionais.

Análise Crítica:
A meta estabelecida para o indicador percentual de projetos com parceiros
externos não foi cumprida em 2018, em virtude de diﬁculdades orçamentárias
na realização de acordos de cooperação técnica e pelo fato do PE Observatório
de APLs ainda não ter entrado em execução.
A meta taxa de projetos de pesquisa não foi alcançada no exercício,
demonstrando a necessidade de fomento de editais especíﬁcos para garantir a
pesquisa aplicada na instituição.
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Gráﬁco 4.22: Taxa de Projetos de Pesquisa Aplicada

Gráﬁco 4.23: Percentual de Projetos com Parceiros
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Análise Crítica:
Obtivemos uma superação da meta estabelecida no exercício de 2018, em virtude da eﬁcácia na
implementação do PE IFMA-Aﬁrmativo, dos Programas do CERTEC e PROEN. Os valores do indicador
poderiam ser melhores se o PE IFMA Digital tivesse avançado na oferta de mais cursos abertos à
sociedade.

Principais Projetos/Iniciativas, em 2018, frente ao objetivo estratégico – Desenvolvimento sócio econômico e cultural do Estado; Cidadão críticos e qualiﬁcados para o mundo do trabalho;
Contribuições inovadoras pata o avanço cientíﬁco, tecnológico e produtivo.

Indicadores
Gráﬁco 4.26: Índice de articulação dos cursos com os
Arranjos Produtivos Locais
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Gráﬁco 4.27: Índice de Eﬁciência Acadêmica

Gráﬁco 4.29: Índice de transferência de tecnologia
para o Mercado
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Gráﬁco 4.28: Taxa de Inserção no Mundo do Trabalho

0

70
58
54,7
____________________________________
____________________________________
2017
2018
META 2018

404
92,73
420
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
2017
2018
META 2018

Gráﬁco 4.30: Registro de Propriedade Intelectual
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Figura 4.16: Objetivo estratégico – Desenvolvimento sócio econômico e cultural do Estado; Cidadão críticos e qualiﬁcados para o mundo do trabalho;
Contribuições inovadoras pata o avanço cientíﬁco, tecnológico e produtivo.

Análise Crítica:
O indicador taxa de inserção no mundo do trabalho ainda não foi medido em virtude do PE IFMA no mundo está em desenvolvimento. Ressaltamos a diﬁculdade no desenvolvimento do Projeto, uma vez que seu objetivo principal é entregar uma plataforma computacional
que veriﬁque o grau de inserção dos egressos do IFMA no mundo do trabalho, consultando bases oﬁciais do governo federal. Nesse momento, a plataforma encontra-se em fase de testes.
O índice de eﬁciência acadêmica do IFMA melhorou de 2017 para o exercício de 2018, em virtude de políticas institucionais implementadas no exercício que vise garantir a permanência e o êxito institucional. Contudo, a instituição precisa melhorar mais os seus resultados,
com o uso práticas acadêmicas mais proativas.
A meta do índice de transferência de novas tecnologias para o Mercado precisa ser ajustada na próxima reunião da RAE, uma vez que está demonstrado discrepância nos valores.
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Indicadores de Gestão do IFMA nos
Termos do Acordão TCU No 2.267/2005
Tabela 4.2: Valores dos Indicadores de Gestão do IFMA segundo o Acórdão TCU Nº 2.267/2005

O Acórdão TCU Nº 2.267/2005 determinou que a partir do
exercício de 2005 as Instituições Federais de Educação
Tecnológica informassem nos seus relatórios de gestão um
conjunto de indicadores de gestão que possibilitasse a avaliação
dessas instituições. Para ﬁns de composição dos indicadores de
gestão, a extração dos dados brutos é realizada no âmbito da
SETEC/MEC, a partir de consultas especíﬁcas nos sistemas
oﬁciais do Governo Federal: Sistema Nacional de Informações da
Educação Proﬁssional e Tecnológica (SISTEC), Sistema Integrado
de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) e
Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos do
Governo Federal (SIAPE). Em seguida, organizados e
disponibilizados na Plataforma Nilo Peçanha (PNP) a todas as
Instituições que compõem a Rede Federal para inserção nos
seus relatórios de gestão e a toda a sociedade para consulta dos
dados. A Tabela 4.2 apresenta a relação de indicadores, suas
fórmulas de cálculo e os respectivos valores nos últimos dois
exercícios, extraídos da Plataforma Nilo Peçanha.

Para ﬁns de análises dos indicadores de gestão, utilizaremos a série histórica dos valores nos últimos
anos, referencias do MEC, quando couber, e comparações entre o desempenho do IFMA e a própria
Rede Federal, conforme segue:
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Indicadores Acadêmicos
I. Relação Candidato por Vaga (RC/V)

Série Histórica do Indicador RCM do IFMA:
2013
2014
2015
2016

17,09%

3,35%

5,34%

7,56%

2017 -PNP
2018 -PNP

Figura 4.17: Relação Inscrições / Vagas Ofertadas - IFMA
Fonte: Plataforma Nilo Peçanha, 2019

12,78%

Gráﬁco 4.31: Representação Gráﬁca da Relação Inscrições /
Vagas Ofertadas

Valor do Indicador RC/V da Rede Federal, no Exercício de Referência, segundo a PNP

Figura 4.18: Relação Inscrições / Vagas Ofertadas -REDE
Fonte: Plataforma Nilo Peçanha, 2019
Análise do Indicador:
Analisando-se o valor do indicador RC/V do IFMA em relação ao valor de referência da SETEC/MEC percebe-se que a Instituição possui um
indicador próximo a 5 vezes o valor de referência da SETEC/MEC. Também, observando-se a série histórica do IFMA, destaca-se uma
polaridade sempre positiva da Instituição, uma vez que esse indicador vem sempre aumentando ao longo dos anos. Agora
comparando-se ao indicador RC/V do IFMA, em relação a Rede Federal, o indicador do IFMA é maior. Dessa forma, percebe-se o grande
interesse dos estudantes do estado do Maranhão com os cursos ofertados pela Instituição.
Plano de Ação Institucional para Melhoria do Indicador
Objetivando melhorar ainda mais os resultados do RC/V, o IFMA trabalhará campanhas de divulgação dos seus cursos através do Portal
Institucional e principalmente através das mídias sociais, pois em pesquisa realizada pela assessoria de comunicação é o canal de maior
acesso pelos estudantes.
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15,24%
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II. Relação de Ingressantes por Matrículas Atendidas (RI/M)

Valor do Indicador = RIM =

Ingressantes
X 100 = 12.869/33.194 x 100 = 38,77%
Matrículas Atendidas

Série Histórica do Indicador RI/M do IFMA:
2013
2014
2015

2016
2017 -PNP
2018 -PNP

20,90%

23,46%

36,32%

38,77%

Análise do Indicador:
A Relação de Ingressantes por Matrículas Atendidas objetiva
demonstrar a capacidade de renovação do quadro de
estudantes da instituição. Nesse sentido, quando comparamos
o valor do indicador no exercício de 2018 (RI/M=38,77%), em
relação ao exercício de 2017 (RI/M=36,32%) veriﬁca-se um
avanço na renovação dos estudantes do IFMA. Também se
percebe uma coincidência do indicador do IFMA, quando
comparado com o indicador da Rede Fede ral (RI/M=38,8%).
Para esse indicador, não há uma referência do MEC a ser
seguida.
Outra informação a se destacar é a taxa de ingressantes em
relação ao tipo de oferta de curso do IFMA (FIC, técnico,
graduação e pós-graduação), no qual se veriﬁca, segundo a
Plataforma Nilo Peçanha, que 62,97% dos ingressantes são para
os cursos técnicos (Figura 4.19), valor maior que a taxa da Rede
Feral (51,91%) (Figura 4.20). Nessa perspectiva, o IFMA
demonstra que vem cumprindo com o acordo de Metas e
Compromissos celebrado entre a Un Ministério da Educação, e
os Institutos Federais.

Valor do Indicador RI/M da Rede Federal, no Exercício de Referência, segundo a PNP

Figura 4.20: Relação Ingressantes / Matriculas Atendidas -REDE
Fonte: Plataforma Nilo Peçanha, 2019
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23,58%

Gráﬁco 4.32: Representação Gráﬁca da Relação Ingressantes /
Matrículas Atendidas

Figura 4.19: Relação Ingressantes / Matriculas Atendidas - IFMA
Fonte: Plataforma Nilo Peçanha, 2019

Valor do Indicador = RIM =

39,50%

Ingressantes
X 100 = 373.917/964.593 x 100 = 38,8%
Matrículas Atendidas
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III. Relação de Concluintes por Matrículas Atendidas (RC/M)

Valor do Indicador = RCM =

N o Conclu int es
X 100 = 4.243/33.194 x 100 = 12,78%
Matrículas Atendidas

Série Histórica do Indicador RCM do IFMA:
2013
2014
2015

17,09%

3,35%

5,34%

2016

7,56%

2017 -PNP
2018 -PNP

15,24%

12,78%

Gráﬁco 4.33: Representação Gráﬁca da Relação Concluintes /
Matrículas Atendidas

Figura 4.21: Relação Concluintes / Matrículas Atendidas - IFMA
Fonte: Plataforma Nilo Peçanha, 2019

Valor do Indicador RC/M da Rede Federal, no Exercício de Referência, segundo a PNP:
Valor do Indicador = RCM =

N o Conclu int es
X 100 = 182.671/964.593 x 100 = 19%
Matrículas Atendidas

Análise do Indicador:
De acordo com o cálculo da Relação de Concluintes pelo
Número de Matrículas Atendidas (RC/M) do IFMA, observa-se
que 12,78% dos alunos da Instituição obtiveram êxito escolar
em relação ao total de alunos matriculados em 2018. Analisando
a série do IFMA, veriﬁcamos que o valor do indicador é menor
que o valor do exercício 2017 (RC/M=15,24%). Quando
comparado com o Indicador da Rede Federal (RC/Mrede=19%),
o indicador do IFMA também é menor. Acreditamos que o baixo
valor do indicador justiﬁcasse a problemas de alimentação no
SISTEC.
Figura 4.22: Relação Concluintes / Matriculas Atendidas -REDE
Fonte: Plataforma Nilo Peçanha, 2019
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Plano de Ação Institucional para Melhoria do Indicador:
Implementação de treinamentos cíclicos com as equipes
responsáveis pela alimentação do SISTEC.
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IV. ÍNDICE DE EFICIÊNCIA ACADÊMICA - CONCLUINTES (EAC)

Série Histórica do Indicador EACdo IFMA:
2013

76,71%

2014

7,55%

2015

55,80%

2016

63,21%

2017 -PNP

54,70%

2018 -PNP
0,0%
Figura 4.23: Eﬁciência Acadêmica - IFMA
Fonte: Plataforma Nilo Peçanha, 2019

10,0% 20,0%

30,0% 40,0%

50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

Gráﬁco 4.34: Representação Gráﬁca do Índice de Eﬁciência Acadêmica – Concluintes

Análise do Indicador:
Utilizado para quantiﬁcar a eﬁciência da instituição, veriﬁcamos
uma pequena melhoria na eﬁciência do IFMA, no exercício de
2018 (EAC=58%), em relação ao exercício de 2017 (EAC=54,7%).
De acordo com dados apresentados pela PNP, a Instituição
conseguiu atingir apenas um pouco mais da metade da sua
eﬁciência acadêmica (58%) (Figura 4.23), o qual a Gestão
considera pouco satisfatório o resultado, uma vez que, a
referência SETEC/MEC é ~100%. Mesmo assim, o indicador EAC
do IFMA ainda é maior que o da Rede Federal (48,2%) (Figura
4.24).

Valor do Indicador EAC da Rede Federal, no Exercício de Referência, segundo a PNP:

Plano de Ação Institucional para Melhoria do Indicador:
A Pró-Reitoria de Ensino (PROEN) formatou um grupo de trabalho
para estudar adequações das matrizes curriculares, uma vez que
tais adequações podem melhorar a eﬁciência acadêmica da
Instituição. Serão trabalhados currículos mais adequados com o
mundo do trabalho, sempre visando uma maior integração entre
os conteúdos.
Também destacamos maior eﬁciência na aplicação dos recursos
da assistência estudantil para garantia de ampliação das
condições de acesso, permanência e êxito dos discentes.

Figura 4.24: Eﬁciência Acadêmica - REDE
Fonte: Plataforma Nilo Peçanha, 2019
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58,0%

41

V. ÍNDICE DE RETENÇÃO DO FLUXO ESCOLAR (RFE)
Valor do Indicador RFE do IFMA, no Exercício de Referência, segundo a Plataforma Nilo Peçanha:
Série Histórica do Indicador RFE do IFMA:
REF ˜ 0,00%
2013

36,85%

2014

41,21%

2015

48,89%

2016

55,93%

2017 -PNP

13,40%

2018 -PNP
0,0%

24,39%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Gráﬁco 4.35: Representação Gráﬁca do Índice de retenção do ﬂuxo
Escolar

Figura 4.25: Índice de Retenção do Fluxo Escolar - IFMA
Fonte: Plataforma Nilo Peçanha, 2019
Valor do Indicador RFE da Rede Federal, no Exercício de Referência, segundo a PNP:
Análise do Indicador:
Considerando o referencial MEC para a retenção do ﬂuxo
escolar (Ref ~ 0,00%) e os valores do índice de retenção do IFMA
no exercício de 2018 (RFE=24,39%) e no exercício de 2017
(RFE=13,40%), veriﬁcamos um aumento no índice de retenção
no IFMA. Percebe-se que o índice de retenção do IFMA é maior
que o índice de retenção da Rede Federal (RFE=13,81%). Dessa
forma a Pró-Reitoria de Ensino deverá propor políticas
institucionais para reduzir a retenção.
Plano de Ação Institucional para Melhoria do Indicador:
Formação de um Grupo de Trabalho para alteração da
Resolução CONSUP 86/2011 que trata da sistemática de
avaliação do IFMA, aspecto este que tem impacto direto na
retenção dos alunos.

Figura 4.26: Índice de Retenção do Fluxo Escolar - REDE
Fonte: Plataforma Nilo Peçanha, 2019
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VI. RELAÇÃO DE ALUNOS / DOCENTE EM TEMPO INTEGRAL (RA/D)
Valor do Indicador RAD do IFMA, no Exercício de Referência, segundo a Plataforma Nilo Peçanha:

Série Histórica do Indicador RA/D do IFMA:
REF = 20
2013

26,66

27,03

2014

2015

26,54

26,04

2016

2017 -PNP

2018 -PNP

20,07

Gráﬁco 4.36: Representação Gráﬁca da Relação Alunos / Docentes
em Tempo Integral

Figura 4.27: Relação de Alunos - IFMA
Fonte: Plataforma Nilo Peçanha, 2019

Figura 4.28: Docente Em Tempo Integral - IFMA
Fonte: Plataforma Nilo Peçanha, 2019
Indicador = 33.194/1.654 = 20,07
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19,21
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Valor do Indicador RAD da Rede Federal, no Exercício de Referência, segundo a PNP:

Análise do Indicador:
A Relação Aluno por Docente em Tempo Integral do IFMA, no
exercício de 2018 (RAD=20,07), atingiu a meta estabelecida pelo
MEC (Ref>=20,00). Destacamos que mesmo atingindo a meta do
MEC, o valor do indicador é menor que valor da Rede Federal,
no exercício de 2018 (RAD=24,64). Contudo, percebe-se um
esforço institucional de crescimento, quando comparamos com
o valor do indicador no exercício de 2017 (RAD=19,21).

Figura 4.29: Alunos Matriculados- REDE
Fonte: Plataforma Nilo Peçanha, 2019

Série Histórica do Indicador RAeqi/D do IFMA
30
25,32
25

22,02

REF≥20

19,58

20

Figura 4.30 : Docente Em Tempo Integral - REDE
Fonte: Plataforma Nilo Peçanha, 2019
Indicador = 964.593/39.137 = 24,64

20,68

15

10

5

VII. RELAÇÃO DE ALUNO EQUIVALENTE* / DOCENTE EM TEMPO INTEGRAL (RAequi/D)
*Aluno equivalente: Corresponde à matrícula ponderada pelo Fator de Equiparação de Carga Horária, pelo Fator de Esforço de Curso e
Valor do Indicador RAeqi/D do IFMA, no Exercício de Referência, segundo a Plataforma Nilo Peçanha:

0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Gráﬁco 4.37: Relação de Aluno Equivalente / Docente em Tempo
Integral

Figura 4.31: Índice Relação de Alunos Equivalente / Docente Em Tempo Integral - IFMA
Fonte: Plataforma Nilo Peçanha, 2019
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Valor do Indicador RAequi/D da Rede Federal, no Exercício de Referência, segundo a PNP:

Análise do Indicador:
A Relação Aluno Equivalente por Docente em Tempo Integral do
IFMA, exercício de 2018 (RAequi/D=20,68) corresponde à relação
entre alunos matriculados em determinados cursos, ponderado
pelo Fator de Equiparação de Carga Horária e pelo Fator de
Esforço de Curso e os docentes em Tempo Integral.
Considera-se que a RAequi/D é mais justa para analizar a
relação ente aluno e o docente do que a RAD, uma vez que
atribui-se ponderações interessantes aos alunos matriculados.
Observando-se a série histórica do IFMA, destacamos o
crescimento do indicador, em relação ao exercício de 2017
(RAequi/D=19,58), como também uma tendência de
acompanhamento do indicador da Rede Federal
(RAequi/D=23,70).

Figura 4.32: Índice Relação de Alunos Equivalente / Docente Em Tempo Integral - REDE
Fonte: Plataforma Nilo Peçanha, 2019

Indicadores Administrativos
I. Gastos Correntes por Aluno (GCA)
Série Histórica do Indicador GCA do IFMA:
R$ 18.000,00
R$ 16.201,02

R$ 16.000,00

R$ 15.735,65

R$ 14.000,00
R$ 12.000,00
R$ 11.200,71

R$ 10.000,00
R$ 8.000,00

R$ 11.711,54

R$ 9.659,90
R$ 7.377,94

R$ 6.000,00
R$ 4.000,00
R$ 2.000,00
R$ 0,00

Figura 4.33: Gastos Correntes por aluno - IFMA
Fonte: Plataforma Nilo Peçanha, 2019
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2013

2014

2015

2016

2017

Gráﬁco 4.38: Representação Gráﬁca da Relação Alunos
Equivalente / Docentes em Tempo Integral
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2018

Análise do Indicador:
Percebe-se pela série histórica do IFMA (Gráﬁco 4.38), que a
curva tem sido crescente ao longo dos anos devido,
principalmente, ao processo de expansão da Instituição. No
entanto, observando o Gasto Corrente por Aluno no exercício
de 2018 (GCA=16.201,02), aumentou, apenas, em 2,95%
quando comparado com o Gasto Corrente por Aluno no
exercício de 2017 (GCA=15.735,65), demonstrando uma
desaceleração em seu crescimento e indicando uma possível
estabilização.
Se analisarmos o Gasto Corrente da Rede Federal nos
exercícios 2017 (GCA = 16.058,97) e 2018 (GCA=15.725,66),
veriﬁcamos que há uma tendência, em nível nacional, na
desaceleração e diminuição no valor deste indicador, o que vem
a ratiﬁcar o comportamento do mesmo no âmbito do IFMA.

Valor do Indicador GCA da Rede Federal, no Exercício de Referência, segundo a PNP:

Figura 4.34: Gastos Correntes por aluno - REDE
Fonte: Plataforma Nilo Peçanha, 2019
II. PERCENTUAL DE GASTOS COM PESSOAL (%GCP)
Valor do Indicador GCP do IFMA, no Exercício de Referência, segundo a Plataforma Nilo Peçanha:

Indicador = GCP =

Gastos com Pessoal
Gastos Totais

X 100

= 461.321.318,00/601.461.420,00 x 100 = 76,70%

Série Histórica do Indicador GCP do IFMA:
90,00%
80,00%
75,83%

70,00%

76,70%

67,72%

60,00%
59,08%

59,91%

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
2013

Figura 4.35: Gastos Correntes com Pessoal - IFMA
Fonte: Plataforma Nilo Peçanha, 2019
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Gráﬁco 4.39: Representação Gráﬁca do Percentual de Gastos
com Pessoal
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Valor do Indicador GCP da Rede Federal, no Exercício de Referência, segundo a PNP:

Análise do Indicador:
Este indicador quantiﬁca os gastos com pessoal (gastos com
servidores ativos, inativos, pensionistas, sentenças judiciais e
precatórios) em relação aos gastos totais (gastos totais de todas
as fontes e todos os grupos de despesas).
Observa-se que, no ano de 2018 (Gráﬁco 4.39), o indicador GCP
do IFMA teve um pequeno aumento em relação ano de 2017,
saindo de 75,8% para 76,7%, consequência, ainda, das
nomeações de servidores efetivos para as carreiras de técnico
administrativo e professor EBTT, frutos de vacâncias, aposentadorias e novos códigos autorizados pelo MEC, bem como, das
contratações de professores substitutos e temporários, que
ocorreram devido ao afastamento de docentes efetivos para
qualiﬁcação Lato Sensu.
Entretanto, ao analisar a série histórica do IFMA para este
indicador, veriﬁca-se uma tendência em sua estabilização,
reﬂetindo uma diminuição, principalmente, nas nomeações de
novos servidores.
Ao se comparar o GCP no IFMA (75,83%) com o da Rede Federal
(78,7%), veriﬁca-se que este indicador representa um percentual
aproximado entre si.

Figura 4.36: Gastos Correntes com Pessoal - REDE
Fonte: Plataforma Nilo Peçanha, 2019

II. PERCENTUAL DE GASTOS COM INVESTIMENTO (%GCI)
Valor do Indicador %GCI do IFMA, no Exercício de Referência, segundo a Plataforma Nilo Peçanha:

Indicador = GCI =

Total de Gastos com Investimentos e Inversões

Gastos Totais
=19.639.418,00/601.461.420,00 x 100 = 3,3%

X 100 !

Série Histórica do Indicador GCI do IFMA:
16,00%

14,69%

14,00%

13,82%

12,00%
10,00%
8,00%

7,26%

6,00%
4,00%

0,00%

Figura 4.37: Gastos Correntes com Investimento - IFMA
Fonte: Plataforma Nilo Peçanha, 2019
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Gráﬁco 4.40: Representação Gráﬁca do Percentual de Gastos
com Investimentos
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Valor do Indicador GCI da Rede Federal, no Exercício de Referência, segundo a PNP:

Análise do Indicador:
Este indicador tem como objetivo quantiﬁcar o percentual de
gasto com investimentos e inversões ﬁnanceiras em relação aos
gastos totais.
Ao analisar a série histórica do GCI do IFMA (Gráﬁco 4.40),
observa-se que, ao longo do tempo, os gastos com investimentos seguem uma trajetória decrescente desde o ano de 2015,
demonstrando sua diminuição, principalmente, pela ﬁnalização
das obras de construção e reestruturação dos Campi do IFMA,
incentivada pelo Programa de Expansão dos Institutos Federais.
Mesmo tendo um tímido aumento, saindo de 2,72%, em 2017,
para 3,3%, em 2018, o CGI do IFMA segue uma tendência que é
comum a toda Rede Federal (3,7%). São percentuais pequenos
quando observamos a importância destes gastos, uma vez que
os Institutos precisam de estrutura física (laboratório, salas de
aula, ginásios, etc) e recursos (equipamentos, mobília, etc) para
seu pleno funcionamento e, assim, atender, de maneira
eﬁciente, os alunos que, a cada dia, procuram mais oportunidades em adquirir conhecimento técnico e proﬁssionalizante.

Figura 4.38: Gastos Correntes com Investimento - REDE
Fonte: Plataforma Nilo Peçanha, 2019

III. Percentual de Gastos com Outros Custeios (Excluído Benefícios e Pasep)
Valor do Indicador GOC do IFMA, no Exercício de Referência, segundo a Plataforma Nilo Peçanha:

Indicador= GOC =

Gastos com Outros Custeios
Gastos Totais

!

X 100

= 115.242.519,00/601.461.420,00 x 100 = 19,20%

Série Histórica do Indicador GOC do IFMA:
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Gráﬁco 4.41: Representação Gráﬁca do Percentual de Gastos com
Outros Custeios

Figura 4.39: Gastos com Outros Custeios – IFMA
Fonte: Plataforma Nilo Peçanha, 2019
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Valor do Indicador GOC da Rede Federal, no Exercício de

Análise do Indicador:
Os gastos com outros custeios, que incluem todas as despesas
e custos correntes exceto os gastos com pessoal, está
relacionado com a manutenção das atividades do IFMA, bem
como ações de assistência, capacitação e outros, correspondeu
em 2018, a 19,20% dos gastos totais, ﬁcando um pouco acima
do GOC da Rede Federal (16,60%).
De acordo com a série histórica, representada no Gráﬁco 4.41,
veriﬁca-se que este indicador apresentou um crescimento em
relação ao ano de 2017, invertendo sua polaridade, de negativa
para positiva, justiﬁcando-se por vários motivos, podendo
destacar o aumento/início das atividades dos campi fase III e
avançados, o que acarreta em novas contratações (limpeza e
conservação, vigilância, etc).

Referência, segundo a PNP:

Série Histórica do Indicador MRF do IFMA:

Figura 4.40: Gastos com Outros Custeios - REDE
Fonte: Plataforma Nilo Peçanha, 2019

Não declarado

Indicador Socioeconômico

RFP

3 SM

I. Número de Alunos Matriculados por Renda per Capita Familiar
2,5<RFP

3 SM

1,5<RFP

2,5 SM
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0,00%

10,00%
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Figura 4.41: Alunos Matriculados por renda per capta - IFMA
Fonte: Plataforma Nilo Peçanha, 2019
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Gráﬁco 4.42: Percentual de Alunos Matriculados Por Renda Per Capita Familiar
Fonte: Para o ano de 2017: Plataforma Nilo Peçanha; Para 2016 a 2013: SUAP

90,00%

Valor do Indicador MRF da Rede Federal, no Exercício de Referência, segundo a PNP:
Análise do Indicador:
Analisando o indicador MRF do IFMA, a partir dos dados oﬁciais
apresentados pela Plataforma Nilo Peçanha, observa-se que a
maioria dos alunos da instituição – 41,09% - não possuem renda
declarada e 18,03% possuem renda familiar per capta 0,5< RFP
<=1,0 salários mínimos. O fato da renda familiar per capita não
declarada apresentar posição de destaque para o ano de 2018
justiﬁca-se devido à base de dados atualizados da Instituição
estarem nos Núcleos de Assistência ao Educando – NAE.
Plano de Ação Institucional para Melhoria do Indicador:
Fazer uma atualização dos dados no Sistema Uniﬁcado de
Administração Pública – SUAP, módulo Assistência Estudantil, e
migrá-los para a Plataforma Nilo Peçanha, além de incluir o
questionário para os alunos novos no ato de sua matrícula.

Figura 4.42: Alunos Matriculados por renda per capta - REDE
Fonte: Plataforma Nilo Peçanha, 2019

Indicador de Gestão de Pessoas

Série Histórica do Indicador TCD do IFMA:

I. ÍNDICE DE TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE (ITCD)

4

Valor do Indicador TCD do IFMA, no Exercício de Referência, segundo a Plataforma Nilo Peçanha:
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Gráﬁco 4.43: Representação Gráﬁca da Titulação do Corpo Docente
Figura 4.43: Índice de Titulação do Corpo Docente - IFMA
Fonte: Plataforma Nilo Peçanha, 2019
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Valor do Indicador TCD da Rede Federal, no Exercício de Referência, segundo a PNP:

Análise do Indicador:
Ao observar a série histórica da Instituição (Gráﬁco 4.43)
constata-se, que ao longo dos últimos anos, vem se obtendo
resultados crescentes na melhoria da titulação do corpo
docente. Isso demonstra que o IFMA possui uma política de
qualiﬁcação que possibilita ao professor melhorar sua
qualiﬁcação proﬁssional.
Em 2018, o TCD manteve-se igual ao índice do ano de 2017
(TCD=3,7), o que pode acarretar em análises que poderiam
sugerir que o IFMA não teve um crescimento em sua política de
capacitação, fato esse totalmente errôneo, quando observamos
que existiu um aumento em valores absolutos no número de
docentes nos níveis de aperfeiçoamento, especialização,
mestrado e doutorado, e um decréscimo, na graduação.

Figura 4.44: Índice de Titulação do Corpo Docente - REDE
Fonte: Plataforma Nilo Peçanha, 2019
Valores absolutos – Titulação IFMA Ano 2018
Titulação
Graduação

Aperfeiçoamento

Especialização

Mestrado

Doutorado

Técnico

Instituição

Total

TOTAL

1.796

161

20

518

825

269

3

IFMA

1.796

161

20

518

825

269

3

MESTRADO

DOUTORADO

TÉCNICO

Tabela 4.3: Titulação do Corpo Docente - IFMA
Fonte: Plataforma Nilo Peçanha, 2019
Valores absolutos – Titulação IFMA Ano 2017
APERFEIÇOAMENTO

Titulação

Aperfeiçoamento

ESPECIALIZAÇÃO

Instituição

Total

Graduação

Especialização

Mestrado

Doutorado

TOTAL

1.737

199

19

463

793

257

6

IFMA

1.737

199

19

463

793

257

6

Tabela 4.4: Titulação do Corpo Docente - IFMA
Fonte: Plataforma Nilo Peçanha, 2018
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Técnico

Ao comparar o TCD do IFMA (3,7) como da Rede Federal (4,0),
veriﬁca-se que uma equiparação entre os indicadores.

Resultados Alcançados pela Gestão

Emissão de Diplomas dos cursos de graduação

Simpósios, Fóruns, Formação continuada, Congressos entre outros,
voltadas para a sensibilização, formação e qualiﬁcação da
comunidade IFMA e da sociedade local em vista de fazer acontecer
as políticas educacionais que viabilizem a execução do
planejamento institucional.

PRÓ-REITORIA DE ENSINO - PROEN
Principais ações – Destaque 2018
Processo Seletivo para ingresso nos cursos da Educação profissional
Técnica de nível médio nas formas integrada, concomitante e
subsequente
O Processo Seletivo para ingresso nos cursos da Educação
proﬁssional Técnica de Nível Médio nas formas integrada,
concomitante e subsequente é uma ação sistêmica conduzida pela
PROEN. No gráﬁco abaixo se observa que no ano de 2018 houve
um aumento no número de vagas ofertadas pelo IFMA e no
número de inscritos.

Gráﬁco 4.46: Emissão de Diplomas dos cursos de graduação

Programas Institucionais do Ensino
Em relação aos Programas Institucionais, houve continuidade do
PIBID/CAPES – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência (11 núcleos); do PARFOR/CAPES - Plano Nacional de
Formação de Professores da Educação Básica (7 turmas) e do
PET/CAPES – Programa de Educação Tutorial (1 grupo), sendo que
em 2018 o IFMA foi aprovado também em chamada pública da
CAPES e passou a instituir no âmbito de cursos de licenciatura o
Programa Residência Pedagógica (14 núcleos). Estes programas são
importantes para o fortalecimento da formação do professor.

Gráﬁco 4.48: Núcleos Temáticos

Tabela 4.5: Ações Sistêmicas e Locais do NEABI

Gráﬁco 4.44: Número de vagas/inscritos nos cursos da Educação proﬁssional Técnica de
Nível Médio nas formas integrada

Ingresso nos cursos superiores de Tecnologia, Licenciatura e Bacharelado
Para o ingresso nos cursos superiores de Tecnologia,
Licenciatura e Bacharelado, o IFMA utiliza o SISU – Sistema de
Seleção Uniﬁcada do Ministério da Educação (maiores detalhes no
site http://sisu.mec.gov.br/). Pode-se constatar, no gráﬁco a seguir a
ampliação na oferta de vagas iniciais nos cursos superiores do IFMA.

Fonte: Departamento de Direitos Humanos e Inclusão Social-DDHIS

Ações sistêmicas e locais do NAPNE

Tabela 4.6: Ações Sistêmicas e Locais do NAPNE

Gráﬁco 4.47: Programas Institucionais do Ensino

Gráﬁco 4.45: Número de vagas/inscritos nos cursos Superiores
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Núcleos Temáticos
Sob a coordenação do Departamento de Direitos Humanos e
Inclusão Social - DDHIS encontram-se estruturados os Núcleos de
Estudos afro-brasileiros e Indiodescendentes - NEABI/IFMA (18
campi e 1 central); Núcleos de atendimento às pessoas com
necessidades educacionais especíﬁcas-NAPNES (17 campi); Núcleo
de Educação ambiental-NEA e grupos correlatos, em cujos
planejamentos constam atividades acadêmico-pedagógicas que
procuram viabilizar tais ações, através de reuniões, Seminários,

52

Fonte: Departamento de Direitos Humanos e Inclusão Social-DDHIS

Formações de profissionais que atuam na prática escolar
Em relação às formações sistêmicas para o atendimento do
objetivo setorial “capacitar os proﬁssionais que atuam na prática
escolar” observou-se uma ampliação na oferta de formação no
período de 2017 (09 formações) a 2018 (17 formações), atendendo
622 servidores.

Orçamento da Assistência Estudantil em 2018

Programas Universais
Tabela 4.10: Ações desenvolvidas nos Programas Universais

Gráﬁco 4.51: Orçamento da Assistência Estudantil

Valores empenhados destinados aos programas específicos da
assistência primária e universais em todo IFMA
Tabela 4.7: Valores empenhados destinados aos programas especíﬁcos da assistência
primária e universais em todo IFMA

Gráﬁco 4.49: Número de formação
Fonte: PROEN

Ações desenvolvidas
Assistência Primária
Tabela 4.8: Ações desenvolvidas da Assistência Primária

Gráﬁco 4.50: Tipos de Formação
Fonte: PROEN

Atendimento do Discente do IFMA
O Atendimento ao Discente do IFMA, abrange um conjunto de
programas, projetos e iniciativas que visam contribuir para o
desenvolvimento integral do aluno. Nesse sentido, a Assistência
Estudantil, mais especiﬁcamente, tem como ﬁnalidade ampliar as
condições de acesso, permanência e êxito dos discentes,
atendendo prioritariamente aos estudantes em maior
vulnerabilidade social.
https://portal.ifma.edu.br/aluno/assistencia-ao-educando/base-lega
l-da-assistencia-estudantil/

Rendimento Acadêmico dos discentes participantes dos Programas de
Assistência Primária e Secundária

Assistência Secundária
Tabela 4.9: Ações desenvolvidas da Assistência Secundária

Gráﬁco 4.52: Rendimento Acadêmico dos discentes dos
Programas de Assistência Primária e Secundária
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Principais ações – Destaque 2018

Gráﬁco 4.53: Quantidades de Atendimento das bolsas Permanência do MEC

Fortalecimento do Movimento Estudantil no IFMA
Com o intuito de fortalecer e promover a autonomia do
movimento estudantil no IFMA, foi realizado em 2018 o I Seminário
da Representação Estudantil. A partir destas mobilizações, se
observou um aumento de 66% no número de grêmios em
funcionamento entre estes anos.

Gráﬁco 4.54: Representação Estudantil

Ações de Cultura e Desporto
Compreendendo a cultura e desporto como fundamentais para
uma formação cidadã, e sua contribuição para o fortalecimento
dos vínculos institucionais promovendo a permanência, em 2018 o
IFMA realizou o II Encontro de Artes - ENARTE, o V Jogos dos
Estudantes - JIFMA e a I Mostra Paralímpica.

O Centro de Referência Tecnológica (Certec) é o núcleo gestor
responsável pela política de Educação a Distância no IFMA e atua
como centro de apoio à operacionalização dos projetos e/ou
programas, que em colaboração com os Campi, planeja e
acompanha cursos na modalidade EaD e no desenvolvimento de
componentes curriculares em cursos presenciais, conforme
Portaria MEC nº 1.134 de 10 de outubro de 2016.
através do sistema UAB.
Atualmente o Certec coordena as ações de projetos ﬁnanciados
pelo Ministério da Educação que englobam cursos superiores no
âmbito do programa Universidade Aberta do Brasil-UAB (para mais
informações sobre a UAB acesse:
http://www.capes.gov.br/uab?view=default) e cursos de educação
proﬁssional técnica de nível médio na forma concomitante para
alunos das redes públicas estaduais e distrital de educação do
programa PRONATEC, com a ação Mediotec, para mais
informações sobre o PRONATEC acesse o site
http://pronatec.mec.gov.br. E ainda, regulamenta a oferta dos
cursos EaD institucionais. O próprio Centro atua com a oferta do
curso de Pós-graduação Lato Sensu em Informática na Educação
através do sistema UAB.
As ofertas UAB em execução (2017/2018) podem ser vistas na
ﬁgura abaixo:

Cursos de Licenciatura
e Especialização

Tabela 4.11: Ações de Cultura e Desporto

Licenciatura em Química
Licenciatura em Matemática
Licenciatura em Geograﬁa
Licenciatura em Pedagogia
Licenciatura em Formação Pedagógica
Especialização em Informática na Educação
Especialização em Geoprocessamento
Especialização em Gestão Pública
Especialização em Informática na Educação - Certec
Figura 4.45: Ofertas UAB execusão
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As ofertas do PRONATEC (Mediotec) e Ofertas Institucionais em
execução, iniciadas em 2017, podem ser vistas na ﬁgura abaixo:

Cursos Técnicos - Ofertas PRONATEC

EaD

Ofertas Institucionais

Programa Bolsa Permanência do MEC – Bolsa mensal de R$ 900,00

Administração
Agenciamento de Viagem
Agroindústria
Alimentos
Análises Químicas
Automação Industrial
Cooperativismo
Cozinha
Eletroeletrônica
Eletrônica
Eletrotécnica
Eventos
Finanças
Guia de Turismo
Hospedagem
Informática
Informática para Internet
Lazer
Logística
Manutenção de Sistemas Metroferroviários
Manutenção e Suporte em Informática
Meio Ambiente
Qualidade
Química
Redes de Computadores
Restaurante e Bar
Tradução e Interpretação de Libras
Técnico em Agropecuária (Campus São Luís Maracanã)
Especialização em Formação Pedagógica para
Docência na Educação Proﬁssional e Tecnológica
(Campus São Luís – Monte Castelo)
Especialização em Informática na Educação
(Campus Itapecuru Mirim)
Especialização em Informática na Educação
(Campus Rosário)
Figura 4.46: Ofertas PRONATEC e Institucionalizadas

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E
INOVAÇÃO - PRPGI
Os cursos EaD ofertados pelo IFMA possuem seus pontos de apoio
presencial em todo o Estado do Maranhão, como pode ser
veriﬁcado na ﬁgura a seguir.
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Principais ações – Destaque 2018
Pesquisa e Inovação
As ações voltadas para o desenvolvimento da pesquisa no IFMA
devem oportunizar o avanço do conhecimento cientíﬁco e
tecnológico, bem como sua aplicação. E ainda, devem ter por
ﬁnalidade a consolidação de uma pesquisa que gere impactos de
relevância para sociedade.
Neste contexto, no ano de 2018, o IFMA investiu R$ 3.578.500,00
em projetos de pesquisa básica, aplicada e inovação tecnológica,
distribuídos em 31 unidades. Ainda, foram captados diretamente
por pesquisadores da instituição junto as agências de fomento
CNPq e FAPEMA o montante R$ 2.593.249,00, totalizando o valor de
R$ 6.171.749,00, todo destinado a execução de pesquisa em
âmbito institucional. Os gráﬁcos 4.55 e 4.
56 descrevem os dados apresentados acima.

UAB
Polos Institucionais

UAB

1 - Barra do Corda

6 - Codó

11 - Colinas

2 - Grajaú

7 - Timbiras

12 - Humberto de Campos

3 - Caxias

8 - Carolina

13 - Fortaleza dos Nogueiras

4 - Dom Pedro

9 - Porto Franco

14 - Imperatriz

5 - São João dos Patos

10 - Arari

15 - São Luis

POLOS INSTITUCIONAIS

Gráﬁco 4.55: Captação de recursos destinados a execução de pesquisa no IFMA

1 - Barra do Corda

14 - Nina Rodrigues

27 - Tutóia

2 - Brejo

15 - Paço do Lumiar

28 - Aldeias Altas

3 - Buriti Bravo

16 - Palmeirândia

29 - Bom Jesus das Selvas

4 - Caxias

17 - Paraibano

30 - Caxias

5 - Chapadinha

18 - Pastos Bons

31 - Codó

6 - Colinas

19 - Pinheiro

32 - Paraibano

7 - Cururupu

20 - Porto Franco

33 - Açailândia

8 - Graça Aranha

21 - Presidente Médici

34 - Coelho Neto

9 - Guimarães

22 - Santa Luzia do Paruá

35 - Zé Doca

10 - Imperatriz

23 - São Benedito do Rio Preto

36 - Itapecuru Mirim

11 - Lago Da Pedra

24 - São Bernardo

37 - Presidente Vargas

12 - Mirinzal

25 - São Luís

38 - São José de Ribamar

13 - Morros

26 - São Luis Gonzaga do Maranhão

Figura 4.47: Presença dos cursos EaD no Estado do Maranhão
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Gráﬁco 4.56: Distribuição de recursos destinados a execução de pesquisa no IFMA

Foram executados 1.857 projetos, envolvendo 651 Servidores, o
que corresponde 21,41% do total de 3040 servidores efetivos do
IFMA. Dos 33.194 alunos matriculados no IFMA em 2018,
aproximadamente 11,6% estiveram vinculados a projetos de

55

pesquisa aplicada, básica e/ou de inovação tecnológica,
ultrapassando a meta estabelecida no Plano de Desenvolvimento
institucional para o período 2016 -2020 que é de 10% ao ano. Dos
3.837 alunos atuando em pesquisa, 64,2% eram voluntários e os
demais vincularam-se como bolsistas. A tabela 4.12 descreve em
números, dados da pesquisa no ano de 2018 por campus.
Tabela 4.12: Dados referentes a pesquisa executada no IFMA em 2018.

Propriedade Intelectual
O IFMA já depositou até a presente data 21 (vinte) registros de
Propriedade Intelectual (PI), sendo 20 (vinte) patentes e 1 (uma)
marca. No ano de 2018, 5 (cinco) patentes entraram em processo
de depósito junto ao Instituto Nacional da Propriedade Intelectual
(INPI), todas procedentes do campus Imperatriz, totalizando um
desembolso no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais),
com taxas de depósito, oriundos da dotação orçamentária da
PRPGI/IFMA.
Ainda em 2018, foram custeados pela PRPGI o pagamento de
11 (onze) anuidades de patentes no valor individual de R$ 118,00
(cento e dezoito reais), perfazendo o valor total de R$ 1.298,00
(hum mil e duzentos e noventa e oito reais); bem como o
pagamento de 07 (sete) exames formais no valor individual de R$
236,00 (duzentos e trinta e seis reais), perfazendo o valor total de
R$ 1.652,00 (hum mil e seiscentos e cinquenta e dois reais), todas
provenientes do campus Monte Castelo e pagas com recursos da
PRPGI, conforme detalhamento em tabela 4.13.
Tabela 4.13 – Distribuição Recursos PI 2018 por Campus

A Fábrica de Inovação do Instituto Federal do Maranhão (IFMA)
tem como principal objetivo prestar serviços inovadores para a
comunidade, por meio do levantamento de problemas de PD&I
reais e da aplicação de técnicas cientíﬁcas para a solução
tecnológica dos mesmos, integrando ensino, pesquisa e extensão
no dia a dia dos estudantes, fazendo com que eles se esforcem
para desenvolver a vertente empreendedora e de inovação a partir
dos conhecimentos adquiridos na instituição.

Figura 4.48. Fábrica de Inovação
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Pós-graduação
A PRPGI, através do Departamento de pós-graduação, atua no processo de regulamentação, fomento e apoio institucional aos programas de
pós-graduação lato sensu e stricto senso do IFMA, assim como, apoio na criação e certiﬁcação dos grupos de pesquisa da instituição, e emissão
de diplomas de mestrado.
Em 2018, A PRPGI, via departamento, apoiou 4 (quatro) programas de pós-graduação stricto sensu em pleno funcionamento, com a abertura
dos editais: Edital de seleção de propostas de cursos de pós- graduação stricto sensu – APCN, Edital de apoio à pós-graduação stricto sensu do
IFMA, Edital de bolsas de pós-graduação stricto sensu, Edital seleção de projetos de dissertações dos discentes vinculados a programas de
pós-graduação, Edital de intercâmbio internacional de pesquisas de natureza cientíﬁca. O valor dispensado e distribuição do recurso, pode ser
observado na ﬁgura 4.

No ano de 2018, o IFMA aprovou um novo programa de mestrado
na instituição, que foi contemplada com o curso de Mestrado em
Engenharia Mecânica. O gráﬁco 4.57apresenta a evolução na criação
de novos cursos na instituição.

Gráﬁco 4.57: Evolução da criação de novos cursos de pós-graduação do IFMA
Fonte: Plataforma Sucupira.

Em 2018 o IFMA gerenciou um montante de 28 bolsas de
mestrado de acordo com os dados que seguem na ﬁgura 4.50.

Figura 4.50: Bolsas de Mestrado FAPEMA e CAPES
Fonte: Platafomas Patronage e SAC CAPES

Como ação estruturante da PRPGI no Departamento de
Pós-graduação, o Regulamento Geral dos Cursos de
Pós-Graduação Lato Senso do IFMA foi apreciado e aprovado na
43º reunião do CONSUP, sendo oﬁcializado sob a Resolução Nº 066
de 25 de junho de 2018.
Aﬁm de aprimorar o processo que envolve a elaboração de
projetos de novos cursos de pós-graduação lato sensu na
instituição, assim como os trâmites necessários para aprovação
dos mesmos em conselho superior, foi elaborado a minuta do
Manual Lato Sensu do IFMA.

Figura 4.49. Panorama dos editais de pós-graduação e programas Stricto Sensu (mestrados).
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Durante o ano de 2018, foram criados 7 novos cursos de especialização, totalizando o número de 22 cursos dessa modalidade no IFMA. A
ﬁgura 4.51 apresenta dados referentes a esses cursos, destacando as especializações aprovadas em 2018.

Foram emitidos um total de 61 documentos em 2018 entre
certiﬁcados de especialização e diplomas de mestrado realizados
no IFMA. O gráﬁco 4.58 destaca o quantitativo de certiﬁcações do
período 2016-2018.

Gráﬁco 4.58: Quantitativo de certiﬁcações
Fonte: Controle Interno DEPG

Editora

Fonte: SUAP

Figura 4.51. Panorama dos cursos de pós-graduação lato sensu do IFMA.

No Departamento de Pós-graduação foram movimentados cerca de 42 processos de criação de grupos de pesquisa CNPq. No entanto, nem
todos tiveram as criações ﬁnalizadas e enviadas para certiﬁcação. A ﬁgura 4.52 mostra a evolução dos grupos de pesquisa institucionais.

Figura 4.52. Dados referentes aos grupos de pesquisa do IFMA cadastrados no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. Fonte: Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq.
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A Editora IFMA foi criada e aprovada por meio da Resolução Nº
114/2016, de 24 de outubro de 2016, com funções e atribuições de
natureza técnica, consultiva e deliberativa, com competência sobre
o mérito, o exercício e a gestão dos projetos de publicação, no
âmbito do IFMA.
Atualmente organiza-se na seguinte estrutura:
I. Conselho Editorial;
II. Diretoria;
III. Secretaria;
IV. Serviço de Editoração.
Para o ano de 2018, a editora IFMA teve suas atividades descritas
na ﬁgura 4.53 que segue.

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEXT
Principais ações – Destaque 2018
Programas e Projetos de extensão
As ações de extensão do IFMA estão regulamentadas na Política
de Programas e Projetos de Extensão do IFMA (Res. 47, de
18/09/2015). Todas as ações estão registradas no Sistema
Uniﬁcado de Administração Pública /SUAP, conforme prevê esta
legislação. Temos institucionalizados oito Programas (Observatório
APLs, IFMA Sustentável, IFMA no mundo, Programa geral de
extensão, Pesca e aquicultura, Instituto Cidadão, Programa de
Empreendedorismo, Programa Mulheres Mil) que são um conjunto
articulado de projetos e outras ações de extensão
preferencialmente de caráter multidisciplinar e integrados as
atividades de ensino e pesquisa. O registro de qualquer ação de
extensão é feito por categorias como: projetos, eventos, visitas
técnicas, prestação de serviços e outras atuações, submetidas
através de Editais de Fluxo Contínuo da Pró - Reitoria de Extensão
/PROEXT e dos campi.
(https://proext.ifma.edu.br/regulamentos-e-legislacao/)
Tabela 4.14: Programas e Projetos de Extensão 2018

Programas e Projetos de Extensão

em sua prática proﬁssional e pessoal, colocando em campo o que
aprendeu em sala de aula e, dessa forma, atendendo aos anseios
da sociedade, que espera um proﬁssional capacitado ao ingressar
no mundo do trabalho.
(https://portal.ifma.edu.br/documentos/?id=12237)
Tabela 4.15: Participação de Alunos em programas e Projetos de Extensão

Participação de Alunos em Programas e
Projetos de Extensão

Beneficiários das ações de extensão
A Política de extensão do IFMA tem como princípio o
atendimento à comunidade, de forma a promover a inclusão social
e desenvolvimento regional, causando impacto positivo na vida das
pessoas beneﬁciadas, através da democratização de
conhecimento e o estreitamento de relações entre nossa
instituição e a sociedade. Dessa forma, em nossos editais são
consideradas diversas categorias de público atendido, entre as
quais estão: Discentes (visita técnica); Comunidade em Geral;
Instituições Governamentais Federais, Estaduais e Municipais;
Organização de Iniciativa Privada; Movimentos Sociais;
Organizações Não-governamentais; Organizações Sindicais e
Grupos Comunitários.
Tabela 4.16: Beneﬁciários das Ações de Extensão

Revista Acta Tecnológica
03 publicações: v.12, n.1 (2017), v.12, n.2 (2017) e v.13, n.1 (2018)

Figura 4.53. Dados referentes ás atividades da Editora IFMA em 2018.
Fonte: Controle interno da Editora IFMA.
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Participação de alunos em programas e projetos de extensão
Nossos alunos têm atuado na Extensão como voluntários e
bolsistas, conforme o que regulamenta a Política de Assistência ao
Educando, Resolução N° 114/2017, sendo pré-requisito dos editais
sua atuação como membros de equipes executoras em ações
extensionistas. Essa participação possibilita ao discente sua
inserção de forma prática no mundo, fazendo com que sua
participação como um executor extensionista o torne mais seguro
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Editais 2018
Em 2018 foram lançados Editais de Fluxo Contínuo – PROEXT
para atender os campi e reitoria com a ﬁnalidade de registro,
apoio, monitoramento e certiﬁcação das ações de e Editais
Internos lançados em cada campus.
Editais para registros de visitas técnica com o objetivo de propiciar
ao aluno a vivência do mercado de trabalho, produtos, processos e
serviços in loco e integração.

Maiores informações podem ser consultadas por meio do link
https://portal.ifma.edu.br/concursos-e-seletivos/?tipo=TIPO&campu
s=CAMPUS&situacao=SITUA%C3%87%C3%83O&busca=proext
Tabela 4.17: Editais Publicados

Análise entre os anos de 2017 e 2018 das ações de extensão
Considerando os relatórios do ano anterior podemos destacar o
índice positivo de 18% nas propostas de ações de extensão
executadas em 2018.
Tabela 4.21: Crescimento em Programas e Projetos de Extensão 2017/2018

Convênios e Cooperação Técnica
A Pró- Reitoria de Extensão tem atuado diretamente com o
relacionamento entre o IFMA e a sociedade. Dessa forma, temos
estabelecido parcerias buscando fortalecer o relacionamento com
a comunidade e o setor produtivo. Podemos destacar entre os
tipos de convênio o de benefícios, que concede descontos para os
servidores, dependentes e alunos, em serviços e produtos dos
diversos segmentos como educação, saúde, beleza, lazer, cultura,
esportes, alimentação, hotelaria, turismo, transporte, entre outros.
(https://proext.ifma.edu.br/empresas-conveniadas/)

Em 2018, o aumento do número de parcerias estabelecidas,
observado na formalização de termos de cooperação técnica
realizadas foi de 38% em relação a 2017.

Tabela 4.18: Convênios de Benefícios

Gráﬁco 4.59: Crescimento em Programas e Projetos de Extensão 2017/2018

Os convênios de Estágios e Contratos de Jovem Aprendiz são
realizados para formalizar as ofertas de estágios aos estudantes do
IFMA. (https://proext.ifma.edu.br/aluno/)

Para convênios de estágio e jovem aprendiz, no ano de 2018
alcançamos um crescimento de 10% em relação ao ano anterior,
reﬂetindo dessa forma, crescimento e consolidação de
relacionamento entre o IFMA e o setor produtivo.

Tabela 4.19: Convênios de Estágios e Contrato de Jovem Aprendiz

Outra forma de relacionamento é o acordo de Cooperação
Técnica que formaliza a relação entre instituições para o
desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão no
âmbito do IFMA.

Gráﬁco 4.60: Crescimento em Convênios de Estágio/Jovem Aprendiz 2017/2018

Tabela 4.20: Acordo de Cooperação Técnica e Termo de Cessão de Uso
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Acordos de Cooperação vigentes em 2018

Programa de mobilidade Internacional 2018

Figura 4.55: Acordos de Cooperação vigentes

Eventos realizados em 2018

Figura 4.54: Programa de mobilidade Internacional 2018

No ano de 2018 ocorre a cooperação entre a Autoridade Nacional de Educação Proﬁssional (ANEP), em Moçambique, e a Secretaria de
Educação Proﬁssional e Tecnológica do Ministério da Educação (SETEC/MEC), pelo Brasil. A implementação das ações é feita pelo Conselho
Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Proﬁssional, Cientíﬁca e Tecnológica (CONIF), com coordenação da Agência Brasileira de
Cooperação, vinculada ao Ministério das Relações Exteriores (ABC/MRE)
(https://portal.ifma.edu.br/2019/01/08/ifma-avanca-em-processo-de-internacionalizacao/). Houve ainda o Acordo de Cooperação Técnica entre
o IFMA e o PIJ Rotary para o aceite de alunos estrangeiros oriundos de programas do Rotary International em cursos oferecidos pelo IFMA.
Mobilidade outbound
Ocorreu o EDITAL SECTI Nº 01, de 15 de janeiro de 2018 - 3a Edição do Programa Cidadão do Mundo com a oferta de intercâmbio internacional
com foco em idiomas estrangeiros (inglês, francês e espanhol) aos jovens maranhenses entre 18 e 24 anos, alunos egressos do ensino médio
da rede pública de ensino ou de instituições de ensino vinculadas a entidades paraestatais ou a fundações sem ﬁns lucrativos. Também
aconteceu o Programa de Mobilidade IFMA/UNSL
(https://portal.ifma.edu.br/2018/11/21/alunos-do-ifma-viajam-para-intercambio-na-argentina/)com o envio de 06 alunos do ensino médio e
superior e 01 professora para intercâmbio cultural e linguístico na Argentina
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Figura 4.56: Eventos realizados

Ações com base no Planejamento Estratégico

Figura 4.57: Ações com base no Planejamento Estratégico
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Fomento

Idiomas

Idiomas e fomento em 2018

Figura 4.57: Idiomas e fomento em 2018
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5. ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO
Esse capítulo contempla informações sobre gestão
orçamentária e ﬁnanceira, licitações e contratos, patrimônio e
infraestrutura, custos e sustentabilidade ambiental, que são
atividades desenvolvidas pela Pró-Reitoria de Administração –
PROAD. Demonstra-se ainda informações sobre gestão de pessoas
e tecnologia da informação que são atividades de competência de
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional –
PROPLADI.
A conformidade e a conﬁabilidade de gestão deste capítulo
encontram-se fundamentadas em informações extraídas dos
principais sistemas gerenciais da Administração Pública (SIAFI,
SPIUNET, SIOP, Compras Governamentais, SIMEC, SIAPE e
Plataforma Nilo Peçanha) e do sistema gerencial interno (Sistema
Uniﬁcado de Administração Pública – SUAP)
Todas as informações contidas neste capítulo demonstram os
esforços empreendidos para transformar os obstáculos em
oportunidades, empreendendo uma gestão adequada,
aperfeiçoando os processos organizacionais e estabelecendo uma
comunicação eﬁciente entre as unidades, com foco em resultados.
Por ﬁm, DECLARA-SE que os padrões de gestão da Pró-Reitoria de
Administração-PROAD e da Pró-Reitora de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional – PROPLADI atendem aos
requisitos de conformidade e conﬁabilidade das informações
prestadas neste capítulo.

Declaração de integridade das informações
sobre o PPA no SIOP
Declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que este
Instituto Federal do Maranhão não alimenta o Sistema Integrado
de Planejamento e Orçamento – SIOP quanto as informações de
execução física e ﬁnanceira das ações da Lei Orçamentária Anual.
Tal atividade é feita no Sistema SIMEC, logo não temos o que
declarar sobre quanto a integridade dos registros das informações
no citado sistema.
Já quanto as informações exigidas no Módulo de
Acompanhamento Orçamentário do Sistema Integrado de
Monitoramento e Controle – SIMEC, cuja responsabilidade pela
coleta e atualização no referido Sistema são de responsabilidade
desta unidade prestadora de contas, estão devidamente
atualizados no SIMEC conforme as orientações do Ministério da
Educação.

Gestão Orçamentária e Financeira
A Lei Orçamentária Anual de 2018 – LOA/2018 consignou ao
IFMA dotação orçamentária no total de R$ 529,9 milhões.
Contudo, suplementações de dotações da ordem de R$ 71,8
milhões redimensionaram o orçamento/2018 para a cifra de R$
601,7 milhões.
Quadro 5.1: Variação Oramentária no IFMA em 2018

São Luís, 24 de abril de 2019.
Gráﬁco 5.1: Origem dos limites distrtibuídos em LOA 2018

Dr. Washington Luís Ferreira Conceição
CPF 332.025.163-53
Pró-Reitor de Administração
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O Orçamento é distribuído entre as ações orçamentárias
destinadas a cumprir despesas obrigatórias com pessoal e
despesas discricionárias, como exemplo: serviço de vigilância,
locação de mão de obra especializada, limpeza e conservação,
fornecimento de energia elétrica, manutenção de imóveis, diárias e
passagens, manutenção de equipamentos, aquisições de matérias,
obras, serviços de seleção e treinamento, bolsas a alunos,
despesas com alimentação a alunos e outros benefícios
assistenciais, dentre outros.

Quadro 5.2: Valores distribuídos entre ações constantes em LOA 2018/IFMA

Execução Orçamentária
Em 2018 o IFMA recebeu dotação de R$ 601.772,5 milhões.
Desse total, foram empenhadas R$ 597.503,8 milhões. Além da
dotação, recebeu recursos de destaque fruto de Termos de
Execução Descentralizada – TED na ordem de R$ 19.153,1 milhões
de despesas empenhadas. O gráﬁco abaixo demonstra um
comparativo destes valores executados nos dois últimos exercícios.
Gráﬁco 5.4: Despesas Totais do IFMA

Gráﬁco 5.3: Valores Executados de LOA e Descentralizações Externas

Despesas do Instituto Federal do Maranhão

O gráﬁco abaixo apresenta informações sobre o Limite para
Movimentação e Empenho – LME liberados pelo Ministério da
Educação para os créditos destinados a despesas discricionárias,
fonte tesouro, exceto emendas (Matriz CONIF e Assistência
Estudantil).

Gráﬁco 5.2: Limite para movimentação e empenho

Gastos com pessoal: para melhor compreensão do total de
dispêndios com pessoal, foram aqui inseridos os gastos com
auxílios (transporte, alimentação, pré-escolar, funeral), benefícios,
indenizações e ajudas de custo, além das despesas de pessoal e
encargos sociais.
Despesas de Outros Custeio: despesas necessárias à prestação de
serviços e à manutenção organizacional.
Investimentos: dotações aplicadas no patrimônio permanente, tais
como obras, instalações e aquisição de materiais, desenvolvimento
de sistemas de TI, etc.
Tanto as despesas de custeio como as de investimento
abrangem gastos com o funcionamento das chamadas atividades:
• Finalísticas: aplicação direta com as atividades pedagógicas, como
o fomento de programas institucionais, auxílio a pesquisadores e
projetos de extensão, bolsas e outros benefícios estudantis,
aquisição de acervo bibliográﬁco, laboratórios, materiais
pedagógicos, dentre outras;
• Administrativas: serviço de apoio às atividades ﬁnalísticas;
• Obras e reformas ou manutenção predial: construção, reforma,
manutenção de ediﬁcações/ instalações;
• Tecnologia da Informação: desenvolvimento, manutenção e
aprimoramento de sistemas de apoio fundamentais às atividades
ﬁnalísticas
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Gráﬁco 5.5: Gastos com Pessoal

Gráﬁco 5.6: Gastos Outros Custeios

Gráﬁco 5.6: Investimento

Execução por Grupo e Elemento de Despesa de
Dotações originárias da LOA

Tabela 5.3: GND 04 - Investimento - 2,42%

Grupo de natureza de despesa - GND: classe de gastos em que foi
realizada a despesa.
Elemento de despesa: classiﬁcação dos insumos utilizados ou
adquiridos.

Fatores intervenientes no desempenho
orçamentário
Os recursos orçamentários da Ação 20RL constituem-se na
principal fonte de recursos de custeio para a manutenção dos
Campi e Reitoria, bem como para subsidiar os programas
institucionais e projetos estratégicos do IFMA.

Tabela 5.1: GND 01 - Pessoal e encargos sociais - 77,21%

is

Os aumentos em relação ao ano de 2017 de 8,73% decorrem de
reajustes e gratiﬁcações da carreira de docente, bem como de
novas nomeações motivadas pela política de expansão da Rede
Federal de Educação.

Os investimentos executados, em 2018, tiveram como
prioridade as obras e reformas, da ordem de 11,5 milhões,
alinhados ao Projeto Estratégico “Campus Referência” cujo objetivo
é desenvolver caminhos para implementação de investimentos na
infraestrutura física nos Campi do IFMA.
Também merece destaque a execução de investimentos em
aquisição de equipamentos, da ordem de R$ 5,1 milhões, os quais
foram motivados pela necessidade de se manter um padrão
mínimo de funcionamento das Unidades.

Gráﬁco 5.8: Valores executados no GND 3 - por ação orçamentária - LOA

Tabela 5.4: Evolução dos últimos anos da execução orçamentária do IFMA - dotações originárias da LOA

Tabela 5.2: GND 03 - outras despesas correntes - 20,37%

Em 2018, os pagamentos das despesas de custeio, à conta de
dotações originárias da LOA, totalizaram R$ 121,7 milhões, os quais
incluem as despesas com atividades ﬁnalísticas, manutenção
institucional e outros gastos de custeio. Destaca-se que a Locação
de mão-de-obra com 26,5% do montante acima mencionado
refere-se a serviços como limpeza e conservação, vigilância,
portaria e recepção, e outros, essenciais para o funcionamento das
unidades e a consecução de atividades ﬁnalísticas/estratégicas.

*

*RAP Pago: restos a pagar processados e não processados pagos.
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Dos valores executados para GND 3, apenas 58,08% foram para
atendimentos do custeio básico de manutenção do Instituto (ação
20RL), o que equivale a R$ 70,7 milhões. Mesmo com o esforço de
redução nos contratos de serviços, a dotação tem diminuído a
cada exercício diﬁcultando a manutenção das unidades. Dentre o
valor empenhado, 84,35% foram efetivamente pagos.
Gráﬁco 5.10: Valores executados - suprimento de fundos

Gráﬁco 5.9: Limites orçamentários disponibilizados pelo MEC para ações de
custeio e capital

O limite disponibilizado pelo MEC, fruto da Matriz CONIF de
distribuição de recursos, é alocado para ações de funcionamento
da instituição, capacitação, auxílio moradia a agentes públicos e
outras.
Observa-se uma redução a cada ano, sendo que novas
unidades vêm sedo inauguradas e tendem a aumentar as
despesas de custeio do Instituto.
Fatores que contribuíram para execução da Ação 20RL: a
integralização do orçamento com o planejamento estratégico da
Instituição. Como objetivo estratégico tem-se a otimização da
aplicação de recursos orçamentários e captação de recursos
externos.

Com a implantação da modernização do pagamento no SIAFI em
31/12/2018, o pagamento da Folha de Pessoal referente ao mês de
12/2018 liberada nesse dia teve sua execução ﬁnanceira, emissão
das ordens bancárias, somente no dia 02/01/2019
Destaca-se ainda dentre o pagamento do GND 3 – outras
despesas correntes, no total de R$ 102,6 milhões, equivalente a
84,4% das despesas executadas, 25,1%, que representa R$ 25,7
milhões refere-se a benefícios de folha de pessoal. Sobrando para
demais despesas correntes no valor de R$ 76,9 milhões.

Regime de Execução Especial
No que tange ao Suprimento de Fundos, observa-se uma
redução no valor em relação aos anos anteriores:
Quadro 5.3: Restos a pagar processados de exercício anteriores

Restos a Pagar de Exercícios Anteriores
Os restos a pagar no exercício permitiram a minimização da
oneração do orçamento corrente com despesas de exercício
anterior, uma vez que se tratavam de despesas/contratos em
processo de execução. Em relação ao saldo a pagar em 31/12/2018
dos Restos a Pagar Não Processados, destaca-se despesas com
serviços de pessoa jurídica com 29,8%, que totaliza R$ 4,3 milhões.
O impacto na gestão ﬁnanceira do IFMA no exercício 2018
decorrente do pagamento de RP de exercícios anteriores foi na
ordem de R$ 28,7 milhões.

Principais desaﬁos e ações futuras

Execução Financeira
O valor pago em 2018 referente a dotações originárias da LOA
totalizou R$ 534,7 milhões, dos quais a maior parte foi direcionada
ao pagamento do GND 1 – Pessoal e encargos sociais. Nesse
montante, inclui-se o pagamento de obrigações oriundas de
empenhos emitidos em anos anteriores (restos a pagar
processados e não processados) totalizou R$ 20,7 milhões, o que
elevou a execução ﬁnanceira total do exercício para a cifra de R$
555,4 milhões.

A concessão de adiantamentos a servidores para o atendimento
de despesas urgentes e de pequeno valor favorece a gestão, à
medida que contribui para eﬁciência e para a celeridade das
aquisições, e principalmente fomenta a continuidade dos serviços
públicos, não deixando que haja descontinuidade em momentos
que podem ser resolvidos com compras de pequeno valor e de
forma rápida.
A Reitoria tem enfatizado aos Campi que utilizem suprimentos de
fundos em situações de exceção, devendo adotar como regra a
realização de licitações para adquirir os materiais de consumo e
serviços que necessitam para suas atividades, evitando dessa forma
o aumento sem parâmetro, da concessão de suprimento de fundos
e a utilização do CPGF. O percentual de saque em relação ao total
utilizado com Suprimento de Fundos foi de 4,0% e ﬁcou bem abaixo
do legalmente autorizado.

Quadro 5.4: Restos a pagar não processados de exercício anteriores
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Desaﬁos
• Assegurar o funcionamento de toda a estrutura do IFMA, a
despeito do cenário econômico desfavorável e das restrições
ﬁnanceiras;
• Aprimorar a gestão orçamentária e ﬁnanceira visando atender ao
objetivo estratégico do IFMA de otimizar a aplicação de recursos.
Ações futuras
• Dar continuidade às atividades de racionalização das despesas
correntes do IFMA;
• Promover melhoria nos processos de contratação de bens e
serviços;
• Prosseguir nas diretrizes do Planejamento Estratégico do IFMA;

Gestão de Pessoas
Conformidade legal

0,72%

O IFMA é um órgão seccional integrante do SIPEC e todos os
atos de pessoal são pautados nas Leis 8.112/90, 12772/2012 e
11.091/2005.

Avaliação da Força de Trabalho
A força de trabalho do IFMA, está regulamentada pelos decretos
nº 7.311/2010 e nº 8.259/2014, os quais dispõem sobre
quantitativos de cargos das Carreiras de Professores EBTT Lei
12.772 de 28 de dezembro de 2012, e Técnicos Administrativos em
Educação (Lei 11.091/2005).
Atualmente o IFMA possui um quantitativo de 3.203 servidores
de diferentes faixas etárias, sexo, etnias e portadores de deﬁciência
física. Esses servidores encontram-se localizados em suas
respectivas unidades de exercícios (Reitoria e Campus).

O IFMA contempla atualmente 3 (três) tipos de carreiras,
relacionadas as áreas meio e ﬁm, conforme segue:

Etnia dos Servidores
Parda

27,94%
Branca

49,48%

Quantitativo de Servidores por Carreiras

0,19%

Amarela

Indigina

9,37%

12,30%
Preta

Não informado
Gráﬁco 5.13: Etinia do servidores

Servidores do IFMA - Portadores de Deﬁciência

Gráﬁco 5.15: Quantitativo de servidores por carreiras

Área de Trabalho dos Servidores

Quadro 5.5: Servidores portadores de deﬁciência

Faixa Etária

43,56%
Meio

Gráﬁco 5.11: Faixa etária

Unidade de Exercício dos Servidores

Sexo

Gráﬁco 5.12: Sexo

Gráﬁco 5.14: Unidade de exercício dos servidores

68

Gráﬁco 5.16: Área de trabalho dos servidores

56,35%
Fim

Dos 3.203 servidores do IFMA, 3.031 são efetivos, dos quais 166
estão nomeados para cargos de direção (CD) e 698 designados
para funções gratiﬁcas (FG) e funções comissionadas de cursos
(FCC) que ocupam cargos gerenciais do IFMA, conforme Gráﬁcos
abaixo.

Concurso Público Realizado Pelo IFMA em 2018

30 vagas

27 vagas

Técnico administrativo

Cargos Gerenciais do IFMA

Professor de EBTT

A Alocação de pessoal é pautada inicialmente na liberação de
vagas por parte do Ministério da Educação e Ministério da
Economia e o dimensionamento das vagas referente aos cargos
efetivos de Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e
Técnico Administrativo em Educação ocorrem mediante ato do
Reitor no qual é observado a estrutura organizacional de cada
unidade, quantidade cursos ofertados e alunos matriculados.

Detalhamento da Despesa de Pessoal

76,65%
Sem cargo
gerencial

5,21%

Para os casos de recrutamento de pessoal para contratação
temporária de Professor Substituto, por tempo determinado, está
regulamentada pela Lei nº 8.745/93 e suas atualizações assim
como a contratação de Proﬁssionais Técnicos Especializados em
Linguagem de Sinais, de nível superior.

FCC

13,52%
FG

4,62%
CD

Gráﬁco 5.17: Cargos gerenciais do IFMA

Situação Funcional dos Servidores

0,59%
Cedido

94,63%

Ativo permanente

Gráﬁco 5.19: Concurso público realizado pelo IFMA em 2018

4,21%

Cont. prof. substituto

0,59%

Contrato temporário

41 Licenças

Gráﬁco 5.18: Situação Funcional dos servidores

O Recrutamento de pessoal é realizado por meio de Concurso
Público para os cargos efetivos de Professor de Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico e Técnico Administrativo em Educação.
Durante o ano de 2018 foram realizados 02(dois) Concursos
Públicos para provimento dos cargos de Professor EBTT e Técnico
Administrativo em Educação para reposição do quadro e
preenchimento de novas vagas em atendimento a expansão da
rede federal.

L

Durante o ano de 2018 foram admitidos 98 Professores
Substitutos para suprir o afastamento de Professores de Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico que se afastaram para foram
participar dos programas de Mestrado, Doutorado, as licenças
previstas no Decreto nº 7485/2011 e demais casos previstos na Lei
nº 8.745/93 e suas atualizações as normas de contratação de
Professores Substituto para reposição da força de trabalho
temporariamente.
Contratação de Professor Substituto em 2018

Estratégia de Recrutamento de Pessoal e Alocação
de Pessoas

No detalhamento da despesa de pessoal ativo podemos
constatar um aumento nas despesas decorrentes das progressões
por desempenho acadêmico, retribuição por titulação, promoção,
concessão de RSC e mudança na tabela salarial dos Professores a
partir de agosto de 2018, além das concessões de progressões por
mérito e capacitação para os Técnico Administrativo em Educação.

43 Afastamentos
para mestrado

4 Afastamentos
para doutorado

10 Demais casos previstos em lei
Gráﬁco 5.20: Contratação de professor substituto em 2018
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Gráﬁco 5.21: Despesa de pessoal

Capacitação: Estratégias e Números

Principais Desaﬁos e Ações Futuras
Desaﬁos:
• Melhorar os controles internos sob processos mapeados da
gestão de pessoas;
• Desenvolver a cultura orientada para resultados;
• Implantar e desenvolver a gestão por competência;
• Alimentar o Assentamento Funcional Digital (AFD);
• Ampliar as ações de qualidade de vida nas Unidades do IFMA
Ações Futuras:
• Desenvolvimento de sistemas e normativos na gestão de pessoas
para melhoria de controles internos;
• Aprovação da política de qualidade de vida;
• Aumento nas formações de servidores sobre cultura orientado
para resultados;
• Criação do banco de talentos do IFMA;
• Aparelhamento dos Campi do IFMA para a execução do AFD;

Figura 5.1: Alocação de recursos e áreas especíﬁcas

70

Gestão de Licitação e Contrato

Relatório das ações de aquisições no âmbito das 29 unidades do IFMA.
Processos de aquisições - Ano 2018
Valor
Homologado(mi)

Dispensa

718

11,99

Inexigibilidade

108

2,03

Pregão

54

28,26

Outra

9

10,88

Totais

889

53,16

Objetos das Principais Contratações Diretas
*
*
*
*
*

Capacitação de servidores
Serviços essências (energia elétrica e água)
Aquisições de baixo valor
Contratação de Fundação de Apoio
Contratação de remanescentes

Contratações Relevantes

69,02 (milhões)
69,3 (milhões) pagos em aquisições

Obras/ Instal.

TIC

8,5

1,3

3,5

56

Locação de Mão-de-obra

Outros Invest.

Outras aquisições

28,19

Outros Ser. Pessoa Jurídica

22,33

Material de Consumo

3,28

Passagem + Ser. Pess. Física

2,20

Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal e SIAFI

Quantidade

Fonte Painel Processos de Compras e SIASG

Modalidades

Contratos formalizados - Total 202
Total contratado em investimento e custeio (R$)

As contratações mais relevantes
referem-se aos serviços com
dedicação de mão-de-obra exclusiva
(Vigilância, Apoio Administrativo e
Limpeza e Conservação) e Outros
Serviços Pessoa Jurídica
(manutenção predial, manutenção
de ar condicionado, manutenção e
abastecimento de veículos).

Justiﬁcativa para as Contratações Diretas
Além das contratações enquadradas no artigo 24, II da Lei 8.666/93, se
destacam aquelas para o fornecimento de energia para as unidades (art.
24, XXII), realização de concurso público por meio de Fundação de Apoio
(art. 24, XIII), remanescente de obra (art. 24, XI) e capacitação de servidores
(art. 25, II, c/c, art. 13, VI).
Figura 5.2: Relatório das ações de aquisições no âmbito das 29 unidades do IFMA

Conformidade legal
Todas as Unidades integrantes do Instituto Federal do Maranhão
submetem seus processos de aquisições à apreciação e aprovação
da seccional da procuradoria jurídica localizada na Reitoria,
garantindo, desta forma, a conformidade das contratações com as
normas aplicáveis, especialmente as leis 8.666/1993; 10.520/2002;
12.462/2011 e regulamentos publicados pelo MPOG (Instruções
Normativas nº 04/2014/SEGES/MP e nº 05/2017/SEGES/MP).
Complementando, os gestores das unidades do IFMA assinaram
declarações de conformidade legal, que comporá este Relatório de
Gestão.
Objetivos estratégicos
As contrações de maior relevância do IFMA, estão alinhadas com
o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), disponível no
endereço eletrônico https://portal.ifma.edu.
br/wp-content/uploads/2015/07/pdi.pdf, nas dimensões:
1. Resultados Institucionais:
• Ampliar a oferta de ensino gratuito e de qualidade, oferecendo
cursos presenciais e na modalidade a distância, articulados com a

realidade local e regional de modo a promover o desenvolvimento
socioeconômico.
• Fomentar a política descentralizada de eventos, cursos e projetos
de extensão, no sentido de contribuir para o desenvolvimento
socioeconômico dos municípios no entorno dos Campi do IFMA.
2. Processos Internos:
• Implantar e estruturar o(s) Programa(s) de Pós-Graduação e
Estimular a criação de novos cursos Lato e Stricto Sensu,
presenciais e na modalidade a distância.
• Promover melhorias e modernização da infraestrutura física e
instalações das unidades do IFMA.
• Intensiﬁcar o uso de tecnologias para promover maior celeridade
processual e garantir a segurança organizacional.
• Promover a transparência da gestão.

Desaﬁos e Ações futuras na gestão de licitações e contratos
Apresenta-se a seguir os desaﬁos e ações futuras para os
processos de aquisições e gestão de contratos.
Desaﬁos
Apesar da Resolução CONSUP nº 033/2015, que instituiu o SISCON,
no âmbito do IFMA, deﬁnir procedimentos para as aquisições
visando o ganho de escala, ainda se veriﬁca que nem todas as
unidades adotam esse modelo. Nesse sentido, tem-se como
principais desaﬁos:
• Atender as demandas das 29 unidades com os escassos recursos
orçamentários disponíveis mediante aquisições conjuntas o que
proporciona melhor aproveitamentos dos recursos, bem como
tornar os processos de compras e gestão de contratos totalmente
eletrônicos.
• A instituição de normas internas nessas áreas o que facilita
treinamento de gestores de contratos, membro de comissões e
pregoeiros.
Ações futuras
• A elaboração e implantação de normas internas e manuais
visando a padronização de procedimentos, modelos de
documentos e formulários, tanto para as áreas de aquisições,
como gestão de contratos.
• A adequação do SUAP como ferramenta gerencial e de controle
nos processos eletrônicos de compras e gestão de contratos, a ser
implementada no âmbito de todas Unidades do IFMA.
• A criação de aplicativo de gestão e ﬁscalização de contratos, o que
deve facilitar as tomadas de decisões.
DECLARAÇÃO
JOSÉ EVANGELISTA SILVA PEREIRA, CPF nº 215.461.503-15, Chefe do Departamento
de Licitações, Contratos e Patrimônio - DLCP, da Reitoria do Instituto Federal DE
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA, DECLARA junto aos Órgãos de
Controle Interno e Externo que todas as informações referentes a contratos,
convênios e instrumentos congêneres ﬁrmados no exercício de 2018 por esta

• Intensiﬁcar o uso das tecnologias de Informação e Comunicação
entre as unidades do IFMA.
3. Gestão de Pessoas:

Instituição estão disponíveis e atualizados, respectivamente, no Sistema Integrado

• Capacitar e Qualiﬁcar os servidores (Técnico Administrativos e
Docentes) do Instituto Federal do Maranhão – IFMA – nas mais
diferentes áreas de atuação proﬁssional.
4. Orçamento:
• Aplicar eﬁcientemente os recursos orçamentários de forma a

anteriores.

garantir a qualidade na prestação de serviços institucionais.

Chefe do DLCP/REITORIA
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de Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios,
Contratos de Repasse e Termos de Parceria – SICONV, conforme estabelece o art.
19 da Lei nº 12.309, de agosto de 2010 e suas correspondentes em exercícios

São Luís – MA, 26 de abril de 2019.
José Evangelista Silva Pereira
CPF (MF) nº 215.461.503-15

Gestão do Patrimônio e Infraestrutura
Conformidade Legal
A gestão patrimonial e da infraestrutura do IFMA obedece
normas e legislações aplicadas à atividades diversas (licitação de
obras, compra de equipamentos, conservação e bens e imóveis,
gestão de frota, desenvolvimento de projetos de engenharia,
execução e ﬁscalização de obras), tais como: Lei Nº 8666 de 21
junho de 1993; Lei N° 12.378 DE 31 de dezembro de 2010; Lei Nº
7.410 DE 27 de novembro DE 1985; Decreto nº 9373, de 11 de
maio de 2018; Decreto Nº 7.983, DE 8 de abril de 2013; Instrução
Normativa nº. 205, de 08 de abril de 1988; Instrução Normativa Nº
3 DE 15 de maio de 2008; Instrução Normativa Nº 5, De 26 de maio
De 2017; Resolução CONFEA Nº 1.025, de 30 de outubro DE 2009;
Resolução CONFEA Nº 1.010, de 22 de agosto DE 2005; lei Nº
5.194, de 24 de dezembro de 1966; Resolução CAU Nº 21, de 05 de
abril de 2012; ABNT NBR 5410:2004; ABNT NBR 14039:2005. Os
servidores responsáveis pelo desenvolvimento de projetos de
engenharia e ﬁscalização de obras possuem registro nos
Conselhos Proﬁssionais (CREA e CAU) e emitem Anotações e
Registros de Responsabilidade Técnica (ART e RRT).

Referência Educacional de Vitorino Freire. Dentre as obras de reestruturação do IFMA, que tiveram orçamento destinado em 2018, pode-se
destacar as construções do Bloco B do Campus Santa Inês; Bloco B do Campus Barra do Corda; Auditório; Complementação da Construção da
sede do Campus Coelho Neto; Construção da Estrada Vicinal nas dependências do Campus Maracanã; Ampliação e Reforma de Salas de Aula e
Laboratórios do Campus Açailândia; Terraplenagem, Construção de Complexo Esportivo e Muro do Campus Açailândia; Rede de Distribuição de
Energia Elétrica e Iluminação do Campus Açailândia; Rede de Distribuição de Energia Elétrica e Iluminação do Campus São Raimundo das
Mangabeiras. Os empenhos para algumas obras, tais como a Complementação da Construção da sede do Campus Coelho Neto e Construção
do Auditório, Refeitório e Centro de Treinamento do Campus Zé Doca, foram realizados em 2017.
A Reitoria e diversos campi do IFMA, tais como Timon, Caxias, Bacabal, São Raimundo das Mangabeiras, Açailândia, Imperatriz, São João dos
Patos, Santa Inês, Centro Histórico, Monte Castelo, Barreirinhas, Barra do Corda, Maracanã, São José de Ribamar e Grajaú destinaram
orçamento em 2018 para custear despesas com serviços de manutenção e conservação de bens e imóveis. Algumas unidades executaram tais
serviços utilizando recursos remanescentes de 2017. Algumas unidades executaram projetos/serviços de engenharia voltados para adequação
estrutural, iluminação, climatização, acessibilidade e segurança contra incêndios.
No intuito de equipar os ambientes de expediente (salas administrativas, salas de aula, laboratórios, unidades educativas de produção - UEPs)
de suas unidades, ou seja, para prover a infraestrutura tecnológica da Reitoria, Centro de Referência Tecnológica, Polos EaD, Núcleos e Campi, o
IFMA investiu na aquisição de equipamentos e materiais para os seguintes ﬁns: medição e orientação; telecomunicação, laboratorial; doméstico;
esportivo; manobra e patrulhamento; musical e artístico; audiovisual e fotográﬁco; industrial; elétrico; hidráulico; tecnologia da informação e
comunicação; ativos de rede; escritório; agrícolas e rodoviários; acervo bibliográﬁco; etc.
O gráﬁco a seguir demonstra a distribuição dos investimentos em obras e reformas da Unidade Gestora.

Distribuição dos Investimentos em Obras e Reformas

Investimentos em Infraestrutura e Equipamentos

áreas: obras de construção, ampliação e reformas; serviços de
manutenção e conservação de bens e imóveis; equipamentos e
materiais em geral:
Investimentos em Infraestrutura e Equipamentos
Equipamentos e Materiais em Geral
R$ 6.875.539,00
Manutenção e Conservação de Bens e Imóvel
R$ 8.212.585,66
Obras de Construção, Ampliação e Reformas
R$ 17.129.623,32

21,34%
25,49%
53,17%
Fonte: SIAFI, 2018.

Gráﬁco 5.22: Investimentos em infraestrutura e quipamentos

Entre as obras de expansão do Instituto Federal do Maranhão,
que tiveram orçamento destinado em 2018 para subsidiar suas
execuções, pode-se destacar as construções das sedes próprias
dos campi: Viana, Carolina; Araioses; Presidente Dutra; Porto
Franco; Mirinzal; Rosário; bem como a construção do Centro de
1

2

Fonte: SIAFI, 2018.
Fonte: SIMEC – Módulo de Gerenciamento de Obras, 2018.

Campus

Em 2018, o Instituto Federal do Maranhão investiu
R$ 32.217.747,98 em infraestrutura e equipamentos.
O gráﬁco a seguir mostra a distribuição dos investimentos nas

Caxias
Bacabal
S.R. Mangabeiras
Açailândia
Imperatriz
S. João dos Patos
Santa Inês
Barra do Corda
São Luís - Maracanã
Porto Franco
Carolina
Vitorino Freire
Mirinzal
Rosário
Viana
Araioses
Colinas

R$700.000,00 (4,14%)
R$1.000.000,00 (5,91%)
R$25.804,31 (0,15%)
R$687.345,81 (4,06%)
R$1.592.014,90 (9,41%)
R$35.087,56 (0,21%)
R$2.347.398,26 (13,88%)
R$200.000,00 (1,18%)
R$2.703.200,01 (15,99%)
R$409.096,12 (2,42%)
R$1.017.606,10 (6,02%)
R$1.355.101,57 (8,01%)
R$804.272,50 (4,76%)
R$300.000,00 (1,77%)
R$341.015,75 (2,02%)
R$87.135,12 (0,52%)
R$3.305.457,31 (19,55%)
Valor Empenhado em 2018

Fonte: SIAFI, 2018.

Gráﬁco 5.23 Distribuição dos investimentos em obras e reformas

O gráﬁco a seguir mostra os valores empenhados por cada Unidade Gestora para custear serviços de manutenção e conservação de bens e
imóveis. É importante explicar que os empenhos realizados pela Reitoria não custearam serviços executados apenas nessa unidade, mas
também serviços executados nos campi e Centro de Referência Tecnológica. Nesses casos, a Reitoria centralizou a gestão orçamentária.
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Unidade Gestor (Campus)

Investimentos em Manutenção e Conservação de Bens e Imóveis
Timon
Caxias
Bacabal
S.R. Mangabeiras
Açailândia
Imperatriz
S. João dos Patos
Santa Inês
São Luís - Centro Histórico
São Luís - Monte Castelo
Barreirinhas
Barra do Corda
São Luís - Maracanã
São José de Ribamar
Grajaú
Reitoria

Os investimentos realizados estão relacionados com o Projeto
Estratégico Campus Referência, que visa cumprir o objetivo de

R$7.763,00 (0,09%)
R$12.900,00 (0,16%)
R$92.955,88 (1,13%)
R$280.458,63 (3,41%)
R$427.616,99 (5,21%)
R$14.519,62 (0,18%)
R$9.400,00 (0,11%)

adequar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e
tecnológica das unidades do Instituto Federal do Maranhão,
R$1.419.313,21 (17,28%)

deﬁnido no seu Mapa Estratégico.
Entre os resultados decorrentes dos investimentos em
infraestrutura e equipamentos pode-se destacar:

R$1.076.680,69 (13,11%)

R$49.742,25 (0,61%)
R$43.489,10 (0,53%)

• Crescimento do número de pontos de presença do Instituto
Federal do Maranhão (campi, centros de referência educacional e

R$1.165.450,00 (14,19%)

R$1.136,11 (0,01%)
R$101.822,19 (1,24%)

polos de EaD), possibilitando a interiorização e expansão da oferta

R$1.664.800,37 (20,27%)
R$1.844.537,62 (22,46%)
Fonte: SIAFI, 2018.

O gráﬁco a seguir demonstra a distribuição dos investimentos em equipamentos por Unidade Gestora. É importante explicar que
os empenhos realizados pela Reitoria se destinaram a aquisição de equipamentos tanto para essa, como para as demais unidades.
Nesses casos, optou-se por processo de compra sistêmica.

Unidade Gestora (Campus)

acessibilidade e de segurança, para alunos e servidores da
Instituição, no desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa,
extensão e administração, bem como para a comunidade externa.
• Maior eﬁciência na gestão patrimonial e da infraestrutura do
IFMA, graças ao planejamento e execução de manutenções

Investimentos em Equipamentos em Geral

preventivas e corretivas em suas ediﬁcações, equipamentos e
veículos.

Desfazimento de Ativos
Não houve registro de processos de desfazimento em 2018 .

Locação de Móveis e Equipamentos
Em 2018, o IFMA destinou R$ 254.784,04 do seu orçamento para a
locação de imóveis, com destaque para locação das instalações do
Centro de Referência Tecnológica. Também houve gastos com a
locação de espaços para a realização dos Fóruns Integradores do
Projeto Educação e Saúde, dentre outros eventos realizados. Em
relação a locação de equipamentos, o IFMA destinou R$
2.159.472,43 do orçamento de 2018 para aluguel de equipamentos
de cópia e impressão, projeção, softwares, ativos de rede, dentre
outros equipamentos de suporte à realização de eventos. Portanto,
em 2018, o IFMA destinou um orçamento de 2.414.256,47 para
cobrir despesas de locação de imóveis e equipamentos, que
mostramos no gráﬁco a seguir.

R$2.362.965,04 (52,36%)

Valor Empenhado em 2018
Gráﬁco 5.25: Investimentos em equipamentos em geral

ambientes de expediente do IFMA, proporcionado assim melhores
condições tecnológicas, térmicas, acústicas, de iluminação, de

Valore Empenhado em 2018

R$478.166,66 (10,60%)
R$22.630,07 (0,50%)
R$367.964,20 (8,15%)
R$77.364,44 (1,71%)
R$287.739,72 (6,38%)
R$15.129,99 (0,34%)
R$177.408,00 (3,93%)
R$387.778,66 (8,59%)
R$41.736,54 (0,92%)
R$320.456,00 (7,10%)
R$119.333,96 (2,64%)
R$39.466,41 (0,87%)
R$828.563,81 (18,36%)
R$47.802,02 (1,06%)
R$164.814,94 (3,65%)
R$16.089,99 (0,36%)
R$246.533,27 (5,46%)
R$112.858,19 (2,50%)
R$88.676,60 (1,97%)
R$538.614,72 (11,94%)
R$81.952,82 (1,82%)
R$51.492,95 (1,14%)

aumento do número de matriculas;
• Melhoria da qualidade da infraestrutura física e tecnológica dos

Gráﬁco 5.24: Investimentos em manutenção e conservação

Codó
Zé Doca
Viana
Timon
São Luís - Maracanã
Santa Inês
S.R. Mangabeiras
São José de Ribamar
Pinheiro
Pedreiras
São Luís - Monte Castelo
Itapecuru Mirim
Imperatriz
São Luís - Centro Histórico
Caxias
Buriticupu
Barreirinhas
Bacabal
Alcântara
Açailândia
Coelho Neto
Barra do Corda
Reitoria

de cursos de educação proﬁssional e tecnológica no estado e o

Fonte: SIAFI, 2018.
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Orçamento destinado a Locação de Máquinas e Equipamentos
Locação de Imóveis
R$254.784,04
Locação de Equipamentos
R$2.159.472,43

10,55%
89,45%

Gráﬁco 5.26: Orçamento destinado a locação de máquinas e equipamentos

Fonte: SIAFI, 2018.

Mudanças e Desmobilizações relevantes
Em 2018, entre as unidades do IFMA, apenas o Campus
Avançado de Rosário registrou mudança de sede. A sede provisória
do referido Campus, antes situada na Av. Principal, S/N, Conjunto
Valparaiso, Sapucaia, Rosário - MA CEP: 65.150-000, passou a
funcionar, a partir de 14/05/2018, na Av. Vitorino Freire, Nº 4344,
Centro, Rosário - MA, CEP: 65.150-000. A nova sede provisória,
cedida ao IFMA pelo SESI/FIEMA, apresenta melhores condições de
acesso, segurança, infraestrutura e localização.

Principais Desaﬁos e Ações Futuras
Entre os desaﬁos da gestão patrimonial e da infraestrutura do
IFMA, destaca-se os seguintes:
• Construção de Novas Unidades: os atrasos no repasse dos
recursos de investimento em obras têm diﬁcultado a construção
das novas unidades do IFMA, pois motivam a paralização ou
diminuição no ritmo da construção, além de aumentar os custos,
devido a pedidos de reajustes;
• Reforma e Manutenção Predial das Unidades: a diminuição do
orçamento do IFMA prejudica a manutenção das unidades, visto
que a Instituição possui um número signiﬁcativo de pontos de
presença espalhados pelo Estado e os recursos têm sido
insuﬁcientes para a contratação de todas as reformas e serviços de
manutenção necessárias para que as unidades funcionem com
qualidade;
• Guarda do Patrimônio e Segurança das Pessoas: a guarda do
patrimônio do IFMA e a segurança de servidores, alunos e
visitantes exige investimentos na contratação de postos de
vigilância, bem como a aquisição e instalação de câmeras de
segurança e outros mecanismos de detecção de invasores.
Entretanto, é difícil garantir isso diante de fatores como a escassez
de recursos, a quantidade signiﬁcativa de pontos de presença e as
dimensões de algumas das suas unidades.
• Gestão da Frota Institucional: a crescente demanda de viagens,
aliada a redução no orçamento de custeio para combustível,
manutenção de veículos e diárias de motoristas, diﬁculta de forma

signiﬁcativa a qualidade da prestação dos serviços de logística e
transporte. A falta de condições para a renovação da frota, bem
como a continuidade do uso de veículos obsoletos com elevada
quilometragem, tem gerado aumento nos gastos com a
manutenção dos veículos, contrariando o princípio da
economicidade. A renovação da frota do IFMA não é crucial apenas
para a qualidade da prestação dos serviços de logística e
transporte, mas também para garantir a segurança dos usuários do
transporte institucional.
• Recursos Humanos: o desenvolvimento de diferentes tipos de
projetos de engenharia, bem como a ﬁscalização de obras,
reformas e serviços de manutenção predial, avaliação de imóveis,
dentre outras relacionadas a gestão patrimonial e infraestrutura,
em múltiplos pontos de presença do IFMA no Estado, são
atividades que exigem uma quantidade signiﬁcativa de proﬁssionais
com diferentes especialidades. Atualmente, a quantidade
insuﬁciente de Técnicos, Tecnólogos, Engenheiros e Arquitetos,
bem como as especialidades técnicas à disposição do IFMA, têm
prejudicado o desenvolvimento dessas atividades, principalmente
no que se refere ao cumprimento de prazos.
Entre as ações futuras relacionadas à gestão patrimonial e da
infraestrutura do IFMA, previstas no planejamento estratégico, no
âmbito do projeto Campus Referência, pode-se destacar as
seguintes:
• Diagnóstico da Infraestrutura Física e Tecnológica: a ﬁm de
subsidiar a tomada de decisão em relação à aplicação dos recursos,
será realizado um levantamento das necessidades da instituição,
em relação a investimentos em obras, reformas, manutenção
predial e equipamentos em geral;
• Projetos de Engenharia com foco na Sustentabilidade,
Acessibilidade e Segurança: os projetos de engenharia do IFMA em
desenvolvimento, bem como os futuros projetos, terão maior
enfoque na sustentabilidade, no intuito de tentar reduzir o
consumo e gastos com energia e água. Outro aspecto desses
projetos é o cumprimento das normas técnicas que visam garantir
a acessibilidade das pessoas com deﬁciência, bem como as normas
de segurança contra incêndios;
• Aplicação Estratégica de Recursos: a ﬁm de otimizar a aplicação
dos recursos, os investimentos em infraestrutura e equipamentos
serão direcionados de modo que priorize a execução das ações
que impactarão diretamente no cumprimento de metas deﬁnidas
no planejamento estratégico.
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Gestão de TI
Conformidade Legal
A conformidade com Instruções Normativas e Leis da
Administração Pública maximiza a utilização dos recursos
ﬁnanceiros alocados à área de TIC e contribui para que esses
serviços sejam suﬁcientes para prover o suporte necessário às
ações estratégicas, táticas e operacionais da instituição em
direção aos seus objetivos e metas. Para assegurar a
conformidade legal da gestão de TIC, o IFMA tem como base os
padrões internacionais de boas práticas voltadas ao seu uso
corporativo, além de obedecer às normas estabelecidas em seus
normativos internos.

Modelo de governança de TI
O Modelo de Governança de TIC do IFMA, alinhado ao Modelo
de Governança Corporativo Governamental, tem como principal
instância o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e
Comunicação - CGTIC. Este Comitê tem como objetivo propor e
executar as Políticas de TIC do IFMA por meio de um plano
integrado de ações, considerando seu Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) e as políticas e orientações do Governo Federal,
além de monitorar e avaliar sistematicamente tais políticas.
A ﬁgura a seguir apresenta, de forma esquemática, o modelo
de governança de TIC do IFMA.

Figura 5.3: Modelo de governança de TIC no IFMA

O Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação
(CGTIC) do IFMA, instituído através da Portaria Nº 265, de 04 de
janeiro de 2012 é um fórum de caráter consultivo e deliberativo,
que estabelece políticas e diretrizes sobre os princípios de TIC. É
composto pelos dirigentes das seguintes unidades da estrutura
organizacional do IFMA:

I. Reitoria (Gabinete do Reitor);
II. Diretoria de Desenvolvimento Institucional;
III. Diretoria de Educação à Distância;
IV. Auditoria Interna;
V. Pró-Reitoria de Ensino;
VI. Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação;
VII. Pró-Reitoria de Extensão e Relações Institucionais;
VIII. Pró-Reitoria de Administração;
IX. Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas;
X. Um representante de cada um dos Campus.
O CGTIC está passando por uma reformulação, visto que,
observou-se a necessidade de instituição de uma nova estrutura
com competências, composição, natureza e tipo aderentes aos
normativos vigentes. Está sendo criado um Comitê de Governança
Digital, conforme previsto no Decreto no 8.638, de 2016, que
instituiu a Política de Governança Digital no âmbito da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.
O modelo de PDTIC adotado pelo IFMA é o da SLTI, que abrange
além do conteúdo tático, elementos estratégicos, típicos de um
Plano Estratégico de TI (PETI). Dessa forma, nosso PDTIC aborda
elementos como missão, visão, valores e análise SWOT, tipicamente
estratégicos, e também prevê projetos e ações necessárias para o
alcance dos objetivos da organização (táticos). Entretanto, à medida
em que nossas práticas de planejamento forem sendo
aprimoradas, analisaremos a possibilidade de utilizarmos
instrumentos distintos.
Os objetivos estratégicos de TIC e suas respectivas iniciativas
estratégicas descritos no PDTIC do IFMA, têm por ﬁnalidade
colaborar com a efetivação dos objetivos estratégicos da instituição.
Para isso, o PDTIC foi alinhado com o Plano de Desenvolvimento
Institucional (2014-2018). Além do alinhamento institucional, foi
realizado o alinhamento com a Estratégia de Governança Digital
(EGD 2016-2019), que direciona as ações das áreas de Tecnologia
da Informação e das Comunicações (TIC) para atendimento às
necessidades da sociedade, tendo por base os pilares de Prestação
de Serviços, Informação e Participação. Ainda no ano de 2018,
foram iniciados os trabalhos relativos à elaboração do PDTIC
2019-2023, que deverá ser aprovado em 2019.
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Montante de recursos aplicados em TI (2018)
Tabela 5.5: Montante de recursos aplicados em TI (2018)

Gráﬁco 5.27: Valores empenhados em 2018

- Empenhados

Gráﬁco 5.28: Gastos de TI (custeio) por cadeia de valor

- Empenhados

Gráﬁco 5.29: Gastos de TI por natureza de despesa

Contratações mais relevantes de recursos de TI (Vigentes em 2018)
Tabela 5.6: Contratações mais relevantes de recurso de TI (vigentes 2018)

Principais iniciativas – sistemas e projetos – e resultados na área de TI
por cadeia de valor
Quadro 5.6: Principais iniciativas - sistemas e projetores - e resultados na área de TI por cadeia de valor
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Segurança da Informação
Quadro 5.7: Segurança da Informação

Principais desaﬁos e ações futuras
Os principais fatores de risco estão fora do controle da área de TIC do IFMA ou mesmo de sua
Administração Central e estão relacionadas principalmente ao aporte dos recursos ﬁnanceiros
necessários para a efetivação destas ações e estão listados a seguir:
• Falta de recursos para aquisição de equipamentos;
• Falta de recursos para aquisição de insumos;
• Falta de recursos para contratação de serviços de TI;
• Falta de recursos para contratação de serviços de treinamento;
• Falta de recursos humanos com formação adequada (Inviabilidade de contratação);
• Diﬁculdades burocráticas para a efetivação das ações;
•Diﬁculdade de manutenção do pessoal de TI contratado devido à baixa remuneração.
Apesar da necessidade de adequação de pessoal de TI nos campi e reitoria para realizar as tarefas
rotineiras e implantação de novos serviços, é sabido que, como autarquia federal, a instituição tem
limitação quanto a contratação de pessoal.
O IFMA deﬁniu uma série de ações de forma a mitigar os riscos relacionados aos desaﬁos listados
acima, tais como:
• Renegociação dos prazos das ações;
• Realização de seminários de conscientização;
• Notiﬁcação da área de Recursos Humanos para que se tome as devidas providências e/ou contratar
consultoria especializada;
• Intensiﬁcaram-se as iniciativas em promover a adoção preferencial de programas baseados em
software livre;
• Utilização de ferramentas de desenvolvimento próprio ou de código aberto quando possível;
• Licenciamento perpétuo de produtos, com serviços de suporte e atualização de versão durante a
vigência do contrato;
• Renegociação dos projetos do Portfólio de Projetos e de Serviços.
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Gestão de Custo

Distribuição do Orçamento de Investimento

Conformidade legal
É reconhecida a importância da implantação de centro de
custos, que tem por objetivo proporcionar conteúdo informacional
para subsidiar as decisões dos Gestores na alocação mais eﬁciente
e detalhada de recursos e gerar as condições para a melhoria da
qualidade do gasto público. Apesar dos esforços, o Instituto
Federal do Maranhão ainda não concluiu a implantação do seu
Centro de Custos, cuja tramitação foi iniciada por meio do
processo nº 23249.056106.2018-98, que determinou a criação de
um Grupo de Trabalho para essa ﬁnalidade. Ressalta-se que o
sistema de descentralização de orçamento é realizado para os
Campi por meio da Reitoria. (art. 50, §3º, da Lei Complementar 101,
de 4 de maio de 2000, e Portaria STN 157, de 9 de março de 2011).

Estimativa de custos por área de atuação,
demonstrando a distribuição dos recursos
consumidos entre as áreas ﬁnalísticas e de suporte
A área ﬁnalística referem-se a tudo o que diz respeito à
apropriação do saber pelos educandos, inclui-se: as atividades de
ensino, pesquisa e extensão propriamente ditas, desenvolvidas
dentro e fora da sala de aula;
A área de suporte ou meio são aquelas que, embora
referindo-se ao processo ensino-aprendizagem, não o fazem de
maneira imediata, colocando-se, antes, como viabilizadoras ou
precondições para a realização direta do processo pedagógico
escolar.
A divisão do orçamento entre custeio e investimento é
demonstrada pelo gráﬁco a seguir:

Gráﬁco 5.31: Distribuição do orçamento de investimento

Principais desaﬁos e ações futuras para alocação
mais eﬁciente de recursos e melhoria da qualidade
dos gastos públicos
Considerando os desaﬁos impostos pelas demandas crescentes
do Instituto Federal do Maranhão, bem como pela limitação de
recursos disponíveis, é imprescindível a melhoria da gestão dos
recursos, isto é, buscar, cada vez mais, a eﬁciência do gasto
público, de forma a ser possível fazer mais, atingindo-se o maior
número possível de alunos, utilizando-se um menor volume de
recursos orçamentários.
Entre os principais desaﬁos do IFMA referentes a alocação de
recursos, destaca-se as seguintes ações institucionais:
• Manter em pleno e bom desenvolvimento todos os cursos
oferecidos nas 29 unidades em atividade, bem como as atividades
administrativas da Reitoria;
• Reestruturar e modernizar a estrutura física dos imóveis, veículos,
laboratórios, equipamentos, considerando a otimização das
estruturas existentes e da modernização tecnológica de
laboratórios;
• Fornecer e ampliar políticas de assistência aos estudantes do
IFMA, com o objetivo de contribuir com a permanência e o bom
desempenho dos estudantes, bem como diminuir a evasão
escolar;
• Promover ações voltadas para a capacitação e qualiﬁcação dos
servidores do IFMA com a vistas à melhoria continua dos serviços
prestados;

Gráﬁco 5.30: Distribuição do orçamento de custeio
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Ações futuras:
• Assegurar a implantação das ações do Planejamento Estratégico
do Instituto Federal do Maranhão;
• Otimizar o recurso orçamentário destinado ao custeio e
funcionamento da Instituição, mantendo os contratos e serviços
imprescindíveis para a qualidade e bom funcionamento
Institucional;
• Garantir a ampliação da oferta de cursos, conservando e
expandindo a estruturação física com novas salas de aulas e
laboratórios e investimento em equipamentos, visando a ampliação
da pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico e inovação;
• Prover permanentemente políticas de auxilio estudantil que
proporcione apoio ﬁnanceiro para estudantes em situação de
vulnerabilidade social, garantindo o apoio necessário a formação
estudantil;
O Instituto Federal do Maranhão vem realizando um
planejamento, devido ao contingenciamento no orçamento, com o
objetivo de elevar a produtividade e a efetividade dos recursos
empregados, além de manter as políticas públicas desenvolvidas,
sem prejuízo da qualidade dos serviços prestados na missão
institucional, com fortalecimento do eixo fundamental da
Instituição, no tripé ensino, pesquisa e extensão.

Estimativa de custos por ação orçamentária
Quadro 5.8: Estimativa de custos por ação orçamentária
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Sustentabilidade Ambiental
Conformidade Legal

Ações para redução do consumo de recursos
naturais
As informações de consumo de água e energia elétrica são

O IFMA leva em consideração uma série de legislações aplicáveis
às aquisições sustentáveis, tais como: Lei N° 8.666, de 1993;
Decreto N° 7.746, de 2012, Instrução Normativa N° 1 de 2010;
Decreto N° 7.746, de 05 de junho de 2012; Lei N° 12.305, de 2010;
Decreto Nº 5.940, de 2006; Lei N° 12.187, de 2009.

lançadas mensalmente no sistema PES – Projeto Esplanada

Critérios de sustentabilidade nas contratações e
aquisições

Pró-Reitoria de Administração Institucional.

A gestão do uso dos recursos renováveis e sustentabilidade
ambiental, no âmbito do Instituto Federal do Maranhão, leva em
consideração o disposto no Decreto N° 7.746, de 05 de junho de
2012 e a Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P). Com
base nessa legislação, foi elaborado o seu Plano de Gestão de
Logística Sustentável (PLS), que deve ser aplicado em todas as
unidades da Instituição.
O PLS do IFMA está organizado de forma a se obter um
panorama geral da instituição para as práticas que convergem
para a sustentabilidade ambiental, sobretudo no que diz respeito a

Sustentável, que pode ser acessado por meio do link:
https://pes.planejamento.gov.br/private/pages/main.jsf. A
alimentação do sistema é feita pelas equipes dos Campi, sendo
que a gestão sistêmica dos dados é de competência da
Umas das ações inerentes a política de eﬁciência energética do
IFMA é o estimulo a utilização de produtos mais econômicos. Um
exemplo efetivo dessa ação em 2018 foi a aquisição de 4000
lâmpadas de LED, que foram instaladas em 8 unidades. Entretanto,
a meta é substituir todas as lâmpadas ﬂuorescentes por LED, tal
como ocorre na Reitoria, que usa 100% de iluminação baseada
nessa tecnologia.
No gráﬁco a seguir consta os valores de consumo de energia
elétrica. O fator de redução está na ordem de 52.557.314 kWh de
economia gerada em 2018.

licitações sustentáveis, eﬁciência energética, consumo sustentável,
gestão de resíduos sólidos, qualidade ambiental e qualidade de
vida do servidor.
A Comissão Gestora do PLS foi instituída pela Portaria Nº 2.359,
ações da referida comissão disponível no link:

Em relação ao consumo de papel, foi observado um aumento no
consumo efetivo de resmas em 2018 em relação a 2017. No
entanto leva-se em consideração que houve aumento nas ações de
ensino, pesquisa e extensão através da estruturação de campi
novos, o que pode ser um fator para aumento no consumo de
papel. Ainda assim, os papeis adquiridos pelo IFMA levam em
consideração a utilização de madeira legal e proveniente de manejo
ﬂorestal responsável ou reﬂorestamento em cumprimento da

Redução de resíduos poluentes.

http://proplad.ifma.edu.br/plano-de-logistica-sustentavel/
Os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens
e na contratação de serviços ou obras do IFMA, estão conforme a
meta deﬁnida a seguir:
Gráﬁco 5.32: Resultado de consumo de energia elétrica (kWh)

Elaborar e implantar o programa
de sustentabilidade institucional
que garanta redução no
consumo de energia elétrica,
água, papel e resíduos sólidos,
até o ano de 2018.

Gráﬁco 5.33: Resultado de consumo de água (m³)

exigência legal quanto à origem da madeira e certiﬁcado de
procedência da madeira - DOF (emitido pelo IBAMA).

de 02 outubro de 2015 do IFMA, estando o planejamento das

Meta

O abastecimento de água, em sua maior parte, é provido por
poços artesianos perfurados nas próprias unidades. A tabela 02
demonstra os indicadores de consumo no ano de 2018.

Indicadores
Energia elétrica
Água
Papel
Plásticos e outros resíduos

Figura 5.4: Critério de sustentabilidade ambiental
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Uma das ações de redução de resíduos consistiu na aquisição
de copos de papel, que possuem menor impacto para o ambiente,
se comparados aos copos de plástico. No IFMA, a maioria dos
servidores usam recipientes individuais (tipo squeeze, copos e
canecas). Para os visitantes são disponibilizados copos de vidros.
Algumas unidades ﬁzeram a aquisição de copos de papel
descartáveis, totalizando 15400 unidades. Essa medida ajuda a
manter a qualidade de vida das pessoas e ao mesmo tempo
protege o meio ambiente, tendo em vista que esse tipo de copo
possui um menor tempo de decomposição na natureza, algo em
torno de 18 meses.

6. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Declaração do Contador
A Coordenação de contabilidade compõe a estrutura do
Instituto Federal do Maranhão exercendo a competência de
seccional da contabilidade do órgão perante as demais unidades
gestoras. É subordinada à setorial de contabilidade do Ministério
da Educação.
Dessa forma, o escopo da declaração leva em conta as
demonstrações contábeis consolidas do Instituto Federal do
Maranhão, tendo como base as seguintes unidades
administrativas:
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IFMA

A conformidade das demonstrações contábeis é registrada pela
Coordenadoria de Contabilidade – CCONT, localizada na sede
administrativa (Reitoria), e obedece aos procedimentos descritos
no manual SIAFI. É um processo que visa assegurar a integridade,
ﬁdedignidade e a conﬁabilidade das informações constantes no
SIAFI – Sistema integrado de administração ﬁnanceira, sistema do
governo federal, onde são executados e registrados os atos e fatos
da gestão orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial da entidade.
As demonstrações contábeis da UPC são as seguintes:
• Balanço patrimonial – evidencia ativos e passivos
• Balanço Orçamentário – traz informações do orçamento
aprovado em confronto com a execução, isto é, receita prevista

versus arrecadada e despesa autorizada versus a executada;
• Balanço ﬁnanceiro e Demonstrações do Fluxo de Caixa –
demonstram o ﬂuxo ﬁnanceiro do órgão no período, isto é, as
entradas de recursos em confronto com as saídas.
• Demonstração das Variações Patrimoniais – onde é apurado o
resultado patrimonial do período, evidenciando o confronto das
variações aumentativas (receitas) com as variações diminutivas
(despesas)
• Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – divulga as
variações no patrimônio líquido, bem como, a sua evolução no
período.
Ressalvas
• Saldo de bens móveis incompatível com o sistema de controle
patrimonial – SUAP, o qual apresenta, de forma geral, uma
diferença de um pouco mais de 80 milhões de bens móveis
(consolidado), incluindo respectivas depreciações.

bastante adiantados no tocante à conciliação contábil de bens, mas
sentem diﬁculdades no avanço de tais ações porque como o SUAP
não é integrado com o SIAFI, o cadastro dos empenhos é feito
manualmente.
Portanto, mesmo com algumas melhorias ocorridas no controle
desses bens, acrescenta-se a necessidade perene de se efetuar
correta apuração do valor total desses custos, considerando ser a
depreciação um valor de forte impacto na gestão da UPC, em
detrimento do volume de bens móveis existentes.
• Saldo de bens de estoque (consolidado) incompatíveis com o SIAFI.
Em virtude destes serem avaliados pelo custo de aquisição, ao
invés do custo médio ponderado, conforme MCASP – Manual de
Contabilidade Aplicado ao Setor Público.
Portanto, o seu valor não obedece aos normativos e práticas
contábeis adotadas pelo setor público.
Somado a isso, há ausência de inventários periódicos, falta de
conciliações contábeis regulares de unidades gestoras, tais como,
Campi Pinheiro, Buriticupu, Codó, São Raimundo das Mangabeiras,
Bacabal, Caxias, Pedreiras e São José de Ribamar. Ao ﬁnal de 2018,
a diferença entre os sistemas chegou a mais de R$325 mil.

Além da ausência de conciliações e de inventários
permanentes/periódicos, referida restrição se deve ao fato de a
maioria das unidades gestoras não utilizarem a base de dados do
SUAP (sistema de controle patrimonial desenvolvido em parceria
com IFRN). Isto se deve tanto pela falta de conﬁabilidade/
ﬁdedignidade dos dados que mudam com as recorrentes
atualizações, quanto pela ausência de total integração desse
sistema com SIAFI.
Entretanto, algumas unidades gestoras vem utilizando a base de
dados do SIAFI, tais como, os campi Açailândia, Centro Histórico,
Grajaú e Viana, fato que evidencia a existência de registros de
depreciação. Outras unidades também estão com trabalhos

• Aos registros de conformidade de gestão, haja vista que a maioria
dos gestores da UPC não efetua, de forma constante e regular, o
acompanhamento das fases da despesa analisando a consistência
dos atos de gestão praticados em processos da UPC. A falta deste
registro é detectada diariamente na maioria das unidades gestoras.
• Bens móveis a classiﬁcar no valor de R$50 mil, referente a auxílio
pesquisador para desenvolvimento do projeto estratégico “Fábrica
de Inovação: laboratório itinerante para projeto de Planejamento
de Desenvolvimento Institucional”, processo nº
23249.030936/2018-95. Tais recursos encontram-se pendentes de
prestação de contas até a presente data.
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Declaração

Demonstração das variações Patrimoniais

Portanto, realizada as considerações, declaro que as informações
constantes das demonstrações: Balanço Patrimonial, Demonstração das
Variações Patrimoniais, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro,
Demonstração do Fluxo de Caixa e Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido, regidos pela Lei nº 4.320/1964, pelas Normas Brasileiras
Técnicas de Contabilidade do Setor Público e pelo Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público, relativos ao exercício 2018, reﬂetem nos seus
aspectos mais relevantes a situação orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, exceto no tocante às
ressalvas apontadas.
São Luís (MA), 19 de fevereiro de 2019.

Leila Maria dos Passos Ribeiro Melo
CRC nº8.641/O-3
Contadora responsável pela Coordenadoria de
Contabilidade do IFMA

Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial da UPC reﬂete a situação ﬁnanceira e
patrimonial da autarquia. No Ativo as contas são elencadas em
ordem decrescente de liquidez, e no Passivo em ordem
decrescente de exigibilidade. Ressalta-se, contudo, que em ambos
os lados, a sua disposição está em conformidade com o Plano de
Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

Os ativos compreendem os saldos de recursos ﬁnanceiros e
patrimoniais controlados pela UPC, com capacidade de geração de
benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços, ao passo
que os passivos compreendem os saldos de suas obrigações
presentes, decorrentes de eventos passados e com alta
probabilidade de desembolso futuro. O ativo total da UPC é de R$
457 milhões. Maior relevância do ativo circulante é destacada ao
caixa e equivalentes de caixa com 44 milhões; quanto ao grupo do
ativo não circulante, destaca-se o imobilizado da UPC com R$ 408
milhões. É composto de bens móveis, imóveis e intangíveis. Já o
passivo total de 45 milhões é composto, em sua maioria, por
compromissos a curto prazo com fornecedores, obrigações de
pessoal e ﬁscais. O patrimônio líquido (PL) representa a diferença
entre o total dos ativos e o total dos passivos, sendo uma
importante referência sobre a situação ﬁnanceira de qualquer
entidade. Ao longo dos exercícios, a UPC vem apresentando
resultados acumulados positivos, face ao grande investimento em
bens móveis e imóveis, fruto da execução dos projetos de
expansão da rede federal.
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A DVP é uma demonstração dinâmica que evidencia as
evoluções patrimoniais ocorridas no órgão. É composta de
variações aumentativas (receitas) e variações diminutivas
(despesas). Na apuração do resultado patrimonial há confronto
entre tais variações.
Em 2018, o resultado patrimonial apurado foi superavitário, da
ordem de R$ 16,8 milhões, isto é, as receitas superaram as despesas.
No entanto, houve diminuição deste resultado em 3,14 milhões,
em razão do déﬁcit orçamentário do exercício anterior ter sido
absorvido, na sua totalidade, em 2018. A maioria das variações
aumentativas decorrem de transferências e delegações recebidas
para execução da despesa.

• Principais acréscimos no resultado patrimonial por volume de recursos
- Transferências e delegações recebidas – aporte de R$ 704,8 milhões;
- Despesas com pessoal e encargos – menos R$ 445,2 milhões;

- Transferências e delegações concedidas – menos R$ 98 milhões;
- Uso de bens e consumo de capital ﬁxo – menos R$ 89,8 milhões.

Em 2018, o IFMA pagou cerca de 61% dos restos a pagar
inscritos de exercícios anteriores e efetuou cancelamentos da
ordem de 5,76% destas inscrições.

Balanço Financeiro

Balanço Orçamentário
O Balanço Orçamentário é um demonstrativo que evidencia os tipos de receitas e despesas elencadas na Lei Orçamentária Anual. As receitas
são analisadas sob a ótica das atualizações posteriores a edição da LOA, realizações e efetiva arrecadação; Já as despesas, quanto a sua
realização e efetivo empenho no exercício 2018.
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Demonstrações dos fluxos de caixa

As principais origens das alterações na situação líquida do IFMA
vêm do superávit patrimonial do exercício, equivalente a R$16,8
milhões, já evidenciado no demonstrativo das variações
patrimoniais do órgão, onde se pode constatar que as receitas
patrimoniais superaram as despesas. Já com relação ao decréscimo
patrimonial de R$ 462,5 mil, este decorre de ajustes de exercícios
anteriores realizados para amortização da licença de software Kaspersky, adquirido em 2015.

Base de Preparação das Demonstrações e das
Práticas Contábeis adotadas

O ﬂuxo de caixa do IFMA do ﬁnal do exercício de 2018 em relação
a 2017 teve um acréscimo de um pouco mais de R$ 40 milhões.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio
Líquido

As Demonstrações Contábeis da União (DCON) são elaboradas em
consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, do
Decreto-Lei nº 200/1967, do Decreto nº 93.872/1986, da Lei nº
10.180/2001 e da Lei Complementar nº 101/2000. Abrangem,
também, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor
Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e o
Manual SIAFI.
As estruturas e a composição das DCON estão de acordo com as
bases propostas pelas práticas contábeis brasileiras (doravante
modelo PCASP) e são compostas por:
I. Balanço Patrimonial (BP);
II. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
III. Balanço Orçamentário (BO);
IV. Balanço Financeiro (BF);
V. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);
VII. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; e
VII. Notas Explicativas.

Resumo dos Principais critérios adotados pelo
Órgão
Moeda funcional - A moeda funcional é o Real.
Caixa e equivalentes de caixa - Incluem dinheiro em caixa, conta
única, demais depósitos bancários e aplicações de liquidez
imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de
custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos
auferidos até a data das demonstrações contábeis.
Estoques - O método requerido pelo manual de contabilidade –
MCASP, para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o
custo médio ponderado. No entanto, diante da impossibilidade de
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aplicação desse método pelo uso de sistema patrimonial
desenvolvido pelo IFMA em parceria com o Instituto Federal do Rio
Grande do Norte – IFRN, o estoque é mensurado pelo custo de
aquisição.
Ativo realizável a longo prazo - Compreendem os direitos a receber
a longo prazo principalmente com: (i) créditos tributários; (ii)
créditos não tributários; (iii) dívida ativa; (iv) empréstimos e
ﬁnanciamentos concedidos; (v) investimentos temporários; e (vi)
estoques. Os valores são avaliados e mensurados pelo valor original
e, quando aplicáveis, são acrescidos das atualizações e correções
monetárias, de acordo com as taxas especiﬁcadas nas respectivas
operações.
Imobilizado - O imobilizado é composto pelos bens móveis e
imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição,
construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ﬁcam
sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem
vida útil deﬁnida), bem como à redução ao valor recuperável e à
reavaliação.
Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são
incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos
aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios
econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles
são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais
diminutivas do período.
Intangível - Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos,
destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com
essa ﬁnalidade, são mensurados ou avaliados com base no valor de
aquisição ou de produção, deduzido o saldo da respectiva conta de
amortização acumulada (quando tiverem vida útil deﬁnida) e o
montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham
sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável
(impairment).
Reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, amortização e
exaustão - Os procedimentos para registro da reavaliação, redução
a valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão na
Administração Pública Direta da União, suas autarquias e
fundações, tem como base legal a Lei nº 4.320/64, a LC nº
101/2000, as NBC TSP, o MCASP e a Lei nº 10.180/2001. Os
procedimentos contábeis estão descritos, de maneira mais
detalhada, no Manual SIAFI Web, Macrofunção 020330, disponível
no sítio da STN/MF e na Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014.

Reavaliação
Segundo a Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014, os valores dos
bens imóveis de uso especial da União, autarquias e fundações
públicas federais deverão ser reavaliados, aqueles nos quais seja
aplicado, a título de benfeitoria, valor percentual igual ou superior
ao estipulado pela SPU; houver alteração de área construída,
independentemente do valor investido; seja comprovada a
ocorrência de quaisquer sinistros, tais como incêndio,
desmoronamento, desabamento, arruinamento, dentre outros. Os
valores são atualizados sistemicamente, a cada ano, na data base
de 31 de dezembro, independentemente da classiﬁcação,
considerando os parâmetros e características especíﬁcas dos
imóveis e preços unitários regionais, atualizados periodicamente.
Redução ao valor recuperável
A entidade, até o presente momento, ainda não efetuou
avaliação para redução de ativo. No entanto reconhece que, caso
haja indício de sua provável redução, deverá estimar o valor da
perda por meio de testes de recuperabilidade. A metodologia de
avaliação dessa indicação de redução ao valor recuperável, bem
como a mensuração do valor seguem as orientações do MCASP
(Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais) e estão descritas
de forma mais detalhada no Manual SIAFI Web, Macrofunção
020330, disponível no sítio da STN/MF (www.tesouro.gov.br). As
perdas por irrecuperabilidade devem ser reconhecidas como
ajustes de exercícios anteriores, efetuando lançamentos cuja
contrapartida direta é o patrimônio líquido. Após a adoção inicial, a
perda por irrecuperabilidade do ativo é reconhecida no resultado
patrimonial, podendo ter como contrapartida diretamente o bem
ou uma conta retiﬁcadora. Depois do reconhecimento de uma
perda por irrecuperabilidade, a variação patrimonial diminutiva de
depreciação, amortização ou exaustão do ativo é ajustada para
alocar o valor contábil revisado do ativo, menos seu valor residual.
Depreciação
A base de cálculo para a depreciação, a amortização e a
exaustão é o custo do ativo imobilizado, compreendendo tanto os
custos diretos como os indiretos. O método de cálculo dos
encargos de depreciação aplicável é o das quotas constantes.
Como regra geral a depreciação dos bens móveis deve ser iniciada
a partir do primeiro dia do mês seguinte à data da colocação do
bem em utilização. Porém, quando o valor do bem adquirido e o
valor da depreciação no primeiro mês sejam relevantes, admite-se,
em caráter de exceção, o cômputo da depreciação em fração
menor do que um mês.

As informações da depreciação dos bens móveis do Ministério
da Fazenda são apuradas pelo Sistema uniﬁcado de Administração
patrimonial (SUAP), que utiliza como regra de cálculo os seguintes
parâmetros: Método das cotas constantes a partir da utilização da
tabela deﬁnida pela Coordenação-Geral de Contabilidade CCONT/SUCON/STN/MF, constante no Manual SIAFI, Assunto
020330 Depreciação, Amortização e Exaustão na Administração
Direta da União, Autarquias e Fundações;
Depreciação de bens imóveis cadastrados no SPIUnet - O valor
depreciado dos bens imóveis da União, das autarquias e das
fundações públicas federais é apurado mensal e automaticamente
pelo sistema SPIUnet sobre o valor depreciável da acessão,
utilizando-se, para tanto, o Método da Parábola de Kuentzle, e a
depreciação será iniciada no mesmo dia em que o bem for
colocado em condições de uso.
A vida útil será deﬁnida com base no laudo de avaliação especíﬁca
ou, na sua ausência, por parâmetros predeﬁnidos pela Secretaria
de Patrimônio da União (SPU) segundo a natureza e as
características dos bens imóveis. Nos casos de bens reavaliados,
independentemente do fundamento, a depreciação acumulada
deve ser zerada e reiniciada a partir do novo valor.
Passivos Circulantes e Não circulantes - As obrigações da União são
evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos,
quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações
monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações
contábeis.
Os passivos circulantes e não circulantes apresentam a seguinte
divisão: (i) obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais; (ii)
fornecedores e contas a pagar; (iii) obrigações ﬁscais; (iv) demais
obrigações a curto prazo e, no passivo não circulante as obrigações
trabalhistas e previdenciárias a longo prazo.
Apuração do resultado - No modelo de contabilidade aplicada ao
setor público, é possível a apuração dos seguintes resultados:
I. Patrimonial;
II. Orçamentário; e
III. Financeiro.
A apuração do resultado patrimonial é obtida pelo confronto das
variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações
patrimoniais diminutivas (VPD). As VPAs são reconhecidas quando
for provável que benefícios econômicos ﬂuirão para União e quando
puderem ser mensuradas conﬁavelmente, utilizando-se a lógica do
regime de competência. A exceção se refere às receitas tributárias e
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às transferências recebidas, que seguem a lógica do regime de
caixa, o que é permitido de acordo com o modelo PCASP.
Já as VPDs são reconhecidas quando for provável que ocorrerá
decréscimos nos benefícios econômicos para a União, implicando
em saída de recursos ou em redução de ativos ou na assunção de
passivos, seguindo a lógica do regime de competência. A exceção
se refere às despesas oriundas da restituição de receitas tributárias
e às transferências concedidas, que seguem a lógica do regime de
caixa, o que é permitido de acordo com o modelo PCASP.
A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas
de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a
apuração, o resultado é transferido para conta de Superávit/Déﬁcit
do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é
apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais.
O regime orçamentário da União segue o descrito no art. 35 da Lei
nº 4.320/1964. Desse modo, pertencem ao exercício ﬁnanceiro as
receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente
empenhadas. O resultado orçamentário representa o confronto
entre as receitas orçamentárias realizadas e as despesas
orçamentárias empenhadas. O superávit/deﬁcit é apresentado
diretamente no Balanço Orçamentário.
Por ﬁm, O resultado ﬁnanceiro representa o confronto entre
ingressos e dispêndios, orçamentários e extraorçamentários, que
ocorreram durante o exercício e alteraram as disponibilidades da
União. No Balanço Financeiro, é possível identiﬁcar a apuração do
resultado ﬁnanceiro. Em função das particularidades da União, pela
observância do princípio de caixa único, é possível, também, veriﬁcar
o resultado ﬁnanceiro na Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Nota 01 – Caixa e Equivalentes de Caixa

Bens móveis

Tais valores representam o caixa existente na conta “limite de
saque” com vinculação e ordem de pagamento, em moeda
nacional, nas mais várias fontes de receitas, e decorrem para os
quais não haja restrições para uso imediato.
Esse título se subdivide em Caixa e Equivalentes em Moeda
Nacional. Conforme evidenciado na tabela abaixo, os valores
relativos ao caixa da UPC tiveram um acréscimo ao ﬁnal do
exercício de 9,66% em relação ao exercício anterior.

O seu acréscimo em relação a 2017 justiﬁca-se pelo
recebimento de recursos para pagamento de obrigações de
pessoal e encargos, as quais são registradas em dezembro.

Nota 02 – Imobilizado

Ao ﬁnal de 2018 este grupo de ativo continua sendo o de maior
representatividade patrimonial e contábil do órgão, haja vista que o
ativo não circulante equivale a 89,27% do ativo total.
Logo, em termos patrimoniais e contábeis é considerado o item
de maior relevância do órgão, formado por bens móveis e imóveis,
necessários ao bom andamento das atividades ﬁm (ensino,
pesquisa e extensão) e meio (administrativas), sem os quais a
missão educacional da UPC não seria possível.

Os bens móveis de todas as Unidades gestoras da UPC são
registrados no Sistema de Administração Patrimonial (SUAP), incluindo
compras, transferências, doações. No entanto, cabe informar que tal
sistema ainda não se encontra integrado com o SIAFI.
Devido a essa não integração, muitos registros, principalmente de
empenhos, ainda são efetuados manualmente. Em consequência, a
sua base de informações não é ﬁdedigna, estando sujeito a riscos
decorrentes de erros, os quais ocorrem com relativa frequência.
Diante da situação apresentada, informa-se a necessidade de o
órgão adotar medidas que visem efetuar urgente a integração desse
sistema com o SIAFI, para que possa melhor controlar o seu
patrimônio, ou então adote um novo sistema, a exemplo do SIADS,
conforme proposto pela coordenação de contabilidade por meio do
processo nº 23249.056291/2018-11.
Ademais, apesar das diﬁculdades apontadas, os registros de
depreciação/amortização de bens móveis e intangíveis, em relação
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ao exercício de 2017, obtiveram um acréscimo considerável.
No tocante aos bens imóveis o registro da depreciação é
realizado por meio do sistema Spiunet. Os imóveis de uso especial
são controlados pelo Sistema de Gerenciamento do Patrimônio
Imobiliário de Uso Especial da União (SPIUnet), sob a gestão da
Secretaria de Patrimônio da União do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão (SPU/MP).
Importante enfatizar que os bens imóveis compõe a maioria do
imobilizado, isto é, representam 56,07 % do ativo total do órgão,
distribuído entre prédios/edifícios/terrenos, que estão disponíveis
para as atividades educacionais e administrativas.

Bens Imóveis – Composição

Bens de Uso Especial registrados no Spiunet–
Composição

Nota 05 – VPA – Transferências e Delegações
Recebidas e Concedidas

Nota 03 – Passivo – Obrigações trabalhistas, previd.
e assistenciais

As transferências e delegações recebidas representam a maior
fatia de receitas, 90,54%, e são formadas pelos repasses e
sub-repasses recebidos ao ﬁnal do exercício.

• Principais acréscimos:
De Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais, com
7,64% do total do passivo;
Demais obrigações a curto prazo, com 1,22%; e
Fornecedores, com 1%.

Logo, a principal obrigação de curto prazo refere-se à
apropriação da folha de pagamento, registrada em dez/2018.
Em relação as demais obrigações a curto prazo, houve em 2018 os
seguintes registros:

Nota 04 – Patrimônio líquido – Resultados
acumulados

A partir desse gráﬁco constata-se que as transferências e
delegações recebidas representam a maior fonte de recurso do
órgão, e fazendo um comparativo entre os exercícios 2017 e 2018,
observa-se ainda que houve uma variação positiva de 3,45%.
As maiores variações são decorrentes de receitas com valorização
e ganhos com ativos/desincorporação de passivos, que em 2018 foi
superior a 2017.
As transferências concedidas, representam aproximadamente
R$98,06 milhões de recursos que são transferidos por meio de
sub-repasses da Reitoria às unidades gestoras desse órgão
(liberação de ﬁnanceiro), incluindo transferências para execução de
restos a pagar das unidades, etc. Estas operações decorrem das
atividades operacionais da UPC.
Composição das transferências e Delegações Concedidas

Conforme já evidenciado, em 2018 foram realizados
lançamentos de “Ajustes de Exercícios Anteriores”, os quais não
possuem razoável representatividade diante do resultado do
exercício de 2018, incorporado a conta de resultados acumulados.
Este resultado positivo, da ordem de R$ 16,8 milhões (4,14% AH)
em relação a 2017, refere-se ao superávit patrimonial, e representa
a superação das receitas patrimoniais em relação às despesas.
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Nota 06 – VPA - Reavaliação e incorporação de
ativos.
Os acréscimos obtidos com a valorização e ganhos com ativos
registrados em 2018 se referem a reavaliação de ativos. Um
montante aproximado de 64,1 milhões se referem ao cadastro de
bens imóveis ocorridos em 2018, que foram registrados no Spiunet.
Em seguida, ao acréscimo na incorporação de ativos.

• Ao aumento de VPAs referentes a reavaliação de ativos – atualização de bens imóveis em mais de 64 milhões (tabela 13), incorporação de
ativos em mais de 7 milhões decorrentes de registros no Spiunet de obras já executadas das UGs de Barreirinhas, Zé Doca e Imperatriz, e de
baixa de saldos alongados e irrisórios de passivo no valor de R$ 801,61 reais.

Nota 07 – VPD – Pessoal e Encargos
Quanto às variações diminutivas as despesas de pessoal e encargos representaram 57,20% do total das despesas da UPC ao ﬁnal de 2018.
Aproximadamente 45% são gastos com remuneração, 8,88% de encargos previdenciários e 3,33% são destinados ao pagamento de benefícios
como auxílio alimentação, transporte, creche e demais vantagens destinados a servidores públicos.

As maiores variações diminutivas decorrem das despesas de pessoal e encargos (remuneração), seguidas das desincorporações de ativos,
transferências e delegações concedidas e nas despesas de uso de bens, serviços e consumo.
Em relação ao ano de 2017, houve aumento de quase R$29 milhões nos gastos com remuneração e os mesmos representam quase 45%
do total das despesas do órgão em 2018.

Nota 08 – Resultado Patrimonial
A DVP é uma demonstração dinâmica que evidencia as evoluções patrimoniais ocorridas no órgão. São compostas de variações
aumentativas (receitas) e variações diminutivas (despesas).

Para melhor compreensão, apresentamos as ﬁguras acima com
a evolução das variações patrimoniais aumentativas entre os
exercícios de 2017 e 2018.
Em resumo, destacamos que as maiores variações ocorridas se
devem:
• Ao aumento no recebimento de transferências
intragovernamentais, que correspondem a maior variação
patrimonial;
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Variações Patrimoniais Aumentativas x Variações Patrimoniais
Diminutivas

arrecadação, uma vez que se atingiu 82,11% de receitas previstas, inicialmente. Assim, evidencia-se que a execução de despesas ocorre em
ritmo superior ao da realização de receitas. Esses dois eventos simultâneos resultam em déﬁcit orçamentário da ordem de R$ 614,3 milhões.
Ademais, quando observamos o comportamento de dotações e empenhos entre os anos de 2017 e 2018, observamos que as despesas
empenhadas vêm sempre ultrapassando as dotações iniciais/atualizadas.
A seguir, informamos a composição das receitas correntes, considerando sua previsão e realização em 2017 e 2018. É de se notar que sua
totalidade é composta de receitas correntes distribuídas entre receitas patrimoniais, agropecuárias, de serviços e outras receitas correntes.

Observa-se, na tabela acima, que o resultado patrimonial
apurado em 31/12/2018 foi superavitário em R$ 16,8 milhões, em
relação às despesas incorridas. Dessa forma, as receitas superaram
as despesas de 2018 em 2,16% (AV). No entanto, houve diminuição
deste resultado em 3,14 milhões, em razão de o déﬁcit de 2017 ter
sido absorvido na sua totalidade em 2018.

Nota 09 – Resultado Orçamentário
O resultado orçamentário origina-se a partir do confronto entre
as receitas arrecadadas e as despesas legalmente empenhadas no
período, tendo em vista critério estabelecido pelo Art. 35 da Lei nº
4.320, de 17 de março de 1964.
Ao ﬁnal do quarto trimestre de 2018 as receitas realizadas
somaram a quantia aproximada de R$2,28 milhões, enquanto que
as despesas empenhadas, aproximadamente R$ 616,6 milhões,
fato esse que gerou um déﬁcit orçamentário da ordem de
R$614,36 milhões que foram reﬁnanciados pelo governo.
Receitas e Despesas

De forma geral, o exercício de 2018 registrou acréscimo na realização de receitas, da ordem de 52,27% em relação a 2017.
No entanto, quando comparamos a maior receita – arrecadação de inscrições em concursos e seletivos do órgão –, observa-se que apesar
da arrecadação ser superior em mais de 155% em relação a 2017, houve frustação dessa arrecadação em 2018, pois sua previsão foi superior à
arrecadação.
Quanto às despesas, no geral a emissão de empenhos no órgão atingiu 96,50% da dotação atualizada de 541,38 milhões. A partir do quadro
a seguir, temos a composição das despesas orçamentárias do órgão considerando sua dotação inicial, empenho e pagamento. Observa-se que
a maioria das despesas são correntes, 96,11%.
O empenho com investimentos representa apenas 3,89% das despesas do órgão, ao ﬁnal do exercício de 2018.

De acordo com informações extraídas do Balanço
Orçamentário, a execução das despesas empenhadas, liquidadas e
pagas até o quarto trimestre de 2018 ultrapassou em 2,47% (tabela
acima) a dotação atualizada para o exercício, enquanto que na
realização das receitas do mesmo período houve frustação na
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As despesas com pessoal ao ﬁnal do exercício representam a maioria das despesas correntes, 74,81% (AV), enquanto que as despesas de
capital com investimentos apenas 3,89%. Ressalta-se ainda, que as despesas correntes empenhadas além de ultrapassarem a dotação, também
ultrapassaram os valores empenhados em 2017.

Nota 10 - Restos a Pagar
Quanto à execução de restos a pagar não processados e processados de exercícios anteriores a 2018, o saldo de sua inscrição ao ﬁnal de
2018 chegou a mais de 15,4 milhões.

Do total de restos a pagar não processados inscritos em 2017 e em exercícios anteriores, 59,89% foram pagos em 2018, sendo que 6,16%
foram cancelados (despesas correntes e de capital). De acordo com a tabela 20 – Da execução orçamentária da despesa (acima), observa-se que
este percentual de execução guarda correspondência com a execução das despesas extraorçamentárias.
No entanto notamos, que ainda há um grande percentual de restos a pagar não processados de exercícios anteriores, os quais foram
reinscritos – algo em torno de 33%.

Nota 11 – Resultado Financeiro e Geração de Caixa e
Equivalentes de Caixa
Em comparação com o mesmo período de 2017, as receitas
orçamentárias (correntes) tiveram um aumento de 52,27%.
De igual maneira, as despesas em 2018 cresceram em 6,24%, em
relação ao último trimestre de 2017.
Entretanto, o resultado ﬁnanceiro em ambos os exercícios foi
deﬁcitário e, no corrente exercício, houve aumento deste déﬁcit em 6,12%.
Como se pode constatar nos demonstrativos anteriores o déﬁcit
orçamentário é ocasionado pelo aumento das despesas públicas
que são bem superiores aos valores arrecadados.
Por esta razão o aporte de transferências se faz necessário e no
último trimestre tiveram um aumento de 7,53% em relação a dez/2017.
Neste exercício somam 696,5 milhões.
Quanto aos pagamentos extraorçamentários, os mesmos
aumentaram em 14,12% em relação ao período anterior, chegando
a um valor superior a R$32 milhões.
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Embora as despesas orçamentárias pagas tenham superado as
receitas arrecadadas, vinculadas do órgão, foram os aportes de
transferências recebidas mais o recebimento de recursos
extraorçamentários que inﬂuenciaram no resultado positivo do
período. Estes aportes se devem ao reﬁnanciamento recebido para
pagamento das despesas.
Diante disso, houve ao ﬁnal do 4º trimestre de 2018 acréscimo de
recursos em caixa e equivalentes de caixa da ordem de 40,4
milhões, aproximadamente, em relação ao ﬁnal do exercício 2017,
chegando-se ao total de 44,2 milhões de disponibilidades na conta
de caixa – limite de saque a serem transferidos até então para o
exercício seguinte.
Ressalta-se, contudo, que no mesmo período (dez/2017) este
resultado fora de 3,8 milhões.

Nota 12 – Geração de Caixa e Equivalentes de Caixa

Assim, no quarto trimestre de 2018, os ingressos relacionados
às “Atividades Operacionais” somaram o aporte de R$ 60,7 milhões
de reais, com aumento de 308,8% em relação ao mesmo período
de 2017. Nota-se também que houve aumento nos desembolsos
em relação ao exercício anterior.
Para este trimestre o resultado da atividade operacional foi
superavitário, da ordem de R$ 15,77 milhões, sendo maior que o
apresentado em 2017.
Em relação ao ﬂuxo de caixa das “Atividades de Investimento”,
houve déﬁcit de R$ 20,35 milhões no quarto trimestre de 2018.
Este déﬁcit aumentou em relação ao exercício anterior que foi de
R$ 17,84 milhões, considerando que em ambos os períodos
inexistiram ingressos decorrentes das atividades de investimento,
conforme se evidencia na tabela a seguir:

Em função da adoção do Princípio da Unidade de Caixa, a
“Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa” é igual ao
“Resultado Financeiro”. No quarto trimestre de 2018, o resultado
apurado decorrente das atividades operacionais e de investimento
foi positivo em R$ 44,1 milhões de reais. No entanto, houve
absorção do déﬁcit de R$ 3,8 milhões do exercício anterior,
conforme tabela a seguir.

Não houve Fluxos de Caixa decorrentes das atividades de
ﬁnanciamento na UPC.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut

91

7. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
A seguir, o IFMA apresenta as informações não relacionados
com as demais seções do relatório, as quais a gestão institucional
considera relevante prestar os devidos esclarecimentos a
sociedade.

Determinação dos Temas para o Relatório
Integrado
Os temas a serem incluídos no Relatório Integrado do IFMA,
exercício 2018, foram determinados a partir dos Normativos Legais
do TCU e do Planejamento Estratégico da Instituição. Em sua quase
totalidade, as quantiﬁcações de informações foram extraídas de
sistemas oﬁciais do Governo Federal e de módulos próprios do
Sistema Uniﬁcado da administração Pública (SUAP), utilizado pela
gestão do IFMA. Os resultados da gestão foram avaliados em três
perspectivas: objetivos, metas e indicadores do Planejamento
Estratégico, Indicadores do Acórdão TCU No. 2.267/2015 e
resultados alcançados pelas unidades administrativas do IFMA,
com validação nas Reuniões de Avaliação da Estratégia (RAE), ver
detalhamento da ERA no link:
https://planejamentoestrategico.ifma.edu.br/avaliacao-estrategica/.

Resumo do processo para determinar a
materialidade das informações e descrição dos
limites do relato e de como esse limite foi
determinado.
A Figura 7.1 apresenta a forma como foi determinado as
informações, com a respectiva ordem lógica, para a construção do
Relatório Integrado de Gestão do IFMA, exercício 2018.

Figura 7.1: Processo para determinação da materialidade das informações e descrições dos limites do relato.
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Com base em estudos para se determinar aspectos
quantitativos e qualitativos das informações envolvendos as
Unidades do IFMA, no qual se determinou o grau de importância
das informações a serem lançadas, como também nas orientações
da Cartilha do Relatório de Gestão na forma de Relato Integradio
emitida pelo TCU, a Comissão de Elaboração da Prestação de
Contas do IFMA determinou limites para cada capítulo do Relato do
IFMA. Sendo assim, ﬁcou conﬁgurado:
Quadro 7.1: Limites para cada capítulo do Relato Integrado do IFMA

Quadro 7.2: Tratamento de determinação e recomendações do TCU - Gestão de Pessoas.

Caracterização da Determinação/Recomendação
Processo

Acórdão

Item

Data da Expedição

Data da Ciência

06/09/2018

20/09/2018

Acórdão Nº . 7.779/2014-TCU 2ª Câmara

9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3,
9.3.4, 9.3.5, 9.3.6, 9.4

b) TC 004.789/2006-0

Acórdão Nº . 8.993/2018-TCU 1ª Câmara

9.5.1, 9.5.2, 9.5.3

31/08/2018

20/09/2018

c) TC 015.523/2018-7

Acórdão Nº . 11.873/2018-TCU 1ª.Câmara

1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4

23/10/2018

07/11/2018

d) TC 030.541/2010-7

Acórdão Nº. 8.653/2018-TCU 2ª.Câmara

9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4

02/10/2018

17/10/2018

a) TC 007.149/2004-1

Órgão/Unidade/Subunidade Destinatária da Determinação/Recomendação
a) Diretoria de Gestão de Pessoas (DIGEPE) / Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PROPLADI) / Instituto Federal do Maranhão (IFMA) –
CNPJ 10.735.145/0001-94
b) Diretoria de Gestão de Pessoas (DIGEPE) / Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PROPLADI) / Instituto Federal do Maranhão (IFMA) –
CNPJ 10.735.145/0001-94
c) Diretoria de Gestão de Pessoas (DIGEPE) / Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PROPLADI) / Instituto Federal do Maranhão (IFMA) –
CNPJ 10.735.145/0001-94
d) Diretoria de Gestão de Pessoas (DIGEPE) / Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PROPLADI) / Instituto Federal do Maranhão (IFMA) –
CNPJ 10.735.145/0001-94
Descrição da Determinação/Recomendação
a) Acórdão considerou ilegal e recusou registro da aposentadoria. Determinou ao IFMA que cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado correspondentes aos percentuais de 3,17% e 28,86%, comunicando os interessados e emita novo ato livre das irregularidades apontadas submetendo ao TCU pelo Sistema de
Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões (SISAC).

Determinou-se ainda que, para maiores detalhamentos das
informações, sempre que possível, fosse feito links de conteúdos
suplementares, por tarde das unidades administrativas, com o
Portal do IFMA (https://portal.ifma.edu.br/) ou qualquer outro
mecanismo que facilite ao leitor do Relato, acesso a informação.

Tratamento de determinações e recomendações
A seguir, o IFMA apresenta o tratamento das determinações e
recomendações dos Órgãos de Controle Externo (TCU), Interno
(CGU) e da Unidade de Auditoria Interna (AUDINT), no exercício de
2018.
Tratamento de determinações e recomendações do TCU
Para coordenar os papéis dos atores envolvidos na gestão de
ﬁnanceiro e orçamentário identiﬁcado (conforme Quadro XX).

b) Acórdão considerou ilegal e negou registro da aposentadoria e determinou ao IFMA que cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado correspondentes
ao AGE, comunicando o interessado e emita novo ato livre das irregularidades apontadas submetendo ao TCU pelo Sistema de Apreciação e Registro de Atos de
Admissão e Concessões (SISAC).
c) Acórdão considerou ilegal e negou registro do ato de aposentadoria. Determinou ao IFMA que cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado correspondentes ao percentual de 3,17%, comunicando a interessada e emita novo ato livre das irregularidades apontadas submetendo ao TCU pelo Sistema de Apreciação
e Registro de Atos de Admissão e Concessões (SISAC).
d) Acórdão considerou ilegal e negou registro do ato de pensão. Determinou ao IFMA que cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado correspondentes
ao pagamento do AGE, comunicando a interessada e emita novo ato livre das irregularidades apontadas submetendo ao TCU pelo Sistema de Apreciação e
Registro de Atos de Admissão e Concessões (SISAC).
Justiﬁcativas do Não Cumprimento e Medidas Adotadas
b) Notiﬁcação dos interessados do teor do acórdão. Pedido de reexame negado. Cessado o pagamento impugnado por aquela Corte relativo ao percentual de
3,17%, e cobrado a reposição ao erário dos valores recebidos desse percentual desde a notiﬁcação da deliberação do TCU até o encerramento, que foi interrompido em cumprimento da decisão liminar proferida nos autos do processo nº 1007272-88.2018.4.01.3700/5ª Vara Federal Cível da SJMA.
c) Notiﬁcação da interessada do teor do acórdão. Impossibilidade de cumprimento do acórdão que considerou ilegal a inclusão do adicional de gestão educacional
(AGE) de que trata a Lei nº 9.640 de 1998 na base de cálculo da parcela de quintos incorporados, cuja parcela vem sendo paga em cumprimento a decisão judicial
proferida nos autos do processo nº 2002.37.00.003412-5/3ª Vara Federal –JFMA ainda pendente de decisão deﬁnitiva.
d) Notiﬁcação da interessada do teor do acórdão. Não houve interposição de pedido de reexame. Cessado o pagamento impugnado por aquela Corte relativo ao
percentual de 3,17%.

e) Notiﬁcação da interessada do teor do acórdão. Não houve interposição de pedido de reexame. Em fase de cumprimento do acórdão para a exclusão do adicional
de gestão educacional (AGE) de que trata a Lei nº 9.640 de 1998 na base de cálculo da parcela de quintos incorporados, cuja parcela vem sendo paga em cumprimento
a decisão judicial proferida nos autos do processo nº 2002.37.00.003412-5/3ª Vara Federal –JFMA ainda pendente de decisão deﬁnitiva, com tramitação para novo
parecer jurídico e posterior recadastramento no módulo A J do Sigepe, para encerrar o referido pagamento. Após, emitir novo ato, livre das irregularidades apontadas.
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Tratamento de recomendações da CGU
Implementação parcial das recomendações exaradas no
Relatório de Auditoria Anual de Contas - CGU nº: 201800580.

Quadro 7.3: Tratamento de determinações e recomendações do TCU – Área de Contratos, Riscos e Governança

Tratamento de recomendações da AUDINT
Durante o exercício de 2018, houveram aproximadamente 400
recomendações da Unidade de Auditoria Interna. Em termos
percentuais, 60% das recomendações foram plenamente
implementadas, 35% estão em fase de implementação e 5% não
implementadas.
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ANEXO

INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Maranhão

