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 O Relatório de Gestão 2018 constitui-se um documento que reúne, de forma transparente e concisa, 

as informações referentes à gestão do Instituto Federal do Tocantins (IFTO) no último ano. É resultado do 

trabalho coletivo, apoio, compreensão e esforço de toda a comunidade acadêmica no caminho de consolidação 

do IFTO como uma instituição pública de ensino movida pela seriedade, comprometimento e excelência no 

exercício da sua missão e visão. 

 A oferta dos nossos serviços, inevitavelmente, passa pelo prisma do planejamento estratégico. Agir 

com dedicação e inovação são condições necessárias para bem escolher, planejar e implementar ações com 

eficácia. Tivemos muitos desafios ao longo deste primeiro ano, acadêmicos e administrativos. Todos movidos 

pelo desejo de aproximar cada vez mais o IFTO da comunidade, ampliar a qualidade dos serviços ofertados e 

fortalecer a nossa identidade institucional. 

 Entendemos que diante de inúmeros desafios, o IFTO não pode se furtar à obrigação de discutir 

importantes questões e indicar soluções. Torna-se essencial refletir sobre cada tomada de decisão que leve ao 

crescimento e à melhoria dos serviços prestados. O Relatório de Gestão auxiliará nas ações de 

acompanhamento e indicação das áreas que necessitam maior investimento de esforços. 

 De modo mais específico, em 2018, obtivemos avanços significativos na área do Ensino, com as 

reduções da taxa de evasão e do índice de retenção do fluxo escolar; da Pesquisa e Extensão, com a ampliação 

significativa do número de publicações do IFTO, da quantidade de atividades (programas, projetos, cursos e 

eventos) de pesquisa, extensão e programas de melhoria da qualidade da educação básica mantidos pelo IFTO, 

bem como da quantidade de discentes envolvidos nessas atividades; do Empreendedorismo e Inovação, com 

aumento do número de empreendimentos incubados e empresas juniores em funcionamento e do número de 

processos, produtos ou serviços gerados pelas ações do IFTO; do Relacionamento com a Comunidade, com a 

ampliação do número de convênios, cooperações técnicas e programas de estágio firmados e da quantidade de 

pessoas beneficiadas  - comunidade externa - pelas ações do IFTO e da rede, e; da Administração, com a 

ampliação significativa do volume de recursos captados de fontes externas e da variabilidade de fontes 

formalizadas de recursos externos. Várias outras conquistas importantes podem ser observadas com a leitura 

e análise crítica deste documento.

 Esta gestão agradece ao trabalho de toda a comunidade do IFTO, o qual possibilitou a realização das 

atividades aqui elencadas, bem como pelo fornecimento das informações que contribuíram para o processo de 

elaboração deste relatório. Para além do cumprimento legal, que este documento sirva como norte para a 

tomada de decisão dos gestores e seja instrumento de prestação de contas e transparência aos seus diversos 

públicos. 

Antonio da Luz Júnior
Reitor do Instituto Federal do Tocantins
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Neste capítulo apresentam-se as informações relativas à identificação do Instituto 

Federal do Tocantins, no que se refere a sua missão, visão, valores, bem como sua 

estrutura organizacional e sua relação com o ambiente externo.

• Identificação da unidade prestadora (Missão, Valores, Visão)

1. VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO
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O ano de 2018 foi marcado por fatos que trouxeram mudanças significativas na área da 

educação, ciência e tecnologia brasileira e cujos reflexos impactaram diretamente os 

planos elaborados e ações executadas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Tocantins (IFTO) para a oferta de seus cursos nos níveis da Educação 

Básica e Superior, no desenvolvimento das atividades de pesquisa e extensão e nas 

políticas de ciência e tecnologia. Entre os principais marcos, cabe destacar as reformas 

nas políticas educacionais, as publicações dos resultados das avaliações nacionais 

realizadas e o novo marco legal da ciência, tecnologia e inovação (Decreto nº 

9.283/2018, que regulamenta o Novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação - 

Lei nº 13.243/2016, a partir da Lei nº 10.973/2004 e da Emenda Constitucional nº 

85/2015).

No âmbito da educação básica, as mudanças na legislação e documentos educacionais 

iniciaram-se com a implantação da Medida Provisória n.º 476/2016 e a publicação da 

Lei n.º 13.415 em 2017, comumente conhecida com a lei de reforma do ensino médio. A 

partir de então, iniciaram-se as discussões que culminaram, em novembro de 2018, na 

aprovação do Parecer CNE/CEB n.º 3/2018 e na publicação da Resolução CNE/CEB 

3/2018 que atualizou as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio; além 

da homologação da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio (BNCC), em 

dezembro de 2018.

2.1- Cenário Nacional e Internacional



Neste contexto de discussões das alterações dessas políticas educacionais, em 2018 o 

IFTO esteve presente participando das audiências públicas realizadas em Belém -PA, 

do II Seminário Nacional de Ensino Médio Integrado, bem como, da reunião que tratou 

sobre o tema “Desafios e perspectivas no itinerário de formação técnica e profissional 

no ensino médio” e de reuniões/eventos em Brasília - DF; também, organizou e 

ministrou palestras sob temática  “Reforma do Ensino Médio no contexto do IFTO” nos 

campi da instituição de modo que a toda comunidade participasse ativamente das 

discussões e se preparasse para o período de implementação dessas mudanças que 

trouxeram alterações profundas na estrutura do ensino médio.

Em setembro de 2018 foi publicado o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB 2017). Dentre os campi que participaram da avaliação, o Campus Porto Nacional 

destaca-se por atingir média 4.6, com a diferença de apenas 0,1 da meta estabelecida 

nacionalmente.
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No contexto da educação superior, obtivemos, em dois dos cursos ofertados pela 

instituição, conceito 5, resultado de excelência, tais cursos são Licenciatura em 

Educação Física e Bacharelado em Sistemas de Informação, ofertados pelos campi 

Palmas e Paraíso do Tocantins, respectivamente. Outros cursos foram avaliados 

durante o ano de 2018, alcançando o conceito 4. Frente a estes conceitos, o IFTO tem 

empreendido esforços para que a instituição mantenha o conceito de excelência ou 

próximo deste, em avaliações realizadas pelo Inep. 

Em busca de melhorar a qualidade da educação ofertada pelo IFTO, bem como, avançar 

nos rankings de avaliações unanimemente reconhecidos, é preciso considerar e 

analisar as ocorrências e tendências do cenário internacional que interferem no 

contexto educacional. Nesse sentido, observam-se os exemplos exitosos da educação 

ofertada na Finlândia, Reino Unido, Canadá e Estados Unidos, cujos modelos 

educacionais são considerados referências mundiais de sucesso. Diante deste cenário, 

a instituição firmou parcerias com instituições desses países, possibilitando 

intercâmbio de mais de dez servidores, em programas como Programa  de 

Desenvolvimento Profissional para Professores de Língua Inglesa nos Estados Unidos 

- PDPI e Brasil–Reino Unido para Formação de Professores da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica, por exemplo.

No campo da ciência e tecnologia, o novo marco legal impulsionou uma verdadeira 

transformação na concepção da pesquisa, extensão e inovação. Para rede federal de 

educação profissional o marco trouxe um arcabouço jurídico que incentiva a atuação 

das instituições conforme objetivos e finalidades definidas na sua lei de criação (Lei nº 

11.892/2008). Neste contexto o ano de 2018 foi marcado por alterações em 

regulamentos de pesquisa, em estratégias de extensão e construção de uma política de 

inovação alinhada com a nova legislação. Fez-se necessário também difundir uma nova 

cultura, conforme apontado no novo marco legal,  que visa promover o 

desenvolvimento regional por meio de ambientes promotores da inovação com foco 

no desenvolvimento científico e tecnológico. Em outras palavras, disseminar a cultura 

do resultado e aplicação das ações nas comunidades alcançadas pelas instituições da 

rede federal de educação, ciência e tecnologia.
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Para isso, o IFTO propôs uma nova estrutura para o setor responsável pelas estratégias 

e ações de empreendedorismo e inovação que antes estava constituído somente como 

Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), focado na proteção intelectual, e passou a 

contar com uma Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (DIEM) que traz em seu 

escopo uma atuação mais abrangente e proativa com vistas a implantar hubs 

descentralizados de inovação que conectam as unidades e as comunidades espalhadas 

pelo Estado, formando uma grande rede de ciência e tecnologia com vistas ao 

protagonismo no desenvolvimento científico e tecnológico do Tocantins.

Aliado a isso, a partir de 2018, a Inovação e Empreendedorismo passaram a ocupar 

definitivamente seu papel estratégico na gestão do IFTO por meio de ações integradas 

entre as pró-reitorias, diretorias sistêmicas e reitoria. 

MODELO DE NEGÓCIOS
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CADEIA DE VALOR DO INSTITUTO FEDERAL
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e diversidade

M
IS
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Ã

O

V
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Ã
O

Gerir apoio
educacional

Gerir relações
internacionais

Gerir interação
com a sociedade

O objetivo principal da atuação do IFTO é a geração de valor para a sociedade. Para 

conseguir gerar valor, são executados um conjunto de macroprocessos, sendo estes 

classificados como gerenciais, de apoio ou finalísticos. O grande desafio é sempre focar 

os recursos em ações que agreguem mais valor à sociedade e eliminar processos que 

não agregam. 

A fim de evoluir nesse sentido, o IFTO tem investido alguns esforços no mapeamento 

de processos, buscando identificar, mapear e constantemente melhorar seus 

processos de negócio, visando aumentar cada vez mais o valor gerado para a 

sociedade. 



2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA

2.1- Identificação da unidade prestadora (Missão, Valores e Visão)

O planejamento estratégico no contexto administração pública direta e indireta 

deverá, observando o disposto na Constituição Federal, em seu art. 37, se pautar pelos 

os princípios da legalidade e da eficiência. 

O Instituto Federal do Tocantins (IFTO) é um órgão público da Administração Indireta e 

sua organização pode ser percebida de duas formas principais: uma visão hierárquica-

funcional, a partir do entendimento da sua Estrutura Regimental e Organograma, e 

uma visão transversal, a partir do entendimento dos seus macroprocessos de negócio, 

organizados na forma da sua Cadeia de Valor Integrada. Essas duas visões matriciais 

são diretamente relacionadas, complementares e fundamentais para que se dê plena 

observância ao princípio da legalidade ao discutir-se planejamento estratégico nessa 

organização. 

As competências do IFTO estão fixadas em diversos dispositivos legais, dos quais se 

destacam a Lei 11.892/2008, lei que cria e define as finalidades e características dos 

institutos federais, e Lei n.º 9.394, que estabelece os Princípios e Fins da Educação 

Nacional.

A estrutura regimental do IFTO foi revisada recentemente, sendo aprovada pela 

Resolução n. 59 do seu Conselho Superior, em 25 de setembro de 2018. A revisão se 

deu com a finalidade de reequilibrar as atribuições e nomenclaturas de setores, sendo 

apenas adicionadas novas atribuições em caso de nova previsão legal, como por 

exemplo a adição de estruturas de governança e integridade, conforme prevê o 

Decreto 9.203/2017.

Em observância à DN 170/2018, o escopo deste relatório abrange o IFTO como um 

todo: reitoria, campus e campi avançados, não sendo produzidos, de caráter 

obrigatório, relatórios por unidade.
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Há um esforço contínuo para a promoção do alinhamento dos macroprocessos de 

planejamento do governo federal,  do Ministério da Educação, do IFTO e das suas  

unidades administrativas, de forma que cada um desses macroprocessos gerem 

insumos e produtos para o outro, conforme ilustrado na figura a seguir:

O macroprocesso de planejamento estratégico do IFTO, representado na figura acima, 

está em fase de consolidação, com a recém formalizada, Diretoria de Planejamento 

Estratégico. O planejamento é  cíclico, anual e tem como objetivo gerar como resultado 

alguns produtos e subprodutos, dentre os quais se destacam: 

1. Cadeia de Valor (apresentada no capítulo anterior); 

2. Mapa Estratégico; e 

3. Carteira de Projetos Estratégicos. 

Compete à Diretoria de Planejamento Estratégico organizar, aperfeiçoar 

continuamente e manter esse macroprocesso. 
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A intenção é que a cada ciclo de planejamento estratégico seja feita uma revisão do texto 

da Missão, da Visão da instituição e da Cadeia de Valor. Em seguida, são definidas 

diretrizes estratégicas, que são traduzidas em ações na forma de projetos estratégicos. 

Esse ciclo dura 5 anos, que é o período de vigência do Plano de Desenvolvimento 

Institucional - PDI do IFTO. Por ser este o último ano de vigência do PDI atual, será 

também o ano de construção do próximo PDI que terá vigência de 2020 a 2024.

No PDI vigente, 2015 a 2019, constam os objetivos estratégicos para o período, junto 

com seus respectivos indicadores e metas para cada ano (tabela completa em anexo). A 

DPE é a responsável pelo acompanhamento quanto ao alcance dos seguintes 

objetivos/metas:
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OBJETIVO 15 - DIFUNDIR E IMPLEMENTAR AÇÕES PARA CONSECUÇÃO DOS 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INDICADOR 1501 - PROPORÇÃO DE METAS DO PDI ALCANÇADAS

META 2018: 75%

 

71% das metas do PDI para 2018 foram alcançadas. Houve uma leve melhora no 

resultado em relação à 2017, 69,39%, embora não tenha batido a meta do indicador 

para o ano.



Foram implementadas 03 (três) ações principais pela Diretoria de Planejamento 

Estratégico para apoio ao plano estratégico, ações essas que fogem de suas 

competências regimentais; as principais foram: Capacitação dos atuais gestores sobre 

o tema de planejamento estratégico; elaboração de uma planilha para simulação da 

oferta de cursos e seus impactos sobre os indicadores institucionais, permitindo que 

os gestores saibam do efeito de suas ações antes de executarem-nas; e elaboração de 

um modelo de priorização de projetos para auxiliar os gestores a tomarem decisões 

melhores, reduzindo a subjetividade do processo de tomada de decisão.

Em 2018 alcançou-se o resultado de 11,55% dos setores com processos mapeados, 

uma evolução mais que o dobro em relação 2017, 4,92%, embora não se tenha 

alcançado a meta estabelecida. Alguns esforços foram realizados na tentativa de 

avançar em relação a esse objetivo estratégico, como a instalação de comissão 

responsável pela elaboração do manual de gestão de processos do IFTO e a oferta de 

cursos de capacitação em melhoria de processos. 

INDICADOR 1502 - QUANTIDADE AÇÕES PARA APOIO DO PLANO

ESTRATÉGICO

META 2018: 2

OBJETIVO 22 - MELHORAR OS PROCESSOS INTERNOS E AS PRÁTICAS 

DE GESTÃO INSTITUCIONAIS

INDICADOR 2201 - PERCENTUAL DE SETORES COM SEUS PROCESSOS 

MAPEADOS

META 2018: 50%

INDICADOR 2202 - PERCENTUAL DE RISCOS TRATADOS

META 2018: 80%
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Em 2015 o IFTO implementou seu primeiro Plano de Gestão de Riscos. Até a sua 

conclusão, aproximadamente 85% de todos os riscos haviam sido tratados. No final de 

2018, aplicamos uma nova metodologia, que consta descrita no capítulo 3 deste 

documento, junto como as medidas de tratamento para os principais riscos 

identificados. Pretende-se tratar 100% dos riscos identificados.

Todos os objetivos estratégicos do IFTO podem ser visualizados no Mapa Estratégico a 

seguir.

No Mapa Estratégico, ilustrado na figura acima, constam as informações da Visão e das 

Diretrizes Estratégicas (objetivos estratégicos) do Instituto Federal do Tocantins para o 

período 2015-2019, organizadas e alinhadas por perspectiva sistêmica. Estão associadas 

à cada objetivo estratégico a quantidade de iniciativas institucionais. Tanto essas 

iniciativas quanto os Projetos Estratégicos do IFTO são formalizadas através do Plano 

Anual de Atividades Institucionais e podem ser consultadas na Internet no endereço: 

http://portal.ifto.edu.br/ifto/colegiados/consup/documentos-aprovados/plano-anual-

de-atividades-institucionais/paai-ifto-2018.ods/view. 

2.2 Mapa Estratégico e Carteira de Projetos Estratégicos
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2.3 Governança
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Diretora de Gestão de Pessoas

KLEYTON MATOS MOREIRA

Diretor de Tecnologia
da Informação

ANDRESSA LUNNA DE JESUS

Diretora de Comunicação
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CRISTIANO FERNANDES MATEUS

Diretor-geral do Campus Araguaína

JOSAFÁ CARVALHO AGUIAR

Diretor-geral do Campus Araguatins

EDILSON LEITE DE SOUSA

Diretor-geral do Campus Porto Nacional

MANOEL DELINTRO DE C. NETO

Diretor do Campus Avançado
Formoso do Araguaia

JARDEL BARBOSA DOS SANTOS

Diretor do Campus Avançado
Lagoa da Confusão

MIRIAN PEIXOTO SOARES DA SILVA

Diretora do Campus Avançado
Pedro Afonso

PAULO HERNANDES G. DA SILVA

Diretor geral do Campus Colinas
do Tocantins

PIETRO LOPES RÊGO

Diretor-geral do Campus Dianópolis

MARCELO ALVES TERRA

Diretor-geral do Campus Gurupi

WENDELL EDUARDO M. COSTA

Diretor-geral do Campus Palmas

FLÁVIO ELIZÁRIO DE SOUZA

Diretor-geral do Campus 
Paraíso do Tocantins



A figura acima apresenta de maneira esquemática o modelo de governança corporativa 

do IFTO, com representação das principais instâncias internas e externas de governança: 

I - PRINCIPAIS INSTÂNCIAS INTERNAS DE GOVERNANÇA

                  

Conselho Superior de caráter consultivo e deliberativo, é um órgão superior da 

Administração do IFTO, responsável pelas decisões referentes à execução da política 

geral, regulamentado pela lei vigente e em conformidade com o estabelecido pelo 

E s t a t u t o  e  R e g i m e n t o  G e r a l  d o  I n s t i t u t o  F e d e r a l  d o  To c a n t i n s .

O Conselho Superior é composto por representantes dos docentes, dos estudantes, 

dos servidores técnico-administrativos, dos egressos da instituição, da sociedade civil, 

do Ministério da Educação e do Colégio de Dirigentes do Instituto Federal do 

Tocantins, assegurando a representação paritária dos segmentos que compõem a 

comunidade acadêmica. E-mail de contato: conselhosuperior@ifto.edu.br

 CONSUP - CONSELHO SUPERIOR 

19RELATÓRIO 
DE GESTÃO

2018



O CODIR, Colégio de Dirigentes de caráter consultivo, é um órgão superior da 

Administração do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, 

regulamentado pela lei vigente e em conformidade com o estabelecido pelo Estatuto e 

Regimento Geral do Instituto Federal do Tocantins.

O Colégio de Dirigentes é composto pelo Reitor, pelos Pró-Reitores e pelo Diretor-

Geral de cada um dos campi que integram o Instituto Federal do Tocantins. E-mail de 

contato: codir@ifto.edu.br

II - PRINCIPAIS INSTÂNCIAS INTERNAS DE APOIO À GOVERNANÇA

  
A Comissão de Ética do Instituto Federal do Tocantins foi criada no dia 13 de julho de 

2010 através da Portaria nº 376/2010/Reitoria. Em 2018 foi realizada, através de 

processo seletivo, a escolha e designação de seus novos membros. Com mandato de 3 

(três) anos, a Comissão tem como função primordial garantir o cumprimento do 

Código de Ética Profissional do Servidor Público Federal e do Código de Conduta dos 

Servidores. Para denúncias, dúvidas e sugestões enviar e-mail para: cetica@ifto.edu.br 

ou ligar para o telefone (63) 3229-2200 (ramal 2253).
 http://www.ifto.edu.br/ifto/comissoes/comissa-de-etica/apresentacao

A ouvidoria do Instituto Federal, Ciência e Tecnologia do Tocantins é uma Ouvidoria 

Pública que auxilia o usuário da comunidade externa e interna em suas relações com o 

IFTO.  Atua no processo de interlocução entre o usuário e a administração pública, de 

modo que as manifestações decorrentes do exercício da cidadania provoquem 

melhorias no serviço público prestado. A Ouvidoria no âmbito do IFTO, tem como 

principal objetivo melhorar a democracia participativa, incentivando a contribuição 

dos cidadãos na Gestão do IFTO e na formulação de decisões dos serviços prestados. 

Atua também, priorizando o respeito aos direitos individuais e coletivos.  Atendendo a 

comunidade interna e externa e dando entrada e tratamento a denúncias, 

reclamações, elogios, solicitações e sugestões.
 http://portal.ifto.edu.br/ifto/ouvidoria

COMISSÃO DE ÉTICA DO INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS

OUVIDORIA

 CODIR - COLÉGIO DE DIRIGENTES
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A Corregedoria Seccional do IFTO é órgão integrante da estrutura do IFTO, 

responsável pela coordenação, supervisão e execução das atividades correcionais no 

âmbito da instituição, subordinado ao reitor, ficando sujeita à orientação normativa do 

Órgão Central do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal e à supervisão 

técnica da respectiva unidade setorial, é dirigida pela Corregedora Seccional, 

nomeada pelo reitor, respeitada a legislação pertinente, nos termos do Decreto n.º 

5.480, de 30 de junho de 2005. http://www.ifto.edu.br/ifto/reitoria/corregedoria

A Procuradoria Federal junto ao IFTO, órgão de execução da PGF, presta consultoria e 

assessoramento jurídico ao Instituto Federal do Tocantins, e tem sua estrutura 

administrativa balizada pela Portaria PGF nº 172/2016.

A atuação consultiva da PF/IFTO se dá por meio do assessoramento e orientação dos 

dirigentes do Instituto Federal do Tocantins, para dar segurança jurídica aos atos 

administrativos que serão por eles praticados, notadamente quanto à materialização 

das políticas públicas, à viabilização jurídica das licitações e dos contratos e, ainda, 

quanto à proposição e análise de medidas normativas (Resoluções, Portarias, Editais, 

entre outros) necessárias ao desenvolvimento e aprimoramento do ensino.

No exercício dessas importantes funções, sobressai a atuação que tem o dever de dar 

formatação jurídico-constitucional às políticas públicas, de forma a preservar os 

direitos e garantias fundamentais do cidadão e, em última análise, prevenir o 

surgimento de litígios ou disputas jurídicas.
 https://www.agu.gov.br/unidade/PFIFETTO/contato

CORREGEDORIA

PROCURADORIA
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III - PRINCIPAIS INSTÂNCIAS EXTERNAS DE GOVERNANÇA VINCULADAS À 

ESTRUTURA DO GOVERNO FEDERAL

 
É o órgão do Governo Federal responsável por realizar atividades relacionadas à 

defesa do patrimônio público e ao incremento da transparência da gestão, por meio de 

ações de controle interno, auditoria pública, correição, prevenção e combate à 

corrupção e ouvidoria. (http://www.cgu.gov.br/)

 

Previsto no art. 7º, do Decreto nº 9.203, de 22/11/2017, que dispõe sobre a política de 

governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.  

(http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/_ato2015-2018/2017/ decreto/D9203.htm)

 
 
Previsto do Decreto S/N, de 07/03/2017, que cria o Conselho Nacional para a 

Desburocratização - Brasil Eficiente e dá  outras providências

 

Tem como missão planejar e coordenar as políticas de gestão da administração pública 

federal, para fortalecer as capacidades do Estado para promoção do desenvolvimento 

sustentável e do aprimoramento da entrega de resultados ao cidadão. 

(http://www.planeja mento.gov.br/)

IV - PRINCIPAIS INSTÂNCIAS EXTERNAS DE GOVERNANÇA INDEPENDENTES

CIG - COMITÊ INTERMINISTERIAL DE GOVERNANÇA

CND - CONSELHO NACIONAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO

MPDG - MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

CGU - MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO
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MINISTÉRIO PÚBLICO 
http://www.mpu.mp.br/

PODER JUDICIÁRIO 

PODER LEGISLATIVOTCU - TRIBUNAL DE CONTA DAS UNIÃO 
http://www.tcu.gov.br
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A Diretoria de Comunicação visa facilitar o diálogo entre o Instituto Federal do 

Tocantins e seus diversos públicos, entre eles a sociedade. Neste intuito, dentre os 

objetivos estratégicos institucionais, a diretoria busca o cumprir a Meta 20, que possui 

o número de eventos institucionais com participação de mais de uma unidade como 

indicador. 

Foram realizados 10 (dez) eventos: Jogos Internos do IFTO (JIFTO), Jogos dos 

Servidores, IFestival, Jornada de Iniciação Científica e Extensão (Jice), Seminário de 

Assistência Estudantil, Formação de Gestores, Seminário de Gestão de Pessoas, Fórum 

de Ensino, Seminário Administrativo do IFTO e Inafro.

Para ampla divulgação e transparência das atividades desenvolvidas no IFTO, a 

Diretoria de Comunicação utiliza o portal (portal.ifto.edu.br) com o objetivo de 

divulgar matérias que contemplam a comunidade acadêmica e a sociedade com os 

assuntos relacionados: a resultados de projetos, oportunidades de produtos da 

instituição e experiências exitosas que efetivam a missão institucional. Os indicadores, 

demonstram que a produção feita de maneira integrada visa a qualidade da recepção 

dos públicos e não apenas a quantidade de publicações. 

2.4 - Relacionamento com a sociedade
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OBJETIVO 20 - PROMOVER A INTEGRAÇÃO ENTRE OS CAMPI, VISANDO À TROCA 

DE EXPERIÊNCIAS E SABERES NAS DIFERENTES ÁREAS

INDICADOR 2001 - QUANTIDADE DE EVENTOS REALIZADOS COM A 

PARTICIPAÇÃO DE MAIS DE UMA UNIDADE

META 2018: 4

ELABORAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS

Matérias em redução otimizando o conteúdo de interesse à sociedade
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Sendo assim, com o aprimoramento do portal, o canal fora utilizado para conteúdos de 

interesse direto com a sociedade. Neste sentido, a utilização de canais específicos para 

o público interno (e-mail institucional  reduziu o número de naoresponda@ifto.edu.br),

matérias publicadas, sendo produzidas outras peças de divulgação, tais como layouts 

digitais, vídeos e teasers.

O advento dos canais de relacionamento na internet também ocasionou mudança no perfil 

dos canais institucionais. O IFTO interage com a sociedade via redes sociais com conteúdo 

de registro das mais diversas atividades que são desenvolvidas no dia-a-dia da comunidade 

acadêmica, assim como oportunidades em que a comunidade externa possa participar e ter 

acesso aos produtos da instituição. As redes sociais do IFTO estão nas principais 

p l a t a f o r m a s  e x i s t e n t e s :  T w i t t e r  ( t w i t t e r . c o m / i f t o ) ,  F a c e b o o k 

(www.facebook.com/IFTOoficial), Instagran (www.instagram.com/ifto.oficial) e YouTube 

(www.youtube.com/user/IFTocantins). 

Produtos digitais foram desenvolvidos, com o intuito de reduzir a produção de materiais 

impressos, o aumento das peças para web ganhou destaque no ano de 2018, uma vez que 

os canais foram utilizados de forma mais integrada e sistêmica, fazendo parte do 

planejamento da comunicação. Além disso, o número de registros fotográficos teve 

crescimento considerável com relação a 2017, visto que as publicações para as redes 

sociais são mais fotográficas e menos textuais.
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS
PRODUÇÃO DE MATERIAL WEB

Produção web em crescimento com os recursos de canais de interação digital Recurso fotográfico em redes sociais vem crescendo
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O Instituto Federal do Tocantins vem implementando programas, ações e projetos que 

atendam às demandas da sociedade e arranjos produtivos locais, com vistas a atingir o 

entendimento desses produtos, foram criadas marcas para fortalecer a mensagem e 

campanhas para otimizar sua divulgação. Em 2018, o Instituto Federal do Tocantins 

trabalhou na consolidação de seus produtos.

CRIAÇÕES DE MARCAS

PRODUÇÃO DE CAMPANHAS

Identidade dos produtos foram o foco desde 2015, com redução em 2018 para consolidação 
dos existente

Campanhas vem crescendo reforçando a mensagem dos produtos institucionais e o reconhecimento 
da marca IFTO ante a sociedade.
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A partir dos conteúdos de comunicação, a sociedade tem livre acesso a participar das 

ações institucionais com elogios, dúvidas, reclamações e sugestões através da 

Ouvidoria. A Ouvidoria do Instituto Federal do Tocantins é uma ouvidoria pública que 

auxilia o usuário das comunidades externa e interna em suas relações com o IFTO. Atua 

no processo de interlocução entre o usuário dos serviços públicos e a administração 

pública no âmbito do Instituto, de modo que as manifestações decorrentes do exercício 

da cidadania provoquem melhorias no serviço público prestado.

Os canais de comunicação disponibilizados para o atendimento às comunidades 

interna e externa são:

    ATENDIMENTO PESSOAL – O atendimento ao demandante poderá ocorrer 

pessoalmente na Ouvidoria, que está localizada na Reitoria do IFTO, em sala reservada, 

preferencialmente com agendamento pelo telefone (63) 3229-2253 ou através do e-

mail ouvidoria@ifto.edu.br.

    SISTEMAS – Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal (e-OUV) 

https://sistema.ouvidorias.gov.br e Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao 

Cidadão (e-SIC) http://www.acessoainformacao.gov.br/.

       E-MAIL – As demandas devem ocorrer preferencialmente através dos sistemas e-

OUV e e-SIC; no entanto, caso o demandante encontre dificuldades em utilizar esses 

canais, poderá utilizar os e-mails da Ouvidoria: ouvidoria@ifto.edu.br e sic@ifto.edu.br.

RESULTADOS DOS SERVIÇOS DA OUVIDORIA E DA LAI

O resultado dos trabalhos são divulgados semestralmente através de relatórios 

elaborados pela Ouvidoria, disponíveis em:
 http://portal.ifto.edu.br/ifto/ouvidoria/relatorios

Em 2018 foram registradas 450 demandas, divulgadas em relatórios semestrais, 

sendo: 76 denúncias, 60 comunicações, 59 reclamações, 4 elogios, 28 solicitações, 4 

sugestões e 219 pedidos de informações.
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FORMAS DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ EM PROCESSOS DECISÓRIOS

Através de representação no Conselho Superior do IFTO – CONSUP, com 

representantes dos docentes, discentes, técnicos-administrativos, egressos, 

sociedade civil, Ministério da Educação e colégio de dirigentes, conforme art. 2º do 

Regulamento Interno do Conselho Superior do IFTO. 

RELATÓRIO 
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Apresenta-se a seguir o modelo de Gestão e Avaliação de Riscos do IFTO:

3. GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS
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Componentes dos controles internos: ambiente, avaliação de riscos, atividades de 

controle, sistemas de informação e monitoramento.

Linhas de Defesa

Terceira linha de defesa

Auditoria Interna

A Auditoria Interna avalia, 
de forma independente, a 
eficácia do gerenciamento 
de riscos e a efe�vidade do 

sistema de controle 
interno, reportando 

eventuais deficiências e 
propondo ações de 

melhoria.

Segunda linha de defesa

> Controles internos
> Conformidade
> Gestão de Riscos
> Ouvidoria
> Segurança da informação

As diversas funções corpora�vas 
de controle de riscos e supervisão 

de conformidade assessoram o 
desenvolvimento e/ou monitoram 

as a�vidades de controle 
realizadas pelos gestores.

Primeira linha de defesa

> Gestores e Equipes

> Unidades Operacionais

> Áreas de Negócio

Os gestores das áreas de negócios tem a função 
de gerenciar os riscos e são responsáveis por 

implementar as ações corre�vas para resolver 
deficiências em processos e controles. 

Auditoria 
Externa

Alta Administração

Com o modelo de "três linhas de defesa" fortalecemos nosso sistema de controle interno e contribuímos para que a organização possa a�ngir
seus obje�vos através de gerenciamento de riscos de forma padronizada e a consequente implementação de controles efe�vos. Neste modelo,
cada grupo de gestores que compõe as linhas de defesa desempenha um papel dis�nto no sistema de controle interno, de acordo com nossa
estrutura de governança.
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quadro.

Nome 1

Nome 2

Nome 3



 

Riscos Mitigação 

Cortes nos recursos 
orçamentários dos programas

 
-

 
Captação de recursos externos

 

-
 

Desenvolvimento de projetos que gerem receita
 

Quadro de servidores em 
quantidade e com as 
qualificações específicas 
insuficientes

 

-
 

Planejamento das necessidades de capacitação nas áreas de propriedade 
intelectual, criação de ambientes inovativos, captação de recursos 
externos e de elaboração de propostas de cursos stricto sensu.

 

-

 

Criação de banco de talentos do IFTO para identificar as áreas de atuação

 

de seus servidores.

 

Desinteresse dos pesquisadores 
desenvolverem projetos e 
programas

 

-

 

Reestruturação do programa de apoio às atividades de pesquisa.

 

-

 

Implantação de sistema de gerenciamento dos projetos via web.

 

-

 

Criação da Política de Inovação do IFTO.

 

-

 

Definição de padrões internos dos processos de trabalho da PROPI

 

       

-

 

Melhoria dos processos de comunicação interna e externa

  

Redução dos recursos 
orçamentários para o 
desenvolvimento das atividades 
de extensão

 -

 

Captação de recursos externos

 

-

 

Desenvolvimento de projetos que gerem receita

 

Desinteresse dos extensionistas 
em desenvolverem projetos e 
programas

 

-

 

Criar a rede de extensionistas do IFTO

 

-

 

Reestruturação do programa de apoio às atividades de extensão.

 

-

 

Criação da Política de Inovação do IFTO

 

-

 

Melhoria dos processos de comunicação interna e externa

 

-

 

Publicizar os resultados dos projetos de extensão

 

-

 

Implementar os recursos de custeio

 

Complexidade na submissão das 
propostas de atividades de 
extensão

 -

 

Implantação de sistema de gerenciamento das atividades de extensão

 

-

 

Elaboração de fluxograma para utilização do sistema

 

-

 

capacitação para servidores para utilização do SUAP

  

  

 

• PRINCIPAIS RISCOS  E CONTROLES

O IFTO mapeou os riscos sobre seus macroprocessos, mensurou cada um deles e 

estabeleceu uma medida de tratamento para os riscos mais graves, sendo os principais 

apresentados no quadro a seguir:
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4. IFTO EM NÚMEROS

No ano de 2018 houve aumento de 44 matrículas atendidas em relação ao exercício 

anterior, as mesmas provenientes da implantação de cursos de Formação Inicial e 

Continuada, Cursos EaD esforço próprio e cursos de Especialização Lato Sensu e Stricto 

Sensu. Deve-se levar em consideração que o valor mencionado foi resultado de novas 

matrículas com a subtração de vagas provenientes de cursos que passam para fase de 

extinção, sem oferta de novas vagas, portanto sem matrículas.  

Em observância ao contexto socioeconômico e legal, percebeu-se a necessidade da 

redefinição da meta estabelecida para este indicador. Uma das medidas será a 

proposição da redução em 3,5% da meta estabelecida para o ano de 2019, que 

representa um total de 14.938 matrículas para o próximo exercício. Os demais 

indicadores que compõem este objetivo estratégico e que serão atingidos nesta 

repactuação também serão revisados.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01: Incrementar o número de vagas ofertadas 

pelo IFTO 

INDICADOR 0101: Matrículas atendidas/ano (TCU)

META 2018: 15.479
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Os dados informados foram extraídos da PNP - Plataforma Nilo Peçanha.

O aumento de 178 vagas atende o compromisso institucional de ampliação da oferta 

de vagas e evidencia que a meta para o ano foi atingida. As vagas foram oriundas da 

ofertas de cursos de Formação Inicial e Continuada, Cursos EaD esforço próprio e 

cursos de Especialização Lato Sensu e Stricto Sensu.

Foi considerado, para este indicador, os ingressos por meio de vestibular, processos 

seletivos e outras formas de ingresso (sorteios).

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01: Incrementar o número de vagas ofertadas 

pelo IFTO 

INDICADOR 0102: Quantidade de vagas ofertadas

META 2018: 4515
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 01: Incrementar o número de vagas ofertadas 

pelo IFTO 

INDICADOR 0103: Relação Ingresso/aluno (TCU)

META 2018: 32,17%

Foram consideradas as matrículas referentes ao período anterior, os ingressos do ano e 

as matrículas reativadas. O cálculo para quantitativo de ingressos considerou o 

número de ingressantes por meio de vestibular, processos seletivos e outras formas de 

ingresso.

 

No ano de 2018 foram ofertadas 3.141 vagas paras os cursos técnicos e de graduação 

no IFTO. Um total de 22.856 candidatos efetuaram inscrições para os Processos 

Seletivos e Vestibulares do IFTO, assim tem-se uma relação de 7,3 candidatos por vaga, 

superando a meta prevista para o ano que era de 7,14 candidatos por vaga.
.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 01: Incrementar o número de vagas ofertadas 

pelo IFTO 

INDICADOR 0104: Relação candidato/vaga (TCU)

META 2018: 7,14



Gráfico x. Relação de candidato/vaga em 2018 por Campus

Os campi  Palmas e Araguaína detiveram os maiores índices na relação 

candidatos/vagas, sendo de 10,5  e 10,3 respectivamente. A relação candidato/vaga 

pode estar diretamente relacionada à localização demográfica dos campi, o curso e o 

número de vagas ofertado. 

Relação Candidatos / Vagas
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 02: Assegurar aos alunos condições de 

permanência e conclusão com êxito

INDICADOR 0201:  Taxa de evasão no período (TCU) 

META 2018: 12,06%
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O gráfico na página anterior retrata a taxa de evasão observada no IFTO nos últimos 4 

anos. Conforme os resultados obtidos da Plataforma Nilo Peçanha (PNP), em 2017 o 

IFTO teve 27,6%  de evasão: já em 2018 ocorre uma redução no percentual, que passa a 

ser de 24,29%. Cabe ressaltar que, segundo o referencial metodológico adotado na 

PNP, consideram-se como evadidos os estudantes nas situações de matrículas: 

abandono, desligado, reprovados, transferência externa e  transferência interna.

No ano de 2018, as comissões locais dos campi realizaram diversas ações com o 

objetivo de minimizar a evasão e a retenção no IFTO. Cabe destacar algumas como: 

momentos de acolhidas aos estudantes que ingressaram; reuniões com 

pais/responsáveis para tratar da metodologia didático-pedagógica dos níveis de 

cursos ofertados; acompanhamento sistematizado aos estudantes que não 

alcançaram aproveitamento na aprendizagem, através do sistema SigaEdu; 

desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão; monitorias aos discentes em 

todos os níveis escolares e modalidades escolares; jornadas pedagógicas com foco na 

formação continuada dos professores e apoio pedagógico para melhor êxito do 

processo de ensino e aprendizagem; entre outras.

O percentual em 2018 foi de 38,56% considerando um total de 5.555 estudantes que 

recebem benefícios no total de 14.407 estudantes matriculados. Dos 5.555 

estudantes que recebem benefícios, 4.907 receberam benefício pela Assistência 

Estudantil, 278 pelo Ensino, 192 pela Pesquisa e 178 pela Extensão. O indicador 

reforça o esforço institucional em auxiliar financeiramente os estudantes a fim de 

promover a permanência e o êxito acadêmico, com destaque para o expressivo número 

de benefícios e recursos financeiros da Assistência Estudantil. A performance 

melhorou com relação ao ano de 2017 e a meta de 0,7% para 2018 foi superada.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 02: Assegurar aos alunos condições de 

permanência e conclusão com êxito

INDICADOR 0202:  Percentual de estudantes que recebem benefícios 

de assistência estudantil, ensino, pesquisa e extensão

META 2018: 0,7%
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A maior parcela dos benefícios de Assistência Estudantil é concedida no Eixo de Apoio 

da Política de Assistência Estudantil da instituição, com a seguinte distribuição por tipo 

de benefício:
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Percebe-se no gráfico acima que o Auxílio Transporte Urbano representa 43,90% dos 

auxílios concedidos em 2018, refletindo as dificuldades com os custos necessários 

para acessar os campi espalhados pelo Tocantins. Alguns dos campi encontram-se em 

região afastada da cidade, sem suporte de transporte coletivo municipal.

O Regulamento de Assistência Estudantil do IFTO atende ao Programa Nacional de 

Assistência Estudantil (Decreto 7.234 de 19 de julho de 2010), que objetiva ampliar as 

condições de permanência dos estudantes na educação pública federal, sendo 

desenvolvidas ações nas áreas de alimentação, moradia, transporte, com seleção de 

beneficiários pelo critério de vulnerabilidades econômica e social.

Importante ressaltar que o Regulamento de Assistência Estudantil também 

disponibiliza benefícios a partir do Eixo Universal, não condicionados à renda ou 

outras vulnerabilidades, em ações ligadas ao Ensino, Pesquisa e Extensão, tais como o 

Bolsa-cultura, auxílio-viagem para participação em visitas técnicas, eventos culturais, 

científicos, jogos esportivos, entre outros.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 02: Assegurar aos alunos condições de 

permanência e conclusão com êxito

INDICADOR: Matriculados classificados de acordo com a Renda Familiar 

Per Capita

META 2018: Indicador sem meta.
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Demonstra-se a seguir a distribuição dos estudantes matriculados por renda per 

capita:

0 - 0,5 salários-mínimos per capita: 23,4%
0,5 - 1 salários-mínimos per capita: 29,4%
1 - 1,5 salários-mínimos per capita: 12,5%
1,5 - 2,5 salários-mínimos per capita: 18,8%
2,5 - 3 salários-mínimos per capita: 9,7%
3 ou mais salários-mínimos per capita: 6,2%

Em 2018 o IFTO contou com uma população 14.407 estudantes em seus onze campi 

localizados de norte a sul do Estado. Do total de matriculados, 11.325 declararam 

renda (78,6%).

39RELATÓRIO 
DE GESTÃO

2018



O gráfico revela que mais de 52% (cento) dos estudantes têm renda familiar per capita 

de até um salário mínimo vigente. Se considerarmos que o Plano Nacional de 

Assistência Estudantil (PNAES) contempla, em seus critérios de inclusão, estudantes 

com renda per capita de até um salário mínimo e meio, tem-se, então, mais da metade 

dos estudantes em situação de vulnerabilidade estritamente econômica. Tal dado,  

apresentado no gráfico x (estudantes que recebem benefícios por área), corrobora que 

a Assistência Estudantil é a área de maior alcance entre os estudantes que recebem 

algum benefício na instituição. Sem mencionar, contudo, outras faces da questão social 

que não se apresentam nos indicadores de renda mas que fragilizam a condição do 

estudante em seu cotidiano.

Outro dado importante a destacar é que 21,4%  dos matriculados não declararam 

renda, correspondendo a 3.082 estudantes. Entender em quais condições vivem e 

convivem em seus espaços multidimensionais é uma necessidade institucional que 

compele à estrutura de Assistência Estudantil melhorar seus mecanismos de apoio e 

acompanhamento aos seus discentes, tendo em vista o compromisso com a justiça 

social e a transformação das realidades sociais.

O percentual em 2018 foi de 2,07% considerando um total de 382 estudantes 

voluntários no total de 14.407 estudantes matriculados. Dos 382 estudantes 

voluntários, 298 são voluntários pela Extensão e 84 são voluntários pelo Ensino. O 

indicador reforça a abertura da instituição em propiciar o envolvimento do estudante 

em atividades que enriquecem sua formação mesmo sem a percepção de benefício por 

parte deste. A performance melhorou com relação ao ano de 2017 e a meta de 0,3% 

para 2018 foi superada.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 02: Assegurar aos alunos condições de 

permanência e conclusão com êxito

INDICADOR 0203: Percentual de estudantes que participam de programas 

e projetos de assistência estudantil, ensino, pesquisa e extensão de forma 

voluntária

META 2018: 0,3%
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O gráfico apresenta a relação de concluintes/aluno. Esse cálculo considerou o 

quantitativo de concluintes e aqueles que estavam na fase de integralização escolar no 

período. No ano de 2018 o Instituto Federal do Tocantins teve  1.784 concluintes e 413 

estudantes em fase de integralização escolar. Se comparado ao ano anterior, a 

diferença não foi tão significativa. Foram os reflexos ainda da greve de 2015, visto que 

o IFTO teve no ano da análise atraso dos calendários escolares/acadêmicos em muitos 

campi, dos períodos de matrículas dos ingressantes, das renovações de matrículas e 

solenidades de formatura/colação de grau. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 02: Assegurar aos alunos condições de 

permanência e conclusão com êxito

INDICADOR 0204: Relação concluinte/aluno (TCU)

META 2018: 10,66%

OBJETIVO ESTRATÉGICO 02: Assegurar aos alunos condições de 

permanência e conclusão com êxito

INDICADOR 0205:  Índice de retenção do fluxo escolar (TCU)

META 2018: 30,32%
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A taxa de retenção de 2018 teve uma melhora em seu desempenho, com uma queda 

aproximada 18% em relação a 2017. Além disso, o índice foi melhor se comparado aos 

últimos 4 anos. 

De modo similar à análise dos demais indicadores do Objetivo Estratégico 02, o 

decréscimo em 2017 para 2018, conforme se observa no gráfico acima. No ano da 

análise, o IFTO teve 44% de índice de eficiência acadêmica.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 02: Assegurar aos alunos condições de 

permanência e conclusão com êxito

INDICADOR 0206: Índice de eficiência acadêmica (tcu)

META 2018: 44,72%
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Em 2018 manteve a marca de 11 NAPNEs implantados, um em cada campus do IFTO. 

Atingimos assim a meta estabelecida para 2018 (1,0). Entre os 11 NAPNEs do IFTO, 10 

já dispõem de estrutura mínima: sala própria, alguns materiais e responsável técnico. O 

desafio dos próximos anos é avançar na quantidade de núcleos com regimento próprio 

criado e com melhor estrutura de trabalho, fortalecendo as ações de promoção da 

inclusão.   

Foram ofertadas 1000 vagas em EaD em 2018, sendo 750 matrículas em cursos 

técnicos concomitantes ao ensino médio de alunos regularmente matriculados na 

Rede Pública de Educação, e 250 em cursos técnicos subsequentes.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 03: Criar condições para atender às demandas 

físicas e educacionais da comunidade interna com deficiência (PcD)

INDICADOR 0301:  Relação do número Núcleos de Atendimento às Pessoas 

com necessidades Específicas/Campus

META 2018: 1,0

OBJETIVO ESTRATÉGICO 04: Ofertar cursos na modalidade a distância

INDICADOR 0401:  Quantidade de vagas ofertadas em EaD

META 2018: 2010
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O gráfico representa a quantidade de vagas por cursos do Mediotec e cursos técnicos 

ofertados por esforço próprio (entenda-se como o esforço próprio os cursos sem 

financiamento externo). Os cursos ofertados via Mediotec tiveram seguinte distribuição 

por curso/polo: para o curso Técnico em Gerência em Saúde foram ofertadas 250 vagas 

distribuídas nos polos de Araguaína, Alvorada, Araguaçu, Taguatinga e Tocantinópolis, 

sendo 50 vagas para cada polo. Para o curso Técnico em Meio Ambiente foram ofertadas 

300 vagas distribuídas nos polos de Araguacema, Mateiros e Palmas, sendo 100 vagas em 

cada polo. O curso Técnico em Informática para Internet ofereceu 50 vagas no polo 

Araguaína. O curso Técnico em Marketing ofereceu 50 vagas no polo Araguaína. O curso 

Técnico em Guia de Turismo médio, 50 vagas no polo de Palmas. O curso Técnico em 

Administração, 50 vagas no polo de Araguaína.

Os cursos ofertados via Mediotec com a seguinte distribuição por curso/polo: o curso 

técnico em Edificações foram ofertadas 50 vagas no polo de Gurupi. O curso técnico em  

Guia de Turismo foram ofertados 200 vagas distribuídas nos polos de Palmas e Mateiros.

As ações voltadas aos Programas de Apoio a Pesquisa, a Extensão e ao Ensino do IFTO no 

ano de 2018 alcançou investimentos na ordem de R$ 1.526.518,47. O investimento nos 

programas e projetos de pesquisa, de iniciação científica, de inovação e de 

empreendedorismo desenvolvidos pelos nossos estudantes sob orientação dos 

servidores, representa o compromisso com a missão do IFTO.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 05: Integrar as ações de ensino, pesquisa 

e extensão como ato educativo e pedagógico



INDICADOR 0501: quantidade de discentes envolvidos em atividades 

(programas, projetos, cursos e eventos) de pesquisa, extensão e programas 

de melhoria da qualidade da educação básica.

META 2018: 670

620

2.030

3.594

2016 2017 2018
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Com recursos externos ao orçamento do IFTO, programas apoiados pelo Ministério da 

Educação/FNDE e pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior foram responsáveis por aportar cerca de R$ 1.029.112,50 em recursos para 

apoiar programas e projetos voltados para o desenvolvimento da educação básica. Ao 

todo foram destinadas cerca de 278 bolsas a estudantes.

No ano de 2018 observou-se um acréscimo significativo na quantidade de estudantes 

participantes de programas, projetos, cursos e eventos. A meta estabelecida para 

2018 foi de 670. Um dos esforços empreendidos no ano foi proporcionar aos 

estudantes a participação e o protagonismo estudantil nas atividades. Podemos 

evidenciar este esforço por meio das iniciativas que resultaram no volume de 370 

bolsas-auxílio a estudantes para projetos de pesquisa e extensão. Conforme gráfico 

0501, verifica-se que o aumento expressivo. Atribui-se este aumento ao volume de 

oportunidades ofertadas no ano de 2018.

INDICADOR 0502: Quantidade de servidores envolvidos em atividades 

(programas, projetos, cursos e eventos) de pesquisa, extensão e programas

 de melhoria da qualidade da educação básica

META 2018: 690



No ano de 2018 superamos a meta estabelecida para a participação de servidores em 

4,8% . Destacamos que  foram destinadas 54 bolsas-auxílio a docentes para o 

desenvolvimento de programas, eventos e projetos de pesquisa e extensão com a 

participação de servidores.

O volume de atividades realizadas no âmbito dos  programas, projetos, cursos e 

eventos de pesquisa e extensão também merece destaque. A meta estabelecida para o 

ano foi de 22 atividades. Em 2018 atingimos 370 atividades nos diferentes segmentos 

e áreas de atuação.

Outras ações também se destacam. A oferta de cursos de pós-graduação lato e stricto 

sensu tem aumentado as oportunidades de participação de estudantes e 

pesquisadores em atividades que promovem o desenvolvimento do ensino, pesquisa e 

extensão tecnológicos. 

17

84

370

2016 2017 2018
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INDICADOR 0503: Quantidade de atividades (programas, projetos, cursos 

e eventos) de pesquisa, extensão e programas de melhoria da qualidade 

da educação básica mantidos pelo IFTO

META 2018: 20
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 7:  Implementar ações que visem à disseminação 

do associativismo e do empreendedorismo

INDICADOR 0701: Número de empreendimentos incubados e empresas 

juniores em funcionamento
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Número de empreendimentos incubados e 
empresas juniores em funcionamento

O número de empreendimentos incubados e empresas juniores foi superior à meta 

decorrente de ações de fomento realizadas como: maratonas de ideias, visitas aos 

campi para diagnóstico e busca de projetos e reuniões in loco para orientações. 

A partir das ações desenvolvidas observou-se que a descentralização das ações 

favoreceu a atuação da DIEM em todas as 11 unidades do IFTO. Sendo assim, a partir 

de 2019 ações com maior capilarização serão empreendidas por meio de edital de 

fomento para implantação de incubadoras e empresas juniores nos campi espera-se 

que haja uma evolução qualitativa e quantitativa das ações dessa natureza.

Número de ações nas áreas de associativismo
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INDICADOR 0702: Número de ações nas áreas de associativismo e 

empreendedorismo desenvolvidas

META 2018: 4

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8: Ampliar a rede de relacionamento com 

organizações do setor produtivo
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O aumento das ações dessa natureza estão conectadas com ações da reitoria em busca 

de uma maior atuação junto a parceiros e os arranjos produtivos locais. Missões 

técnicas, eventos em parceria e editais de fomento conectados com problemas reais 

incentivam professores, técnicos e estudante a atuarem em conjunto para o 

desenvolvimento das regiões alcançadas pelo IFTO. 

Para os próximos anos tem-se como expectativa o aumento das ações de 

associativismo e empreendedorismo, uma vez que as unidades têm sido incentivados 

por meio de assessoria e recursos para ampliação de projetos que atuem neste 

segmento.  
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Número de processos, produtos ou 
serviços gerados pelas ações do IFTO: 49

Número de convênios, cooperações técnicas e 
programas de estágio firmados: 457

Acompanhamento e incentivo no 
desenvolvimento de soluções para APLs

Ampliação da rede conveniada com o 
setor produtivo e público

INDICADOR 0801: Número de processos, produtos ou serviços gerados 

pelas ações do IFTO

META 2018: 3

Para este indicador foram considerados Trabalhos Técnicos, Softwares, Processos e 

Técnicas, Desenvolvimento de Materiais Didáticos, Editoração, Manutenção em Obras 

artísticas e Outras Produções Técnicas. A ampliação dos valores observados (de zero 

em 2017 para 49 em 2018) pode ser explicada pela política de aproximação e o 

desenvolvimento de soluções para os Arranjos Produtivos Locais. Soma-se a isso um 

maior acompanhamento dos pesquisadores e extensionistas, bem como a  

modernização dos sistemas de registro de produções.

1 0
3

49

0

20

40

60

2017 2018

49RELATÓRIO 
DE GESTÃO

2018



50 61

457

2016 2017 2018

A expectativa para os próximos anos é ampliar o número de produções, pois o 

posicionamento do IFTO junto às APLs, com uma atuação mais condizente com seus 

objetivos, tem despertado interesse e confiança na comunidade interna e externa.

O IFTO, a partir de 2018, tem trabalhado nos Arranjos Produtivos Locais de maneira 

mais incisiva buscando atingir o seu objetivo no desenvolvimento regional. Neste 

contexto, o aumento dessas ações com número tão expressivo no último ano tem 

permitido uma maior integração da instituição com a comunidade externa, a 

transferência e o compartilhamento de conhecimentos, experiências e boas práticas 

entre instituições, de forma a otimizar os processos desenvolvidos no IFTO. 

A expectativa para os próximos anos é ampliar ainda mais essas ações em conjunto com 

as unidades por meio do fomento à formalização de novas parcerias institucionais para 

ampliar o impacto das ações dos campi nas regiões alcançadas.

INDICADOR 0802: Número de convênios, cooperações técnicas e programas 

de estágio firmados

META 2018: 50

OBJETIVO ESTRATÉGICO 9: Ampliar a rede de relacionamento com a 

comunidade e arranjos/grupos sociais e culturais
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O número de pessoas da comunidade externa beneficiadas pelas ações empreendidas 

pelo IFTO superou significativamente a meta estabelecida. Foram desenvolvidos 

projetos, cursos, eventos culturais e científicos que envolveram 6.654 pessoas além do 

previsto para o ano de 2018, o que superou o quantitativo do ano de 2017.

Das atividades desenvolvidas destacam-se os projetos de extensão: Arranjos 

Produtivos Locais (APLs) e Projetos de incentivo à Cultura. No total dos 86 projetos 

realizados nas 12 unidades  do IFTO, 2.875 pessoas foram beneficiadas, contribuindo, 

assim, para o desenvolvimento regional e cultural do Estado do Tocantins. Para  2019, 

está prevista a ampliação de diferentes ações que beneficiem à comunidade externa.

INDICADOR 0901 - número de pessoas beneficiadas (comunidade externa) 

pelas ações: eventos e projetos do IFTO

META 2018: 1.000
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Apoio e fomento a projetos de Arranjo 
Produtivo Local

Organização e realização de eventos 
de Ensino, Pesquisa e Extensão.

7.654 pessoas beneficiadas – comunidade 
externa – eventos e projetos do IFTO

Apoio e fomento a projetos relacionados 
à Cultura

Cursos de formação Inicial e 
Continuada - Cursos FIC
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INDICADOR 1001 - Número de parcerias firmadas

META 2018: 400
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219 parcerias firmadas

23.063 pessoas beneficiadas – 
comunidade externa - pelas ações da 
rede.

Novas parcerias e Cooperações 
Técnicas 

Participação em feiras de Exposição: 
Arte, Ciências e Tecnologias

Renovação de Convênios de estágio
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 10: Ampliar a rede de relacionamento com as 

organizações do setor público

Tendo em vista a caracterização do objetivo estratégico 10 (relacionamento com 
organizações do setor público), no ano de 2018 o IFTO adotou nova metodologia para 
o levantamento das informações deste indicador. Com o auxílio do Sistema de Gestão 
Acadêmica da Educação Profissional e Tecnológica foram filtradas exclusivamente as 
parcerias com o setor público no que diz respeito às organizações concedentes de 
estágios.



Vale destacar que existem outras 241 parcerias firmadas com instituições privadas e 
organismos do terceiro setor. Para os próximos anos, tem-se como expectativa ampliar 
as parcerias com o setor público.

O IFTO participou de grandes eventos no Estado do Tocantins, fruto de parcerias 

firmadas com o setor público, quais sejam: Exposições Artísticas, Feiras Científicas, 

Mostras Tecnológicas e Feiras Agropecuárias. Como destaque, observou-se a Feira de 

Agropecuária do Tocantins - Agrotins, que teve um público recorde de 142 mil pessoas 

no ano de 2018. O envolvimento do IFTO deu-se através de estande próprio com 

exposição de caprinos, produtos do agronegócio e da tecnologia, além de informações 

e serviços.

INDICADOR 1002 - Número de pessoas beneficiadas (comunidade externa) 

pelas ações da rede

META 2018: 1000
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Por reconhecer a necessidade de verificar a quantidade de beneficiários externos 

atendidos pelas ações do Instituto, empreendeu-se um esforço para mapear o referido 

indicador através dos seguintes instrumentos: números de inscritos no sistema de 

eventos, lista de presenças, registros fotográficos e outros. Julgamos necessário 

desenvolver um instrumento capaz de aferir o quantitativo de pessoas beneficiadas 

pelas ações da rede com mais precisão nos eventos de grande circulação.

As ações citadas anteriormente continuarão sendo apoiadas e estimuladas, visto que, 

além de contribuir para a formação acadêmica dos estudantes, beneficia um número 

considerável de pessoas da comunidade tocantinense, contribuindo assim, para o 

desenvolvimento regional e para a divulgação dos serviços prestados pelo IFTO à 

comunidade.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 17 - Ampliar a participação dos componentes 

extracurriculares/eventos na vida acadêmica dos alunos

INDICADOR 1701: Quantidade de ações extracurriculares empreendidas 

pelo IFTO

META 2018: 12
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39 Ações extracurriculares empreendidas
pelo IFTO

Criação e apoio à projetos sociais

Participação em eventos externos: 
Agrotins, Expo Palmas, Unitec e outros

Organização de Semanas Acadêmicas

Realização de Feiras de Ciência

Organização e participação em 
Eventos Culturais e Artísticos 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 18: Adequar a oferta de vagas do IFTO a fim 

de atender às demandas legais e à racionalização dos recursos

INDICADOR 1801: relação de aluno/docente em tempo integral (TCU)

META 2018: 23,38

O número de ações extracurriculares promovidas pela Reitoria e outras 11 unidades 

do IFTO no ano de 2018 superou a meta estabelecida em 225%. Esta evolução 

significativa, foi motivada pelo aumento do número de semanas acadêmicas realizadas 

pelos cursos de graduação. Além dessas, ocorreram eventos científicos, culturais e 

implementação de novos  projetos sociais. 

A IX Jornada de Iniciação Científica e Extensão do IFTO, foi a atividade extracurricular 

que se destacou no ano de 2018. Envolveu diretamente 1542 estudantes.
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O gráfico acima retrata o indicador que mede a relação entre a quantidade de 

matrículas equivalentes e a quantidade de docentes efetivos ativos ponderados pelo 

tipo de Regime de Trabalho. No ano de 2018, o IFTO obteve a média de 27,36. 

Os 29 cursos de graduação do IFTO são distribuídos em 8 dos 11 campi e  são divididos 

em cursos de bacharelados, tecnólogos e licenciaturas. Das 683 vagas ofertadas em 

2018 para cursos de graduação, 360 vagas foram destinadas às licenciaturas, 

correspondendo a 11,46% da oferta de vagas.  Portanto, 6 dos 11 campi do IFTO 

ofertam cursos de licenciatura, sendo a distribuição em relação ao número de vagas 

observada no gráfico a seguir.

INDICADOR 1802: percentual de vagas ofertadas para cursos de licenciatura

 e formação pedagógica

META 2018: 16 a 17%
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Das 3.141 vagas oferecidas pelo IFTO no ano de 2018, 2.368 foram destinadas aos 

cursos técnicos, nas modalidades integrado, concomitante e subsequente ao ensino 

médio, ou seja, 75,4% das vagas, superando a meta para o ano de 50 a 64 %. O Gráfico x 

demonstra a distribuição das vagas para cursos técnicos nos onze campi do IFTO.

Relação de número de vagas totais oferecidas pelo IFTO e número de vagas destinadas 
aos cursos de licenciatura em 2018.

INDICADOR 1803: Percentual de vagas ofertadas para educação profissional

 técnica de nível médio

META 2018: 50 a 64%
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 19: Fomentar a produção e divulgação científica, 

tecnológica e de extensão do IFTO

INDICADOR 1901: Número de Publicações do IFTO (pesquisa e extensão)

META 2018: 50

30

306

565

2016 20182017
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INDICADOR 1902: Número de propriedade intelectual gerada

META 2018: 7



OBJETIVO ESTRATÉGICO 21: Promover ações para disseminar os direitos 

dos seres humanos

INDICADOR 2101: Quantidade de eventos realizados com a temática 

dos direitos humanos

META 2018: 1

Foram realizados 17 eventos sobre Direitos Humanos promovidos pelo IFTO, com 

vistas a difundir e promover discussões plurais voltadas à proteção e promoção dos 

direitos humanos, além de proporcionar formação aos estudantes, e servidores para a 

defesa da dignidade da pessoa humana. Dos 17 eventos, 8 trataram sobre questões 

raciais, 7 sobre Direitos da Mulher e 2 sobre Educação Inclusiva. Superou-se a meta de 

1 evento para o ano de 2018. Não houve mensuração do indicador nos anos anteriores 

pois trata-se de indicador novo sem histórico anterior.
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INDICADOR 1903: Número de projetos de pesquisa e extensão 

institucionalizados

META 2018: 348

290

230

328

2016 2017 2018

A produção e divulgação científica, tecnológica e de extensão do IFTO 2018 alcançou 

resultados significativos, com destaque para o crescimento do número de publicações.  

Embora o volume de projetos de pesquisa e extensão não tenha atingido a meta, houve 

um crescimento expressivo em mais de 100 projetos. Para 2019 espera-se uma 

melhoria no processo de gerenciamento desses projetos em face da implantação do 

SUAP.



Demonstração da alocação de recursos, com vistas ao cumprimento da missão e dos 

principais objetivos do Instituto Federal do Tocantins, abrangendo as áreas de apoio 

que têm contribuição decisiva para o alcance dos resultados da instituição, tais como 

pessoal, tecnologia da informação, licitação e contratos, infraestrutura e gestão 

patrimonial, sustentabilidade ambiental.

O objetivo do capítulo é demonstrar como foram gerenciados os recursos 

orçamentários e extraorçamentários, humanos, tecnológicos e outros, sob o ponto de 

vista da eficiência e conformidade. 

Cada área de gestão deverá ser abordada em seção específica, abrangendo o conteúdo
 a seguir especificado.

A Lei Orçamentária anual de 2018 – LOA 2018 consignou ao Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins dotação orçamentária no total de R$ 

210.325.090,00 (duzentos e dez milhões, trezentos e vinte e cinco mil e noventa reais), 

sendo dividida nos Grupos de Despesas de Pessoal e Encargos Sociais, Outras 

Despesas Correntes e Investimentos. Houve suplementação orçamentária na ordem 

de R$ 26.519.956,00, contemplando ações orçamentárias de pagamentos 

obrigatórios, as quais foram benefícios da folha de pagamento (Outras Despesas 

Correntes) e Pessoal e Encargos Sociais. Portanto, a despesa total autorizada no ano de 

2018 foi de R$ 253.871.946,00.

5. ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO

5.1 - Gestão orçamentária e financeira

Fonte: Tesouro Gerencial (01.03.2019)

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO 

SUPLEMENTAR

DOTAÇÃO 

ATUALIZADA

4 INVESTIMENTOS 3.774.165,00 3.774.165,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53.956.696,00 891.825,00 53.786.106,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 152.594.229,00 25.628.131,00 178.221.675,00

210.325.090,00 26.519.956,00 235.781.946,00

Grupo Despesa

Total

60RELATÓRIO 
DE GESTÃO

2018



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Em 2018, o Instituto Federal do Tocantins recebeu dotação de R$ 235.871.946,00. 

Desse montante, a execução se deu da seguinte forma:

Também foram recebidos valores por meio de Termo de Execução Descentralizada – 

TED e executados da seguinte forma:

EXECUÇÃO FINANCEIRA

O valor pago em 2018 com orçamento do IFTO totalizou R$ 208.560.428,03, que 

corresponde a 88,45% do total autorizado na LOA/2018. Somados todos os 

pagamentos realizados no ano de 2018, o montante passa a ser de R$ 230.563.832,81, 

que engloba, além dos pagamentos realizados com dotação orçamentária da 

LOA/2018, os TEDs e restos a pagar processados e não processados.

Fonte: Tesouro Gerencial (01.03.2019)

Fonte: Tesouro Gerencial (01.03.2019)

DESPESAS 

EMPENHADAS

DESPESAS 

LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS

4 INVESTIMENTOS 3.768.447,32 551.619,48 526.042,81

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53.308.578,03 47.760.161,61 45.146.937,41

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 176.663.758,31 176.663.758,31 162.887.447,81

233.740.783,66 224.975.539,40 208.560.428,03

Grupo Despesa

Total

DESPESAS 

EMPENHADAS

DESPESAS 

LIQUIDADAS

DESPESAS 

PAGAS

4 INVESTIMENTOS 20RG
REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DE 

INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO
4.200.828,73

00PI
APOIO A ALIMENTACAO ESCOLAR NA EDUCACAO 

BASICA (PNAE)
714.144,36 28.818,58 21.530,00

20RJ
APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL E 

CONTINUADA PARA A EDUCAÇÃO
24.073,82 15.104,61 15.104,61

20RW
APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E 

TECNOLOGICA
1.535.812,30 1.163.557,48 1.097.724,69

20UG
PROMOCAO DA CIDADANIA, ALTERNATIVAS PENAIS 

E CONTROLE SOCIAL
300.000,00

6380
FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 

PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
15.957,21 15.957,21 15.957,21

6.790.816,42 1.223.437,88 1.150.316,51

Grupo Despesa Ação Governo

3
OUTRAS DESPESAS 

CORRENTES

Total
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Alocação Orçamentária – Finalidade dos Recursos

O orçamento do Instituto Federal do Tocantins para 2018, consideradas as suas ações 

finalísticas, concentra-se nos programas 2080 – Educação de Qualidade para todos, 

relacionado ao custeio e aos investimentos em todos, 2109 – Gestão e Manutenção do 

Ministério da Educação, que voltado preponderantemente ao pagamento de 

servidores públicos federais em atividade, 0089 – Previdência de Inativos e 

Pensionistas da União, 0901 – Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças 

Judiciais e 0910 – Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e 

Entidades Nacionais ou Internacionais.

Dotação e execução das despesas do IFTO em 2017

Valor total pago em 2018

INVESTIMENTOS

4,5%

OUTRAS DESPESAS

24,9%

PESSOAL E ENCARGOS

70,6%

Fonte: Tesouro Gerencial (01.03.2019)
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EVOLUÇÃO DA DOTAÇÃO E EXECUÇÃO DAS DESPESAS DO IFTO DE 2017 PARA 2018

DOTAÇÃO E EXECUÇÃO DAS DESPESAS DO IFTO EM 2018

Fonte: Tesouro Gerencial (01.03.2019)

Fonte: Tesouro Gerencial (01.03.2019)
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A Tabela indica que houve crescimento de 5,17% na dotação orçamentária do 

programa   2080 (ações 204RL – funcionamento  e 2994 – Assistência Estudantil); 

decréscimo de 2,39%  na ação 2109 (pagamento de pessoal e capacitação),  aumento 

de 81% na ação 0910 (pagamento anuidade CONIF) e acréscimo de  3,64% na ação 

0081 previdência de inativos e pensionistas.



VALORES PAGOS

EXECUÇÃO POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA

Grupo de natureza de despesa: classe de gasto em que foi realizada a despesa.

Elemento de despesa: classificação dos insumos utilizados ou adquiridos.

Os pagamentos realizados no ano de 2018 vistos por grupo de despesa e por elemento 

de despesa possibilitam a verificação do gasto aplicado diretamente para as 

respectivas finalidades, ou seja, atividades finalísticas, manutenção institucional e 

outros gastos de custeio.

Fonte: Tesouro Gerencial (01.03.2019)
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Analisando a despesa executada, verifica-se que a missão institucional foi cumprida de 

forma satisfatória e executada de acordo com o planejado, com altos montantes de 

despesa liquidada e paga.

PRINCIPAIS DESAFIOS E AÇÕES FUTURAS

O setor sistêmico responsável pela gestão orçamentária e financeira no âmbito do 

Instituto Federal do Tocantins é a Pró-Reitoria de Administração -PROAD-, por meio 

da Diretoria de Administração e Finanças -DAF. Outra área de atuação da PROAD é a 

de Planejamento estratégico, através da Diretoria de Planejamento Estratégico -DPE.

Dentre os principais objetivos estratégicos impactados pelas ações da PROAD, estão:

O percentual de gasto com pessoal  72,60% ficou abaixo da Meta estabelecida de 76%, 

e também abaixo do percentual observado para a Região Norte. O possível motivo para 

o não atingimento da meta e o fato de não autorização para o aumento do quadro de 

pessoal para o IFTO.

OBJETIVO 02 - Assegurar aos alunos condições de permanência e conclusão

com êxito

INDICADOR 0207 - Gastos correntes por aluno (TCU)

META 2018: R$11.886,73
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OBJETIVO 11 - Promover a formação continuada e o desenvolvimento dos 

servidores e colaboradores para o alcance dos resultados institucionais

INDICADOR 1104 - Percentual de gastos com pessoal (TCU)

META 2018: 76% 

OBJETIVO 13 - Aumentar a captação de recursos

INDICADOR 1301 - Volume de recursos captados de fontes externas

META 2018: 1.000,00
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O percentual de gasto com pessoal de 72,60% ficou abaixo da meta estabelecida de 

76% e, também abaixo do percentual observado para região norte. O reflexo do 

percentual gasto com pessoal abaixo da meta reflete-se no menor gasto corrente por 

aluno.

A captação de recursos externos atingiu o montante de R$ 10.648.556,54, superando 

a Meta de R$ 1.000,00 prevista.  A captação se deu através de emenda parlamentar, 

Termo de Execução Descentralizada (TED), convênio junto ao Ministério da Justiça, 

Energisa e Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social (SETAS).



INDICADOR 1302 - Taxa de crescimento da captação de recursos externos

META 2018: 0%

A captação de recursos externos cresceu 85% em relação a capatação de recurso 

externosa observado no período anterior.

A quantidade de fontes de captação de recurso externos diminuiu o volume de 6 fontes  

para 5 fontes diversificadas deixando de ser  fonte Federal passando à instância 

estadual e da iniciativa privada. Contudo, apesar da diminuição das fontes o volume 

capitado cresceu 85%.

INDICADOR 1303 - Quantidade de fontes formalizadas de recursos externos

META 2018: 1

OBJETIVO 14 - Manutenção e Melhoria da infraestrutura dos campi

INDICADOR 1402 - Percentual de gastos com outros custeios (TCU)

META 2018: 23% 
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O percentual de gastos com outros custeios superou o observado em 2017 (21%), 

contudo acima do observado na região norte. O que explica esse acréscimo se dá pelo  

fato de ser um indicador relacionado aos benefícios da folha de pagamento, que 

cresceu em 2018 .

O percentual de Gasto com Investimentos, atingiu 4,5% conforme mostra o gráfico da 

página 62, acima da Meta estabelecida de 4%, mas insuficiente para as necessidades da 

Instituição.

INDICADOR 1403 - Percentual de gastos com investimentos (TCU)

META 2018: 4% 
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DESAFIOS

 Manter em bom funcionamento toda a estrutura do IFTO, a despeito do cenário 

econômico desfavorável e das restrições financeiras;
 Realizar os investimentos necessários modernizando o parque tecnológico e 

laboratórios;
 Quebrar paradigmas para aprimorar a qualidade e a transparência dos gastos 

públicos;
 Aprimorar a comunicação interna com padronização dos procedimentos.

AÇÕES

 Promover melhoria nos processos de contratação de bens e serviços;
 Promover capacitações dos servidores;
 Publicar as despesas bimestralmente com vistas a melhorar a transparência;
 Buscar procedimentos e ações para a racionalização dos gastos;
 Promover melhorias na comunicação interna.

A gestão de pessoas no Instituto Federal do Tocantins -IFTO- é realizada pela Diretoria 

de Gestão de Pessoas - DGP, órgão seccional do Sistema de Pessoal Civil – SIPEC, e 

pelas  unidades setoriais presentes em cada campus que desenvolvem atividades 

correlatas à gestão  de pessoas sob a supervisão da DGP.

CONFORMIDADE  LEGAL

Para  assegurar a conformidade com a Lei n.º 8.112/90  e demais legislações aplicáveis 

à gestão de pessoas, o Instituto Federal  do Tocantins, através da Gerência de 

Legislação e Normas promove análise minuciosa de todos os processos de solicitação 

de benefícios, aposentadorias, pagamento de exercícios anteriores, dentre outros. 

Diariamente são verificadas as normas e orientações  publicadas pela Secretaria de 

Gestão de Pessoas, órgão central  do SIPEC. 
 
 Com  vistas a garantir a  p u b l i c i d a d e ,  m e n s a l m e n t e  s ã o  p u b l i c a d o s  o s  A t o s 

Administrativos no site institucional, que  apresentam o extrato de todas as ações 

ocorridas no âmbito da  Gestão de Pessoas do IFTO.
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APONTAMENTOS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE  

Por meio de informações extraídas do SIAPE, são detectadas eventuais 

irregularidades e são realizadas auditorias preventivas pelo TCU e CGU com o objetivo 

de corrigir  possíveis inconsistências. A Diretoria de Gestão de Pessoas acompanha 

todas as diligências, notifica os servidores e realiza os demais procedimentos 

necessários para a apuração dos fatos, seguindo as normas e orientações dos órgãos de 

controle.

No ano de 2018 foram recebidas 62 diligências do TCU, sendo que deste total:
    
 17 foram notificações de suposto desrespeito ao regime da Dedicação Exclusiva 

com 14 diligências com apurações concluídas e 03 em fase de apuração.
  45 foram notificações de suposto exercício de Jornada Excessiva com 32 diligências  

com apurações concluídas e 13 em fase de apuração.

AVALIAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO

Dada a natureza das atividades desenvolvidas no Instituto Federal do Tocantins o 

quadro de pessoal é bastante diversificado, uma vez que as habilitações dos servidores 

precisam  atender as mais variadas demandas dos setores administrativos e de ensino.

No que diz respeito às carreiras existentes no IFTO, atualmente, possuímos em nosso 

quadro 61 cargos diferentes da carreira de Técnico Administrativo em Educação e 94 

áreas de conhecimento na carreira de Docente do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico.

DISTRIBUIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS POR CARREIRA

Fonte: Siape
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Fonte: Siape

O Instituto possui um total de 1.233 servidores. É possível observar na figura 1 que 

existe equilíbrio entre o número de servidores das duas carreiras que compõem o 

quadro de pessoal do IFTO. 

De acordo com o gráfico acima do IFTO os homens são maioria no segmento dos 

servidores.

Fonte: Siape

DISTRIBUIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS POR FAIXA ETÁRIA

DISTRIBUIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS POR SEXO
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Observa-se na figura 3 que o IFTO possui um quadro bastante jovem de servidores,  
haja vista que 47% dos servidores estão na faixa etária entre 31 e 40 anos.

EVOLUÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES

O último concurso foi realizado em 2018, Edital n.º 5/2018/REI/IFTO, de 19 de 
fevereiro de 2018, para provimento de cargos efetivos de professor da carreira de 
magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e para os cargos efetivos da carreira 
de Técnicos  Administrativos em Educação -TAE- do IFTO, ofertando no total 10 vagas 
para provimento, contando com cerca de 5.342 inscritos (cinco mil, trezentos e 
quarenta e dois).

O Ministério da Educação distribuiu para o IFTO, 22 (vinte e dois) códigos de vagas para 
provimento imediato, conforme Portaria n.º 447, de 15 de maio de 2018. Isso 
contribuiu  para que fossem admitidos, em 2018, 49 servidores efetivos.

Ademais, além de servidores efetivos, compõem o quadro do IFTO servidores 
contratados temporariamente e estagiários.

 INGRESSOS NO QUADRO DE SERVIDORES

Fonte: Siape

72RELATÓRIO 
DE GESTÃO

2018



Fonte: Siape

O quadro efetivo do IFTO amplia-se gradativamente e percebe-se que o número de 

servidores aposentados é bastante reduzido. No que diz respeito ao Abono 

Permanência, em 2018 apenas 8 servidores receberam o benefício do abono 

permanência, bônus concedido ao servidor efetivo que tenha alcançado todos os 

requisitos para se aposentar previstos na legislação, mas opta por permanecer em 

atividade. 

REMOÇÃO DOS SERVIDORES

Desde  janeiro de 2017, todas as remoções a pedido são realizadas  através do Banco 

de Manifestação de Interesse, instituído através da Instrução Normativa n.º 

04/2016/IFTO, que dispõe sobre as regras a serem observadas nos processos de 

remoção. Por meio do Banco de Manifestação de Interesse, todos os servidores 

interessados em realocação podem realizar a sua inscrição, indicando as suas  

unidades de interesse, bem como acompanhar as vagas disponíveis e os servidores 

contemplados, uma vez que o banco é aberto, permitindo que todos os servidores  

acessem a relação de interessados.  Vale salientar que no âmbito do IFTO a forma de 

provimento prioritária é a remoção, ou seja, inicialmente todas as vagas  disponíveis 

são ofertadas em processos de remoção.

31

9

4

3
2
1

1

3621

65

Exclusões

Redistribuicao /  art. 37, lei 8.112/90

Posse outro cargo inacumulavel-art33-
inc.viii-8112

Aposentadoria

Movimentacao, redistrib/ remocao-
decisao judicial

Exon.cargo efet. pedido/ART.34,LEI
8112/90

Demissão art 137 paragrafo unico, lei
8112/90

Falecimento, art. 33, lei 8112/90

Término de contrato

Efetivos
51

Temporários
57

Estagiários
65
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No ano de 2018 foram ofertadas 61 vagas através do Banco de Manifestação de 

Interesse, destas  35 vagas foram preenchidas por meio de remoção.

CAPACITAÇÃO

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins adota um modelo 

pedagógico de formação profissional ágil e flexível, no qual a Instituição executa ações 

estratégicas, eficientes e eficazes no ensino, na pesquisa, na extensão e na capacitação 

de seus servidores, conforme consta no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 

2015-2019.

Ciente de como a capacitação pode ser fator motivacional no ambiente de trabalho, o 

IFTO busca estratégias para estimular a melhoria do desempenho dos servidores com 

a oferta de cursos de formação, planejados para o ano de 2018, que abarcassem o 

maior número de servidores. Como exemplo, realizou-se o Curso de Formação de 

Gestores, cujo objetivo foi o de repassar informações pertinentes da Instituição e 

formar um grupo de gestores capacitados com o conhecimento necessário ao 

desenvolvimento de uma gestão de excelência. Esse curso aconteceu em dois módulos 

e foi direcionado aos diretores-gerais, diretores, coordenadores, e gerentes das 

unidades.

Além dessa importante ação de formação, em 2018 foram realizadas diversas ações de 

capacitação como cursos, treinamentos, seminários, entre outros, com o objetivo de 

atender às necessidades da Instituição.
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OBJETIVO 11: Promover a formação continuada e o desenvolvimento dos 

servidores e colaboradores para o alcance dos resultados institucionais.

INDICADOR 1103: Número de eventos de formação continuada promovidos

META: 70

61 vagas 11 chamadas públicas de remoção 35 remoções efetivadas



OBJETIVO ESTRATÉGICO 11 - Promover a formação continuada e o

desenvolvimento dos servidores e colaboradores para o alcance dos 

resultados institucionais

INDICADOR 1101: Índice de titulação do Corpo Docente (IQCD) (TCU)

META 2018: 3,07

INDICADOR 1102: Índice de titulação do Corpo Técnico-Administrativo 

(IQCTA)

META 2018: 1,75 

ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES

Em atendimento às recomendações do TCU, anualmente é aferido o índice de 

qualificação dos servidores Técnicos-Administrativos em Educação e Professores do 

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico pertencentes ao quadro de servidores do 

Instituto Federal do Tocantins. Este índice, que considera a titulação máxima de cada 

servidor, é uma ferramenta importante que permite o acompanhamento da evolução 

da qualificação, que está intimamente ligada às metas de desenvolvimento de pessoal 

da Instituição.

Vale mencionar que, como forma de incentivo à qualificação, continuamente são 

realizadas seleções para liberação de servidores para afastamentos para pós-

graduação stricto sensu, e a respeito desta ação, no ano de 2018, estavam vigentes 154 

afastamentos desta natureza. Outro exemplo de incentivo concedido aos servidores é 

o Programa Pró-Qualificar, que, através de editais próprios, fomentados por unidade, 

conforme a sua dotação orçamentária, concede bolsas e reembolsos de mensalidades 

de programas de graduação e pós-graduação aos servidores selecionados.

Os dados aferidos a partir do SIAPE permitem observar que o índice de qualificação do 

IFTO cresce anualmente, à medida que novos servidores se qualificam. No que tange ao 

alcance de metas, em 2018, para o segmento Técnico Administrativo em Educação, a 

meta para este índice era de 1,75 e para o segmento Docente, a meta era 3,06, sendo 

ambas as metas superadas, conforme gráficos demonstrados.
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PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA (PQV)

O Programa Qualidade de Vida (PQV) do Instituto Federal do Tocantins tem por 

objetivo promover a saúde e uma melhor qualidade de vida aos servidores e seus 

familiares, estagiários e colaboradores. Somente no âmbito da Reitoria, no ano de 

2018, foram realizadas diversas atividades no intuito de incorporar, na rotina de 

prestação do serviço público, espaços de sensibilização, contato inter-humano e 

educação para saúde nos seus múltiplos contextos físico, psicológico e social.
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Foram realizadas as seguintes atividades: exames médicos periódicos; palestras; 

atividades com foco na alimentação saudável; saúde mental e tensão muscular. 

Realizou-se, durante a Semana da Saúde, monitoramento da saúde dos servidores, 

estagiários e colaboradores com aferição da pressão arterial, verificação de glicemia, 

peso, IMC e orientações gerais sobre saúde.

DESPESAS DE PESSOAL

Detalhamento dos recursos gastos pela instituição na remuneração direta ou indireta 

de seus servidores. A tabela está publicizada no Portal do IFTO e pode ser conferida no 

seguinte link:

http://portal.ifto.edu.br/ifto/reitoria/diretoria-sistemica/dgp/gastos-com-despesas-

de-pessoal

Fonte: Siape
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Fonte: Tesouro Gerencial

Fonte: Siape

EVOLUÇÃO COM GASTO DE PESSOAL 2017-2018

DETALHAMENTO DE GASTOS COM CD E FUNÇÕES GRATIFICADAS

5.3 - Gestão de Licitações e Contrato

 • CONFORMIDADE LEGAL

Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do 

Decreto nº 9.507/2018, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto nº 

7.746, de 05 de junho de 2012, da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 05, de 26 de 

maio de 2017, da Instrução Normativa nº 03, de 26 de abril de 2018 e nº 01, de 19 de 

janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 

11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, 

Portaria nº 443, de 27 de dezembro de 2018 e Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
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• DETALHAMENTO DOS GASTOS DAS CONTRATAÇÕES POR FINALIDADE E 

ESPECIFICAÇÃO DOS TIPOS DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA O 

FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO

Foram gastos R$ 44,24 milhões em contratação relativas à custeio e investimentos em 

2018, sendo que:
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CONTRATAÇÕES MAIS RELEVANTES, SUA ASSOCIAÇÃO AOS OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS E JUSTIFICATIVAS PARA ESSAS CONTRATAÇÕES

As contratações mais relevantes do IFTO são relativas ao funcionamento da Entidade, 

quais sejam: Limpeza e conservação, vigilância, apoio administrativo e de internet. Tais 

contratações se justificam para prover a infraestrutura física e assegurar o 

funcionamento das atividades institucionais do IFTO.

C O N T R ATA Ç Õ E S  D I R E TA S :  PA R T I C I PA Ç Ã O  N O S  P R O C E S S O S  D E 

CONTRATAÇÃO, PRINCIPAIS TIPOS E JUSTIFICATIVAS PARA REALIZAÇÃO

PRINCIPAIS TIPOS DE CONTRAÇÕES DIRETAS

 Pagamento de inscrição de servidores em curso de capacitação
 Contratação de remanescente de serviço de manutenção de frota dos veículos 

oficiais
 Energia elétrica;
 Obras.

CONTRATAÇÕES DIRETAS - JUSTIFICATIVA

Entre as contratações diretas, destaca-se o pagamento de curso de capacitação para 

servidores, por meio de inexigibilidade de licitação. Nesse sentido, justifica-se a 

contratação pela singularidade da prestação dos serviços.
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Destacam-se, também, as dispensas para contratação de energia elétrica, por 

fornecimento de concessionária exclusiva, bem como a contratação de remanescente 

de serviço e, também, a contratação de empresa para execução de obra civil por não 

acudirem interessados na licitação anterior.

 • PRINCIPAIS DESAFIOS E AÇÕES FUTURAS.

Entre os principais desafios está a constante busca da qualidade das aquisições, sem 

ensejar em direcionamento indevido nos descritivos, preservando a isonomia e a 

competitividade, bem como ampliar a observação dos critérios sustentáveis para 

aplicação nas licitações.

 • Conformidade legal
Este relatório tem conformidade legal o art. nº 37 da Constituição Federal, Lei 

complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), Lei nº 8429/92 (da 

Improbidade Administrativa) e demais instruções legais, que regem a gestão de 

infraestrutura na Administração Pública.

 • Principais investimentos de capital – infraestrutura e equipamentos –, avaliação do 

seu custo-benefício e impacto sobre os objetivos estratégicos
S e g u i n d o  a s  c o n f o r m i d a d e s  d a  Le i  c o m p l e m e n t a r  1 0 1 / 2 0 0 0  –  Le i  d e 

Responsabilidades Fiscais e a Lei ordinária nº 10.028/2000, que traz a dosimetria sobre 

a LRF, relatamos os valores referentes aos investimentos em infraestrutura e 

equipamentos  realizados pelo IFTO.

Em 2018, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins realizou 

investimentos na ordem de R$ 5.765.463,92 referentes a obras.

Foram aplicados esses investimentos em cinco (5) campi, com a distribuição dos valores 

em 12 obras descritas a seguir.

5.4 - Gestão Patrimonial e Infraestrutura
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Campus Araguatins: Conclusão do Auditório; Campus Colinas do Tocantins: 

Continuação da construção do Bloco de 32 salas de aulas, casa de vegetação, aviários 

de postura e corte; Campus Dianópolis: conclusão do bloco de 32 salas de aulas, 

construção da guarita e portaria; Campus Avançado de Lagoa da Confusão: Construção 

do bloco de 23 salas; construção do posto de transformação de energia; Guarita e 

Galpão agrícola com estufas; Campus Porto Nacional: Construção do Auditório.

Na aquisição de equipamentos e material permanente, foram investidos R$ 

4.396.024,59 na compra de computadores, mobiliários e materiais permanentes, 

distribuídos conforme a demanda dos campi e Reitoria.

A título de auxílio financeiro a pesquisadores, foram investidos R$ 133.161,38.

Com despesas provenientes de exercícios anteriores temos R$ 24.836,31.
 
O total de investimentos realizados pelo IFTO em 2018 perfaz o valor de R$ 

10.319.486,20.

 • Desfazimento de ativos
Não houve ocorrência no período.

 • Locações de imóveis e equipamentos
Com a locação de imóveis ou melhor de espaços para comercialização de alimentos, 

como cantinas e lanchonetes em seus campi, o IFTO arrecadou R$ 38.223,03 no ano de 

2018.

Os investimentos relacionados acima tem como resultado:

 O aprimoramento e a melhoria da infraestrutura dos campi, com acréscimo de 

espaços estudantis de formação e pesquisa, culminando em um aperfeiçoamento na 

formação de nossos alunos.
 Melhoria da eficiência de nossas instalações e de nossos profissionais.
 Melhoria da qualidade dos ambientes de expediente operacional e de formação 

acadêmica.
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Para que pudéssemos verificar a opinião sobre a qualidade de nossa infraestrutura e da 

acessibilidade arquitetônica, o IFTO realizou uma pesquisa entre os membros da 

comunidade acadêmica de cada campus, cujos resultados obtidos demonstraremos a 

seguir.

 • Mudanças e desmobilizações relevantes
Não houve ocorrência no período.

 • Principais desafios e ações futuras
O IFTO realizou uma pesquisa com os membros da comunidade acadêmica para 

verificação da opinião destes sobre:

 Acessibilidade Arquitetônica;

Ao criar esse indicador e sua respectiva meta, pensou-se num tipo de metodologia de 

cálculo, que com o tempo se demonstrou bastante inviável, e previa a medição de um 

índice de 0 (zero) a 1 (um). Dessa forma, decidiu-se por alterar a fórmula de cálculo do 

indicador, que será agora medido de uma escala de 1 a 5, cujo resultado, ao realizar um 

pesquisa com os servidores foi na média o valor de 4, que demonstra a indicação de um 

bom nível de acessibilidade. A meta de 2019 será reajustada para 4,2 em vez de 0,5.

 Satisfação com Infraestrutura das unidades e seus equipamentos; 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 03 - Criar condições para atender às demandas 

físicas e educacionais da comunidade interna com deficiência (PcD)

INDICADOR 0302 - Índice de acessibilidade arquitetônica do IFTO

META 2018:  0,4 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 14 - Manutenção e Melhoria da infraestrutura

dos campi

INDICADOR 1401: Índice de satisfação dos usuários do IFTO com a

infraestrutura disponível

META 2018: 70% 



Para fins de padronização, decidiu-se por alterar também a fórmula de cálculo deste 

indicador, que será agora medido de uma escala de 1 a 5, sendo 1 pouco satisfeito e 5 

muito satisfeito. Ao realizar uma pesquisa com os servidores, revelou-se que  o índice 

de satisfação dos usuários com a infraestrutura disponível foi 4, satisfatório. A meta de 

2019 será reajustada para 4,2 ao invés de 80%.

 Manutenção das unidades e dos equipamentos nos ambientes de cada membro.

Os dados do gráfico demonstram que para todas as localidades o conceito “BOM” é 

predominante. Contudo, sabemos que provavelmente essa situação não traduz 

completamente a realidade, por isso nosso desafio para o futuro é alcançar realmente 

este conceito perante nossa comunidade e a sociedade em geral, e onde ainda não 

conseguimos o alcance desejado, intensificar o trabalho de evolução das nossas metas.

Escala linear de valores
1 - muito ruim     2 - ruim     3 - razoável   4-bom     5- excelente
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5.5 - Gestão da Tecnologia da Informação

• Conformidade legal
Para assegurar a conformidade legal da gestão de TI, o IFTO observa e aplica um vasto 

conjunto de regras e diretrizes estabelecidas ou referenciadas pelo Governo Federal, 

órgãos de controle, Ministério da Economia, Gabinete de Segurança Institucional da 

Presidência da República – GSI/PR, padrões internacionais para a manutenção dos 

serviços de TI, além de obedecer às normas estabelecidas em seus normativos 

internos. Desse modo, evolui continuamente seus padrões referentes à acessibilidade, 

aprimoramento da governança digital, segurança da informação, identidade visual, 

interoperabilidade, licitação e fiscalização de contratos.

• Modelo de governança de TI

A Diretoria de Tecnologia da Informação teve suas atribuições e seu posicionamento 

Institucional alterado com a nova gestão do IFTO. A DTI passou a ser uma diretoria 

sistêmica, vinculada diretamente ao Reitor, o que possibilitou a participação nas 

discussões Institucionais, trazendo a TI para área estratégica da Instituição. 

A DTI conta com uma equipe de profissionais organizados em quatro áreas conforme 

organograma. Cada área desenvolve e opera um conjunto de serviços com a finalidade 

de atender às demandas internas e externas do IFTO.
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O Modelo de Governança de TI do IFTO tem como principal instância o Comitê Gestor 

de Tecnologia da Informação – CGTIC, recentemente criado visando otimizar os 

índices de Governança de TI, bem como alinhar as necessidades de atendimento das 

demandas Institucionais relacionadas à TI. O CGTI tem como objetivos elaborar e 

aprovar políticas relativas à Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, 

estabelecer mecanismos para a comunicação e institucionalização, além de monitorar 

e avaliar sistematicamente estas políticas. A figura a seguir apresenta, de forma 

esquemática, o modelo de governança de TIC do IFTO.

 • Contratações mais relevantes de recursos de TI.
 • Principais iniciativas – sistemas e projetos – e resultados na área de TI por cadeia de 

valor.

TI  POSICIONADA DE FORMA ESTRATÉGICA PARA GESTÃO

A nova gestão do IFTO passou por algumas mudanças, entre elas o plano de gestão 

contemplou a área de tecnologia da informação de maneira a reavaliar a estrutura 

organizacional da Reitoria, buscando maior empoderamento de áreas estratégicas 

como a de Tecnologia da Informação.

86RELATÓRIO 
DE GESTÃO

2018



Neste sentido, a TI do IFTO tornou-se uma diretoria sistêmica, vinculada diretamente 

ao Reitor, a equipe foi reforçada com a vinda de quatro analistas de tecnologia da 

informação, servidores esses que mantinham e suportavam o sistema acadêmico 

(SIGA-EDU), o sistema administrativo da Instituição (SUAP), o sistema de biblioteca 

(SOPHIA), serviços de infraestrutura tratados institucionalmente (Identificação única, 

serviços de DNS, Firewall, VPN e e-mail institucional).

Com a vinda dos analistas para a Reitoria do IFTO, juntamos os serviços que já eram 

suportados na Reitoria como o Sistema Eletrônico de Informações (SEI), Sistemas de 

Remoção, Portal Institucional, e formamos uma equipe para atender e prover serviços 

a todas as demandas do IFTO relacionadas à area.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ACADÊMICA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

E TECNOLÓGICA - SIGA-EPCT

O SIGA-EPCT é um sistema integrado de gestão 

acadêmica, que teve seu desenvolvimento iniciado 

em meados dos anos de 2006, conforme registros das 

primeiras reuniões presentes na ferramenta de 

gerenciamento de documentação REDMINE, 

desenvolvido de forma colaborativa por vários institutos federais do país. 

Destaques de Melhorias Desenvolvidas no SIGA-EDU no ano de 2018

Módulo de Calendário Acadêmico - O módulo de Calendário Acadêmico recebeu 

melhorias significativas, pois o calendário dos campi podem ser feitos diretamente 

pelo SIGA desburocratizando o processo que outrora era muito moroso. Hoje os campi 

cadastram as informações diretamente no SIGA e antes dessas informações serem 

utilizadas para geração de aulas a Pró-Reitoria de Ensino realiza uma validação. Pelo 

mesmo módulo é possível emitir o calendário final que será publicado no site do IFTO.
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Aplicativo do Estudante - Com objetivo de facilitar o acesso às informações pelos 

estudantes. Por esse módulo é possível visualizar notas, frequência e conteúdo 

lecionado pelo professor.  Além de relatório de boletim, declaração de 

matrícula/vínculo, Plano de Ensino, Calendário Acadêmico, Comprovante de 

Renovação de Matrícula, Relatório de Índice de Aproveitamento e Histórico Parcial. A 

principal novidade do módulo é a possibilidade do estudante ser notificado quando o 

professor registra notas e realizada o fechamento das classes, assim como, o 

recebimento de notificações pela instituição. 

Emissão de multa de biblioteca - Os bibliotecários sugeriram a facilitação de emissão 

de boleto de multa da Biblioteca. Com a integração do sistema de Biblioteca e SIGA é 

possível gerar o boleto de forma personalizada para o estudante e professores da 

instituição. Para que seja possível acessar essa funcionalidade o estudante ou 

professor precisa acessar o sistema com usuário e senha.

Desenvolvido módulo de extração de dados Censulp - Com esse módulo facilitou 

além da extração dos dados, a identificação de possíveis erros de cadastros, pois o 

sistema realiza várias validações antes da emissão das informações.

SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES (SEI)

Com o objetivo de aprimorar  a performance e a segurança do 

Sistema Eletrônico de Informações (SEI), o sistema foi atualizado 

para a versão 3.0.

Nesse processo, o SEI recebeu diversas novas funcionalidades, 

como: assinar documento na janela de edição, utilização de 

marcadores coloridos para organizar os processos na unidade, autenticação de 

documentos externos.

Agora o sistema permite a utilização do aplicativo para celulares, a instalação pode ser 

feita por meio da Loja de Aplicativos, nele é possível: consultar, acompanhar, assinar 

(via bloco de assinatura) e tramitar documentos.

No ano de 2018 o sistema recebeu 167.591 novos registros de processo/documentos.
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SERVICE DESK - CENTRAL DE SERVIÇOS SUAP

A Central de Serviços do Suap é o principal meio para o usuário 

fazer requisições ou relatar incidentes referentes aos serviços 

de TI. O usuário deve, através da Central de Serviços, abrir 

chamados referentes aos serviços de TI de que necessita e 

acompanhar o andamento dos seus chamados. O atendente do 

setor de TI ao finalizar o atendimento altera o status do chamado para Resolvido e o 

usuário deve fechar o chamado e dar um nota para o atendimento. Os atendimentos 

dos chamados são realizados em dias úteis no horário de expediente da DTI.

 Chamado
É o registro feito pelo usuário na Central de Serviços do Suap. O chamado pode ser 

classificado como incidente ou requisição.

 Incidente
Qualquer evento que causa interrupção ou redução na qualidade de um serviço do 

catálogo de negócio.

 Requisição
É a solicitação de um serviço de TI feita pelo usuário.

Abaixo o resultado das demandas de TI durante o ano de 2018:
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   Segurança da informação
O IFTO atua em conformidade com as melhores práticas para segurança da informação, 

observando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

publicidade, da eficiência, da finalidade, do interesse público, da transparência e da 

motivação dos atos administrativos, exonerando-se de toda e qualquer 

responsabilidade decorrente do uso indevido, negligente ou imprudente dos recursos 

e serviços concedidos aos seus colaboradores, reservando-se o direito de analisar 

dados e evidências para obtenção de provas a serem utilizadas nos processos 

investigatórios, bem como adotar as medidas legais cabíveis.

 Ações em Segurança da Informação
Backup dos principais serviços: IFTO - Reitoria conta com um data-domain para 

comportar os backups dos principais serviços, hoje temos atrelados ao cronograma de 

backup os serviços: Servidor de arquivos, Banco de dados do SEI, Site do IFTO e a base 

de informações do SEI.
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Implantação do sistema de monitoramento/inventário/resposta a incidentes Zabbix: 

O servidor Zabbix coleta dados para o monitoramento sem agentes e de agentes. 

Quando alguma anormalidade é detectada, alertas são emitidos visualmente e através 

de uso de sistemas de comunicação como e-mail e SMS. O servidor Zabbix mantém 

histórico dos dados coletados em banco de dados (Oracle, MySQL e PostgreSQL), de 

onde são gerados gráficos, painéis de acompanhamento e slide-shows que mostram 

informações de forma alternada.

Re-Implantação do servidor de Banco de Dados, disponibilizando mais espaço para 

os departamentos: O Samba é um "software servidor" para Linux (e outros sistemas 

baseados em Unix) que permite o gerenciamento e compartilhamento de recursos em 

redes formadas por computadores com o Windows. 

Serviço de DDoS: O IFTO efetivou um contrato para prestação de serviço de ataque 

DDoS (ou ataque de negação de serviço), que visa tornar um servidor ou uma 

infraestrutura indisponível. O ataque do tipo DoS (Denial Of Service, em inglês), 

também conhecido como ataque de negação de serviço, é uma tentativa de fazer com 

que aconteça uma sobrecarga em um servidor ou computador comum para que 

recursos do sistema fiquem indisponíveis para seus utilizadores. Para isso, o atacante 

utiliza técnicas enviando diversos pedidos de pacotes para o alvo com a finalidade de 

que ele fique tão sobrecarregado que não consiga mais responder a nenhum pedido de 

pacote. Assim, os utilizadores não conseguem mais acessar dados do computador por 

ele estar indisponível e não conseguir responder a nenhum pedido. 

Mapa de interligação de todas as unidades do IFTO

91RELATÓRIO 
DE GESTÃO

2018



OBJETIVO ESTRATÉGICO 06 - Instituir práticas e disseminar a cultura

da sustentabilidade

INDICADOR 0601: Número de ações para disseminação de práticas 

socioambientais responsáveis adotadas

META 2018: 3 

Palestra sobre conscientização da Segurança da informação: Aliado a semana nacional 

da segurança da informação, foi organizado um evento para tratar de assuntos 

relacionados a boas práticas relacionadas a acesso a informação

 • Principais desafios e ações futuras
- SUAP
 Implantar módulos de Pesquisa e Extensão
 Implantar módulo de PDI
 Implantar módulo de Gestão de Contratos
 Implantar módulo de Controle de Pagamento de Concursos
 Relatório de estudo para migração do Sistema Acadêmico

- SEI
 Disponibilizar o serviço de Peticionamento Eletrônico
 Disponibilizar o serviço de Consulta Pública

 O Instituto Federal do Tocantins ainda não faz a gestão de custos, todavia há uma 

frente de trabalho para implantação do Sistema de Informação de Custos - SIC, a partir 

daí haverá a possibilidade de se extrair informações gerenciais para apoiar a tomada 

de decisão.

Os trabalhos que estão sendo feitos no momento são:
1. Atualização da estrutura administrativa do IFTO no sistema SIORG, para 

possibilitar a correta alocação dos custos nos departamentos (centros de custos);
2.   Definição dos objetos de custos;
3. Identificação dos processos e atividades, de forma sistêmica e integrada, 

necessários para a entrega de bens e serviços a um beneficiários (cadeia de valores);

5.6 - Gestão de Custos

5.7 - Sustentabilidade ambiental
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Tendo em vista que a gestão ambiental envolve ações de todas as 12 unidades do IFTO, 

classificou-se essas ações, cuja quantidade supera a meta estabelecida, em 2 grandes 

eixos, descritos a seguir:

 • Critérios de sustentabilidade nas contratações e aquisições
A doação de critérios de sustentabilidade ambiental em contratações e aquisições em 

2018 decorreram por meio da definição em editais de modo que se pudessem adquirir 

sistemas amigavelmente ambientais, como: aquisição de aparelhos de ar-

condicionado com tecnologia inverter que possuem melhor índice de eficiência 

energética em relação aos aparelhos de ar-condicionado convencionais.

Investimento em sistema de geração de energia limpa que corroboram a concepção de 

instalações públicas mais sustentáveis com a instalação de usina de energia solar no 

Campus de Araguatins do Instituto Federal do Tocantins (IFTO) com potência instalada 

de 260 kWp/mês.

Além do mais, nas compras de papéis são incorporados às aquisições de papel 

reciclado.

 • Ações para redução do consumo de recursos naturais
Após a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI – no Instituto Federal 

do Tocantins no ano de 2017 observa-se que a introdução dos processos digitais 

reduziram drasticamente o número de impressões, sendo que em 2018 correspondeu 

a uma redução de 53% em relação a média dos anos de 2015 e 2016, quando os 

processos eram realizados na forma impressa.
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6. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Demonstração da situação e do desempenho financeiro, orçamentário e patrimonial 

da gestão no exercício; declaração do contador e/ou opinião dos auditores externos; 

demonstrativos contábeis e notas explicativas.

Declaração do contador geral ou opinião dos auditores externos expressando a 

responsabilidade do contador, as normas contábeis aplicáveis e a asseguração 

razoável das demonstrações contábeis.
                                    
A Coordenação de Contabilidade e Custos – CCC, de acordo com a Resolução nº. 

59/2018/CONSUP/IFTO, de 25 de setembro de 2018, compõe a estrutura 

organizacional da Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Tocantins, que conforme o artigo nº.47, III, exerce a competência de órgão setorial de 

contabilidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins.
 
O espoco desta declaração leva em conta as demonstrações contábeis consolidadas do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, tendo como base as 

seguintes unidades administrativas:
 
•    Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins – Reitoria
•    Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins – Palmas
•    Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins – Araguatins
•    Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins – Paraíso
•    Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins – Araguaína
•    Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins – Gurupi
•    Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins – Porto Nacional
•    Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins – Dianópolis
•    Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins – Colinas
•  Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins – Campus 

Avançado Pedro Afonso
•  Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins – Campus 

Avançado Lagoa da Confusão
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•    Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins – Campus 

Avançado Formoso do Araguaia
 
A conformidade contábil das demonstrações contábeis é realizada pela Coordenação 

de Contabilidade e Custos – CCC, de acordo com os procedimentos descritos no 

Manual SIAFI. Este é um processo que visa assegurar a integridade, fidedignidade e a 

confiabilidade das informações constantes no SIAFI – Sistema Integrado de 

Administração Financeira, que é o sistema do Governo Federal onde são executados os 

atos e os fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.
 
As demonstrações contábeis do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Tocantins são as seguintes:
 
•    Balanço Patrimonial – evidencia os ativos e passivos do órgão;
•  Balanço Orçamentário – apresenta a informação do orçamento aprovado em 

confronto com sua execução, ou seja, a receita prevista versus a receita arrecadada e a 

despesa autorizada versus a despesa executada;
•  Balanço Financeiro e a Demonstração dos Fluxos de Caixa – visam demonstrar o 

fluxo financeiro do órgão no período, ou seja, as entradas de recursos em confronto 

com as saídas;
•  Demonstração das Variações Patrimoniais – propõe-se a apurar o resultado 

patrimonial do período, fruto do confronto das variações patrimoniais aumentativas 

(receitas) com as variações patrimoniais diminutivas (despesas);
• Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – divulga as variações do 

Patrimônio Líquido, bem com sua evolução no período.
 
Estas demonstrações contábeis foram elaboradas observando as normas contábeis 

vigentes no Brasil, a saber: a lei nº. 4.320/64, a lei complementar nº. 101/2000- LRF, as 

Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público – NBC TSP, o Manual 

de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição – MCASP e o Manual SIAFI.
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AVANÇOS
 
Vale ressaltar que no exercício de 2018 tivemos avanços relevantes na qualidade das 

informações contábeis do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Tocantins, no que refere-se à implantação do Sistema Unificado de Administração 

Pública – SUAP, permitindo uma maior eficácia no controle patrimonial e no 

gerenciamento do almoxarifado.
 
 
RESSALVAS
 
Devido à complexidade, diversidade e amplitude de alguns processos de trabalho do  

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, na busca pela 

qualidade das nossas informações, temos ainda desafios a serem superados, 

conforme ocorrências no decorrer do exercício destacamos a seguir:
 
 
UG 158131 – Reitoria
 
No final do exercício, evidenciou-se a permanência da restrição:
642- FALTA/EVOLUÇÃO INCOMPATÍVEL DEPRECIAÇÃO ATIVO IMOBILIZADO
 
• UG 158336 – Palmas
 
No final do exercício, evidenciou-se a permanência da restrição:
315 - FALTA/RESTRIÇÃO CONFORMIDADE REGISTROS DE GESTÃO
 
• UG 158337 – Araguatins
 
No final do exercício, evidenciou-se a permanência das restrições listadas a seguir:
634 - FALTA AVALIAÇÃO BENS MÓVEIS/IMÓVEIS/INTANGÍVEIS/OUTROS
635-  FALTA REG./ATUALIZAÇÃO AJUS. PERDAS PROVAVEIS
640- SALDO CONTÁBIL BENS MÓVEIS NÃO CONFERE COM RMB
 
• UG 158489 – Paraíso
 
No final do exercício, evidenciou-se a permanência das restrições listadas a seguir:
302 - FALTA E/OU ATRASO DE REMESSA DO RMA E RMB
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315 - FALTA/RESTRIÇÃO CONFORMIDADE REGISTROS DE GESTÃO
634 - FALTA AVALIAÇÃO BENS MÓVEIS/IMÓVEIS/INTANGÍVEIS/OUTROS
642 - FALTA/EVOLUÇÃO INCOMPATIVEL DEPRECIAÇÃO ATIVO IMOBILIZADO
 
• UG 158511 – Araguaína
 
No final do exercício, evidenciou-se a permanência das restrições listadas a seguir:
315 - FALTA/RESTRIÇÃO CONFORMIDADE REGISTROS DE GESTÃO
642 - FALTA/EVOLUÇÃO INCOMPATIVEL DEPRECIAÇÃO ATIVO IMOBILIZADO
674- SLD ALONG./INDEV CTAS TRANSIT. PAS. CIRCULANTE
 
• UG 158556 – Gurupi
 
No final do exercício, evidenciou-se a permanência das restrições listadas a seguir:
302 - FALTA E/OU ATRASO DE REMESSA DO RMA E RMB
634 - FALTA AVALIAÇÃO BENS MÓVEIS/IMÓVEIS/INTANGÍVEIS/OUTROS
642 - FALTA/EVOLUÇÃO INCOMPATIVEL DEPRECIAÇÃO ATIVO IMOBILIZADO
 
• UG 158628 – Dianópolis
 
No final do exercício, evidenciou-se a permanência da restrição:
736 - FALTA REGISTRO DE CONFORMIDADE CONTÁBIL
 
• UG 158633 – Colinas
 
No final do exercício, evidenciou-se a permanência da restrição:
302 - FALTA E/OU ATRASO DE REMESSA DO RMA E RMB
315 - FALTA/RESTRIÇÃO CONFORMIDADE REGISTROS DE GESTÃO
642 - FALTA/EVOLUÇÃO INCOMPATIVEL DEPRECIAÇÃO ATIVO IMOBILIZADO
708 - COMPROVAÇÃO DE SUPRIM. FORA DO PRAZO FIXADO
 
 
Declaração
 
Portanto considerando os avanços realizados, declaro que as informações constantes 

das Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações 

Patrimoniais, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração dos Fluxo de 

Caixa e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, regidos pela lei nº. 
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315 - FALTA/RESTRIÇÃO CONFORMIDADE REGISTROS DE GESTÃO
634 - FALTA AVALIAÇÃO BENS MÓVEIS/IMÓVEIS/INTANGÍVEIS/OUTROS
642 - FALTA/EVOLUÇÃO INCOMPATIVEL DEPRECIAÇÃO ATIVO IMOBILIZADO
 
• UG 158511 – Araguaína
 
No final do exercício, evidenciou-se a permanência das restrições listadas a seguir:
315 - FALTA/RESTRIÇÃO CONFORMIDADE REGISTROS DE GESTÃO
642 - FALTA/EVOLUÇÃO INCOMPATIVEL DEPRECIAÇÃO ATIVO IMOBILIZADO
674- SLD ALONG./INDEV CTAS TRANSIT. PAS. CIRCULANTE
 
• UG 158556 – Gurupi
 
No final do exercício, evidenciou-se a permanência das restrições listadas a seguir:
302 - FALTA E/OU ATRASO DE REMESSA DO RMA E RMB
634 - FALTA AVALIAÇÃO BENS MÓVEIS/IMÓVEIS/INTANGÍVEIS/OUTROS
642 - FALTA/EVOLUÇÃO INCOMPATIVEL DEPRECIAÇÃO ATIVO IMOBILIZADO
 
• UG 158628 – Dianópolis
 
No final do exercício, evidenciou-se a permanência da restrição:
736 - FALTA REGISTRO DE CONFORMIDADE CONTÁBIL
 
• UG 158633 – Colinas
 
No final do exercício, evidenciou-se a permanência da restrição:
302 - FALTA E/OU ATRASO DE REMESSA DO RMA E RMB
315 - FALTA/RESTRIÇÃO CONFORMIDADE REGISTROS DE GESTÃO
642 - FALTA/EVOLUÇÃO INCOMPATIVEL DEPRECIAÇÃO ATIVO IMOBILIZADO
708 - COMPROVAÇÃO DE SUPRIM. FORA DO PRAZO FIXADO
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DECLARAÇÃO
 
Portanto, considerando os avanços realizados, declaro que as informações constantes 

das Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações 

Patrimoniais, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração dos Fluxo de 

Caixa e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, regidos pela lei nº. 

4.320/64, pelas Normas Brasileiras Técnicas de Contabilidade do Setor Público e pelo 

Manual de Contabilidade Aplicada do Setor Público, relativos ao exercício de 2018, 

refletem nos seus aspectos mais relevantes a situação orçamentária, financeira e 

patrimonial do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, 

exceto no tocante as ressalvas apontadas. 
 

Palmas-TO, 20 de março de 2019
 
 
.

Coordenadora de Contabilidade e Custos do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Tocantins-Reitoria

Raydine da Silva Costa
CRC MA nº. 010350/O-3 S/TO

RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO 
ATUALIZADA

RECEITAS 
REALIZADAS

SALDO GRÁFICO

RECEITAS CORRENTES 1.915.859,00 1.915.859,00 893.385,29 -1.022.473,71

Receitas Tributárias - - - -

Receitas de Contribuições - - - -

Receita Patrimonial 135.005,00 135.005,00 39.006,42 -95.998,58

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 30.063,00 30.063,00 38.223,03 8.160,03

Valores Mobiliários 104.942,00 104.942,00 783,39 -104.158,61

Receita Agropecuária 112.056,00 112.056,00 122.904,05 10.848,05

Receita Industrial 50.648,00 50.648,00 39.233,85 -11.414,15

Receitas de Serviços 1.615.248,00 1.615.248,00 587.753,48 -1.027.494,52

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.615.248,00 1.615.248,00 587.753,48 -1.027.494,52

Transferências Correntes - - - -

Outras Receitas Correntes 2.902,00 2.902,00 104.487,49 101.585,49

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 2.902,00 2.902,00 2.312,00 -590

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - - 102.175,49 102.175,49

RECEITAS DE CAPITAL - - - -

Operações de Crédito - - - -

Alienação de Bens - - - -

Amortização de Empréstimos - - - -

Transferências de Capital - - - -

Outras Receitas de Capital - - - -

RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - -

SUBTOTAL DE RECEITAS 1.915.859,00 1.915.859,00 893.385,29 -1.022.473,71

REFINANCIAMENTO - - - -

Operações de Crédito - Mercado Interno - - - -

Mobiliária - - - -

Contratual - - - -

Operações de Crédito - Mercado Externo - - - -

Mobiliária - - - -

Contratual - - - -

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

99RELATÓRIO 
DE GESTÃO

2018

6.2 - Demonstrativos contábeis



DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA - - - -

Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro - - - -

Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação - - - -

Créditos Cancelados Líquidos - - - -

DESPESA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO 
ATUALIZADA

DESPESAS 
EMPENHADAS

DESPESAS 
LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS SALDO DA DOTAÇÃO GRÁFICO

DESPESAS CORRENTES 206.550.925,00 232.007.781,00 232.562.324,03 225.647.357,80 209.184.701,73 -554.543,03

Pessoal e Encargos Sociais 152.594.229,00 178.221.675,00 176.663.758,31 176.663.758,31 162.887.447,81 1.557.916,69

Juros e Encargos da Dívida - - - - - -

Outras Despesas Correntes 53.956.696,00 53.786.106,00 55.898.565,72 48.983.599,49 46.297.253,92 -2.112.459,72

DESPESAS DE CAPITAL 3.774.165,00 3.774.165,00 7.969.276,05 551.619,48 526.042,81 -4.195.111,05

Investimentos 3.774.165,00 3.774.165,00 7.969.276,05 551.619,48 526.042,81 -4.195.111,05

Inversões Financeiras - - - - - -

Amortização da Dívida - - - - - -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - - - - - -

RESERVA DO RPPS - - - - - -

SUBTOTAL DAS DESPESAS 210.325.090,00 235.781.946,00 240.531.600,08 226.198.977,28 209.710.744,54 -4.749.654,08

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO - - - - - -

Amortização da Dívida Interna - - - - - -

Dívida Mobiliária - - - - - -

Outras Dívidas - - - - - -

Amortização da Dívida Externa - - - - - -

Dívida Mobiliária - - - - - -

Outras Dívidas - - - - - -

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO 210.325.090,00 235.781.946,00 240.531.600,08 226.198.977,28 209.710.744,54 -4.749.654,08

TOTAL 210.325.090,00 235.781.946,00 240.531.600,08 226.198.977,28 209.710.744,54 -4.749.654,08

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS INSCRITOS EM 
EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

INSCRITOS EM 31 DE 
DEZEMBRO DO 

EXERCÍCIO 
ANTERIOR

LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO GRÁFICO

DESPESAS CORRENTES 1.607.774,06 11.121.722,77 10.454.368,26 10.394.590,84 1.111.207,76 1.223.698,23

Pessoal e Encargos Sociais - - - - - -

Juros e Encargos da Dívida - - - - - -

Outras Despesas Correntes 1.607.774,06 11.121.722,77 10.454.368,26 10.394.590,84 1.111.207,76 1.223.698,23

DESPESAS DE CAPITAL 6.196.622,43 7.015.385,38 9.734.502,28 9.422.548,71 742.291,25 3.047.167,85

Investimentos 6.196.622,43 7.015.385,38 9.734.502,28 9.422.548,71 742.291,25 3.047.167,85

Inversões Financeiras - - - - - -

Amortização da Dívida - - - - - -

TOTAL 7.804.396,49 18.137.108,15 20.188.870,54 19.817.139,55 1.853.499,01 4.270.866,08

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS INSCRITOS EM 
EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

INSCRITOS EM 31 DE 
DEZEMBRO DO 

EXERCÍCIO 
ANTERIOR

PAGOS CANCELADOS SALDO GRÁFICO

DESPESAS CORRENTES 81.559,96 668.283,39 665.054,04 488,40 84.300,91

Pessoal e Encargos Sociais - - - - -

Juros e Encargos da Dívida - - - - -

Outras Despesas Correntes 81.559,96 668.283,39 665.054,04 488,40 84.300,91

DESPESAS DE CAPITAL 45.766,19 370.894,68 370.894,68 - 45.766,19

Investimentos 45.766,19 370.894,68 370.894,68 - 45.766,19

Inversões Financeiras - - - - -

Amortização da Dívida - - - - -

TOTAL 127.326,15 1.039.178,07 1.035.948,72 488,40 130.067,10

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO 1.915.859,00 1.915.859,00 893.385,29 -1.022.473,71

DEFICIT 239.638.214,79 239.638.214,79

TOTAL 1.915.859,00 1.915.859,00 240.531.600,08 238.615.741,08
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ATIVO PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO 2018 2017 Gráfico ESPECIFICAÇÃO 2018 2017 Gráfico

ATIVO CIRCULANTE 21.607.893,55 19.305.647,47 PASSIVO CIRCULANTE 17.030.845,22 1.174.679,76

Caixa e Equivalentes de Caixa 19.516.764,78 5.401.395,74 Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo 13.493.789,37 -

Créditos a Curto Prazo - - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 1.634.251,75 719.323,22

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 688.565,84 12.290.481,75 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 795,65 725,99

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - - Demais Obrigações a Curto Prazo 1.902.008,45 454.630,55

Estoques 1.402.562,93 1.613.769,98 PASSIVO NÃO CIRCULANTE - -

Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda - - Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo - -

VPDs Pagas Antecipadamente - - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - -

ATIVO NÃO CIRCULANTE 210.292.939,08 203.080.023,93 Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo - -

Ativo Realizável a Longo Prazo - - Obrigações Fiscais a Longo Prazo - -

Investimentos - - Provisões a Longo Prazo - -

Imobilizado 210.243.098,98 203.030.183,83 Demais Obrigações a Longo Prazo - -

Bens Móveis 55.899.660,32 53.534.182,31 Resultado Diferido - -

Bens Móveis 72.941.698,03 68.527.508,77 TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL 17.030.845,22 1.174.679,76

(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis-17.042.037,71 -14.993.326,46

Bens Imóveis 154.343.438,66 149.496.001,52 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Bens Imóveis 157.252.844,13 151.381.700,76 ESPECIFICAÇÃO 2018 2017

(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis -2.909.405,47 -1.885.699,24 Patrimônio Social e Capital Social - -

Intangível 49.840,10 49.840,10 Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC) - -

Softwares 49.840,10 49.840,10 Reservas de Capital - -

Diferido - - Ajustes de Avaliação Patrimonial - -

Reservas de Lucros - -

Demais Reservas - -

Resultados Acumulados 214.869.987,41 221.210.991,64

Resultado do Exercício 5.437.653,52 21.760.366,09

Resultados de Exercícios Anteriores 221.210.991,64 199.575.869,43

Ajustes de Exercícios Anteriores -11.778.657,75 -125.243,88

(-) Ações / Cotas em Tesouraria - -

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 214.869.987,41 221.210.991,64

TOTAL DO ATIVO 231.900.832,63 222.385.671,40 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 231.900.832,63 222.385.671,40

BALANÇA PATRIMONIAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS 2018 2017 Gráfico

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 292.068.055,04 291.674.780,14

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - -

Contribuições - -

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 788.483,23 1.045.932,18

Venda de Mercadorias 122.904,05 130.244,85

Vendas de Produtos 39.233,85 40.343,65

Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços 626.345,33 875.343,68

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 868,17 103.092,37

Juros e Encargos de Mora 84,78 -

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 783,39 103.092,37

Transferências e Delegações Recebidas 291.143.119,54 286.302.821,41

Transferências Intragovernamentais 289.849.072,98 285.285.313,32

Outras Transferências e Delegações Recebidas 1.294.046,56 1.017.508,09

Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos - 4.094.950,36

Reavaliação de Ativos - 3.926.442,37
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Ganhos com Alienação - 27.977,99

Ganhos com Incorporação de Ativos - 140.530,00

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 135.584,10 127.983,82

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 135.584,10 127.983,82

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 286.630.401,52 269.914.414,05

Pessoal e Encargos 186.896.181,22 164.477.679,41

Remuneração a Pessoal 144.982.233,87 126.596.863,04

Encargos Patronais 29.168.975,95 26.228.468,96

Benefícios a Pessoal 12.237.010,80 11.555.616,21

Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos 507.960,60 96.731,20

Benefícios Previdenciários e Assistenciais 2.536.177,60 2.222.098,97

Aposentadorias e Reformas 2.128.169,60 1.864.307,58

Pensões 348.050,80 313.378,52

Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais 59.957,20 44.412,87

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 42.081.357,59 41.772.573,53

Uso de Material de Consumo 2.768.814,23 3.348.331,28

Serviços 36.237.488,88 34.285.406,35

Depreciação, Amortização e Exaustão 3.075.054,48 4.138.835,90

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 586,05 176,14

Juros e Encargos de Mora 132,45 176,12

Descontos Financeiros Concedidos 453,6 0,02

Transferências e Delegações Concedidas 47.462.901,43 48.854.533,93

Transferências Intragovernamentais 46.096.514,93 47.815.748,99

Transferências Intergovernamentais 50.166,94 27.656,00

Outras Transferências e Delegações Concedidas 1.316.219,56 1.011.128,94

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos 104 4.085.625,65

Perdas Involuntárias 104 -

Desincorporação de Ativos - 4.085.625,65

Tributárias 24.975,68 35.470,51

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 4.494,73 12.625,68

Contribuições 20.480,95 22.844,83

Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados - -

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 7.628.117,95 8.466.255,91

Incentivos 7.463.005,04 8.256.909,38

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 165.112,91 209.346,53

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO 5.437.653,52 21.760.366,09
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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

2018 2017 Gráfico

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 24.434.855,24 15.115.916,06

INGRESSOS 291.771.706,21 286.907.370,05

Receitas Derivadas e Originárias 893.385,29 1.277.008,35

Receita Patrimonial 38.223,03 53.256,18

Receita Agropecuária 122.904,05 130.244,85

Receita Industrial 39.233,85 40.343,65

Receita de Serviços 587.753,48 822.087,50

Remuneração das Disponibilidades 783,39 103.092,37

Outras Receitas Derivadas e Originárias 104.487,49 127.983,80

Transferências Correntes Recebidas - -

Outros Ingressos das Operações 290.878.320,92 285.630.361,70

Ingressos Extraorçamentários 998.151,33 345.048,38

Transferências Financeiras Recebidas 289.849.072,98 285.285.313,32

Arrecadação de Outra Unidade 31.096,61

DESEMBOLSOS -267.336.850,97 -271.791.453,99

Pessoal e Demais Despesas -191.118.579,87 -197.316.537,55

Previdência Social -2.256.988,88 -2.177.686,10

Educação -188.862.600,84 -195.138.851,45

(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento 1.009,85 -

Juros e Encargos da Dívida - -

Transferências Concedidas -29.124.756,89 -26.307.030,86

Intragovernamentais -29.074.589,95 -26.279.374,86

Outras Transferências Concedidas -50.166,94 -27.656,00

Outros Desembolsos das Operações -47.093.514,21 -48.167.885,58

Dispêndios Extraorçamentários -996.999,28 -352.136,59

Transferências Financeiras Concedidas -44.578.519,95 -47.815.748,99

Demais Pagamentos -1.517.994,98

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -10.319.486,20 -14.516.549,11

INGRESSOS - 85.668,26

Alienação de Bens - 85.668,26

DESEMBOLSOS -10.319.486,20 -14.602.217,37

Aquisição de Ativo Não Circulante -10.161.488,51 -14.397.976,84

Outros Desembolsos de Investimentos -157.997,69 -204.240,53

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - -

INGRESSOS - -

Operações de Crédito - -

Integralização do Capital Social de Empresas Estatais - -

Transferências de Capital Recebidas - -
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Intergovernamentais - -

Dos Estados e/ou Distrito Federal - -

Dos Municípios - -

Intragovernamentais - -

Outras Transferências de Capital Recebidas - -

Outros Ingressos de Financiamento - -

DESEMBOLSOS - -

Amortização / Refinanciamento da Dívida - -

Outros Desembolsos de Financiamento - -

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 14.115.369,04 599.366,95

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 5.401.395,74 4.802.028,79

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 19.516.764,78 5.401.395,74

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO 2018 2017 Gráfico ESPECIFICAÇÃO 2018 2017 Gráfico

Receitas Orçamentárias 893.385,29 1.362.676,61 Despesas Orçamentárias 240.531.600,08 231.307.110,25

Ordinárias 220 120.499,59 Ordinárias 232.057.011,88 55.587.757,98

Vinculadas 895.724,63 1.252.832,55 Vinculadas 8.474.588,20 175.719.352,27

Educação 102.175,49 4.755,41 Educação 1.535.812,30 170.611.667,15

Alienação de Bens e Direitos 85.668,26 Seguridade Social (Exceto Previdência) 66.285,00 710.867,27

Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas 793.549,14 1.162.408,88 Recursos de Receitas Financeiras 499.856,64 -

(-) Deduções da Receita Orçamentária -2.559,34 -10.655,53 Operação de Crédito 400.000,00

Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas 2.755.623,32 790.308,13

Transferências Financeiras Recebidas 289.849.072,98 285.285.313,32 Outros Recursos Vinculados a Fundos 3.617.010,94 3.206.509,72

Resultantes da Execução Orçamentária 253.319.813,42 233.994.493,68 Transferências Financeiras Concedidas 44.578.519,95 47.815.748,99

Repasse Recebido 225.056.453,99 209.287.431,67 Resultantes da Execução Orçamentária 28.269.819,43 24.707.062,01

Sub-repasse Recebido 28.263.359,43 24.707.062,01 Repasse Concedido 5.460,00

Independentes da Execução Orçamentária 36.529.259,56 51.290.819,64 Sub-repasse Concedido 28.263.359,43 24.707.062,01

Transferências Recebidas para Pagamento de RP 35.681.068,73 49.655.967,23 Repasse Devolvido 1.000,00

Movimentação de Saldos Patrimoniais 848.190,83 1.634.852,41 Independentes da Execução Orçamentária 16.308.700,52 23.108.686,98

Transferências Concedidas para Pagamento de RP 16.175.428,42 22.983.431,98

Recebimentos Extraorçamentários 31.851.113,33 19.256.273,41 Movimento de Saldos Patrimoniais 133.272,10 125.255,00

Inscrição dos Restos a Pagar Processados 16.488.232,74 774.116,88 Despesas Extraorçamentárias 23.368.082,53 26.182.037,15

Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados 14.332.622,80 18.137.108,15 Pagamento dos Restos a Pagar Processados 1.035.948,72 1.280.388,49

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 998.151,33 345.048,38 Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados 19.817.139,55 24.549.512,07

Outros Recebimentos Extraorçamentários 32.106,46 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 996.999,28 352.136,59

Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento 1.009,85 Outros Pagamentos Extraorçamentários 1.517.994,98 -

Arrecadação de Outra Unidade 31.096,61 Demais Pagamentos 1.517.994,98

Saldo para o Exercício Seguinte 19.516.764,78 5.401.395,74

Saldo do Exercício Anterior 5.401.395,74 4.802.028,79 Caixa e Equivalentes de Caixa 19.516.764,78 5.401.395,74

Caixa e Equivalentes de Caixa 5.401.395,74 4.802.028,79

TOTAL 327.994.967,34 310.706.292,13 TOTAL 327.994.967,34 310.706.292,13
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6.3 - Notas explicativas

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O órgão realizou apenas 28,89% (R$ 39.006,42) das Receitas Patrimoniais previstas 

ocorrendo uma redução no que se refere a previsão inicial, e referente as Receitas  

Agropecuárias previstas foi realizada 109,68% (R$ 122.904,05) acarretando assim um 

aumento  em relação a previsão inicial.

Em termos gerais, em 2018 a Instituição conseguiu realizar somente 46,63% (R$ 

893.385,29) do valor previsto de R$ 1.915.859,00.

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL
O Balanço Patrimonial evidencia os ativos e passivos, e a sua evolução do exercício de 

2018 em relação ao exercício de 2017. Os ativos compreendem os saldos de recursos 

financeiros e patrimoniais controlados pelo Instituto Federal do Tocantins, com o seu 

potencial na prestação de serviços, à proporção que os passivos compreendem os 

saldos de suas obrigações, conseguinte de eventos passados e com grande perspectiva 

de pagamentos futuros.

 1. ATIVO
Os valores de Caixa e Equivalentes de Caixa são representados pelas contas:

O item Caixa e Equivalentes de Caixa compreende o somatório dos valores disponíveis 

e incluem dinheiro em caixa, conta única, depósitos bancários e aplicações de liquidez 

imediata. A Conta caixa e equivalentes encerrou o exercício de 2018 com um aumento 

relevante de 261,33% comparado com o exercício de 2017, devido a não ocorrência do 

pagamento das obrigações trabalhistas previdenciárias com a folha de pagamento da 

competência de dezembro/2018 ter ocorrido apenas no mês de janeiro/2019, o 

mesmo aconteceu com as obrigações com fornecedores e contas a pagar a curto prazo.

CONTA DEZ/2018 DEZ/2017

CAIXA E EQUIVALENTES DE 

CAIXA

19.516.764,78 5.401.395,74
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O Ativo Imobilizado é formado pelo conjunto de bens e direitos necessários à 

manutenção das atividades do órgão. O imobilizado representa 90,66% do ativo total 

do Instituto Federal do Tocantins.

2. PASSIVO

Devido à mudança no fluxo operacional das ações, no que diz respeito a Ordem 

Bancária que ocorreu no final do ano de 2018, adveio a implementação do novo fluxo 

de emissão de ordens bancárias e transferência financeira em Janeiro de 2019. Com 

isso, a conta obrigações trabalhistas e previdenciárias encerrou o exercício de 2018 

com um aumento significativo de 5,82% em relação ao passivo total, em razão da 

ordem de pagamento ter sido gerada somente em 02 de janeiro de 2019.

No grupo de contas “fornecedores e contas a pagar a curto prazo” houve um aumento 

expressivo de 127,19% em relação ao exercício de 2017 devido os compromissos 

terem sido liquidados em 2017, e efetivamente pagos no exercício seguinte.

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 
No exercício de 2018, as variações patrimoniais diminutivas representaram 14,68% 

do grupo “Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo”, e ao passo que as VPDs de 

“serviços” implicaram em 12,64% do grupo (R$ 36.237.488,88).

As variações patrimoniais aumentativas refletem as movimentações de recursos 

financeiros entre órgãos e entidades da Administração direta e indireta. No exercício 

de 2018 as VPDs de Transferências Intragovernamentais importaram em 99,24% (R$ 

289.849.072,98), um percentual bem significativo, efetuadas em cumprimento à 

execução do orçamento que são referentes aos repasses recebidos e sub-repasses 

recebidos.
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N° Objetivo Indicador
Metas/Observado

Meta/Obs. Meta/Obs. Meta Observado Meta Obs. Meta
2015 2016 2017 2017 2018 2018 2019

1

 

Incrementar o número de 
vagas e a qualidade dos 

cursos ofertados pelo IFTO

 

Matrículas atendidas 
– ano

13.155 13.152 14.309 14.264 15.479 14.308 16.760

Quantidade de vagas 
ofertadas

 

4.895

 

4.880

 

4.365

 

4.997

 

4.515

 

5.175

 

4.715

Relação 
ingresso/aluno (TCU)

 

33,62%

 

35,96%

 

33,76%

 

31,26%

 

32,17%

 

32,1%

 

30,91%

Relação 
candidato/vaga 

(TCU)

 

4,33

 

4,99

 

6,42

 

6,6

 

7,14

 

7,3

 

7,86

2

 

Assegurar aos alunos 
condições de permanência 

e conclusão com êxito

 

Taxa de Evasão no 
Período

 

18,18%

 

16,14%

 

14,10%

 

27,5%

 

12,06%

 

24,2%

 

10%

Percentual de 
estudantes que 

recebem benefícios 
de assistência 

estudantil, ensino, 
pesquisa e extensão

 

-

 

0,7%

 

0,7%

 

32,29%

 

0,7%

 

38,56%

 

0,7%

Percentual de 
estudantes que 
participam de 

programas e projetos 
de assistência 

estudantil, ensino, 
pesquisa e extensão 
de forma voluntária 

 

0,3%

 

0,3%

 

0,3%

 

0,24%

 

0,3%

 

2,07%

 

0,3%

Relação 
Concluintes/aluno 

(TCU)

 

7,94%

 

9,50%

 

9,92%

 

15,61%

 

10,66%

 

15,35%

 

11,34%

Índice de retenção do 
fluxo escolar (TCU)

 

39,49%

 

38,72%

 

34,17%

 

31,58%

 

30,32%

 

13,36%

 

26,88%

Índice de eficiência 
acadêmica (TCU)

 

35,82%

 

35,85%

 

40,02%

 

43,3%

 

44,72%

 

44%

 

50,22%

Gastos correntes por 
aluno (TCU)

 

12.955,83

 

13.796,16

 

12.246,35

 

14.466,92

 

11.886,73

 

14.169,73

 

11.527,11

3

 

Criar condições para 
atender às demandas 

físicas e educacionais da 
comunidade interna com 

deficiência (PcD)

 

Relação do número 
Núcleos de 

Atendimento às 
Pessoas com 
necessidades 

Específicas/Campus

 

0,19

 

0,54

 

0,72

 

0,82

 

1,0

 

1

 

1,020

Índice de 
acessibilidade 

arquitetônica do 
IFTO

 

-

 

-

 

0,3

 

-

 

0,4

 

4

 

4,2

4

 

Ofertar cursos na 
modalidade a distância

 

Quantidade de vagas 
ofertadas em EaD

 

2.150

 

2.010

 

2.010

 

0

 

2.010

 

1.000

 

2.010

5

 Integrar as ações de 
ensino, pesquisa e 
extensão como ato 

educativo e pedagógico

 

Quantidade de 
discentes envolvidos 

em atividades 
(programas, projetos, 
cursos e eventos) de 
pesquisa, extensão e 

programas de 
melhoria da 
qualidade da 

educação básica

 

150

 

620

 

650

 

2.030

 

670

 

3.594

 

730

Quantidade de 
servidores envolvidos 

em atividades 
(programas, projetos, 
cursos e eventos) de 
pesquisa, extensão e 

programas de 

400
 

590
 

640
 

903
 

690
 

698
 

740

ANEXO - TABELA OBJETIVOS, INDICADORES E METAS DO PDI 
2015-2019, COM VALORES OBSERVADOS ATÉ 2018



melhoria da 
qualidade da 

educação básica

 

Quantidade de 
atividades 

(programas, projetos, 
cursos e eventos) de 
pesquisa, extensão e 

programas de 
melhoria da 
qualidade da 

educação básica 
mantidos pelo IFTO.

 

15

 

17

 

19

 

84

 

20

 

370

 

22

 

6

 

Instituir práticas e 
disseminar a cultura da 

sustentabilidade

 

Número de ações 
para disseminação de 

práticas 
socioambientais 

responsáveis 
adotadas

 

1

 

2

 

3

 

26

 

3

 

4

 

3

 

7

 

Implementar ações que 
visem à disseminação do 

associativismo e do 
empreendedorismo

 Número de 
empreendimentos 

incubados e empresas 
juniores em 

funcionamento

 

-

 

-

 

1

 

3

 

3

 

6

 

5

 

Número de ações nas 
áreas de 

associativismo e 
empreendedorismo 

desenvolvidas

 

-

 

-

 

3

 

8

 

4

 

11

 

6

 

8

 

Ampliar a rede de 
relacionamento com 

organizações do setor 
produtivo

 
Número de 

processos, produtos 
ou serviços gerados 
pelas ações do IFTO

 

-

 

-

 

1

 

0

 

3

 

49

 

5

 

Número de 
convênios, 

cooperações técnicas 
e programas de 

estágio firmados

 

50

 

50

 

50

 

61

 

50

 

457

 

50

 

9

 

Ampliar a rede de 
relacionamento com a 

comunidade e 
arranjos/grupos sociais e 

culturais

 Número de pessoas 
beneficiadas –

 

comunidade externa -

  

pelas ações (eventos 
e projetos) do IFTO

 

200

 

712

 

1.000

 

6.493

 

1.000

 

7.654

 

1.000

 

10

 

Ampliar a rede de 
relacionamento com 

organizações do setor 
público

 
Número de parcerias 

firmadas

 

380

 

400

 

400

 

966

 

400

 

219

 

400

 

Número de pessoas 
beneficiadas –

 

comunidade externa -

  

pelas ações da rede

 

-

 

-

 

500

 

-

 

1.000

 

23.063

 

1.200

 

11

 
Promover a formação 

continuada e o 
desenvolvimento dos 

servidores e colaboradores 
para o alcance dos 

resultados institucionais

 

Índice de titulação do 
Corpo Docente 
(IQCD) (TCU)

 

2,64

 

2,75

 

2,92

 

3,62

 

3,07

 

3,91

 

3,22

 

Índice de titulação do 
Corpo Técnico-
Administrativo 

(IQCTA)

 
1,54

 

1,58

 

1,67

 

1,72

 

1,75

 

1,79

 

1,84

 

Número de eventos 
de formação 
continuada 
promovidos

 61

 

64

 

67

 

122

 

70

 

82

 

73

 

Percentual de gastos 
com pessoal (TCU)

 
53%

 
68%

 
74%

 
76%

 
76%

 
72,3%

 
78%

 

12
 Implementar sistema 

integrado de gestão 
institucional

 

Número de sistemas 
implantados

 2
 

2
 
3

 
10

 
3

  
33

 

Percentual de 
sistemas integrados

 0%
 
5%

 
20%

 
70%

 
30%

  
40%

 

13  Aumentar a captação de 
recursos  

Volume de recursos 
captados de fontes 

externas  
-  -  1.000,00  5.754.594,00  1.000,00  10.648.556,54  1.000,00  

63,64%



 
       

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxa de crescimento 
da captação de 

recursos externos
- - 0% ∞ 0% 85,04% 0%

Quantidade de fontes 
formalizadas de 

recursos externos
0 0 1 06 1 05 1

14

 

Manutenção e Melhoria da 
infraestrutura dos campi

 

Índice de satisfação 
dos usuários do IFTO 
com a infraestrutura 

disponível

 

-

 

-

 

-

 

-

 

4

 

4

 

4,5

Percentual de gastos 
com outros custeios 

(TCU)

 

25%

 

26%

 

23%

 

21%

 

23%

 

22,50%

 

23%

Percentual de gastos 
com investimentos 

(TCU)

 

20%

 

7%

 

3%

 

2%

 

4%

 

4,2%

 

4%

15

 

Difundir e implementar 
ações para consecução dos 

objetivos estratégicos

 

Proporção de metas 
do PDI alcançadas

 

50%

 

60%

 

70%

 

69,39%

 

75%

 

71%

 

80%

Quantidade ações 
para apoio do plano 

estratégico

 

1

 

2

 

2

 

5

 

2

 

3

 

2

16

 

Instituir e fortalecer as 
instâncias colegiadas

 

Quantidade de 
instâncias colegiadas 
em funcionamento

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

Número de eventos 
para capacitação dos 

conselheiros

 

-

 

-

 

-

 

1

 

-

 

1

 

-

17

 

Ampliar a participação dos 
componentes 

extracurriculares/eventos 
na vida acadêmica dos 

alunos

 

Quantidade de ações 
extracurriculares 

empreendidas pelo 
IFTO

 

12

 

12

 

12

 

-

 

12

 

39

 

12

18

 

Adequar a oferta de vagas 
do IFTO a fim de atender 

às demandas legais e à 
racionalização dos 

recursos

 

Relação de 
alunos/Docente de 

tempo integral (TCU)

 

23,16

 

20,88

 

22,32

 

23,67

 

23,38

 

27,36

 

24,94

Percentual de vagas 
ofertadas  para cursos 

de licenciatura e 
formação pedagógica

 

13 a 14%

 

14 a 15%

 

15 a 16%

 

11,48%

 

16 a 17%

 

11,46%

 

17 a 20%

Percentual de vagas 
ofertadas  para 

educação profissional 
técnica de nível 

médio

 

50 a 70%

 

50 a 68%

 

50 a 66%

 

54,11%

 

50 a 64%

 

75,4%

 

50 a 60%

19

 

Fomentar a produção e 
divulgação científica, 

tecnológica e de extensão 
do IFTO

 

Número de 
Publicações do IFTO 
(pesquisa e extensão)

 

-

 

30

 

50

 

306

 

50

 

565

 

50

Número de 
propriedade 

intelectual gerada

 

0

 

3

 

5

 

2

 

7

 

1

 

10

Quantidade de 
projetos de pesquisa e 

extensão 
institucionalizados

 
218

 

290

 

319

 

230

 

348

 

328

 

377

20

 Promover a integração 
entre os campi, visando à 

troca de experiências e 
saberes nas diferentes 

áreas

 

Quantidade de 
eventos realizados 

com a participação de 
mais de uma unidade

 4

 

4

 

4

 

7

 

4

 

10

 

4

21

 Promover ações para 
disseminar os direitos dos 

seres humanos
 

Quantidade de 
eventos realizados 
com a temática dos 
direitos humanos

 
-

 
-

 
1

 
1

 
1

 
17

 
1

22
 

Melhorar os processos 
internos e as práticas de 

gestão Institucionais  

Percentual de setores 
com seus processos 

mapeados
 

-
 

-
 

20%
 

4,92%
 

50%
 

11,55%
 

100%

Percentual de riscos 
tratados  -  -  60%  57,9%  80%  85%  100%

 



Participaram da elaboração deste relatório de gestão todas as Pró-

reitorias e Diretorias sistêmicas em articulação com os campi.

Organização
William de Sousa dias 

Diretoria de Planejamento Estratégico

Capa, projeto gráfico e diagramação
Marina Mendes de Carvalho Costa Andrade

Colaboração
Leandro Rodrigo Schneider

Paulo Roberto Alves Dorneles



Instituto Federal de Educação, Ciência
 e Tecnologia do Tocantins

Avenida Joaquim Teotônio Segurado, 
Quadra 202 Sul, ACSU-SE 20, Cj.1, Lt. 8, 

Plano Diretor Sul
Palmas - TO CEP: 77020-450

(63) 3229-2200
reitoria@ifto.edu.br  
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