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I - APRESENTAÇÃO  

 

 

O presente documento corresponde à Ação n° 04 do Plano Anual de Atividades de 

Auditoria Interna (PAINT - 2018) e ao processo eletrônico 23270.103454/2018-94.  

Esta Ação teve como objetivo avaliar os controles internos relacionados à gestão e 

execução das atividades de estágio obrigatório para os cursos de nível médio e superior no 

âmbito do IFRJ. 

Cumpre observar que, inicialmente, as ações supramencionadas seriam realizadas 

separadamente, ficando delimitado no PAINT-2018 prazos distintos para a auditoria dos 

cursos de nível médio e superior. Ocorre que, devido a temática ser similar, diferenciando-

se apenas em alguns pontos, esta auditora juntamente com a Auditora Chefe, que a este 

relatório subscrevem, acordaram em realizar um único trabalho, unindo os prazos 

inicialmente previstos.  

Conforme mencionado, esta ação teve como objetivo averiguar a pertinência e 

adequação da Gestão e Execução das atividades de estágio obrigatório em relação às 

normas que regem a matéria, com o intuito de detectar pontos fortes e fracos do controle 

interno, sugerindo, quando necessário, medidas que venham a fortalecê-lo. 

No decorrer da auditagem algumas questões-chave foram analisadas, a saber:  

 

II - QUESTÕES DE AUDITORIA 

 

1. O IFRJ possui manual para orientação dos estagiários? 

2. Existe fluxograma para representação dos procedimentos a serem seguidos pelo 

estagiário? 

3. Os cursos que foram objeto desta auditoria possuem regulamento próprio para as 

atividades de estágio obrigatório? 

4. O IFRJ possui termo de compromisso e termo aditivo de compromisso 

padronizados para todos os campi?  

5. O IFRJ possui relatórios de avaliação do estágio pelo estagiário padronizados para 

todos os campi? 

6. O IFRJ possui questionário padronizado para todos os campi para avaliação do 

aluno concluinte? 
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7. O termo de compromisso elaborado pelo IFRJ contém os seguintes requisitos: a) 

dados de identificação das partes, inclusive cargo e função do supervisor do estágio 

da parte concedente e do orientador da instituição de ensino; b) as 

responsabilidades de cada uma das partes; c) objetivo do estágio; d) definição da 

área do estágio; e) plano de atividades com vigência; f) a jornada de atividades do 

estágio; g) a definição do intervalo na jornada diária; h) vigência do Termo; i) 

motivos de rescisão; j) concessão do recesso dentro do período de vigência do 

Termo; k) valor da bolsa; l) valor do auxílio-transporte; m) concessão de 

benefícios; n) o número da apólice e a companhia de seguros. 

8. O IFRJ contrata, em favor dos estagiários, seguro contra acidentes pessoais, cuja 

apólice seja compatível com valores de mercado, conforme estabelecido no termo 

de compromisso? 

- Documentos solicitados para a comprovação da realização do estágio obrigatório 

pelos alunos selecionados na amostra: 

 

1. Termo de compromisso; 

2. Ficha individual de frequência e avaliação, preenchida pelo Preceptor; 

3. Relatório final de avaliação do estágio com a avaliação do Professor Orientador; 

4. Se for o caso, comprovação de que o estágio foi realizado na própria Instituição. 

III - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E MATERIAL DE REFERÊNCIA 

 

Os trabalhos foram desenvolvidos em conformidade com as normas de auditoria 

aplicáveis ao Serviço Público Federal, bem como, em observância da legislação vigente 

sobre a matéria, a saber: 

 

 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988; 

 LEI Nº 11.788, DE  25 DE SETEMBRO DE 2008; 

(Dispõe sobre o estágio de estudantes) 

 REGULAMENTO DE ESTÁGIO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 

FARMÁCIA – IFRJ;   

 MANUAL DO ESTAGIÁRIO DO IFRJ; 

 SITE INSTITUCIONAL: https://www.ifrj.edu.br/proex/cgiee. 
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IV - METODOLOGIA APLICADA AOS TRABALHOS 

 

 

Foram utilizadas as seguintes técnicas de auditoria: 

 

1) Indagação escrita: Solicitações de Auditoria; 

 

2) Análise documental:  

    Análise das respostas apresentadas pela unidade auditada; 

     

3) Correlações das informações obtidas; 

     

V - ESCOPO DO TRABALHO 

 

A amostra para os cursos de nível superior foi retirada dos cursos de bacharelado, 

pois os cursos de licenciatura possuem o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (Pibid) e o Programa de Residência Pedagógica que incentivam o estágio e tem 

como coordenadores servidores do IFRJ. 

Cabe mencionar que o Programa de Residência Pedagógica é uma das ações que 

integram a Política Nacional de Formação de Professores e tem por objetivo induzir o 

aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão do 

licenciando na escola de educação básica, a partir da segunda metade de seu curso.  

E o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) oferece bolsas 

de iniciação à docência aos alunos de cursos presenciais que se dediquem ao estágio nas 

escolas públicas e que, quando graduados, se comprometam com o exercício do magistério 

na rede pública. O objetivo é antecipar o vínculo entre os futuros mestres e as salas de aula 

da rede pública. Com essa iniciativa, o Pibid faz uma articulação entre a educação superior 

(por meio das licenciaturas), a escola e os sistemas estaduais e municipais. 

No decorrer do planejamento desta ação de auditoria percebeu-se que a amostra 

seria mais significativa caso fosse retirada dos cursos de bacharelados, pois as fragilidades 

nos cursos de licenciatura seriam menores, visto que o processo de estágio em licenciaturas 

é gerenciado pelo IFRJ para os programas Pibid e Residência Pedagógica tendo pouca 

participação externa em sua gestão, o que é diferente nos cursos de bacharelado. 

Para a realização dos trabalhos solicitamos informações à Coordenação de 

Integração Escola-Empresa (COIEE) do campus Realengo. Este setor foi solícito e não 

impôs nenhuma restrição aos trabalhos da equipe de auditoria.  
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Através da disponibilização dos elementos solicitados, esta auditoria pôde 

desenvolver seus trabalhos, definindo como escopo a análise a partir dos seguintes dados: 

 

Item 01 - Relação dos alunos que concluíram o curso de Bacharelado em Farmácia nos 

anos de 2016 e 2017. 

Item 02 - Relação dos alunos que concluíram a parte letiva do curso de Bacharelado em 

Farmácia entre os anos de 2013 e 2017, mas estão com pendências relacionadas à estágio 

(não realizaram ou não concluíram o estágio obrigatório).  

 

VI -  CRITÉRIOS DE AMOSTRAGEM  

 

A amostra para análise das questões de auditoria referentes aos documentos 

solicitados para a comprovação da realização do estágio obrigatório foi realizada através da 

seleção aleatória de 12 (doze) alunos cujos nomes estavam inseridos na relação dos alunos 

que concluíram o curso de Bacharelado em Farmácia entre os anos de 2016 e 2017. 

Também solicitamos a relação dos alunos que concluíram a parte letiva do curso 

de Bacharelado em Farmácia entre os anos de 2013 e 2017 e estão com pendências 

relacionadas à estágio (não realizaram ou não concluíram o estágio obrigatório), mas o 

campus não encaminhou esta informação. 

VII – INFORMAÇÕES, ANÁLISES, CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

INFORMAÇÕES 

 

O artigo 1° da lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, lei do estágio, dispõe que: 

 

“Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no 

ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho 

produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular 

em instituições de educação superior, de educação profissional, de 

ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino 

fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e 

adultos. ” 

 

Conforme disposto neste texto legal, o estágio faz parte do projeto pedagógico do 

curso, além de integrar o itinerário formativo do educando. A realização do estágio 

possibilita a implementação do desempenho profissional do aluno por meio da experiência 
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e vivência das práticas educativas em campo e propicia uma aproximação à realidade na 

qual atuará. 

O artigo 2° da norma supracitada estabelece que o estágio poderá ser obrigatório 

ou não-obrigatório, conforme determinação das diretrizes curriculares da etapa, 

modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso.  O §1° deste dispositivo 

estabelece que estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja 

carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma. 

Esta ação objetivou apenas a análise dos cursos com estágio curricular obrigatório e 

outras questões pertinentes, conforme será demonstrado no decorrer deste relatório. 

 

EXECUÇÃO DA AUDITORIA 

 

A gestão e controle das atividades de estágio no âmbito do IFRJ são realizadas pela 

Coordenação Geral de Integração Escola-Empresa (CGIEE) juntamente com a 

Coordenação de Integração Escola-Empresa (COIEE) de cada campus.  

Para a realização dos trabalhos encaminhamos à CGIEE a Solicitação de Auditoria 

n° 04/2018-001 para obter a relação, por campus, dos cursos técnicos integrados e técnicos 

concomitantes/subsequente que possuam programa de estágio obrigatório, bem como a 

relação, por campus, dos cursos de graduação – bacharelado – que possuam programa de 

estágio obrigatório. A CGIEE encaminhou à AUDIN todas as informações solicitadas. 

Posteriormente, encaminhamos ao campus Realengo a S.A n° 04/2018-04 

solicitando a Relação dos alunos que concluíram o curso de Bacharelado em Farmácia nos 

anos de 2016 e 2017 e a Relação dos alunos que concluíram a parte letiva do curso de 

Bacharelado em Farmácia entre os anos de 2013 e 2017, mas estão com pendências 

relacionadas à estágio (não realizaram ou não concluíram o estágio obrigatório). A 

primeira relação foi encaminhada pela COIEE do campus Realengo e utilizada para 

selecionarmos a amostra, conforme já mencionado.  

Em seguida, encaminhamos a S.A 04/2018-007 ao campus Realengo com o nome 

dos alunos selecionados e com as questões de auditoria que foram relacionadas no início 

deste relatório.  
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ANÁLISES 

 

Inicialmente, enfatizamos que o intuito desta auditoria foi colaborar com o controle 

interno das atividades de estágio do IFRJ e, na medida do possível, influenciar na melhoria 

deste controle.  

Após obtermos os dados supracitados, demos início a análise das informações e 

verificamos que não existem fragilidades expressivas na gestão e controle das atividades de 

estágio no Instituto, pelo contrário, os gestores dessa área têm logrado êxito no 

desenvolvimento de seus trabalhos, restando apenas alguns pontos a serem destacados.  

No decorrer dos trabalhos acessamos ao sítio eletrônico do IFRJ e ao link destinado 

a Pró-Reitora de Extensão (PROEX), setor ao qual a CGIEE está subordinada. Ao 

acessarmos ao link destinado à CGIEE1 podemos verificar que esta coordenação 

desenvolve seus trabalhos com transparência e propicia à comunidade acadêmica um 

amplo acesso às informações relacionadas às atividades de estágio desenvolvidas pelo 

IFRJ.  

No site da Instituição podemos encontrar os regulamentos das atividades de 

estágios, manual, fluxograma, informações relativas ao seguro contratado em favor dos 

estagiários, bem como a apresentação de empresas conveniadas com o IFRJ. Além disso, 

verificamos no mesmo acesso que a Instituição conta com termo de compromisso e termo 

aditivo de compromisso, relatórios de avaliação do estágio pelo estagiário e pelo 

supervisor, questionário para avaliação do aluno concluinte. Todos estes documentos são 

padronizados e disponibilizados para todos os campi. 

 Na execução das atividades solicitamos ao campus Realengo que encaminhasse os 

seguintes documentos dos alunos selecionados na amostra: termo de compromisso; ficha 

individual de frequência e avaliação preenchida pelo preceptor; relatório final de avaliação 

do estágio com a avaliação do professor orientador e a comprovação de que o estágio foi 

realizado na própria Instituição, nos casos em que isto ocorresse. Os documentos 

solicitados foram encaminhados à Audin e, em sua grande maioria, estão completos, 

restando apenas alguns apontamentos que serão destacados nas constatações.  

 

 

 

                                                 
1 Link para acesso as informações relacionadas à CGIEE: https://www.ifrj.edu.br/proex/cgiee 

 

https://www.ifrj.edu.br/proex/cgiee
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CONSTATAÇÕES 

 

1. CONSTATAÇÃO 001 

 

 

1.1 Fato 

Ao analisarmos os documentos encaminhados pelo Campus Realengo verificamos 

que no termo de compromisso e na ficha de frequência dos alunos abaixo relacionados 

faltam algumas informações importantes, conforme consta na tabela a seguir:  

MATRÍCULA TERMO DE 

COMPROMISSO 

FICHA DE FREQUENCIA E 

AVALIAÇÃO 

10092130 

PERIODIZAÇÃO NA 

CLÁUSULA PRIMEIRA; 

ASSINATURA DO 

ESTAGIÁRIO 

ASSINATURA E CARIMBO 

DA CONCEDENTE 

10092132 

PERÍODO DO ESTÁGIO; 

DURAÇÃO E HORÁRIO DO 

ESTAGIO; ASSINATURA DO 

ESTAGIÁRIO E DO 

CONVENENTE 

PREENCHIMENTO DA DATA 

DA ASSINATURA 

10121122 DATA DE ASSINATURA 
 

10112153 

PREENCHIMENTO DO 

NOME DO 

DIRETOR/REITOR, DO 

SETOR E DO SUPERVISOR 

 

10112131 

HORÁRIO DE ESTÁGIO; 

DATA DE ASSINATURA; 

AUSENCIA DE 

PREENCHIMENTO DO 

CONVENIO E DO SETOR 

AVALIAÇÃO CONCEITUADA 

DE FORMA EQUIVOCADA 

10111123 FALTA DE TESTEMUNHAS 

AVALIAÇÃO CONCEITUADA 

DE FORMA EQUIVOCADA; 

CARIMBO; DATA DA 

ASSINATURA 

10121131 DIA DO ESTÁGIO 

CARIMBO; DATA DA 

ASSINATURA; AVALIAÇÃO 

CONCEITUADA DE FORMA 

EQUIVOCADA 

10131128 
 

CARIMBO; DATA DA 

ASSINATURA 

10111113 DATA DE ASSINATURA DATA E ASSINATURA 

10112135 
 

CARIMBO 

10112132 
 

CARIMBO 

20171009338 DATA DE ASSINATURA 

PREENCHIMENTO DA 

CARGA HORARIA E DATA DE 

ASSINATURA 

Ausência de preenchimento de informações no termo de compromisso e na ficha de 

frequência dos estagiários.  
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1.2 Causa 

Fragilidade no controle interno administrativo quanto à verificação dos requisitos 

formais para preenchimento do termo de compromisso e da ficha de frequência.  

 

1.3 Recomendação 

Recomendação 001 – Se abster de receber ou elaborar documentos com dados 

incompletos.  

 

1.4 Manifestação da Unidade Auditada  

A Unidade Auditada se manifestou através do memorando eletrônico n° Memorando 

Eletrônico Nº 5/2019 - DG/CREA, da seguinte forma: 

 

Com relação à constatação 001, reconhecemos o fato evidenciado 

pelos documentos encaminhados. Informo que a Direção em 

conjunto com a Direção de Ensino irá realizar uma reunião para 

repassar o relatório com a CoIEE e com os professores 

responsáveis pelos estágios, a fim de sanarmos as questões 

apontadas, e seguir a recomendação da auditoria. 

 

1.5 Análise da Auditoria Interna 

(Espaço reservado para a inserção da análise da auditoria interna após a manifestação da unidade auditada) 

 

 

1.1 Sugestões ao Controle Interno 

A Auditoria Interna do IFRJ sugere que haja um fortalecimento da relação entre a 

Instituição e os discentes de forma que estes, no período para o cumprimento das 

atividades de estágio, sejam orientados sobre a importância de conclusão desta etapa, cujo 

cumprimento da carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma. 

Por oportuno, sugerimos, outrossim, que haja um controle prévio do cumprimento 

das atividades de estágio, através de reuniões para a conscientização dos alunos e de outras 

estratégias a serem escolhidas pelo setor responsável, em atendimento ao Regulamento 

vigente e aos objetivos e metas institucionais. 

 

VIII – CONCLUSÃO 
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Esta Ação teve como objetivo avaliar os controles internos relacionados à gestão e 

execução das atividades de estágio obrigatório para o curso de Bacharelado em Farmácia 

do campus Realengo. 

  Os trabalhos foram realizados a partir do levantamento e da análise de diversas 

informações acerca das atividades de estágio, confrontando as informações com os 

normativos e a legislação vigente referente ao tema, considerando ainda os critérios de 

eficiência, eficácia e efetividade.   

No que tange às atividades desenvolvidas pela CGIEE e pelo campus Realengo, 

relativamente à matéria objeto da análise, destacamos que os gestores têm logrado êxito no 

desenvolvimento de seus trabalhos, restando apenas algumas constatações, que já foram 

registradas. 

Por fim, destacamos que as recomendações emitidas no presente relatório não 

possuem o intuito de esgotar as possibilidades de ações que podem ser adotadas para a 

melhoria da gestão das atividades estágio no Instituto, mas sim acrescentar melhorias, com 

vistas a fortalecer os controles internos e diminuir os eventuais riscos que possam impedir 

ou dificultar o alcance dos objetivos institucionais do IFRJ. 

 

Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 2019. 

 

 

____________________________________ 

KÉSIA VIEIRA RAMOS DE OLIVEIRA 

Auditora Interna 

SIAPE:2291819/IFRJ 

 

 

______________________________ 

DANIELLE SILVA DE ARAUJO 

Chefe da Auditoria Interna 

SIAPE: 1691832/IFRJ 


