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Competência do Ministério da 
Transparência, Fiscalização e Controle 

(MFTC)

 Assistir direta e imediatamente o Presidente da República no desempenho de suas atri-
buições, quanto aos assuntos e providências que, no âmbito do Poder Executivo, sejam atinen-
tes à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição, à pre-
venção e ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria e ao incremento da transparência 
da gestão no âmbito da administração pública federal.

Avaliação da Execução                        
de Programas de Governo

 Em atendimento ao disposto no art. 74 da Constituição Federal de 1988, a Secretaria 
Federal de Controle Interno - SFC realiza ações de controle com o objetivo de avaliar o cum-
primento das metas previstas no Plano Plurianual e a execução dos programas de governo e 
dos orçamentos da União.

A escolha do programa de governo para avaliação de sua execução se dá por um processo de 
hierarquização de todos os programas constantes da Lei Orçamentária Anual, utilizando-se 
para esse fim critérios de relevância, materialidade e criticidade. 

A partir de então, são geradas ações de controle com o fito de avaliar a efetiva aplicação dos 
recursos destinados ao cumprimento da finalidade constante da ação governamental.

As constatações identificadas nas ações de controle são consignadas em relatórios específicos 
que são encaminhados ao gestor do programa para conhecimento e implementação das medi-
das nele recomendadas.

Cada uma das medidas é acompanhada e monitorada pela SFC até a certificação de sua efetiva 
implementação.
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Sumário-Executivo 

Objetivo do Programa

 O Programa 2031 – Educação Profissional e Tecnológica - tem como objetivo expandir, 
interiorizar, democratizar e qualificar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica, 
considerando os arranjos produtivos, sociais, culturais, locais e regionais, a necessidade de am-
pliação das oportunidades educacionais dos trabalhadores e os interesses e necessidades das 
populações do campo, indígenas, quilombolas, afrodescendentes, das mulheres de baixa renda 
e das pessoas com deficiência.

Finalidade da Ação

 A Ação 20RL – Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tec-
nológica - tem como finalidade garantir a gestão e o funcionamento de Instituições Federais de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, proporcionando melhor aproveitamento do 
aluno e melhoria contínua de qualidade do ensino.

Como acontece

 Inserido no Programa 2031 – Educação Profissional e Tecnológica, Ação 20RL - Funcio-
namento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica, o tema sob análise 
contempla a avaliação da gestão, organização e resultados da atuação dos docentes da Rede 
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT) nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. Esse macroprocesso foi selecionado por estar estreitamente relacionado 
à atividade finalística da RFEPCT, tendo em vista a importância da atuação docente no atendi-
mento às demandas sociais vigentes e à produção e disseminação de conhecimentos necessá-
rios ao desenvolvimento econômico do País. 

Para fazer face às finalidades da RFEPCT, no contexto de criação da Rede Federal e dos Ins-
titutos Federais, a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC/MEC) assinou o 
Termo “Acordo de Metas e Compromissos” (TAM) com cada instituição federal no exercício de 
2009 para fins de estruturação, organização e atuação dos Institutos Federais. 

O TAM é um dos documentos organicamente articulados com a Lei de Reorganização da 
Rede Federal (Lei nº 11.892/2008), por meio do qual, as Instituições se comprometeram a 
cumprir integralmente o que foi acordado com o MEC e a fornecer informações sobre os 
resultados alcançados, desde 2013.
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Esse Termo contém 19 metas de curto (2013) e médio (2016) prazos, com validade estendida 
até 2022, entre as quais 3 metas foram selecionadas por estarem diretamente relacionadas ao 
tema sob análise, quais sejam: Meta 3 - Alunos matriculados em relação à força de trabalho; 
Meta 14 - Pesquisa e Inovação; e Meta 15 - Projetos de Ação Social. 

A seguir estão descritas as metas selecionadas:

Meta 3. Alunos matriculados em relação à força de trabalho 

Alcance da relação de 20 alunos regularmente matriculados nos cursos presenciais por professor 
considerando-se, para efeito deste Termo de Acordo de Metas e Compromissos, os alunos dos cursos 
técnicos de nível médio (integrado, concomitante e subsequente), PROEJA, cursos de graduação 
(CST, licenciatura, bacharelado), de pós-graduação (lato sensu e stricto sensu) e de Formação Inicial 
e Continuada, em relação a todo quadro de professores ativos na Instituição.

Para o cálculo desta relação, cada professor DE ou de 40 horas será contado como 01(um) professor 
e cada professor de 20 horas será contado como meio;

O número de alunos dos cursos de Formação Inicial e Continuada será corrigido pela multiplicação 
da carga horária semestral do curso, dividido por 400 horas.

Meta 14. Pesquisa e Inovação

Apresentação e desenvolvimento de, em média, pelo menos um projeto de pesquisa, inovação e/
ou desenvolvimento tecnológico por Campus, que reúna, preferencialmente professores e alunos de 
diferentes níveis de formação, em todos os Campus, até o início de 2011, e ampliação em pelo me-
nos 10% ao ano dessas atividades, em parceria com instituições públicas ou privadas que tenham 
interface de aplicação com interesse social.

Meta 15. Projetos de Ação Social

Apresentação e desenvolvimento de projetos de ação social, em média, de um em cada Campus, até 
o início de 2011; e ampliação dessas atividades em pelo menos 10% ao ano, pela implementação 
de projetos de ações inclusivas e de tecnologias sociais, preferencialmente, para populações e comu-
nidades em situação de risco, atendendo às áreas temáticas da extensão.

Ressalta-se que o CEFET-MG e o CEFET-RJ não aderiram ao TAM e que o Colégio Pedro II foi 
incorporado à RFEPCT após a celebração dos Termos.

Volume de recursos envolvidos

 De acordo com informações da SETEC, o quadro a seguir, extraído do Siape, demons-
tra a evolução do número de docentes efetivos nas Instituições da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica nos período de 2012 a 2014:
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Quadro 1 - Docentes efetivos nas Instituições da RFEPCT

COD CARGO 2012 2013 2014

004002 PROFESSOR DE 1 E 2 GRAUS 1 1 1

060001 PROFESSOR 3 GRAU 418 0 0

060011 PROFESSOR DE 1  E 2  GRAUS 49 43 40

702001 PROF DO ENSINO BASICO TEC TECNOLOGICO 23.329 131 1

704001 PROFESSOR DO ENSINO BASICO  
EX-TERRITORIO 3 0 0

705001 PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 0 404 388

707001 PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 0 25.883 30.384

709001 PROFESSOR DO ENSINO BASICO  
EX-TERRITORIO 0 1 1

TOTAL 23.800 26.463 30.815

Fonte: Nota Técnica Nº 50020/2015/CGDP/DDR/SETEC/SETEC, de 30/11/2015

Sobre o quantitativo de gastos com os docentes ativos da Rede Federal para o mesmo período, 
a SETEC apresentou o quadro a seguir sobre os gastos com pessoal ativo, tendo em vista a 
impossibilidade de informar os valores gastos exclusivamente com os docentes em atividade.

Quadro 2 – Despesas  com pessoal ativo nas Instituições da RFEPCT

Descrição 2012 2013 2014

Valor Liquidado* R$ 2.880.183.593,25 R$ 3.624.171.812,29 R$ 4.634.541.355,77

(*) Valores retirados do Siafi – Base 31/01 de cada exercício

Fonte: Nota Técnica Nº 50020/2015/CGDP/DDR/SETEC/SETEC, de 30/11/2015

Questões Estratégicas

 As ações de controle foram planejadas visando à  avaliação da gestão da atuação docen-
te quanto aos seguintes aspectos:

1. O modelo de gestão e organização das atividades docentes está alinhado às dire-
trizes do MEC?

1.1. A regulamentação das atividades docentes está de acordo com as diretrizes do MEC?

1.2. Os mecanismos de planejamento, monitoramento e avaliação das atividades docentes 
são eficazes?

1.3. Há publicidade dos horários das atividades acadêmicas dos docentes?

1.4. Os professores substitutos estão sendo contratados para atender as necessidades do instituto?

2. O professor está atuando em sala de aula nas horas dedicadas à interação com 
os alunos?
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3. Como ocorre a inserção de projetos de pesquisa, inovação e/ou desenvolvimento 
tecnológico nas atividades acadêmicas dos docentes?

3.1. Os professores estão desenvolvendo projetos de pesquisa, inovação e/ou desenvolvi-
mento tecnológico?

3.2. Os alunos participam dos projetos?

3.3. Instituições públicas e privadas atuam em parceria com os institutos no desenvolvimen-
to de projetos?

4. Como ocorre a inserção de projetos de extensão nas atividades acadêmicas dos 
docentes?

4.1. Os professores estão desenvolvendo projetos de extensão?

4.2. Os alunos participam dos projetos de extensão?

4.3. Populações e comunidades em situação de risco participam dos projetos de extensão?

Conclusões e Recomendações

 A apuração realizada teve como parâmetros as auditorias realizadas em 25 (vinte e cin-
co) Institutos, 2 (dois) CEFET’s e o Colégio Pedro II, totalizando 28 (vinte e oito) Instituições, 
abrangendo 22 (vinte e duas) Unidades da Federação. O resultado do presente trabalho foi 
realizado a partir da compilação dos dados das auditorias na gestão de 2013 e 2014, realizadas 
no período de 2013 a 2015, totalizando 50 trabalhos de auditoria, cujos relatórios estão publi-
cados no sítio eletrônico do Ministério.

A seguir são apresentadas as principais conclusões e recomendações para as questões e sub-
questões estratégicas.

1. O modelo de gestão e organização das atividades docentes está alinhado às dire-
trizes do MEC?

Sobre o atingimento da meta 13 “Alunos matriculados em relação à força de trabalho” (AFT), 
verificou-se que 18 (dezoito) Institutos não cumpriram a relação de 20 alunos por docente, 6 
(seis) atingiram a meta e em 4 (quatro) instituições não foi possível avaliar. Cumpre ressaltar 
que foram verificadas inconsistências dos dados relativos ao cálculo do indicador AFT em 15 
(quinze) Institutos auditados, fato que compromete a confiabilidade das informações apresen-
tadas e a análise quanto ao atingimento da referida Meta. 

Portanto, constatou-se a necessidade de padronizar a metodologia de cálculo do indicador 
“Alunos matriculados em relação à força de trabalho” Nesse sentido, verifica-se avanço a partir 
da regulamentação do conceito aluno-equivalente realizada por meio da Portaria MEC nº 818 e 
Portaria MEC/SETEC nº 25, ambas de 13/10/2015. Além disso, a SETEC informou na Reunião 
de Busca Conjunta de Soluções, realizada em 06/04/2016, a elaboração e publicação no sítio 
eletrônico do MEC do Manual para cálculo dos indicadores de gestão das Instituições da Rede 
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, de abril de 2016. 
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1.1. A regulamentação das atividades docentes está de acordo com as diretrizes do MEC?

A análise sobre o alinhamento da regulamentação das Instituições às diretrizes do Ministério da 
Educação baseou-se, especialmente, em verificar a regulamentação pelos Conselhos Superio-
res dos limites de carga horária semanal dos docentes e do processo de acompanhamento e 
avaliação das atividades docentes.

Verificou-se que em 25 (vinte e cinco) das 28 (vinte e oito) Instituições auditadas existe regula-
mentação estabelecendo a distribuição da carga horária semanal dos docentes aprovada pelo 
Conselho Superior, entretanto, os limites de carga horária em sala de aula não são padronizados.

Quanto à regulamentação estabelecendo o processo de acompanhamento e avaliação das ativi-
dades docentes, os trabalhos de auditoria permitiram identificar que, ainda que com diferentes 
denominações (Plano de Trabalho do Docente, Plano Individual de Trabalho, Plano de Ocupa-
ção Docente etc.), 24 (vinte e quatro) Instituições possuem previsão normativa de instrumento 
destinado ao planejamento e registro semestral das atividades docentes. No tocante aos re-
latórios que comprovam a realização das atividades planejadas, 22 (vinte e duas) Instituições 
possuem a obrigatoriedade de elaboração prevista em norma interna.

Em síntese, recomendou-se à SETEC prestar orientações para a RFEPCT no tocante à distri-
-buição da carga horária dos docentes, segundo a natureza e diversidade de encargos a eles 
consignados pela Lei nº 12.772/2012, bem como prestar orientações no sentido de formalizar 
instrumento de planejamento e comprovação das atividades docentes (planos e relatórios indi-
viduais de trabalho). Essas recomendações foram atendidas por meio da Portaria SETEC/MEC 
nº 17, de 11 de maio de 2016, que estabelece diretrizes gerais para a regulamentação das ativi-
dades docentes, no âmbito da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

1.2. Os mecanismos de planejamento, monitoramento e avaliação das atividades docentes 
são eficazes? 

Verificou-se que, das Instituições que possuem instrumento de planejamento (plano de trabalho 
individual do docente) previsto em regulamento interno, em 3 (três) esses planos são aplicados 
na prática e padronizados nos Campi. Da mesma forma, das Unidades que possuem relatório 
das atividades executadas pelos professores (relatório individual do docente) previstos em le-
gislação interna, em 3 (três) esses instrumentos de controle foram aplicados de forma efetiva.

A falta de utilização de instrumentos padronizados para o planejamento e comprovação das ati-
vidades desenvolvidas (plano e relatório individual de trabalho) demonstra deficiências nos con-
troles das atividades dos docentes. Verificou-se divergência entre as informações disponibilizadas, 
intempestividade ou não disponibilização de informações. Não foi identificado sistema informa-
tizado integrado que registre os dados de ensino, pesquisa e extensão nas Instituições auditadas. 

Na Reunião de Busca Conjunta de Soluções, realizada no dia 06/04/2016, a SETEC informou 
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que o Sistema de Gestão e Controle de Projetos e Bolsas (Sistema InovaIF) é a ferramenta 
utilizada pela SETEC/MEC para registro, acompanhamento, avaliação e auxílio à prestação de 
contas dos projetos e respectivas bolsas, no âmbito dos IFs. O citado sistema foi implantado 
em 2015 como uma versão de testes e oficializado em fevereiro de 2016, Oficio-Circular nº 
12/2016/DDR/SETEC-MEC, em atendimento à Portaria SETEC no. 58, de 21 de novembro de 
2014. Sobre os mecanismos de monitoramento das metas 3, 14 e 15 estabelecidas no TAM, 
não há o acompanhamento dessas metas em 14 (quatorze) das Instituições auditadas. 

Diante do exposto, recomendou-se à SETEC fomentar o desenvolvimento e implementação 
de sistema de informação pelas Instituições da Rede para o controle e a transparência da dis-
tribuição total da carga horária dos docentes da RFEPCT, e a implementação de sistema de 
informação pelas Instituições da Rede para o acompanhamento dos projetos de pesquisa e ino-
vação, dos projetos de extensão desenvolvidos por docentes da RFEPCT, que foram atendidas 
pela SETEC, por meio da Portaria nº 17, de 11 de maio de 2016.

Ademais, recomendou-se estabelecer rotina de verificação pela SETEC do cumprimento das 
metas 3, 14 e 15 pactuadas no TAM pela RFEPCT. 

1.3. Há publicidade dos horários das atividades acadêmicas dos docentes?

Sobre a divulgação das informações nos sites das Instituições, verificou-se desatualização, in-
completude e não padronização dessas informações pelos Campi. Os outros meios de publi-
cização das atividades dos docentes não representam necessariamente todas as atividades de 
pesquisa, extensão e ensino desenvolvidas nas Instituições. As falhas apresentadas nas Institui-
ções, portanto, demonstram fragilidades na transparência e publicidade das informações sobre 
as atividades dos docentes. Com o intuito de sanar/mitigar essas falhas, foram expedidas reco-
mendações específicas para os Institutos, as quais foram atendidas por meio da Portaria nº 17 
SETEC/MEC, de 11 de maio de 2016.

1.4. Os professores substitutos estão sendo contratados para atender as necessidades do instituto?

Em 22 (vinte e duas) Unidades, verificou-se que o número de professores substitutos não ul-
trapassou 20% do total de docentes efetivos em exercício na Instituição. Em 2 (dois) dos casos 
não há o cumprimento do limite estabelecido no art 2º, § 2º da Lei n.º 8.745/93.

Verificou-se a necessidade de elaboração de orientações que esclareçam e reforcem a me-
todologia de cálculo para a contratação de professores substitutos em observância à Lei nº 
8.745/93. Na Reunião de Busca Conjunta de Soluções, a SETEC informou o envio para a Rede 
da Nota Técnica nº 50, de 05/04/2016, acompanhada do Ofício-Circular nº 76/2014, que deta-
lha a orientação de cálculo para contratação de professores substitutos. 
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2. O professor está atuando em sala de aula nas horas dedicadas à interação com 
os alunos?

Os resultados obtidos demonstraram a existência de docentes que não cumprem o mínimo 
de 8 (oito) horas semanais de interação com os alunos em sala de aula em 16 (dezesseis) das 
Instituições auditadas, parâmetro definido pelo art. 57 da Lei nº 9.394/96, o qual define esse 
limite para as instituições públicas de educação superior.

Sobre o assunto, foi recomendado na questão 1.1: “Prestar orientações para a RFEPCT no 
tocante à distribuição da carga horária dos docentes, segundo a natureza e diversidade de en-
cargos a eles consignados pela Lei nº 12.772/2012.” Essa recomendação foi atendida por meio 
da Portaria nº 17, de 11/05/2016.

3. Como ocorre a inserção de projetos de pesquisa, inovação e/ou desenvolvimento 
tecnológico nas atividades acadêmicas dos docentes?

Segundo informação dos gestores, 16 (dezesseis) dos Institutos auditados atingiram a Meta 14, 
sendo que essa análise não foi possível para 6 (seis) Unidades. No entanto, em 1 (um) Instituto 
a informação sobre a meta foi considerada confiável e em 11 (onze) não foi possível avaliar 
com base na informação dos relatórios. Em 16 (dezesseis) Institutos as informações fornecidas 
pelo gestor sobre o quantitativo de projetos de pesquisa desenvolvidos não foram conside-
radas confiáveis devido a diversas falhas nos controles internos, em especial, divergências de 
informações disponibilizadas, o que está relacionado, em alguns casos, à inexistência de sistema 
informacional para registro, controle e extração de informações gerenciais. Os fatores apre-
sentados prejudicam a aferição quanto ao atingimento das metas.

4. Como ocorre a inserção de projetos de extensão nas atividades acadêmicas dos 
docentes?

Segundo informação dos gestores, 14 (quatorze) dos Institutos auditados atingiram a Meta 15, 
sendo que essa análise não foi possível para 6 (seis) unidades. No entanto, não foi possível ve-
rificar a veracidade das informações pelas razões apresentadas no tocante às falhas de controle 
identificadas. 

Quanto às questões de auditoria 3 e 4, recomendou-se à SETEC, na questão 1.2, fomentar o 
desenvolvimento e implementação de sistema de informação pelas Instituições da Rede que 
permita o acompanhamento, controle e divulgação dos projetos de extensão, pesquisa e ino-
vação desenvolvidos por docentes da RFEPCT o que foi atendido por meio da publicação da 
Portaria nº 17, de 11/05/2016.

Recomendou-se, ainda, estabelecer rotina de verificação pela SETEC do cumprimento das 
metas 3, 4 e 15 pactuadas no TAM pela RFEPCT.
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1. Introdução

 Embora a criação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológi-
ca (RFEPCT) e dos Institutos Federais tenha se iniciado em 2008 com o advento da Lei nº 
11.892/2008, a Rede é formada a partir da transformação das Escolas de Aprendizes e Artífices, 
evoluindo para Escolas Técnicas Federais e Centros Federais de Educação Tecnológica, passan-
do por um processo de transição de uma organização sobretudo dedicada ao ensino técnico 
para uma instituição com a prerrogativa adicional de oferecer cursos de nível superior e com 
a missão de atuar cada vez mais articulada com as demandas do seu território. A Rede atinge, 
dessa forma, um patamar de maior valorização e estímulo às ações de ensino, bem como de 
pesquisa e extensão, com um maior alcance social.

Com a publicação da citada Lei, as instituições federais de EPT passaram a ser conceituadas 
como instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, 
especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de 
ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas prá-
ticas pedagógicas. Nesse diapasão, elencaram-se finalidades comuns às instituições, principal-
mente aquelas voltadas para:

•	 a oferta de educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, 
formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores 
da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional; 

•	 a integração e verticalização da educação básica à educação profissional e educação 
superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão; 

•	 a oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos produ-
tivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das potencialidades 
de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal;

•	 o desenvolvimento de programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica;

•	 a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o 
desenvolvimento científico e tecnológico.

A Lei nº 11.892 estabelece, adicionalmente, os objetivos básicos da RFEPCT, quais sejam:

I - ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de 
cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da educação 
de jovens e adultos; 

II - ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivan-
do a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais, 
em todos os níveis de escolaridade, nas áreas da educação profissional e tecnológica;  
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III - realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e 
tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade; 

IV - desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da educação 
profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os segmentos sociais, e com 
ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos; 

V - estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à eman-
cipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional; e 

VI - ministrar em nível de educação superior: a) cursos superiores de tecnologia visando 
à formação de profissionais para os diferentes setores da economia; b) cursos de licencia-
tura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com vistas na formação de 
professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para 
a educação profissional; c) cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de 
profissionais para os diferentes setores da economia e áreas do conhecimento; d) cursos 
de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização, visando à formação de 
especialistas nas diferentes áreas do conhecimento; e e) cursos de pós-graduação stricto 
sensu de mestrado e doutorado, que contribuam para promover o estabelecimento de 
bases sólidas em educação, ciência e tecnologia, com vistas no processo de geração e ino-
vação tecnológica (Lei nº 11.892, de 29/12/2008).

Dessa forma, a RFEPCT se firmou como referência na modalidade de educação profissional e, 
nos últimos anos, tem passado por um processo de expansão, interiorização e democratização 
da oferta. Para gerir a Rede, definiu-se, por meio do Decreto nº 7.690/2012, como competên-
cia da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC/MEC), entre outras, propor 
critérios para a implementação de políticas e estratégias para o planejamento, a organização e 
o acompanhamento da gestão das instituições que compõem a rede federal de educação pro-
fissional e tecnológica; bem como realizar estudos com vistas à proposição de indicadores para 
avaliação de gestão no âmbito das instituições federais de educação profissional e tecnológica.

No contexto da Expansão da Rede, de acordo com o Relatório de Gestão 2014 da SETEC, 
no exercício de 2014, entraram em funcionamento 92 unidades de Institutos Federais, o que 
resultou na entrega, entre 2011 e 2014, do total de 208 novas unidades, perfazendo um total 
de 562 escolas em atividade. Com base nesses dados, houve o atingimento de 100% da meta 
prevista para o período. Conforme o citado Relatório, os investimentos na expansão e na Rede, 
desde 2011, foram de R$ 3,3 bilhões e, em 2014, alcançaram o valor de R$ 678 milhões.

A SETEC assinou o Termo “Acordo de Metas e Compromissos” (TAM) com cada Instituição 
Federal para fins de estruturação, organização e atuação dos Institutos Federais. Dentre as 
metas estabelecidas no TAM, foram selecionadas três para objeto de verificação neste trabalho, 
quais sejam: Meta 3 - Alunos matriculados em relação à força de trabalho; Meta 14 - Pesquisa 
e Inovação; e Meta 15 - Projetos de Ação Social.
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2. Objetivos e abordagem

 O objetivo do trabalho consiste em avaliar a gestão, a organização e os resultados das 
atividades de ensino, pesquisa, extensão dos docentes do ensino básico, técnico e tecnológi-
co das instituições federais de educação, com base nas diretrizes estabelecidas pelo Ministério 
da Educação e na legislação vigente, especificamente: Decreto nº 1.590, de 10/08/1995, Lei nº 
9.394, de 20/12/1996, Lei nº 10.973, de 2/12/2004, Lei nº 11.784, de 22/9/2008, Lei nº 11.892, 
de 29/12/2008, Termo “Acordo de Metas e Compromissos”/2009 (TAM), Lei nº 12.513, de 
26/10/2011, Lei nº 12.527, de 18/11/2011, Decreto nº 7.724, de 16/05/2012, Lei nº 12.677, de 
25/06/2012 e Resolução CNE nº 6, de 20/9/2012.

Para fazer face ao objetivo proposto, buscou-se responder as seguintes questões de auditoria: 

1. O modelo de gestão e organização das atividades docentes está alinhado às 
diretrizes do MEC?

1.1. A regulamentação das atividades docentes está de acordo com as diretrizes do MEC?

1.2. Os mecanismos de planejamento, monitoramento e avaliação das atividades docentes 
são eficazes?

1.3. Há publicidade dos horários das atividades acadêmicas dos docentes?

1.4. Os professores substitutos estão sendo contratados para atender as necessidades do 
instituto?

2. O professor está atuando em sala de aula nas horas dedicadas à interação com 
os alunos?

3. Como ocorre a inserção de projetos de pesquisa, inovação e/ou desenvolvimento 
tecnológico nas atividades acadêmicas dos docentes?

3.1. Os professores estão desenvolvendo projetos de pesquisa, inovação e/ou desenvolvi-
mento tecnológico?

3.2. Os alunos participam dos projetos?

3.3. Instituições públicas e privadas atuam em parceria com os institutos no desenvolvimen-
to de projetos?

4. Como ocorre a inserção de projetos de extensão nas atividades acadêmicas dos 
docentes?

4.1. Os professores estão desenvolvendo projetos de extensão?

4.2. Os alunos participam dos projetos de extensão?

4.3. Populações e comunidades em situação de risco participam dos projetos de extensão?
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Dessa forma, a abordagem adotada consistiu na verificação do atingimento de três metas do TAM 
acordadas entre a SETEC/MEC e cada Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, as 
quais foram selecionadas por estarem diretamente relacionadas ao objetivo do trabalho: Meta 3. 
“Alunos matriculados em relação à força de trabalho” (AFT), Meta 14. Pesquisa e Inovação e Meta 
15. Projetos de Ação Social.

A partir da compilação dos resultados das auditorias realizadas em 28 (vinte e oito) Instituições 
Federais, objetiva-se exarar recomendações para a SETEC/MEC, visando ao aperfeiçoamento da 
gestão e da organização das atividades docentes nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, tendo 
em vista as competências desse órgão estabelecidas por meio do Decreto nº 7.690/2012.

3. Escopo da avaliação

 A apuração foi realizada a partir das auditorias desenvolvidas em 25 (vinte e cinco) Ins-
titutos, 2 (dois) CEFET’s e o Colégio Pedro II, totalizando 28 (vinte e oito) Instituições, abran-
gendo 22 (vinte e duas) Unidades da Federação. O presente trabalho refere-se à compilação 
dos dados das auditorias na gestão de 2013 e 2014, realizadas no período de 2013 a 2015, 
totalizando 50 (cinquenta) trabalhos de auditoria, conforme evidenciado nos Anexos I e II.

Para a execução dos trabalhos, foram selecionados preferencialmente dois Campi de cada Ins-
tituto, segundo os seguintes parâmetros, cumulativos e previamente definidos:

•	 Campi com menor Indicador “Alunos Matriculados em relação à Força de Trabalho Do-
cente” (AFT) referente ao segundo semestre de 2014, apresentado em conformidade com 
o Termo de Acordo de Metas e Compromissos; e

•	 Campi inaugurados até 2011.

A metodologia aplicada consistiu em revisão da legislação que regulamenta as atividades docen-
tes; análises de documentos/informações fornecidas pelas Instituições; reuniões e entrevistas 
com os gestores da Pró-Reitoria dos Institutos e dos Campi selecionados, além de entrevistas 
com docentes, preferencialmente os que atendiam aos seguintes requisitos: menos de 10 (dez) 
horas semanais em sala de aula, não possuir função gratificada ou cargo comissionado e exercer 
atividade no Pronatec Bolsa-Formação.
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 4. Resultados

 A partir dos exames realizados nas 28 (vinte e oito) Instituições, obteve-se um conjunto 
de constatações que foram previamente submetidas e discutidas com os gestores responsáveis 
nas Instituições avaliadas. Para cada uma das constatações mantidas, após discussão com os ges-
tores, foram acordadas recomendações com vistas ao aperfeiçoamento dos controles internos, 
as quais serão monitoradas pela SFC, no sentido de certificar a sua implementação.

Da compilação dos resultados dos trabalhos executados, apresentam-se recomendações estru-
turantes destinadas à SETEC/MEC, as quais foram acordadas com este órgão, tendo em vista a 
evidenciação de oportunidades de melhoria relacionadas à gestão e à organização das atividades 
docentes nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. Da mesma forma, a implementação das reco-
mendações acordadas com a SETEC serão objeto de monitoramento por esta SFC.

A seguir, apresentam-se registros dos resultados para cada uma das questões e subquestões de 
auditoria objeto de avaliação e as respectivas recomendações estruturantes propostas à SETEC:

4.1 O modelo de gestão e organização das atividades 
docentes está alinhado às diretrizes do MEC?

 De acordo com o art. 207 da Constituição Federal, as atividades pertinentes à pesqui-
sa, ensino e extensão são indissociáveis. Tais atividades são realizadas por docentes e visam à 
aprendizagem, à produção do conhecimento, à ampliação e transmissão do saber e da cultu-
ra; e as inerentes ao exercício de direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência 
na própria instituição, além de outras previstas na legislação vigente. Na Lei nº 11.784, de 
22/9/2008, que dispõe sobre a reestruturação do Plano de Carreira e Cargos de Magistério do 
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e outros Planos de Carreira do Poder Executivo Federal 
também estão estabelecidas as funções dos docentes:

“Art. 111. São atribuições gerais dos cargos que integram o Plano de Carreira e Cargos 
de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, sem prejuízo das atribuições 
específicas e observados os requisitos de qualificação e competências definidos nas res-
pectivas especificações: (Vide Lei nº 12.772, 2012)
I - as relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão, no âmbito, predominantemente, 
das Instituições Federais de Ensino; e
II - as inerentes ao exercício de direção, assessoramento, chefia, coordenação e assis-
tência na própria instituição, além de outras previstas na legislação vigente.”

As atividades docentes de ensino, pesquisa, extensão e gestão institucional podem ser exercidas de 
forma concomitante ou não por um mesmo professor. De acordo com a Lei nº 12.772/2012, profes-
sores das instituições federais de ensino se submetem a um dos dois regimes de trabalho: 40 horas se-
manais, em tempo integral, com ou sem dedicação exclusiva; ou tempo parcial de 20 horas semanais.



19

Devem ser consideradas neste cômputo de 40 ou 20 horas semanais atividades reservadas para 
estudos, pesquisa, trabalhos de extensão, planejamento e avaliação. Também fazem parte da 
jornada de trabalho docente atividades complementares de ensino, bem como as de prepara-
ção de aulas, planejamento de disciplinas, avaliação de rendimento escolar, acompanhamento 
discente, coordenação, orientação de monografias, dissertações e teses, reuniões colegiadas, 
dentre outras que se enquadrem no contexto das atividades extraclasse, isto é, realizadas fora 
do ambiente da sala de aula.

Cumpre explicar que as atividades laborais dos docentes que podem ser facilmente medidas 
em horas são as aulas presenciais ministradas, as quais se referem às atividades de ensino pro-
priamente ditas. As demais atividades, de organização do ensino, de apoio ao ensino, de pes-
quisa e de extensão podem ser estimadas em quantidade de horas, todavia, poderiam ser mais 
bem avaliadas sob uma ótica de gestão por resultados.

Tendo em vista a complexidade, amplitude e peculiaridades do trabalho do corpo docente, 
objetivou-se analisar o alinhamento do modelo de gestão e organização das atividades docentes 
às diretrizes normativas vigentes, entre elas o cumprimento das metas do TAM:

•	 Meta 3. “Alunos matriculados em relação à força de trabalho” (AFT);

•	 Meta 14. Pesquisa e Inovação; e

•	 Meta 15. Projetos de Ação Social.

A Meta 3. “Alunos matriculados em relação à força de trabalho” (AFT) se refere ao alcan-
ce da relação de 20 alunos regularmente matriculados nos cursos presenciais por professor 
considerando-se, para efeito deste Termo de Acordo de Metas e Compromissos, os alunos dos 
cursos técnicos de nível médio (integrado, concomitante e subsequente), PROEJA, cursos de 
graduação (CST, licenciatura, bacharelado), de pós-graduação (lato sensu e stricto sensu) e de 
Formação Inicial e Continuada, em relação a todo quadro de professores ativos na Instituição.

A citada Meta se harmoniza à Estratégia n.º 11.11 do Plano Nacional de Educação (PNE – 2014-
2024), aprovado pela Lei n.º 13.005, de 25/06/2014, que trata de elevar, gradualmente, nos 
cursos presenciais, a relação de alunos(as) por professor para vinte, entre outros parâmetros.

No tocante ao cumprimento da Meta 3, baseando-se em informações dos gestores das Insti-
tuições da Rede, verificou-se:
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Gráfico 1: Atingimento da Meta 3. “Alunos matriculados em relação à força de trabalho” (AFT)

Observou-se, conforme informação dos gestores, que 18 (dezoito) das 28 Instituições não atingi-
ram a meta de vinte alunos por professor, 6 (seis) atingiram e em 4 (quatro) não foi possível verificar.

A baixa relação aluno/professor pode estar associada a múltiplos fatores, como: processo de im-
plantação de novos Campi, tempo de funcionamento do Campus, reformas, cursos em processo 
de integralização (a cada semestre a carga horária do professor será acrescida de acordo com o 
desenvolvimento desses cursos), falhas no planejamento dos cursos regulares, elevado índice de 
evasão escolar, entre outros motivos, os quais não foram analisados devido a limitações no escopo.

Cumpre ressaltar que foram verificadas inconsistências dos dados relativos ao cálculo do in-
dicador AFT que comprometem a confiabilidade das informações apresentadas e, portanto, a 
análise quanto ao atingimento da Meta 3.  

Gráfico 2: Confiabilidade dos dados apresentados pelo gestor sobre a meta 3 
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As inconsistências se devem a fatores como a falta de definição no TAM da forma de cálculo do 
indicador, em especial, quanto ao cômputo do aluno matriculado, tendo em vista as diversas 
classificações de situações de matrícula do Sistema Nacional de Informações da Educação Pro-
fissional e Tecnológica (SISTEC). 

Além disso, há divergências dos dados captados em diferentes fontes como Registros Escolares 
e SISTEC. Isso se deve às diferentes formas de registro praticadas nos sistemas. Foi verificada, 
ainda, em uma das Instituições auditadas, divergência entre a informação apresentada no Rela-
tório de Gestão sobre os resultados do indicador AFT e os apresentados durante o trabalho de 
auditoria para o mesmo período. 

Diante desses fatores, caberia uma análise mais aprofundada sobre os dados primários utiliza-
dos para o cálculo do indicador AFT que foram considerados por Instituto, visando garantir a 
confiabilidade das informações.

Portanto, constatou-se a necessidade de padronizar a metodologia de cálculo do indicador 
“Alunos matriculados em relação à força de trabalho” Nesse sentido, verifica-se avanço a partir 
da regulamentação do conceito aluno-equivalente realizada por meio da Portaria MEC nº 818 
e Portaria MEC/SETEC nº 25, ambas de 13/10/2015 e da publicação do Manual para cálculo 
dos indicadores de gestão das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica 
e Tecnológica – 2.0, de abril de 2016, disponível no Portal da SETEC. 

Ressalta-se que as análises para a verificação do cumprimento do Termo de Acordo de Metas não 
foram possíveis para o CEFET-MG e o CEFET-RJ em razão da não adesão ao TAM. O Colégio Pedro 
II também não é signatário do TAM, pois, somente com a edição da Lei nº 12.677, de 25/06/2012, 
ocorreu a equiparação dessa unidade aos Institutos Federais, data posterior ao acordo. 

Sobre o tema, a SETEC, por meio da Nota Técnica nº 11/2016/CGPG/DDR/SETEC/SETEC, 
de 19/02/2016, informou que:

“3.10. As comparações realizadas entre os Institutos podem ter sido prejudicadas pelo método de 
cálculo e de coleta de dados, como dito no relatório, “foram verificadas inconsistências dos dados 
relativos ao cálculo do indicador AFT que comprometem a confiabilidade das informações apresen-
tadas e, portanto, a análise quanto ao atingimento da Meta 3”. O cálculo dos indicadores tem como 
base de dados o SISTEC, pois os registros possuem o CPF como indexador primário, e a metodologia 
de cálculo deve levar em consideração o conceito do aluno-equivalente.

Até o ano 2014, conforme o Acórdão 2267/2005, a metodologia de cálculo do indicador de RAP não 
considerava todas as particularidades dos cursos como previsto atualmente com a nova regulamen-
tação. Então, cálculo do indicador Relação Aluno por Professor (RAP), tratado de AFT pela CGU, só 
pôde ser realizado devidamente após a regulamentação do conceito Aluno-Equivalante, pelas Porta-
rias GM/MEC nº 818 e SETEC/MEC nº 25, ambas de 13 de agosto de 2015.
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Analisando o Relatório de Gestão 2014 dos Institutos citados neste Relatório Preliminar, entendemos 
que 19 das 28 Instituições analisadas cumpriram a Meta 3, em 2014.(...)

3.13. Finalmente, destaca-se que as Portarias MEC nº 818 e SETEC/MEC nº 25, ambas de 13 de 
agosto de 2015, cumprem o compromisso consignado no inciso 1º. do art. 8º. da Lei nº. 11.892/2008, 
ao regulamentarem o conceito de aluno-equivalente e ao definirem, entre outros, o conceito da re-
lação aluno por professor (RAP), que permite a análise equalizada do cumprimento dos percentuais 
mínimos de 50% de vagas em cursos técnicos de nível médio e 20% de vagas em licenciaturas e 
outros programas de formação pedagógica de professores da educação básica e profissional.” (...)

Da análise da manifestação, o gestor reconhece que havia necessidade de regulamentar os con-
ceitos de forma a permitir melhor aferição dos resultados da Meta 3 apresentados pelos Institu-
tos auditados, que demonstraram dificuldades no cálculo do indicador AFT (Aluno matriculado 
em relação à força de trabalho) ou RAP (Relação Aluno Professor). A regulamentação dos 
conceitos de Aluno-Equivalente e de Relação Aluno por Professor no âmbito da RFEPCT foi 
realizada por meio das Portarias MEC nº 818 e SETEC/MEC nº 25, que datam de 13/10/2015, 
período posterior aos trabalhos de auditoria. 

O gestor informa que, a partir dos dados dos Relatórios de Gestão de 2014 dos Institutos 
auditados, 19 (dezenove) das 28 (vinte e oito) Instituições analisadas cumpriram a Meta 3 em 
2014. Cumpre ressaltar que a metodologia de cálculo foi padronizada após a realização dos 
trabalhos de auditoria, com a publicação das Portarias MEC nº 818 e 25, em outubro de 2015. 
Importante verificar, ademais, que os resultados do indicador AFT ou RAP, como foi denomina-
do pela SETEC, analisados por esta SFC, foram fornecidos pelos Institutos à época dos exames 
e abrangeram o período de 2013 e 2014.

Em 15/04/2016, a SETEC encaminhou o Relatório Anual de Análise dos Indicadores de Gestão 
das Instituições Federais de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, Exercício 2014, que 
trata do atendimento à determinação do Tribunal de Contas da União. Dessa forma, o relatório 
aborda os indicadores estabelecidos pelo “Manual para reprodução e análise de indicadores da 
Rede Federal de EPCT”, de 03/02/2012, como relação de alunos/docente em tempo integral, 
entre outros, e não trata dos indicadores estabelecidos no Termo “Acordo de Metas e Com-
promissos” (TAM). Além disso, o gestor encaminhou parte do Relatório da Gestão do Colégio 
Pedro II, exercício de 2014, que também não se refere aos indicadores do TAM.

A regulamentação dos conceitos e elaboração de manual pela SETEC permite que os próprios 
gestores nos Institutos estejam aptos a calcular o indicador AFT, o que possibilita o fornecimen-
to de informações confiáveis sobre o atingimento da Meta 3. 

Na reunião de Busca Conjunta de Soluções, realizada em 6/4/2016, a SETEC informou a ela-
boração e publicação em seu sítio eletrônico do Manual para cálculo dos indicadores de gestão 
das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, de abril de 
2016. Segundo o gestor, o Manual foi elaborado e atualizado em 2016 com base nos indicado-
res previsto nos seguintes documentos:
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•	 Acórdão nº 2.267/2005 – TCU/Plenário;

•	 Art. 8 da Lei Nº 11.892/2008;

•	 Termo de Acordo de Metas e Compromissos – TAM;

•	 Acórdão nº 104/2011 – TCU/Plenário;

•	 Acórdão nº 2.508/2011 – TCU – 1ª Câmara;

•	 Estratégias 11.11 e 12.3 do anexo à Lei Nº 13.005/2014;

•	 Indicadores de permanência e êxito - Ofícios-Circulares Nº 60/2015 e Nº 77/2015 e 
Nota Informativa Nº 138/2015;

•	 Indicadores do Decreto Nº 5.840 – PROEJA.

Adicionalmente, relacionado ao cumprimento da Meta 3, recomendou-se no item 1.2: “Esta-
belecer rotina de verificação pela SETEC do cumprimento das metas 3, 14 e 15 pactuadas no 
TAM pela RFEPCT.”

4.1.1 A regulamentação das atividades docentes está de acordo com as dire-
trizes do MEC?

 A análise sobre o alinhamento da regulamentação das Instituições às diretrizes do Minis-
tério da Educação baseou-se, especialmente, em verificar a regulamentação pelos Conselhos 
Superiores dos limites de carga horária semanal dos docentes e do processo de acompanha-
mento e avaliação das atividades docentes.

Dessa forma, da compilação dos resultados dos trabalhos, verificou-se que em 25 (vinte e 
cinco) das Instituições auditadas existe regulamentação estabelecendo a distribuição da carga 
horária semanal dos docentes aprovada pelo Conselho Superior.

Gráfico 3: Existe regulamentação estabelecendo a  
distribuição da carga horária semanal dos docentes?
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Os limites de carga horária docente em sala de aula foram definidos, conforme quadro abaixo:

Quadro 3. Limites de carga horária docente em sala de aula

Instituição Norma Limites

CEFET-MG * Resolução CEPE 
16/2011

Art. 5º – O Encargo Didático do docente deverá ser de, no mí-
nimo, 8 (oito) horas-aulas/semana, independentemente do re-

gime de trabalho e calculado por meio da média anual.
Art. 7º – O Encargo Acadêmico do docente será expresso em 

pontos.
§ 1º – A pontuação total anual do docente deve ser de, no mí-
nimo, 1.440 (um mil, quatrocentos e quarenta pontos, para 
os regimes de trabalho de Dedicação Exclusiva e de 40 horas 
semanais, e de, no mínimo, 720 (setecentos e vinte) pontos, 

para o regime de trabalho de 20 horas semanais.

CEFET-RJ Resolução n.º 
09/2014

O limite mínimo e máximo em sala de aula consta em seu 
Anexo II, onde é apresentada a Planilha RAD. Nessa planilha 

eletrônica constam duas colunas com as informações da 
Carga Horária Semanal (horas) (Min.) (= 8 horas) e Carga 

Horária Semanal (horas) (Máx.) (= 20 horas para professores 
40 horas ou DE ou = 16 horas para professores 20 horas), que 
coincide com os limites mínimo e máximo previstos no art. 57 
da LDB/91 (o limite mínimo da carga horária de aula não po-
derá ser inferior a 8 horas semanais), e a pontuação corres-

pondente. Entretanto, a planilha não sinaliza automaticamen-
te possíveis distorções entre o preenchido e os limites 

estabelecidos. A existência de uma coluna com a informação 
da quantidade de horas em sala de aula para cada disciplina 
ministrada, facilitaria a sua conferência pelo chefe imediato.

CPII Portaria nº 603, 
de 07/02/2014

Estabelece que a carga horária docente em sala de aula deve-
ria ser de 8 a 12 aulas para professores em regime de 20 ho-
ras e variar entre 18 e 24 aulas para os demais regimes (40 

horas e Dedicação Exclusiva – DE)

IFGoiano

Resolução 
CONSUP N.º 
009/2014, de 
21/02/2014

Art. 21. O tempo destinado às atividades de ensino será men-
surado em hora (sessenta minutos) atendendo ao Art. 24, inci-

so I, da Lei nº 9.394 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, de 20 de dezembro de 1996 e Art. 69 Decreto nº. 

5773/2006.
(...)

I - docentes com regime de trabalho de 20 (vinte) horas sema-
nais destinarão, no mínimo, 06 (seis) e no máximo 10 (dez) 

horas para ministração de aulas;
II - docentes com regime de trabalho de 40 (quarenta) horas 
semanais ou Dedicação Exclusiva, destinarão, no mínimo, 08 

(oito) e no máximo 20 (vinte) horas para ministração de aulas;

IFSudeste de 
Minas

Resolução 
CONSU N.º 

027/2013, de 
13/11/2013

A resolução não regulamenta a distribuição da carga horária 
dos docentes.

IFSuldeMinas

Resolução 
IFSulMG N.º 
098/2013, de 
16/21/2013

Art. 15 O docente que desenvolver quaisquer atividades de 
ensino, pesquisa, extensão ou administrativas pedagógicas, 

exceto atendimento ao discente, cumprirá a carga horária de 
aula máxima de 16 (dezesseis) horas semanais, que garantirá 

os 80 (oitenta) pontos.
I. O caput deste artigo não se aplica ao professor que somente 

ministra aulas, devendo este chegar a 20 (vinte) horas semanais.
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IFAC **

Resolução 
CONSU/IFAC N.º 

001/2015, de 
26/01/2015

Art. 14 Os docentes deverão cumprir os seguintes quantitati-
vos referentes à carga horária semanal em aulas : 

I. GRUPO 1: mínimo de 8 horas, máximo de 10 horas; 
II. GRUPO 2: mínimo de 8 horas, máximo de 16 horas; 
III. GRUPO 3: mínimo de 8 horas, máximo de 10 horas; 

IV. GRUPO 4: Os docentes contratados em Regime de trabalho 
20 horas terão no mínimo 8 horas, no máximo, 10 horas. Os 
docentes em Regime de trabalho 40 horas terão, no mínimo 

12 horas, no máximo 20 horas. 
I - GRUPO 1: constituído pelos docentes em regime de traba-
lho de 20 horas, preferencialmente com atividades de ensino 

com possibilidades de pesquisa e extensão. 
II - GRUPO 2: constituído pelos docentes em regime de traba-
lho de 40 horas e/ou dedicação exclusiva com atividades de 

ensino e possibilidades de pesquisa e extensão. 
III - GRUPO 3: constituído pelos docentes em cargos de gestão. 
IV - GRUPO 4: constituído pelos docentes substitutos e tempo-

rários contratados em regime de 20 ou 40 horas.

IFAL *** Resolução no 
29/2010

Art. 9º O limite mínimo referencial de carga horária docente 
para aulas, em atendimento ao Artigo 57, Lei nº 9.394 – Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB -, de 20 de 
dezembro de 1996, para qualquer regime de trabalho, é de 8 

(oito) horas/aula semanais.
Art. 10 A carga horária docente em sala de aula, considerada 

ideal é:
I. 12 (doze) horas-aula semanais para o docente com Regime 

de Trabalho de 20 horas semanais;
II. 24 (vinte e quatro) horas-aula semanais para o docente 

com Regime de Trabalho Integral ou Dedicação Exclusiva – DE.

IFAM

Resolução nº 29 
- Consup/IFAM, 

de 04 de novem-
bro de 2011

Art. 2º : RT 20 horas CHMin 8 aulas CHMax 12 aulas 
RT 40 horas CHMin 12 aulas CHMax 24 aulas 

RT DE CHMin 12 aulas CHMax 24 aulas
RT Regime de Trabalho 

CHMin Carga Horária Mínima de Efetivo Trabalho em Sala de Aula 
CHMax Carga Horária Máxima de Efetivo Trabalho em Sala de Aula

IFB Resolução nº 
24/2009

Art. 2º Os docentes do IFB em regime de trabalho de 40 horas 
semanais e em regime de dedicação exclusiva deverão ter sua 
carga horária semanal distribuída de acordo com os seguintes 

tipos de atividades: 
I. Aula (A): 18 aulas de 50 minutos correspondentes a 15 horas; 

II. Preparação Didática (PD): 8 horas; 
III. Reuniões de Colegiado do Curso ou Área (R): 2 horas; 

IV. Atendimento aos Estudantes (AE): 3 horas; e 
V. Projetos de Pesquisa ou de Extensão (PPE): 12 horas.

(...)
Art. 5º Os docentes do IFB em regime de trabalho de 20 horas 
semanais deverão obedecer à seguinte distribuição da carga 

horária didática semanal: 
I. Aula (A): 10 aulas de 50 minutos correspondentes a 9 horas; 

II. Preparação Didática (PD): 4 horas; 
III. Reuniões de Colegiados do Curso ou Área (R): 2 horas; 

IV. Atendimento aos Estudantes (AE): 2 horas; e 
V. Projetos de Pesquisa ou de Extensão (PPE): 3 horas e 30 minutos
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IFBA Resolução nº 
13/2008 

Art. 7º Para as carreiras de Magistério, o limite mínimo de car-
ga horária de aulas é de 8 horas-aula semanais, em qualquer 

regime de trabalho.
Parágrafo Único Tendo em vista a importância da manutenção 
da qualidade de ensino da Instituição e do incentivo às ativi-
dades de pesquisa e extensão e considerando ainda que os 

parágrafos 1º e 3º do art. 10º da Portaria 475/87 estabelecem 
que, para a carreira do Magistério Superior, o limite máximo 
de carga horária de aulas não poderá ser superior a 60%, no 

regime de 20 horas, e 50% nos de 40 horas e dedicação exclu-
siva e; para a carreira do Magistério de 1º e 2º graus a carga 
horária didática terá como limite máximo 60% da carga horá-
ria do respectivo regime de trabalho, adotou-se como critério 
geral uma redução de quatro (04) e duas (02) horas de aula 
semanais nos limites máximos de carga horária de ambas as 
carreiras, para os regimes de 40 horas ou dedicação exclusiva 
e para o regime de 20 horas, respectivamente; bem como a 

adoção de um único critério de pontuação das atividades aca-
dêmicas para ambas as carreiras.

Art.10. Na composição dos horários dos docentes integrantes 
dos grupos definidos no artigo 9º, devem ser observados tam-

bém os limites máximos de disciplinas e de alunos:
§1° Para a carreira do Magistério Superior, o máximo de 03 
(três) disciplinas e de 200 alunos, para os docentes de qual-

quer regime de trabalho.
§2° Para a carreira do Magistério Básico, Técnico e Tecnológico 
e Magistério do 1º e 2º Graus, máximo de duas (02) discipli-
nas e de 200 alunos, para o docente em regime de trabalho 
de 20 horas; e máximo de quatro (04) disciplinas e 320 alu-

nos, para o docente em regime de trabalho de 40 horas ou de 
dedicação exclusiva.

IFBaiano****

Resolução nº 24, 
de 10 de setem-

bro de 2013 
aprovou a 

Normatização da 
Atividade 
Docente

Art. 29. Os limites referenciais de carga horária semanal dedi-
cada às aulas são: 

 I - de 8 (oito) a 10 (dez) horas-aula, para o regime de 20 (vin-
te) horas; e 

II - de 8 (oito) a 16 (dezesseis) horas-aula, para os regimes de 
40 (quarenta) horas e de Dedicação Exclusiva. (...)
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IFC
Resolução n.º 

011-CONSUPER/ 
2015

Art. 12 Cabe a cada Campus efetuar a distribuição das ativi-
dades de ensino aos seus docentes. Para tanto, observar-se-á 

o seguinte:
I - Os docentes substitutos/temporários deverão ter sua carga 
horária alocada preferencialmente para ministrar aulas, sendo 
o mínimo de 8 (oito) horas relógio e o máximo de 12 (doze), 

para contratado no regime de trabalho de 20 (vinte) horas e o 
mínimo de 08 (oito) e máximo de 24 (vinte e quatro) para 

aqueles submetidos a 40 (quarenta) horas semanais;
II – os docentes efetivos com regime de trabalho de 20 (vinte) 
horas semanais deverão cumprir a carga horária mínima de 08 
(oito) e máxima de 10 (dez) horas relógio em aulas, sendo que 

o restante da carga horária deverá ser complementada com 
atividades de ensino, pesquisa, extensão, administração e re-

presentação, capacitação e formação em serviço, conforme in-
teresse institucional e/ou disponibilidade, as quais deverão ser 
validadas pela Coordenação Geral de Ensino ou Coordenação 

Equivalente;
III – os docentes efetivos com regime de trabalho de 40 (qua-
renta) horas semanais e os de 40 (quarenta) horas semanais 
com dedicação exclusiva deverão cumprir o mínimo de 08 
(oito) e o máximo de 16 (dezesseis) horas-relógio semanais 
em aulas, sendo que o restante da carga horária deverá ser 
complementada com atividades de ensino, pesquisa, exten-
são, e/ou administrativas e de representação conforme inte-
resse institucional e/ou disponibilidade, as quais deverão ser 
validadas pela Coordenação Geral de Ensino ou Coordenação 

equivalente.

IFCE Resolução nº 34, 
de 02/09/2010

Art. 10 – O limite mínimo da carga horária docente especifica-
mente em atividade de sala de aula, de acordo com o Artigo 
57, da Lei nº 9.394 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – LDB, de 20 de dezembro de 1996, é de 08 (oito) 
horas semanais, qualquer que seja o regime de trabalho. 

Art. 11 – Fica estabelecido, tomando como base o artigo ante-
rior, o limite máximo da carga horária docente em sala de aula: 

I. 12 (doze) horas semanais para o docente com regime de 
trabalho de 20 horas semanais; 

II. 24 (vinte e quatro) horas semanais para o docente com re-
gime de trabalho de 40 horas ou dedicação exclusiva (DE).

IFES***** Resolução nº 
32/2008 

Art. 15 A carga horária semanal destinada às atividades de 
ensino para os docentes nos regimes de 40 horas semanais e 

dedicação exclusiva deverá ficar compreendida entre os limites 
mínimo e máximo assim estabelecidos, com exceção dos casos 

previstos nesta resolução:
I. docentes que atuam nos cursos de nível médio e de gradua-

ção – 12 a 18 horas semanais;
II. docentes que atuam nos cursos de pós-graduação pública, 
sem qualquer forma de remuneração adicional – 8 a 12 horas 

semanais.
§ 1º O docente que realizar atividades de orientação acadêmi-
ca, de pesquisa, de extensão e de capacitação poderá ter sua 

carga horária semanal letiva fixada em um mínimo de 8 horas, 
conforme critérios estabelecidos nesta resolução.

§ 2º O docente que atuar em dois níveis de ensino terá seus li-
mites mínimo e máximo de carga horária determinados pela 

média aritmética dos limites dos níveis em que atuar.
Art. 16. A carga horária destinada às atividades de ensino 

para os docentes do regime de 20 horas semanais deverá ser 
compreendida entre 6 e 10 horas em qualquer nível de ensi-

no.
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IFF
Resolução n.º 
20/2015, de 
19/06/2015

Art. 15. Para as atividades em conjunto com discentes, são es-
tabelecidos como orientação geral: 

I. Carga horária de 10 (dez) horas semanais de atividades em 
conjunto com discentes, para o docente com regime de traba-

lho de 20 (vinte) horas semanais; 
II. Carga horária de 20 (vinte) horas semanais para as ativida-
des em conjunto com discentes, para o docente com regime 
de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais com Dedicação 
Exclusiva e para o docente de 40 (quarenta) horas semanais 

sem dedicação exclusiva; 
III. Em caráter excepcional, carga horária máxima de 24 (vinte 
e quatro) horas semanais em regime de 40 (quarenta) horas 
semanais e em regime de 40 (quarenta) horas semanais com 

Dedicação Exclusiva e de 12 (doze) horas para os docentes em 
regime de 20 (vinte) horas semanais, para atender às necessi-
dades temporárias dos campi, no semestre, aprovadas pelo 
Conselho de Campus ou quando este ainda não estiver im-

plantado, definidas pela equipe gestora do campus.
Art. 5º § 1.º São consideradas atividades em conjunto com 

discentes aquelas desenvolvidas em sala de aula e em outros 
ambientes de aprendizado, como laboratório, biblioteca, cam-

po e demais espaços que propiciam o processo de ensino-
aprendizagem, o contato e a interlocução docente e discente.

IFMA
Resolução CS n.º 

87/2011, de 
05/10/2011

Art. 19. A Carga horária destinada às atividades de ensino, 
descritas no inciso I do artigo 2º, terá a seguinte distribuição:
I – docentes com regime de tempo parcial com 20 horas se-
manais de trabalho terão no mínimo 8 (oito) horas-aula; e

II – docentes com regime de tempo integral com 40 horas se-
manais de trabalho dedicação exclusiva terão no mínimo 12 

(doze) horas aula.

IFMS

Resolução CS n.º 
6/2010, de 

22/11/2010 – 
“Regulamento 

para Gestão das 
Atividades de 

Ensino, Pesquisa 
e Extensão”

Art. 12. A referência de carga horária docente compreende a 
média de:

I. 12 (doze) horas-aulas semanais para o docente com regime 
de trabalho de 20 horas semanais;

II. 20 (vinte) horas-aulas semanais para o docente com regime 
de trabalho de Tempo Integral ou Dedicação Exclusiva.

IFMT - Não há regulamentação quanto à distribuição da carga horá-
ria dos docentes.

IFNMG
Resolução CS n.º 

35/2013, de 
29/11/2013

Art. 9º. O limite mínimo referencial de carga horária docente 
para as aulas, em atendimento ao Artigo 57, da Lei nº 9.394 – 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, de 20 de 
dezembro de 1996, para qualquer Regime de Trabalho, é de 8 

(oito) horas/aula semanais.

IFPB
Resolução CS n.º 

65/2013, de 
Maio/2010

Art. 3º O Regime de Trabalho dos docentes efetivos e substi-
tutos do Quadro Permanente e Temporário é definido segun-
do os critérios de contratação, tomando-se como referência a 
Portaria nº. 475/1987, a Lei nº. 8.745/99, a Lei nº. 8.112/90, a 
Lei nº. 11.344/2006 e a Lei nº. 11.784/2008, compreendendo:

I. Tempo parcial de 20 (vinte) horas semanais de trabalho;
II. Tempo integral de 40 (quarenta) horas semanais de traba-

lho, em 2 (dois) turnos diários completos;
III. Dedicação exclusiva, com obrigação de prestar 40 (quaren-

ta) horas semanais de trabalho em 2 (dois) turnos diários 
completos e impedimento do exercício de outra atividade re-

munerada, pública ou privada.

IFPE
Resolução nº 

20/2015/IFPE, de 
30/04/15

Não encontrada.
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IFPI Resolução nº 39 
IFPI, de 01/12/10

Art. 5º A carga horária semanal, destinada às atividade de en-
sino, será distribuída, conforme estabelecido abaixo:

I. Docente com regime de Dedicação Exclusiva: 20 (vinte) ho-
ras semanais;

II. Docente efetivo ou substituto com tempo integral de 40 
(quarenta) horas semanais 20 (vinte) horas semanais;

III. Docente efetivo ou substituto com tempo parcial de 20 
(vinte) horas semanais: 12 (doze) horas semanais.

IFPR
Resolução nº 

02/2009 IFPR, de 
30/03/2009.

Art. 11- A carga horária destinada as atividade de ensino terá 
a seguinte distribuição:

I. Docentes com regime de tempo parcial de 20 (vinte) horas 
semanais de trabalho destinarão: no mínimo 08 (oito) e no 

máximo 12 (doze) horas para aula, 04 (quatro) horas para ma-
nutenção de ensino e 04 (quatro para apoio ao ensino; e

II. Docentes com regime de tempo integral de 40 (quarenta) 
horas semanais de trabalho ou Dedicação Exclusiva destina-
rão: no mínimo 12 (doze) e no máximo 16 (dezesseis) horas 
semanais para aula, 04 (quatro) horas para manutenção de 

ensino e 04 (quatro para apoio ao ensino.

IFRO
Resolução nº 

034/CONSUP, de 
23/09/14

Art. 1º: Os docentes do IFRO em regime de trabalho de qua-
renta horas semanais ou de Dedicação Exclusiva (RTDE) terão 
sua carga horária semanal distribuída entre as atividades aca-
dêmicas de ensino, pesquisa, extensão e gestão institucional 

conforme as seguintes referências:
I- no mínimo oito e no máximo dezesseis horas semanais para 

atividades de ensino;
II- oito horas destinada à preparação didática (Resolução nº 

12/2013/CONSUP/IFRP);
III- doze horas semanais para o desenvolvimento de projetos 

de ensino, pesquisa e inovação e extensão.
IV- carga horária semanal para a participação de reuniões, 

atendimento ao aluno e a realização de atividades de assesso-
ramento à gestão, será igual à diferença entre quarenta horas 
semanais e a soma da carga horária acumulada conforme os 

três incisos anteriores.

IFS
Resolução nº 
96/2014, de 

29/12/14

Art. 11.: O PEBTT com atividades em sala de aula nos cursos 
de formação inicial e continuada, cursos técnicos de nível mé-
dio nas formas integrado e subsequente, de graduação ou de 
pós-graduação Latu sensu e stricto sensu, deve atender aos 
quantitativos de horas estabelecidos neste Regulamento.

§ 1º Respeitando-se o regime de trabalho, a distribuição da 
carga horária dar-se á conforme abaixo:

I- para o PEBTT submetido ao regime de trabalho de 40 horas 
ou dedicação exclusiva, o PEBTT deve cumprir a carga horária 
mínima de 8 horas e máxima de 24 horas semanais em sala de 

aula;
II- para o PEBTT submetido ao regime de trabalho de 20 ho-

ras, o PEBTT deve cumprir carga horária mínima de 8 (oito) e o 
máximo de 12 (doze) horas-aulas semanais em sala de aula;
III- o PEBTT contratado como substituto ou temporário, nos 
termos da Lei nº 8.745/93, com regime de trabalho de 40 

(quarenta) horas semanais deve cumprir a carga horária míni-
ma de 19 (dezesseis) e o máximo de 24 (vinte e quatro) horas-

aulas semanais;
IV- O PEBTT contratado com substituto ou temporário, nos 

termos da Lei nº 8.745/93, com regime de trabalho de 20 (vin-
te) horas semanais deve cumprir a carga horária mínima de 08 

(oito) e o máximo de 12 (doze) horas-aulas semanais.
§ 2º O número total de disciplinas a ser assumido por um 

PEBTT não deve exceder a 5 (cinco).
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IFSertão
Resolução nº 12/
CD/IFSertão, de 

05/10/05

Art. 1º: A carga horária das atividades didáticas será de no 
máximo 12 horas semanais para docentes com regimes de tra-
balho de 20 horas e, no máximo, de 24 horas semanais para 
docentes com regimes de trabalho de 40 horas ou dedicação 

exclusiva.

IFSP

Resolução nº. 
112/2014 revo-
gou a Resolução 

nº. 270/2011

Art. 9º: A carga horária destinada à Regência de aulas deve 
ser de:

I. 8 (oito) a 12(doze) horas semanais para docentes em regime 
de 40 (quarenta) horas ou Dedicação Exclusiva;

II. 8 (oito) horas semanais para docentes em regime de 20 
(vinte) horas.

Fonte: informações fornecidas pelos IFs e pesquisas realizadas pela auditoria.
* CEFET-MG: Encargo Acadêmico é o somatório do Encargo Didático do docente e dos correspondentes às 

atividades de qualificação docente, orientação de alunos,pesquisa, extensão, administração e a outras atividades.
** IFAC: Resolução vigente após a execução dos trabalhos

**** IFBaiano: Norma não está disponível para acesso no site do IFBaiano, consultou-se a Minuta do Documento.
***** IFES: Norma em processo de reformulação desde 2011, conforme consulta ao site do IFES.

Verifica-se, a partir dos dados apresentados, que os limites de carga horária em sala de aula não 
são padronizados entre as Instituições auditadas.

Quanto à regulamentação estabelecendo o processo de acompanhamento e avaliação das ati-
vidades docentes, os trabalhos de auditoria permitiram inferir que, ainda que com diferentes 
denominações (Plano de Trabalho do Docente, Plano Individual de Trabalho, Plano de Ocupa-
ção Docente etc.), 24 (vinte e quatro) Instituições possuem previsão normativa de instrumento 
destinado ao planejamento e registro semestral das atividades docentes.

Gráfico 4: Existe regulamentação estabelecendo o processo de  
planejamento das atividades dos docentes (plano de trabalho individual)?

Quanto aos relatórios que comprovam a realização das atividades planejadas, 16 (dezesseis) 
Instituições possuem a obrigatoriedade de elaboração prevista em norma interna e em 12 
(doze), não há previsão normativa desse instrumento, conforme gráfico abaixo.
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Gráfico 5: Existe regulamentação estabelecendo o relatório das ativida-
des executadas pelos docentes (relatório individual de trabalho)?

Em 12 (doze) Instituições auditadas, os regulamentos internos não disciplinam a proteção de 
direitos relativos à invenção, propriedade industrial, direitos autorais no âmbito da Instituição, 
resultantes de projetos de pesquisa, conforme estabelecido no art. 16 da Lei nº 10.973/2004 
(Lei de Inovação). Em 10 (dez) Instituições não foi possível avaliar esse quesito.

Em geral, não há normativos que formalizem e padronizem a política de transparência das 
atividades de ensino, pesquisa e extensão, como estabelecido na Lei nº 12.527/2011 (Lei de 
Acesso à Informação). 

Sobre esses dois assuntos, proteção de direitos relativos à invenção, propriedade industrial, 
direitos autorais e política de transparência, foram expedidas recomendações específicas para 
os Institutos nos quais as falhas foram identificadas. Essas recomendações serão monitoradas 
por esta SFC no âmbito das Instituições. Ressalta-se que em 06/10/2015 foi publicada a Lei nº 
13.168 que trata de alteração da redação do § 1o do art. 47 da Lei no 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e define critérios de publicações 
em página específica na internet no sítio eletrônico oficial da instituição de ensino superior.

Sobre esta subquestão de auditoria, a SETEC, por meio da Nota Técnica nº 11/2016/CGPG/
DDR/SETEC/SETEC, de 19/02/2016, informou que:

“3.34. Pela necessidade de controle permanente e avaliação sistemática das atividades 
atribuídas à Rede Federal, considerando que os Institutos Federais são instituições de 
educação superior, básica e profissional, e por determinação legal, 50% de suas matrí-
culas devem garantir ao atendimento à educação profissional técnica de nível médio, e 
que a LDB não estabelece limite mínimo para a Educação Profissional e Tecnológica¹, 
concordamos que se faz imperiosa a elaboração de diretrizes que orientem as institui-
ções quanto à construção de regulamento, pelos Conselhos Superiores, visando estabe-
lecer a distribuição das atividades docentes.
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3.35. Portanto, considerando que não há embasamento específico sobre o assunto, 
pode-se sugerir que a SETEC-MEC estabeleça diretrizes gerais para a atividade docente 
nos Institutos Federais, segundo a natureza e diversidade de encargos a eles consigna-
dos pela Lei n. 12.772/2012. (...)
Obs.¹: A LDB fixa a carga horária mínima dos docentes em 8 horas semanais. Ainda que 
a referida regra aponte para as Instituições Públicas de Ensino Superior, em que pese 
predominar nos Institutos Federais a oferta de Cursos Técnicos de Nível Médio, não se 
pode retirar deles esse enquadramento, uma vez que a Lei no. 11.892/2008 os consigna 
o mandato de ofertar cursos superiores. Ora, definida em Lei a carga horária mínima 
de 8 horas semanais e enquadrando-se nesse contexto todas as demais Instituições Pú-
blicas de Ensino Superior, cabe-nos analisar a situação frente às atribuições da SETEC, 
uma vez que a esta Secretaria vinculam-se apenas as Instituições da Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica.”

A questão de auditoria sobre se a regulamentação das atividades docentes está de acordo com as dire-
trizes do MEC é abrangente, e por este motivo, priorizou-se verificar os regulamentos estruturantes 
no tocante à distribuição da carga horária docente: existência de regulamentação quanto aos limites de 
carga horária e quanto ao o processo de acompanhamento e avaliação das atividades docentes. 

Levando-se em conta a inquestionável autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pe-
dagógica e disciplinar concedida aos Institutos pela Lei nº 11.892/2008, considerando, a necessidade 
de controle das atividades docentes, e ressaltando, ainda, que os Institutos Federais são instituições 
de educação superior, básica e profissional, e por determinação legal, 50% de suas matrículas devem 
garantir ao atendimento à educação profissional técnica de nível médio, e destacando que a LDB não 
estabelece limite mínimo para a Educação Profissional e Tecnológica, conclui-se pela necessidade da 
referida Secretaria orientar as instituições da RFEPCT no tocante à elaboração de regulamento, pelos 
Conselhos Superiores, visando estabelecer a distribuição das atividades docentes.

Portanto, há entendimento consensual da importância e necessidade de elaboração de orien-
tações para a RFEPCT para a elaboração de regulamentos sobre a carga horária docente pelos 
Conselhos Superiores dos Institutos, bem como prestar orientações acerca do processo de 
acompanhamento e avaliação das atividades dos docentes. 

Em função do exposto sobre a regulamentação das atividades docentes, recomendou-se à SETEC:

1) Prestar orientações para a RFEPCT no tocante à distribuição da carga horária dos 
docentes, segundo a natureza e diversidade de encargos a eles consignados pela Lei nº 
12.772/2012; e

2) Prestar orientações para a RFEPCT no sentido de formalizar instrumento de planeja-
mento e comprovação das atividades docentes (planos e relatórios individuais de trabalho). 

As recomendações 1 e 2 foram atendidas por meio da publicação da Portaria nº 17, de 11 de 
maio de 2016, a qual estabeleceu diretrizes gerais para a regulamentação das atividades docen-
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tes, no âmbito da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. A referida 
Portaria aborda o detalhamento das atividades docentes, atividades de pesquisa e extensão, 
limites de carga horária, estabelece a obrigatoriedade dos Planos Individuais de Trabalho e Re-
latório de Atividades Desenvolvidas, dentre outros.

Em relação à carga horária semanal do docente, a Portaria regulamenta que deverá ser distri-
buída entre as atividades listadas neste normativo, respeitando os limites a serem fixados pela 
instituição, tendo como referência os parâmetros estabelecidos nesta Portaria.

A Portaria dispõe que regulamento institucional a ser elaborado pelos Institutos deverá pre-
ver, minimamente, dentre outros: os limites de carga horária para cada tipo de atividade; e os 
prazos para elaboração e encaminhamento dos planos e relatórios individuais, bem como os 
modelos e formulários a serem utilizados.

4.1.2 Os mecanismos de planejamento, monitoramento e avaliação das ativi-
dades docentes são eficazes?

 Os mecanismos de planejamento, monitoramento e avaliação, sua existência e eficácia 
foram analisados de acordo com os seguintes parâmetros:

A – Mecanismos de acompanhamento, avaliação e comprovação das atividades docentes:

Verificou-se que, das Instituições que possuem instrumento de planejamento (plano de tra-
balho individual do docente) previsto em regulamento interno, em 3 (três) instituições esses 
planos são aplicados na prática e padronizados nos Campi. Da mesma forma, das unidades 
que possuem relatório das atividades executadas pelos professores (relatório individual do do-
cente) previstos em legislação interna, em 3 (três) Instituições esses instrumentos de controle 
foram aplicados de forma efetiva.

Gráfico 6: Utilização dos planos e relatórios individuais docentes 
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Para verificar a utilização desses planos de trabalho e relatórios, foi solicitado o preenchimento 
de planilha com a distribuição da carga horária dos docentes dos Campi selecionados e a dispo-
nibilização dos planos individuais de trabalho de docentes.

Verificou-se, após análise às planilhas relativas à distribuição da carga horária dos docentes, 
divergência entre as informações disponibilizadas, intempestividade ou não disponibilização 
de informações. As informações fornecidas por algumas Instituições não eram originárias de 
sistema informatizado, mas, preenchidas manualmente. 

Em algumas instituições constatou-se ausência de padronização e definição das informações 
mínimas necessárias ao preenchimento do plano individual de trabalho, inexistência de parecer, 
assinatura do superior hierárquico, nem data de entrega e aprovação. Evidenciou-se, ainda, 
que, apesar da existência de formulário padrão para preenchimento do plano de trabalho, este 
não era aplicado na prática.

Da mesma forma, em certas Instituições foi verificada a falta de apresentação de relatórios indivi-
duais de trabalho, mesmo nas Unidades em que havia previsão normativa para sua elaboração, e 
falta de comprovação das atividades desenvolvidas. A ausência de relatório de trabalho dificulta o 
acompanhamento tempestivo das atividades planejadas e executadas pelos professores.

A falta de utilização de instrumentos padronizados para o planejamento e comprovação das 
atividades desenvolvidas (plano e relatório individual de trabalho) demonstra deficiências nos 
controles das atividades dos docentes. 

B – Acúmulos indevidos entre as atividades regulares e as relacionadas ao Pronatec Bolsa-
-Formação;

Foi evidenciada em 9 (nove) Institutos a ocorrência de sobreposição de carga horária das ati-
vidades docentes regulares e aquelas realizadas no Pronatec Bolsa-Formação. Em um dos Ins-
titutos auditados em que foi analisado esse quesito em três Campi, evidenciou-se que 100%, 
87,5% e 11,5% dos docentes, respectivamente, atuaram no Pronatec Bolsa-Formação duran-
te a jornada normal de trabalho.

Em 16 (dezesseis) Institutos não foi possível verificar a compatibilidade de horários entre a atu-
ação de docentes na jornada regular e no Pronatec Bolsa-Formação. Um dos fatores se deve a 
não disponibilização da distribuição da carga horária dos docentes. 
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Gráfico 7: Existência de pelo menos um caso de acúmulo indevido entre as  
atividades regulares e as relacionadas ao Pronatec Bolsa-Formação 

C – Sistema informatizado que permita o registro das atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

Acerca dos sistemas de registro das atividades de ensino, pesquisa e extensão, verificou-se 
que, são utilizados sistemas que não se comunicam entre si ou, em alguns casos, controles são 
realizados em planilhas eletrônicas, de tal forma que as Instituições ainda não possuem uma 
ferramenta institucional unificando as informações das atividades desenvolvidas pelos docentes.

Em 2 (dois) Institutos foi verificada a utilização de sistema que permite o registro das ativi-
dades de ensino. Em vinte e quatro (vinte e quatro) Instituições não foi identificado sistema 
para esta finalidade.

Gráfico 8: Existência de sistema informatizado para o registro das atividades de ensino?
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Quanto ao sistema informatizado para registro de atividades de pesquisa, em 25 (vinte e cinco) 
Instituição não existe sistema que contenha o universo das pesquisas realizadas. Em 1 (uma) 
Instituição auditada verificou a existência de sistema para controle das atividades de pesquisa. 
Há casos em que são utilizados sistemas informatizados dos órgãos de fomento, por exemplo, 
ScriptLattes do CNPq e Sucupira do CAPES, que correspondem a parte dos projetos desen-
volvidos, e não a totalidade.

Gráfico 9: Existência de sistema informatizado para o registro das atividades de pesquisa?

Da mesma forma, em 1 (um) Instituto foi verificada a existência de sistema para controle dos 
projetos de extensão desenvolvidos e em 25 (vinte e cinco) inexiste o referido sistema. Veri-
ficou-se, para o registro das atividades de extensão, a elaboração de planilhas eletrônicas para 
registro e acompanhamento dos projetos.

Gráfico 10: Existência de sistema informatizado para o registro das atividades de extensão?
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Não existe um sistema informatizado integrado que registre os dados de ensino, pesquisa e 
extensão. Há casos de utilização de ferramenta não institucional para registro das atividades 
docentes. Há utilização de software (por exemplo, ASC TimeTables, disponível para download 
na internet), mas com limitações de funcionalidades e, ainda assim, não se trata de solução ins-
titucional a ser utilizada em todos os Campi.

A falta de sistemas, tendo em vista a quantidade significativa de registros a serem manipulados 
e a natureza volúvel das informações processadas, compromete a integridade dos dados apre-
sentados, o fornecimento de informações gerenciais tempestivas que permitam a consolidação 
e o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos professores. Além disso, a ausência de 
sistema dificulta o acompanhamento das metas institucionais, o dimensionamento e a distribui-
ção do quantitativo de docentes, planejamento dos processos seletivos, avaliação do desempe-
nho efetivo dos docentes, entre outros fatores.

A implementação de sistemas institucionais auxilia na transparência das atividades desenvolvi-
das e no controle social.

D – Mecanismos de monitoramento das metas 3, 14 e 15 estabelecidas no TAM (Termo de 
Acordo de Metas firmado entre a Instituição e a SETEC/MEC).

Constatou-se que 4 (quatro) unidades possuem mecanismos de monitoramento das metas 3, 
14 e 15 estabelecidas no TAM. Em 14 (quatorze), não há o acompanhamento dessas metas.

Gráfico 11: Monitoramento das metas 3, 14 e 15 do TAM

Não foi verificado registro nos Institutos auditados de nenhuma demanda formal da SETEC/
MEC para cobrar informações com o intuito de averiguar o atingimento das metas. Sendo as-
sim, o TAM mostra-se sem aplicabilidade prática. 

Em resposta sobre os mecanismos de monitoramento das metas do TAM, a SETEC, por meio 
da Nota Técnica nº 11/2016/CGPG/DDR/SETEC/SETEC, de 19/02/2016, informou que:
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“3.6. O TAM foi assinado em 2009 e previa metas e compromissos a serem atingidos 
em curto prazo, até o ano de 2013 e a projeção de manutenção ou ampliação nos anos 
seguintes, tendo como marco de médio prazo o ano de 2016 e de longo prazo o ano de 
2022.
3.7. Uma das dificuldades impostas à SETEC para o acompanhamento da evolução das 
metas do TAM era a falta da regulamentação do conceito de aluno-equivalente, que 
foi vencida em agosto de 2015. Cabe ressaltar que a regulamentação resultou de longo 
processo de estudos, debates e negociações com especialistas e gestores da Rede Fede-
ral, na perspectiva de que o regulamento refletisse a realidade das Instituições e servisse 
de efetiva ferramenta de gestão para os Institutos Federais.
3.8. Desde o início de 2013, a SETEC tem realizado consultas específicas no Sistema 
Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica – SISTEC, no Sistema 
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI e no Sistema Integra-
do de Administração de Recursos Humanos do Governo Federal – SIAPE e encaminhado 
aos Institutos Federais para análise, os seus respectivos indicadores calculados, junta-
mente com os dados brutos (aluno por aluno/servidor por servidor). Desta maneira, a 
Rede Federal possui indicadores calculados de forma padronizada em todos os aspectos: 
na alimentação dos dados, na extração e na forma de cálculo.
3.9. Por fim destaca-se que, como avanços a partir da publicação das portarias que 
envolvem o conceito de aluno-equivalente, a SETEC calculou e enviou às instituições 
da Rede Federal um novo conjunto de indicadores, para validação, que teve sua última 
rodada realizada em 05/02/2016. Com isso, ainda em 2016, será proposta uma nova 
matriz de indicadores de gestão, elaborada a partir dessa negociação entre a SETEC e 
as Instituições da Rede Federal.”

Da análise da manifestação, verifica-se que, em que pese a SETEC informar que desde 2013 
tem realizado pesquisas específicas nos sistemas SISTEC, SIAFI e SIAPE e encaminhado aos 
Institutos os seus respectivos indicadores calculados para análise, esses indicadores não tratam 
dos estabelecidos no Termo “Acordo de Metas e Compromissos” (TAM). 

Em 15/04/2016, a SETEC encaminhou os Ofícios enviados às Instituições de 2012 a 2015 apre-
sentando os indicadores para composição do Relatório de Gestão. Entretanto, os Ofícios abor-
dam os indicadores estabelecidos pelo “Manual para reprodução e análise de indicadores da 
Rede Federal de EPCT”, de 03/02/2012, como relação de alunos/docente em tempo integral, 
entre outros, e não trata dos indicadores estabelecidos no Termo “Acordo de Metas e Com-
promissos” (TAM). 

Foram realizados avanços no acompanhamento das metas do TAM ao promover a regulamen-
tação do conceito de aluno-equivalente e da relação aluno por professor (RAP), entre outros, 
por meio da Portaria MEC nº 818 e Portaria MEC/SETEC nº 25, ambas de 13/10/2015. Além 
disso, a SETEC informa o envio de novo conjunto de indicadores aos Institutos, para validação, 
com o objetivo de propor uma nova matriz de indicadores de gestão em 2016. 
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Sobre o fomento do desenvolvimento e implementação de sistema de informação com vistas 
ao controle e a transparência da distribuição total da carga horária dos docentes, de forma a 
permitir a divulgação dos dias, horários, locais de aulas e de atendimento ao aluno; dos projetos 
de extensão, pesquisa e inovação desenvolvidos por docentes; e do monitoramento das metas 
institucionais pactuadas no TAM; a SETEC se manifestou:

“3.23. A SETEC entende a relevância dos apontamentos transcritos acima, mas pon-
dera se há previsão legal para a obrigatoriedade de desenvolvimento e implantação de 
sistemas informatizados para controle e transparência das atividades dos docentes dos 
Institutos Federais, de forma a ensejar recomendação a ser implementada pelo MEC.
3.24. Além disso, há um risco a ser considerado quanto aos limites existentes entre as 
atribuições do MEC e da SETEC (Decreto nº. 7.690, de 2012) frente ao que compete 
às Instituições da Rede Federal, como autarquias detentoras de autonomia, nos termos 
da Lei nº. 11.892/2008.
3.25. Frente à relevância de sistemas de informação (meio) que permitam informações 
confiáveis (fim), entendemos que recomendações que visem aumentar a confiabilidade 
e a transparência dos dados se aplicam às instituições, considerando, ainda, que já exis-
tem sistemas com tais funcionalidades, sendo alguns deles desenvolvidos pelas próprias 
Instituições da Rede Federal, com licença livre de implantação e uso.
3.26. Nesse sentido, esta Secretaria considera os apontamentos como relevantes su-
gestões de melhoria, mas não como recomendação a ser cumprida exclusivamente pelo 
MEC, e, com isso, se compromete em estudar a possibilidade de desenvolver sistema 
que integre as informações sobre as atividades docentes dos Institutos Federais (ao 
menos dentre aqueles que possuam sistemas informatizados compatíveis), a partir de 
2017.”

Mesmo não havendo previsão legal que estabeleça a obrigatoriedade de desenvolvimento e im-
plantação de sistemas informatizados para controle das atividades docentes da RFEPCT, estas 
ações consistem em boas práticas na gestão pública, permitindo a ampliação da publicidade, da 
transparência e da confiabilidade de informações, tendo em vista as falhas de controle descritas 
neste Relatório. Melhorias nos controles das atividades docentes visam evitar a subutilização da 
carga horária docente e, portanto, o comprometimento da consecução dos objetivos básicos 
da Instituição. Foram exaradas recomendações pontuais às Instituições neste sentido, as quais 
estão em monitoramento por esta SFC. Entende-se, entretanto, que a SETEC pode atuar, de 
forma estruturante, no apoio à implantação dessas melhorias pelas instituições da RFEPCT.

Na Reunião de Busca Conjunta de Soluções, realizada em 06/04/2016, a SETEC informou que 
o Sistema de Gestão e Controle de Projetos e Bolsas (Sistema InovaIF) é a ferramenta utilizada 
pela SETEC/MEC para registro, acompanhamento, avaliação e auxílio à prestação de contas 
dos projetos e respectivas bolsas, no âmbito dos IFs. Implantado em 2015 como uma versão 
de testes e oficializado em fevereiro de 2016, Oficio-Circular nº 12/2016/DDR/SETEC-MEC, 
em atendimento à Portaria SETEC nº. 58, de 21 de novembro de 2014. Dessa forma, serão 
conduzidas ações para monitoramento da implementação do citado sistema na RFEPCT.
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Sobre o acompanhamento das metas pactuadas entre a SETEC e a RFEPCT, a SETEC apresen-
tou plano de ação para comunicar às Instituições utilizando a seguinte metodologia:

1. Obtenção das informações sobre os indicadores das Instituições, em sistemas existen-
tes.

2. Publicar, semestralmente, relatório de indicadores institucionais, por campus e Institui-
ção;

3. Pactuar plano de ação para o cumprimento das metas eventualmente não atendidas;

4. Observância do cumprimento das metas para liberação de recursos.

Além disso, a SETEC informou que está em andamento a revisão do TAM. Para tanto, apresen-
tou o seguinte plano de ação:

1. Propor a participação do CPII e dos CEFETs;

2. Para CPII, em especial: incluir indicadores diferenciados em função dos níveis infantil e 
fundamental.

Quanto à identificação de acúmulos indevidos entre as atividades regulares e as relacionadas ao 
Pronatec Bolsa-Formação, a SETEC informou que a situação está em desacordo com a legisla-
ção vigente e que devem ser apuradas pelas instituições, incluindo eventual responsabilização, 
respeitando a autonomia dos parceiros e das instituições da RFEPCT.

No tocante às falhas nos mecanismos de acompanhamento, avaliação e comprovação das ati-
vidades docentes (plano de trabalho individual e relatório individual de atividades), foram feitas 
recomendações específicas para as Instituições nas quais os achados foram identificados as 
quais foram atendidas.

Diante do exposto sobre os mecanismos de planejamento, monitoramento e avaliação das 
atividades docentes, recomendou-se à SETEC:

1) Fomentar o desenvolvimento e implementação de sistema de informação pelas Institui-
ções da Rede, visando o controle e a transparência da distribuição total da carga horária dos 
docentes da RFEPCT;

2) Fomentar o desenvolvimento e implementação de sistema de informação pelas Insti-
tuições da Rede que permita o acompanhamento, controle e divulgação dos projetos de 
extensão, pesquisa e inovação desenvolvidos por docentes da RFEPCT ; 

3) Estabelecer rotina de verificação pela SETEC do cumprimento das metas 3, 14 e 15 
pactuadas no TAM pela RFEPCT; e 

4) Revisar as metas e compromissos estabelecidos no TAM e propor celebração de termo 
de acordo com o Colégio Pedro II, CEFET/MG e CEFET/RJ em 2016. 



41

As recomendações 1 e 2 foram atendidas por meio da publicação da Portaria SETEC/MEC nº 
17, de 11 de maio de 2016. Esse normativo dispõe que regulamento institucional a ser elabo-
rado pelos Institutos deverá prever, minimamente, dentre outros: os limites de carga horária 
para cada tipo de atividade; bem como a sistemática de atribuição, contabilização, aprovação e 
avaliação das atividades dos docentes.

Em relação às atividades de pesquisa aplicada e extensão, a portaria dispõe que deverão ser 
tratadas na forma de projetos, registrados em sistema oficial da Instituição, possibilitando aces-
so público. 

4.1.3 Há publicidade dos horários das atividades acadêmicas dos docentes?

 A publicidade das informações consiste em dever das Instituições, conforme art. 8º da Lei nº 
12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e art. 7º do Decreto nº 7.724/2012, que assim dispõe: 

“Art. 7º. É dever dos órgãos e entidades promover, independente de requerimento, a divulga-
ção em seus sítios na Internet de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzi-
das ou custodiadas, observado o disposto nos arts. 7º e 8º da Lei no 12.527, de 2011.

§ 1º Os órgãos e entidades deverão implementar em seus sítios na Internet seção específica 
para a divulgação das informações de que trata o caput. (...)

§ 3º Deverão ser divulgadas, na seção específica de que trata o § 1º, informações sobre es-
trutura organizacional, competências, legislação aplicável, principais cargos e seus ocupantes, 
endereço e telefones das unidades, horários de atendimento ao público; (...)

Sobre a divulgação das informações nos sites das Instituições, em que pese ter sido identificada 
em alguns casos a informação sobre as matérias e horários das disciplinas, há fragilidades tais 
como desatualização, incompletude e não padronização dessas informações pelos Campi. As in-
formações disponíveis são insuficientes para reportar, de forma clara e abrangente, a distribuição 
da totalidade da carga horária dos docentes. Dessa forma, os planos de trabalho individuais dos 
docentes poderiam ser disponibilizados para serem publicados em mídia, o que possibilitaria a pu-
blicidade e a transparência das atividades docentes para a sociedade, bem como o controle social.

Quanto a outros meios de publicização das atividades dos docentes, em geral, há divulgação de 
pesquisa por meio de congressos, publicações científicas, editais e as atividades de extensão são 
publicadas no portal da Instituição e nas mídias internas, em eventos e em revistas. No que se 
refere à publicidade dos horários disponíveis para atendimento a alunos, segundo as entrevistas 
realizadas com os docentes, verificou-se haver comunicação direta professor-aluno em sala de 
aula, de forma oral. Não existe uniformidade na forma da publicidade das atividades de ensino 
efetuada entre os Campi e, até mesmo, entre diferentes coordenações de curso num mesmo 
Campi. Os meios de divulgação utilizados, portanto, não representam necessariamente todas 
as atividades de pesquisa, extensão e ensino desenvolvidas nas Instituições.
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As falhas apresentadas demonstram fragilidades das Instituições na transparência e publicidade 
das informações sobre as atividades dos docentes.

Diante do exposto, a SETEC comprometeu-se a fomentar o desenvolvimento de sistema pelas 
Instituições da Rede que integre as informações sobre as atividades docentes dos Institutos 
Federais, o que foi realizado por meio da publicação da Portaria nº 17, de 11/05/2016.

4.1.4 Os professores substitutos estão sendo contratados para atender as ne-
cessidades do instituto?

 Em geral, observou-se que os professores substitutos foram contratados com o fim 
de atender às necessidades da Instituição, respeitando o §1º do art. 2 da Lei nº 8.745/93, que 
restringe esse tipo de contratação para suprir a falta de professor efetivo em razão de vacância 
do cargo; afastamento ou licença, na forma do regulamento; ou nomeação para ocupar cargo 
de direção de Reitor, Vice-Reitor, Pró-Reitor e Diretor de Campus.

Em 22 (vinte e duas) unidades, verificou-se que o número de professores substitutos não ul-
trapassou 20% do total de docentes efetivos em exercício na instituição. Em 2 (dois) dos casos 
não há o cumprimento do limite estabelecido no art 2º, § 2º da Lei n.º 8.745/93.

Gráfico 12: O quantitativo de professores substitutos está de acor-
do com o limite de 20% estabelecido por Lei?

Ainda no tocante às exigências da citada Lei (art 4º, II) foi respeitado o limite de dois anos para 
os contratos de professores substitutos em 21 (vinte e uma) das Instituições, sendo que 1 (uma) 
Instituição não atendeu esse limite. Para 6 (seis) Instituições não obtivemos dados a respeito.

Sobre a metodologia de cálculo do limite para contratação de professor substituto, verificou-se 
divergência formal entre a orientação expedida para a RFEPCT pela SETEC por meio do Ofício 
Circular nº 76/2014/DDR/SETEC-MEC, de 3/6/2014, e o disposto na Lei nº 8.745/93.
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Mediante o citado Ofício Circular, a SETEC orientou os reitores e diretores das instituições da 
rede federal a aplicar o percentual de 20% em relação ao total de cargos docentes (ocupados 
e vagos), amparada no Decreto nº 7.312, de 22/9/2010, que assim dispõe:

Art. 2o O banco de professor-equivalente é constituído pela soma dos Professores do 
Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e dos Professores Titulares-Livres do 
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico de que trata a Lei nº 12.772, de 28 de dezembro 
de 2012, efetivos, substitutos e visitantes, expressa na unidade professor-equivalente, 
observados os seguintes parâmetros: (Redação dada pelo Decreto nº 8.259, de 2014)
(...)
§ 1o O banco de professor-equivalente de que trata o caput é composto pelos cargos 
efetivos lotados em cada instituto federal, em 31 de março de 2014, acrescidos de dois 
mil, novecentos e quarenta e oito novos cargos efetivos de Professor do Ensino Básico, 
Técnico e Tecnológico, criados pela Lei no 12.677, de 25 de junho de 2012, e do limite 
de vinte por cento do quantitativo de cargos efetivos (grifo nosso) alocados em cada 
instituto federal, para contratação de professores substitutos e visitantes, na forma 
descriminada no Anexo. (Incluído pelo Decreto nº 8.259, de 2014)
(...)
Art. 3º O quantitativo referente aos docentes substitutos não poderá superar a pro-
porção de vinte por cento do quantitativo de docentes efetivos(grifo nosso) em cada 
Instituto Federal.
§ 1o O limite percentual de que trata o caput destina-se a suprir a falta de professores 
efetivos, nos termos do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993. 
(Incluído pelo Decreto nº 8.259, de 2014)

Cumpre ressaltar, porém, que a Lei nº 8.745/1993 restringe o percentual de professores subs-
titutos a 20% do número de docentes em efetivo exercício na Instituição, como se lê a seguir:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:
(...)
IV - admissão de professor substituto e professor visitante;
(...)
§ 1º A contratação de professor substituto de que trata o inciso IV do caput poderá 
ocorrer para suprir a falta de professor efetivo em razão de: (Incluído pela Lei nº 12.425, 
de 2011)
I - vacância do cargo; (Incluído pela Lei nº 12.425, de 2011)
II - afastamento ou licença, na forma do regulamento; ou (Incluído pela Lei nº 12.425, 
de 2011)
III - nomeação para ocupar cargo de direção de reitor, vicereitor, pró-reitor e diretor de 
campus. (Incluído pela Lei nº 12.425, de 2011)
§ 2º O número total de professores de que trata o inciso IV do caput não poderá ultra-
passar 20% (vinte por cento) do total de docentes efetivos em exercício (grifo nosso) 
na instituição federal de ensino. (Incluído pela Lei nº 12.425, de 2011)
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Nota-se, desse modo, um conflito formal entre o teor restritivo do art. 2º, § 2º, da Lei nº 
8.745, de 9/12/1993, que regulamenta a contratação de professores substitutos com base no 
total de docentes efetivos em exercício na entidade, e o caráter abrangente do § 1º, art. 2º, 
do Decreto nº 7.312, de 22/9/2010, que permite contratar professores substitutos a partir do 
cálculo de 20% sobre a quantidade total de cargos efetivos, ocupados e vagos, na instituição.

Torna-se relevante destacar, ainda, o Decreto nº 7.485, de 18/5/2011, aplicado às institui-
ções federais de educação superior, que segue o rito estabelecido no Decreto nº 7.312, de 
22/9/2010, ao considerar o total de cargos efetivos (ocupados e vagos) e não o total de docen-
tes em efetivo exercício na instituição. A seguir, descreve-se o teor do Decreto nº 7.485/2011:

Art. 2o O banco de professor-equivalente é constituído pela soma dos Professores do 
Magistério Superior e dos Professores Titulares-Livres do Magistério Superior de que 
trata a Lei no 12.772, de 28 de dezembro de 2012, efetivos, substitutos e visitantes, 
expressa na unidade professor-equivalente, observados os seguintes parâmetros: (Reda-
ção dada pelo Decreto nº 8.259, de 2014)
§ 1o O banco de professor-equivalente de que trata o caput é composto pelos cargos 
efetivos lotados em cada universidade, em 31 de março de 2014, acrescido dos dois mil 
e setecentos cargos autorizados por ato dos Ministros de Estado do Planejamento, Or-
çamento e Gestão e da Educação, de 2 de abril de 2014, e do limite de vinte por cento 
do quantitativo de cargos efetivos alocados em cada instituição, para a contratação de 
professores visitantes e substitutos, na forma do Anexo.

Em resposta, a SETEC, por meio da Nota Técnica nº 11/2016/CGPG/DDR/SETEC/SETEC, de 
19/02/2016, informou que:

“3.39. Neste ponto, a CGU destaca que “sobre a metodologia de cálculo do limite para 
contratação de professor substituto, verificou-se divergência formal entre a orientação 
expedida para a RFEPCT pela SETEC por meio do Ofício Circular nº 76/2014/DDR/SE-
TEC/MEC, de 3/6/2014, e o disposto na Lei nº 8.745/93”, destaca ainda que “a SETEC 
orientou os reitores e diretores das instituições da rede federal a aplicar o percentual de 
20% em relação ao total de cargos docentes (ocupados e vagos), amparada no Decreto 
nº 7.312, de 22/9/2010”.
3.40. Ocorre que a divergência apontada pela CGU não se encontra no entendimento 
da SETEC e sim na expressão “cargo efetivos” disposta no referido Decreto, em função 
da fórmula matemática utilizada para a composição do Banco de Professor-equivalente 
da Educação Básica, Técnica e Tecnológica conforme disposto no § 1º, do art. 2º “O 
banco de professor-equivalente de que trata o caput é composto pelos cargos efetivos 
lotados em cada instituto federal, em 31 de março de 2014, acrescidos de dois mil, no-
vecentos e quarenta e oito novos cargos efetivos de Professor do Ensino Básico, Técnico 
e Tecnológico, criados pela Lei no 12.677, de 25 de junho de 2012, e do limite de vinte 
por cento do quantitativo de cargos efetivos alocados em cada instituto federal, para 
contratação de professores substitutos e visitantes, na forma descriminada no Anexo” 
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(disponibilidade orçamentária), enquanto que para a efetiva contratação de professor 
substituto (despesas) as instituições devem obedecer o disposto no §2º, do Art. 2º da 
Lei nº 8.745/93: “... não poderá ultrapassar 20% (vinte por cento) do total de docentes 
efetivos em exercício na instituição federal de ensino” (grifo nosso).
3.41. A orientação emanada do Ofício Circular nº 76/2014/DDR/SETEC/MEC foi no sen-
tido de esclarecer e informar às instituições a metodologia e a memória de cálculo utili-
zados na construção do Decreto nº 8.259, de 2014 que culminou na revisão (em função 
da alteração dos fatores adotados para o cálculo), e alteração (acréscimo) do Banco de 
Professor-equivalente do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico dos Institutos Federais.
3.42. Nesse sentido, entendemos que a SETEC pode elaborar novas orientações que re-
forcem esse conceito. No entanto, entendemos também que a recomendação de aten-
dimento ao disposto na Lei nº 8.745/93 é bem-vinda às Instituições da Rede, mas não 
como recomendação específica a esta Secretaria.”

Da análise da manifestação, a SETEC concordou com a necessidade de elaboração de orien-
tações que esclareçam e reforcem a metodologia de cálculo para contratação de professores 
substitutos em observância ao limite de 20% do número de docentes em exercício, estabele-
cido pela Lei nº 8.745/1993. 

Na Reunião de Busca Conjunta de Soluções, realizada em 06/04/2016, a SETEC informou o 
envio para a RFEPCT da Nota Técnica nº 50, de 05/04/2016, acompanhada do Ofício-Circular 
nº 76/2014, detalhando a orientação de cálculo para contratação de professores substitutos. 

4.2 O professor está atuando em sala de aula nas horas 
dedicadas à interação com os alunos?

 Para verificar se os docentes estão atuando em sala de aula, função precípua do profes-
sor, verificou-se o atendimento à carga horária mínima estabelecida em regulamento interno 
(Resoluções que definem a distribuição da carga horária docente, aprovadas pelo Conselho 
Superior de cada Instituto) e, nos casos de ausência de definição nesse normativo, foi utilizado 
como parâmetro o estabelecido pelo art. 57 da Lei nº 9.394/96, que prevê um mínimo de 8 
(oito) horas semanais dos docentes em atividades de ensino, a saber:

“Art. 57. Nas instituições públicas de educação superior, o professor ficará obrigado ao 
mínimo de oito horas semanais de aulas.”

Entretanto, cumpre ressaltar que, conforme o art. 8º da Lei n.º 11.892/2008, as instituições da 
RFEPCT ofertam predominantemente educação profissional técnica de nível médio, tendo em 
vista a manutenção obrigatória de no mínimo 50% de suas matrículas neste nível de ensino, 
prioritariamente na forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e 
para o público da educação de jovens e adultos.
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Em síntese, os resultados obtidos demonstraram a existência de docentes que não cumprem o 
mínimo de 8 (oito) horas semanais de interação com os alunos em sala de aula em 16 (dezes-
seis) das Instituições auditadas, conforme gráfico abaixo. 

Gráfico 13: Instituições em que se verificou a existência de pelo menos um  
docente que não cumpre o mínimo de 8 horas semanais em sala de aula

As falhas de planejamento da distribuição da carga horária dos docentes no ensino bem como 
a fragilidade no acompanhamento resultam em subutilização da carga horária docente e com-
prometimento da consecução dos objetivos básicos da instituição federal.

Foi verificado, ainda, que em 3 (três) Instituições havia docentes com menos de 8 (oito) horas 
semanais em sala de aula que atuavam no Pronatec Bolsa Formação. Em 16 (dezesseis) Institu-
tos, no entanto, não foi possível realizar essa análise.

Dessa forma, verificou-se que há casos de mau aproveitamento da carga horária disponível dos do-
centes em sala de aula, pois evidenciou-se professores que lecionam abaixo da mínima estabelecida. 

Conforme estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
conduzido em 2013, intitulado “Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2013 Re-
sults - An International Perspective on Teaching and Learning” (disponível em http://www.
oecd-ilibrary.org/education/talis-2013-results_9789264196261-en, página 163), professores 
do ensino médio em países membros e parceiros da OCDE ensinam, em média, 18 (dezoito) 
horas semanais, ou seja, 10 (dez) horas a mais do que o parâmetro mínimo de 8 (oito) horas 
semanais em sala de aula permitido atualmente aos docentes. 

Sobre esse item, a SETEC informou:

“3.37. Entendemos que o parâmetro de oito horas está previsto na LDB (Lei 9394/96), 
como citado anteriormente. Assim, qualquer alteração não terá impacto somente no 
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âmbito federal, ultrapassando em muito as competências da SETEC. Portanto, a partir 
da nova regulamentação do conceito do aluno-equivalente, que nos permite calcular 
adequadamente o indicador de relação aluno: professor, RAP, será possível simular, intra-
-institucionalmente, a carga horária mínima necessária para o cumprimento do parâ-
metro de 20 alunos por professor, preceituado pelo novo PNE (Lei no. 13005). Portanto, 
entendemos que a proposição do respeitável órgão de controle poderá ser incorporada 
nas orientações gerais da SETEC propostas no Item 6.”

Tendo em vista a manifestação do gestor, cabe à SETEC prestar orientações sobre a distribuição 
da carga horária docente. Foi recomendado no item 1.1: “Prestar orientações para a RFEPCT 
no tocante à distribuição da carga horária dos docentes, segundo a natureza e diversidade de 
encargos a eles consignados pela Lei nº 12.772/2012.” O atendimento desta recomendação 
ocorreu por meio da Portaria nº 17, de 11/05/2016.

4.3 Como ocorre a inserção de projetos de pesquisa, 
inovação e/ou desenvolvimento tecnológico nas 

atividades acadêmicas dos docentes?

 A presente questão de auditoria e as subquestões seguintes tratam da análise sobre o 
atingimento da Meta 14 do TAM, descrita a seguir:

Meta 14. Pesquisa e Inovação: Apresentação e desenvolvimento de, em média, pelo menos um 
projeto de pesquisa, inovação e/ou desenvolvimento tecnológico por Campus, que reúna, pre-
ferencialmente professores e alunos de diferentes níveis de formação, em todos os Campus, até 
o início de 2011, e ampliação em pelo menos 10% ao ano dessas atividades, em parceria com 
instituições públicas ou privadas que tenham interface de aplicação com interesse social.

O gráfico abaixo apresenta informações sobre o atingimento da Meta 14, conforme informa-
ções disponibilizadas pelos gestores dos Institutos auditados.

Gráfico 14: Atingimento da Meta 14 - Pesquisa e Inovação
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Segundo informação dos gestores, 16 (dezesseis) dos Institutos auditados atingiram a Meta 14, 
sendo que essa análise não foi possível para 6 (seis) unidades. Cumpre esclarecer que o CEFET/
MG, o CEFET/RJ e o Colégio Pedro II não são signatários do TAM, o que inviabiliza a análise 
sobre o atingimento da referida meta nesses casos.

No entanto, em 1 (um) Instituto a informação sobre a meta foi considerada confiável e em 
11 (onze) não foi possível avaliar com base na informação dos relatórios. Em 16 (dezesseis) 
Institutos as informações fornecidas pelo gestor sobre o quantitativo de projetos de pesquisa 
desenvolvidos não foram consideradas confiáveis. 

Gráfico 15: Confiabilidade dos dados apresentados pelo  
gestor sobre as metas do TAM de pesquisa e extensão

Diversas falhas nos controles internos colaboram para essa situação, em especial, divergências 
de informações disponibilizadas, o que está relacionado à inexistência de sistema informacional 
único para registro, controle e extração de informações gerenciais. Há casos em que os lança-
mentos das informações quanto à totalidade dos projetos de pesquisa são manuais, por vezes, 
sem procedimentos claramente definidos para registro. Evidenciou-se falta de formalização de 
projetos. Além disso, há Institutos que possuem sistemas para registro de pesquisas, entretan-
to, não abarca a totalidade dos projetos.

Os fatores apresentados prejudicam a aferição quanto ao atingimento das metas.

4.3.1 Os professores estão desenvolvendo projetos de pesquisa, inovação e/ou 
desenvolvimento tecnológico?

 Em 25 (vinte e cinco) Instituições há participação de docentes em projetos de pesqui-
sa, inovação e/ou desenvolvimento tecnológico. O quantitativo apresentado, entretanto, por 
vezes, não abrange percentual significativo da totalidade do corpo docente. Em 2 (duas) insti-
tuições não há professores desenvolvendo pesquisa.
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Cumpre ressaltar que o Colégio Pedro II não possuía projetos de pesquisa cadastrados até o 
momento de exame, no entanto, sua equiparação aos Institutos Federais ocorreu com a edição 
da Lei nº 12.677, de 25/06/2012, e, portanto, a instituição passa por um período de transição.

Gráfico 16: Participação dos docentes em projetos de pesquisa

4.3.2 Os alunos participam dos projetos?

 Há participação dos alunos nos projetos em 18 (dezoito) Instituições auditadas. No en-
tanto, por vezes, foi verificada a diminuição do interesse dos alunos em participar dos projetos, 
conforme informação do gestor. Em 3 (três) Instituições não foi verificada a participação de 
alunos em projetos de pesquisa.

Não foi possível confirmar as informações pelas razões apresentadas no que tange às falhas de 
controle apresentadas.

Gráfico 17: Participação dos alunos em projetos de pesquisa
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4.3.3 Instituições públicas e privadas atuam em parceria com os institutos no 
desenvolvimento de projetos?

 Em 15 (quinze) Instituições foi informada a realização de parcerias com instituições 
públicas e privadas para o desenvolvimento de projetos de pesquisa e em 4 (quatro) não foi 
identificada essa atividade.

Gráfico 18: Parcerias com instituições públicas e privadas em projetos de pesquisa

4.4 Como ocorre a inserção de projetos de extensão nas 
atividades acadêmicas dos docentes?

 A presente questão de auditoria e as subquestões seguintes tratam da análise sobre o 
atingimento da Meta 15 do TAM, abaixo descrita:

Meta 15. Projetos de Ação Social: Apresentação e desenvolvimento de projetos de ação 
social, em média, de um em cada Campus, até o início de 2011; e ampliação dessas ativi-
dades em pelo menos 10% ao ano, pela implementação de projetos de ações inclusivas e 
de tecnologias sociais, preferencialmente, para populações e comunidades em situação de 
risco, atendendo às áreas temáticas da extensão.

O gráfico abaixo apresenta informações sobre o atingimento da Meta 15, conforme informa-
ções disponibilizadas pelos gestores dos Institutos auditados.
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Gráfico 19: Atingimento da Meta 15 - Projetos de Ação Social

Ressalta-se que não foi possível verificar a veracidade das informações pelas razões apresen-
tadas no tocante às falhas de controle identificadas, mormente quanto a divergências entre 
as informações disponibilizadas pelos gestores, não disponibilização dos projetos, ausência de 
sistema informacional integrado para fornecimento e publicização de informações gerenciais 
confiáveis e tempestivas, lacunas nos regulamentos que induzem a divergência de interpretação 
das atividades ou mesmo a ausência de normativos internos reguladores da atuação docente 
até o momento da realização dos trabalhos de auditoria. 

Houve dificuldade em verificar in loco a realização dos projetos de extensão, seja pela morosi-
dade em fornecer informações devido às falhas de controle dessa atividade, ou por movimento 
paradista (greve) na Instituição. Verificaram-se, assim, falhas nos mecanismos de planejamento, 
acompanhamento e avaliação das atividades dos docentes e no monitoramento quanto ao atin-
gimento das metas estabelecidas no TAM.

Como esclarecido anteriormente, o CEFET/MG, o CEFET/RJ e o Colégio Pedro II não são 
signatários do TAM, o que inviabiliza a análise sobre o atingimento da referida meta para esses 
casos. Da mesma forma que os projetos de pesquisa, verificou-se que os docentes do CEFET/
MG e CEFET/RJ realizam atividades de extensão, há o envolvimento de alunos nos projetos 
e populações e comunidades em situação de risco participam dos projetos de extensão. Em 
relação ao Colégio Pedro II, no entanto, não havia projetos de extensão cadastrados até o mo-
mento de exame.

4.4.1 Os professores estão desenvolvendo projetos de extensão?

 Em 24 (vinte e quatro) Instituições auditadas foi informado pelo gestor que os docentes 
estão desenvolvendo projetos de extensão e em 3 (três) não se identificou atuação dos docentes.
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Gráfico 20: Participação de docentes em projetos de extensão

4.4.2 Os alunos participam dos projetos de extensão?

 Foi informado que os alunos participam de projetos de extensão em 17 (dezessete) 
Instituições. Por outro lado, em 3 (três) instituições não houve participação do corpo discente 
no desenvolvimento desses projetos.

Gráfico 21: Participação de alunos em projetos de extensão

4.4.3 Populações e comunidades em situação de risco participam dos projetos 
de extensão?

 Em 16 (dezesseis) Instituições auditadas, os gestores informaram a participação de po-
pulações e comunidades em situação de risco em projetos de extensão. Em 5 (cinco) Institutos, 
no entanto, não houve essa participação.
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Gráfico 22: Participação de populações e comunidades em  
situação de risco em projetos de extensão

Sobre as questões de auditoria 3 e 4, relacionadas às Metas 14 e 15 do TAM, que tratam do de-
senvolvimento de projetos de pesquisa e extensão, a SETEC se manifestou, por meio da Nota 
Técnica nº 11/2016/CGPG/DDR/SETEC/SETEC, de 19/02/2016:

“3.14. Uma das questões que exerce influência sobre a capacidade de desenvolvimento 
de projetos de pesquisa, extensão e inovação é a disponibilidade de recursos específicos 
para essa finalidade. O TAM foi assinado em 2009/2010, e já a partir de 2011 a SETEC 
iniciou fomento específico para o desenvolvimento de projetos de pesquisa aplicada e 
extensão tecnológica, por meio do aporte de 20 milhões de reais à matriz orçamentária 
das Instituições da Rede Federal. Em 2012 esse valor foi elevado para 40 milhões e desde 
então vem crescendo de forma orgânica, a partir de correções anuais baseadas no índice 
IPCA. Em 2015, o aporte de recursos para pesquisa aplicada e extensão tecnológica 
na matriz orçamentária da Rede Federal foi de R$ 48.999.706,00 (R$ 24.499.853,00 
para pesquisa aplicada e igual montante para extensão tecnológica) e em 2016 foi de 
R$ 75.206.751,00 (R$ 30.082.700,00 para pesquisa aplicada, igual montante para 
extensão tecnológica e R$ 15.041.350,00 para inovação).
3.15. Adicionalmente, a partir de estratégias desenvolvidas pela equipe técnica da SETEC,
desde 2011, constituiu-se parceria dessa Secretaria com o Conselho Nacional de De-
senvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Foram então lançadas diversas chama-
das públicas de efeito indutor da cultura da pesquisa aplicada, da extensão tecnológica 
e da inovação nos Institutos Federais. Sobre a motivação dessas chamadas, dois aspec-
tos devem ser ressaltados: 1. Ainda há uma grande demanda de qualificação da Rede, 
na forma de programas de pós-graduação stricto sensu, o que levará ao aumento do 
número de servidores que dominem metodologias científicas que os habilitem/estimu-
lem a desenvolver projetos de pesquisa, extensão e inovação; e 2. No Brasil, ainda há 
necessidade de induzir a cultura da pesquisa aplicada, da extensão tecnológica e da 
inovação, dada a dominância da cultura acadêmica nos cursos de pós-graduação stricto 
sensu brasileiros, que é onde, via-de-regra, os docentes foram formados.
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3.16. A parceria com o CNPq resultou em duas chamadas de apoio a projetos de pes-
quisa, desenvolvimento e inovação (PD&I, com aporte de 60 milhões e mais de 700 
projetos contratados) e outras duas chamadas de capacitação internacional (Programa 
Professores para o Futuro - Finlândia). Nas chamadas PD&I era obrigatória a apresen-
tação de uma Instituição Parceira Demandante nos projetos de pesquisa aplicada e de 
extensão tecnológica. Nas chamadas de capacitação na Finlândia foi obrigatória a apre-
sentação de um projeto de desenvolvimento local, a ser implantado na localidade em 
que se insere o campus ao qual se vincula o servidor, e envolvendo Instituições, colegas 
e estudantes.
3.17. Está em curso a seleção da 3a. chamada de capacitação na Finlândia e espera-se 
que duas novas chamadas PD&I sejam lançadas em 2016.
3.18. Denota-se que a SETEC vem criando e implantando ações de indução da capacidade
de realização de projetos de pesquisa aplicada, extensão tecnológica e inovação na 
Rede Federal, que já apresenta resultados significativos, como o credenciamento de 5 
Polos de Inovação dos Institutos Federais à recém criada Associação Brasileira de Pes-
quisa e Inovação Industrial (Embrapii). Com todo esse fomento, só em 2013 e 2014 
foram mais de mil projetos aprovados e financiados, demonstrando notória melhoria do 
desempenho dos Institutos Federais quanto ao número e à qualidade dos projetos de 
pesquisa, extensão e inovação que vêm sendo desenvolvidos por seus docentes.
3.19. Há ainda diversas ações novas, em desenvolvimento pela equipe da SETEC, para 
fortalecer o perfil empreendedor dos docentes dos Institutos Federais e intensificar a 
sua atuação em benefício da agenda de desenvolvimento local. Como exemplo podemos 
citar (1) a indução da capacidade de gestão de projetos de PD&I (ação de profissiona-
lização dos Núcleos de Inovação Tecnológica - NITs), (2) o fortalecimento da ação se-
torial, em rede (ex. Comitê Temático de Formação Profissional em Energias Renováveis 
e Eficiência Energética, parceria SETEC - GIZ), (3) o fortalecimento da inovação na 
educação profissional e tecnológica, por meio da replicação da capacitação pedagógica 
baseada no modelo finlandês, com escala e da incorporação de programa de coopera-
ção internacional com o Consórcio de Instituições de Educação Profissional de Victória, 
Austrália, (4) o fortalecimento da participação dos Institutos Federais nas competi-
ções nacionais e internacionais de educação profissional (Olimpíadas do Conhecimento, 
WorldSkills, IESO, RoboCup, OBAP, entre outras)
3.20. Para o monitoramento do desenvolvimento de projetos de pesquisa, extensão e 
inovação a SETEC, em parceria com pesquisadores dos Institutos Federais Fluminense, 
de São Paulo e de Brasília, desenvolveu o sistema de informações InovaIF. Esse sistema 
se encontra em implantação em 23 Instituições e funciona a partir da importação de 
informações da Plataforma Lattes do CNPq e posterior complementação com dados 
característicos de projetos de pesquisa aplicada, extensão tecnológica e inovação. A 
previsão legal de uso de um sistema de informações para essa finalidade consta na 
Portaria SETEC no. 58/2013, e o Sistema InovaIF será indicado pela SETEC como o 
Sistema de Gestão e Controle de Projetos e Bolsas mencionado na referida Portaria, 
sendo permitido o uso de sistemas similares que se integrem oportunamente a ele. O 
Sistema será oficializado no dia 22/02/2016 e o prazo para cadastramento dos projetos 
será 30/06/2016.
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3.21. Quanto às recomendações feitas à SETEC, pelo exposto nessa análise, refletem, 
em grande medida, os esforços que já vem sendo envidados pela Setec, e cujos esforços 
precisam estar refletidos em documentos que tratem do tema, como o relatório que ora se 
apresenta. Ademais, considerando as ações em andamento e o atual cenário de restrição 
orçamentária que se apresenta ao país, não resta claro para esta Secretaria como seria 
feito o acompanhamento de uma recomendação que visa fomentar uma ação existente. 
Ou seja, em que momento a recomendação seria considerada atendida? Entendemos, 
assim, que os esforços empreendidos pela SETEC justificam a retirada dessas recomen-
dações do relatório finais. Eventualmente, recomendações similares poderiam ser feitas 
às próprias instituições da Rede, na perspectiva de contribuir para a intensificação de sua 
adesão aos modelos de gestão e programas de incentivo à cultura de inovação.”

Na Reunião de Busca Conjunta de Soluções de 06/04/2016, a SETEC informou que o Sistema 
de Gestão e Controle de Projetos e Bolsas (Sistema InovaIF) é a ferramenta utilizada pela 
SETEC/MEC para registro, acompanhamento, avaliação e auxílio à prestação de contas dos 
projetos e respectivas bolsas, no âmbito dos IFs. Conforme informação do gestor, esse Siste-
ma foi implantado em 2015 como uma versão de testes e oficializado em fevereiro de 2016, 
Oficio-Circular nº 12/2016/DDR/SETEC-MEC, em atendimento à Portaria SETEC no. 58, de 
21 de novembro de 2014. 

Da análise da manifestação do gestor, verificam-se ações em andamento no sentido de fomen-
tar o desenvolvimento de projetos de extensão, pesquisa e inovação pela SETEC. 

Dessa forma, quanto às questões de auditoria 3 e 4, recomendou-se à SETEC, na questão 1.2, 
fomentar o desenvolvimento e implementação de sistema de informação pelas Instituições da 
Rede que permita o acompanhamento, controle e divulgação dos projetos de extensão, pes-
quisa e inovação desenvolvidos por docentes da RFEPCT. O atendimento desta recomendação 
ocorreu por meio da publicação da Portaria nº 17, de 11/05/2016. Além disso, recomendou-se 
estabelecer rotina de verificação pela SETEC do cumprimento das metas 3, 4 e 15 pactuadas 
no TAM pela RFEPCT. 
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5. Conclusão 

 O macroprocesso finalístico sob análise contempla a avaliação da gestão, organização e 
resultados da atuação dos docentes da RFEPCT nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
Esse tema foi selecionado por estar estreitamente relacionado à atividade finalística da Rede.

A apuração realizada teve como parâmetros as auditorias realizadas em 25 (vinte e cinco) Ins-
titutos, 2 (dois) CEFET’s e o Colégio Pedro II, totalizando 28 (vinte e oito) Instituições, abran-
gendo 22 (vinte e duas) Unidades da Federação. O resultado do presente trabalho foi realizado 
a partir da compilação dos dados das auditorias na gestão de 2013 e 2014, realizadas no perío-
do de 2013 a 2015, totalizando 50 trabalhos de auditoria, cujos relatórios estão publicados no 
sítio eletrônico deste Ministério.

As constatações evidenciadas neste relatório foram objeto de busca conjunta de soluções com 
os gestores responsáveis nas Instituições auditadas, sendo as recomendações acordadas com 
as unidades com o objetivo de mitigar as causas identificadas.

Constatou-se, em linhas gerais, que não há o acompanhamento das metas acordadas no 
Termo de Acordo de Metas e Compromissos, e não há demanda formal do MEC para co-
brar informações necessárias para averiguar o atingimento das metas. Sendo assim, o TAM 
mostra-se sem aplicabilidade prática. 

No decorrer dos trabalhos, foram constatadas fragilidades nos mecanismos de planejamento, 
monitoramento e avaliação das atividades docentes, as quais comprometem a gestão. As informa-
ções fornecidas pelos gestores quanto às atividades de pesquisa, ensino e extensão apresentaram 
divergências, comprometendo a confiabilidade dos dados. Diversas falhas nos controles internos 
no âmbito das instituições colaboram para esta situação, como inexistência de sistema informa-
cional para registro e falhas de publicização das informações quanto às atividades docentes.

Foram identificados avanços tendo em vista a elaboração do Manual para cálculo dos indicado-
res de gestão das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnoló-
gica, de abril de 2016; regulamentação do conceito de aluno-equivalente por meio da Portaria 
MEC nº 818 e Portaria MEC/SETEC nº 25, ambas de 13/10/2015; proposta de revisão do TAM 
e o estabelecimento de planos de ação para o acompanhamento das metas pactuadas entre a 
SETEC e a RFEPCT, incluindo o Colégio Pedro II, CEFET/MG e CEFET/RJ.

Além disso, foi publicada a Portaria SETEC/MEC nº 17, de 11 de maio de 2016, a qual esta-
beleceu diretrizes gerais para a regulamentação das atividades docentes, no âmbito da Rede 
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. A referida Portaria aborda o deta-
lhamento das atividades docentes, atividades de pesquisa e extensão, limites de carga horária, 
planos de trabalho, relatório de atividades, dentre outros. A Portaria prevê a elaboração pelos 
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Institutos de regulamento prevendo, minimamente, informações sobre esses aspectos. As ins-
tituições deverão publicar seus regulamentos em conformidade com estas diretrizes, no prazo 
de até 180 dias a contar da publicação desta Portaria.

Nesse sentido, a atuação da SETEC é fundamental para influenciar as ações adotadas pelas 
Instituições para a implementação de melhorias na gestão das atividades docentes. A partir da 
análise dos resultados das auditorias, foram propostas recomendações estruturantes à essa Se-
cretaria para providências cabíveis, de forma a contribuir para a concretização de boas práticas 
de planejamento, monitoramento, avaliação e controle das atividades docentes; a ampliação 
da transparência e publicização das ações do corpo docente; o aumento da confiabilidade das 
informações gerenciais e do monitoramento das metas 3, 14 e 15 estabelecidas no TAM.

Nesse contexto, no intuito de auxiliar os IF’s no cumprimento de suas missões institucionais, 
esta Secretaria realizará o acompanhamento da implementação das recomendações acordadas 
com cada Instituição auditada, bem como das recomendações estruturantes pactuadas com a 
SETEC/MEC. 
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Anexo I – Escopo

 Este Relatório foi elaborado a partir da consolidação dos resultados dos Relatórios de 
Auditoria dos Institutos listados a seguir:

INSTITUIÇÃO MUNICÍPIO UF

CEFET-CELSOSFONSECA Rio de Janeiro RJ

CEFET-MG Belo Horizonte MG

CPII Rio de Janeiro RJ

IFAC Rio Branco AC

IFAL Maceió AL

IFAM Manaus AM

IFB Brasília DF

IFBA Salvador BA

IFBAIANO Salvador BA

IFC Blumenau SC

IFCE Fortaleza CE

IFES Vitória ES

IFF Campos dos Goytacazes RJ

IFGOIANO Goiânia GO

IFMA São Luís MA

IFMS Campo Grande MS

IFMT Cuiabá MT

IFNORTEDEMG Montes Claros MG

IFPB João Pessoa PB

IFPE Recife PE

IFPI Teresina PI

IFPR Curitiba PR 

IFRO Porto Velho RO

IFS Aracaju SE

IFSERTÃO Petrolina PE

IFSP São Paulo SP

IFSUDESTE MG Juiz de Fora MG

IFSULDEMG Pouso Alegre MG

28 INSTITUIÇÕES
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Anexo II – Relatórios de Expedidos

 Segue a relação dos Relatórios sobre o tema atuação docente. 

Instituições Relatórios de Avaliação dos 
Resultados da Gestão (ARG)

Relatórios de Auditoria Anual 
de Contas (AAC)

CEFET-MG 201411550 201503685

CEFET-RJ 201411635 201503692

CPII 201317518 201407333

IF GOIANO 201411548 201503684

IF SUDESTE MG 201411552 -

IF SUL DE MG 201411553 201503687

IFAC 201411542 201503682

IFAL 201317685 201407328

IFAM - 201407276

IFB 201405747 201503681

IFBA - 201503683

IFBaiano 201317687 201407330

IFC 201411633 201503691

IFCE 201317688 201407323

IFES 201317689 201407331

IFF 201411636 201503693

IFMA - 201407321

IFMS - 201503694

IFMT 201317691 201407336

IFNORTEDEMG 201411551 201503686

IFPB 201317692 201407326

IFPB 201411555 -

IFPE 201411556 -

IFPI 201411557 201503689

IFPR 201317693 201407335

IFRO 201411630 201503690

IFS 201411634 -

IFSERTÃO 201411558 201503688

IFSP 201317694 201407334
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