
PGMQ - Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade 

Auditoria Interna UFG 

 

1. Avaliações internas 

1.1. Monitoramento contínuo: 

1.1.1. Planejamento e supervisão dos trabalhos 

Antes do início da execução dos trabalhos planejados no PAINT, o chefe 

da equipe de auditoria fará o planejamento com a análise preliminar do objeto 

de auditoria, a definição dos objetivos e escopo do trabalho de auditoria, a 

elaboração do programa de trabalho, os procedimentos de auditoria e a 

alocação da equipe de auditoria. 

A supervisão dos trabalhos também será realizada pelo chefe da equipe 

de auditoria com a finalidade de assegurar o atingimento dos objetivos, a 

qualidade dos produtos e a consistência das opiniões emitidas. A supervisão 

dos trabalhos geralmente compreende:  

a) Definir a equipe de auditoria, de forma a garantir a proficiência 

coletiva;  

b) Indicar o coordenador de equipe;  

c) Garantir que  a  auditoria  seja  realizada  de  acordo  com  as  

normas  e  práticas  de  auditoria aplicáveis;  

d) Interagir com a equipe e instruí-la, durante todo o trabalho de 

auditoria, inclusive na fase de planejamento, promovendo 

oportunidades de desenvolvimento dos auditores;   

e) Em conjunto  com  a  equipe  e  o  coordenador,  elaborar  

cronograma  para  o  trabalho  de auditoria e zelar pelo seu 

cumprimento;   

f) Conduzir a elaboração do programa de trabalho, promovendo a 

participação e a interação da equipe de auditoria;  

g) Aprovar o programa de trabalho e autorizar eventuais alterações;   

h) Garantir o cumprimento do programa de trabalho e o alcance dos 

objetivos;  

i) Confirmar  se  as  evidências  suportam  os  achados,  as  

conclusões  e  as  recomendações elaboradas pela equipe; 



j) Revisar os papéis de trabalho e certificar-se de que foram 

devidamente elaborados e de que sustentam os achados e as 

conclusões alcançadas pela equipe;  

k) Assegurar  a  qualidade  dos  produtos  e  das  comunicações  e,  

se  necessário,  solicitar  aos auditores evidências adicionais ou 

esclarecimentos;   

l) Sempre que possível, conduzir as reuniões de abertura e as que 

tenham como finalidade discutir os achados e as possíveis 

soluções com os representantes da Unidade Auditada;  

m) Manter a confidencialidade e a segurança de informações, dados, 

documentos e registros;  

n) Garantir que haja evidências da realização do trabalho de 

supervisão. 

 

1.1.2. Revisão de documentos, de papéis de trabalho e de relatórios de 

auditoria 

A revisão relacionada aos documentos relativos a auditoria que está 

sendo realizada, dos papeis de trabalho e dos próprios relatórios de auditoria 

deverá ser realizado pelo chefe da equipe de auditoria antes da finalização do 

relatório e comunicação dos resultados. 

 

1.1.3. Utilização de indicadores de desempenho 

 

Inicialmente, os indicadores de desempenho propostos serão: 

a) Tempo médio de realização das auditorias 

b) Quantidade de Homem/hora (Hh) média das auditorias 

c) Alocação da capacidade operacional em trabalhos de auditoria 

d) Eficácia das recomendações 

e) Quantificação de Benefícios financeiros 

f) Quantificação de Benefícios não-financeiros 

 

A aferição destes indicadores será realizada anteriormente à 

elaboração do RAINT. A forma de cálculo destes indicadores está no 

Anexo I. 



 

1.1.4. Identificação de pontos fracos bem como os planos de ação 

 

A identificação dos pontos fracos será realizada por meio de matriz 

SWOT, com a análise subjetiva das capacidades internas da própria unidade 

de Auditoria, a identificação das forças e as fraquezas da AUDIN, e do 

ambiente externo no qual atua a unidade, para apontar as oportunidades e 

ameaças presentes. De acordo com as fraquezas e ameaças encontradas será 

elaborado o plano de ação. Essa análise será realizada no mês anterior à 

elaboração do PAINT. 

A análise Swot será feita conforme Anexo II. 

 

1.1.5. Avaliação realizada pelos auditores, após a conclusão dos 

trabalhos 

 

A avaliação será realizada pela equipe de auditoria por meio de 

questionário após a conclusão do relatório. O questionário a ser respondido 

encontra-se o Anexo III. Esta avaliação tem por objetivo de aferir o 

planejamento, a execução do trabalho, o processo de supervisão, a alocação 

de recursos (humanos, materiais, tecnológicos e de tempo), o alcance do 

objetivo da auditoria e o desempenho, a conduta ética e a postura profissional 

do próprio auditor. 

 

1.1.6. Feedback de gestores e de partes interessadas 

 

O feedback dos gestores, que inclui a pesquisa de percepção ampla e 

de avaliação pontual, será obtido também por meio de preenchimento de 

questionário. A pesquisa de percepção ampla (ANEXO IV), realizada junto à 

alta administração da organização e a partes interessadas, que será aplicado 

em janeiro de cada ano.  

A pesquisa de avaliação pontual, realizada junto aos gestores das áreas 

auditadas, será realizada após o término de cada trabalho realizado. O modelo 

de questionário a ser aplicado está no Anexo V. 

 



1.1.7. Listas de verificação (checklists) para averiguar se manuais e 

procedimentos estão adequados 

 

A verificação dos procedimentos e manuais estão adequados às normas 

será realizada sempre que for observado que estes estão incompletos, 

desatualizados e defasados. 

 

1.2. Auto avaliações  

 

A auto avaliação será realizada de acordo com a metodologia da Internal 

Audit Capability Model (IA-CM) do Instituto dos Auditores Internos (IIA) com 

base na avaliação dos macroprocessos-chave (Key Process Area – KPA), 

conforme matriz do Anexo VI. 

Tal avaliação ocorrerá no mês anterior à elaboração do RAINT. 

 

2. As avaliações externas 

 

As avaliações externas devem ocorrer, no mínimo, uma vez a cada cinco 

anos, e ser conduzidas por avaliador, equipe de avaliação ou UAIG 

qualificados e independentes, externos à estrutura da Unidade de Auditoria 

Interna da UFG ou por meio de autoavaliação, desde que submetida a uma 

validação externa independente, por profissional ou organização externo 

devidamente qualificado para essa atribuição. Em todos os casos, é vedada a 

realização de avaliações recíprocas em um mesmo ciclo. 

 

3. Resultados PGMQ 

 

A fim de reforçar o patrocínio da alta administração e do conselho em 

relação à atividade de auditoria, os resultados do PGMQ serão reportados 

periodicamente ao CONSUNI e ao reitor juntamente com o RAINT. 

 

 

Anexo I 



Indicadores Gerenciais da Auditoria Interna da UFG 

 

Indicador  Forma de Aferição Explicação 

Tempo médio 
de realização 
das auditorias 

Média de dias entre a 
data de conclusão e a 
data de início das 
auditorias 

Tempo médio, em dias, entre a data de conclusão e 
a data de início das auditorias  
– apoia a avaliação sobre a tempestividade das 
entregas da auditoria –  

HH médio das 
auditorias 

HH Utilizado / 
Auditorias Realizadas 

HH médio alocado aos trabalhos de auditoria  
– apoia a avaliação sobre o esforço (e o custo) 
despendido com cada trabalho e a tomada de 
decisão sobre sua relevância em face dos 
resultados esperados – 

Alocação da 
capacidade 
operacional em 
trabalhos de 
auditoria 

HH Alocado ao 
PAINT / HH Total 
 

Percentual de trabalhos de auditoria na composição 
do PAINT  
– apoia a tomada de decisão sobre a alocação da 
capacidade operacional da UAIG – 

Eficácia das 
recomendações 

Recomendações 
Atendidas / 
Recomendações 
Emitidas 

Percentual de recomendações emitidas 
efetivamente implementadas pela gestão  
– apoia a avaliação sobre a qualidade e a 
exequibilidade das recomendações obtidas – 

Benefícios 
financeiros* 

Benefícios 
Financeiros / Ano 

Resultados financeiros efetivos decorrentes dos 
trabalhos de auditoria (economias obtidas; 
desperdícios evitados; etc.) por ano  
– proporciona avaliação quanto à efetividade da 
auditoria interna – 

Benefícios não-
financeiros* 

Benefícios não-
financeiros / Ano 

Melhorias estruturantes não-financeiras 
implementadas em decorrência dos trabalhos de 
auditoria (melhoria de controles; melhoria de 
processos; etc.) por ano  
– proporciona avaliação quanto à efetividade da 
auditoria interna – 

*Baseados na IN 04/2018 (Quantificação de benefícios pela UAIG) e no Manual de 

contabilização de benefícios, ambos da CGU. 

  



Anexo II 

Análise SWOT da AUDIN 

AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO 

Forças Oportunidades 

 
Pontos fortes – as características positivas 
internas que a unidade pode explorar para 

atingir as suas metas. Referem-se às 
habilidades, capacidades e competências 

básicas da organização que atuam em 
conjunto para ajudá-la a alcançar suas metas 

e objetivos.  
 

 
Características do ambiente externo, não 

controláveis pela unidade, com potencial para 
ajudá-la a crescer e atingir ou exceder as 

metas planejadas.  

AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO 

Fraquezas Ameaças 

 
Pontos fracos – as características negativas 

internas que podem inibir ou restringir o 
desempenho da unidade. Referem-se à 

ausência de capacidades e/ou habilidades 
críticas. São, portanto, deficiências e 

características que devem ser superadas ou 
contornadas para que a organização possa 
alcançar o nível de desempenho desejado. 

 
 

 
Características do ambiente externo, não 

controláveis pela unidade, que podem impedi-
la de atingir as metas planejadas e 

comprometer o crescimento organizacional. 

  



Anexo III 

PESQUISA DE AVALIAÇÃO DOS AUDITORES SOBRE OS  

TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA  

 

 Objetivo: obter avaliação dos auditores sobre a relevância e qualidade do 

trabalho de auditoria realizado 

 Periodicidade: após a conclusão de cada trabalho individual de auditoria 

 Destinatários: equipe de auditoria 

 

 Indique seu grau de concordância em relação às seguintes 

afirmações referentes ao trabalho de auditoria que teve como produto o 

Relatório nº XXXXXXX: 

 

1. A auditoria tratou de tema(s) relevante(s) da unidade auditada. 

[   ] Concordo totalmente 

[   ] Concordo parcialmente 

[   ] Discordo parcialmente 

[   ] Discordo totalmente 

[   ] Não tenho opinião sobre esse ponto  

 

2. Houve adequada comunicação ao gestor, no início dos trabalhos, sobre os 

objetivos da auditoria. 

[   ] Concordo totalmente 

[   ] Concordo parcialmente 

[   ] Discordo parcialmente 

[   ] Discordo totalmente 

[   ] Não tenho opinião sobre esse ponto  

 

3. Houve adequada apresentação ao gestor, no início dos trabalhos, dos 

critérios de avaliação a serem utilizados pelos auditores. 

[   ] Concordo totalmente 

[   ] Concordo parcialmente 

[   ] Discordo parcialmente 

[   ] Discordo totalmente 



[   ] Não tenho opinião sobre esse ponto  

 

4. Os prazos estabelecidos pela equipe de auditoria para a apresentação de 

documentos, informações e/ou esclarecimentos pelo gestor foram 

razoáveis. 

[   ] Concordo totalmente 

[   ] Concordo parcialmente 

[   ] Discordo parcialmente 

[   ] Discordo totalmente 

[   ] Não tenho opinião sobre esse ponto  

 

5. As informações contidas no relatório de auditoria são relevantes. 

[   ] Concordo totalmente 

[   ] Concordo parcialmente 

[   ] Discordo parcialmente 

[   ] Discordo totalmente 

[   ] Não tenho opinião sobre esse ponto  

 

6. A unidade auditada entendeu concordou marcar a Reunião de Busca 

Conjunta de Soluções para esclarecimentos das recomendações emitidas? 

[   ] Sim 

[   ] Não 

 

7. A Reunião de Busca Conjunta de Soluções, caso tenha sido feita, contribuiu 

para a construção de recomendações relevantes, oportunas e exequíveis. 

[   ] Concordo totalmente 

[   ] Concordo parcialmente 

[   ] Discordo parcialmente 

[   ] Discordo totalmente 

[   ] Não tenho opinião sobre esse ponto  

 

8. A intensidade e qualidade do processo de supervisão da auditoria foi 

adequada. 

[   ] Concordo totalmente 



[   ] Concordo parcialmente 

[   ] Discordo parcialmente 

[   ] Discordo totalmente 

[   ] Não tenho opinião sobre esse ponto  

 

9. Houve adequada alocação (quantidade e qualidade) de tempo, pessoal e 

recursos à etapa de planejamento da auditoria. 

[   ] Concordo totalmente 

[   ] Concordo parcialmente 

[   ] Discordo parcialmente 

[   ] Discordo totalmente 

[   ] Não tenho opinião sobre esse ponto  

 

10. Houve adequada alocação (quantidade e qualidade) de tempo, pessoal e 

recursos à etapa de execução da auditoria. 

[   ] Concordo totalmente 

[   ] Concordo parcialmente 

[   ] Discordo parcialmente 

[   ] Discordo totalmente 

[   ] Não tenho opinião sobre esse ponto  

 

 

  



Anexo IV 

PESQUISA DE PERCEPÇÃO AMPLA DA ALTA ADMINISTRAÇÃO SOBRE 

A ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

 

 Objetivo: avaliar a percepção da alta administração da organização acerca 

da atuação da unidade de auditoria interna. 

 
Indique seu grau de concordância em relação às seguintes afirmações 

referentes à atuação da unidade de auditoria interna: 

 

1. A atividade de auditoria interna contribui para melhoria da eficácia dos 

processos de governança, de gestão de riscos e de controles internos da 

gestão. 

[   ] Concordo totalmente 

[   ] Concordo parcialmente 

[   ] Discordo parcialmente 

[   ] Discordo totalmente 

[   ] Não tenho opinião sobre esse ponto  

 

2. Os trabalhos realizados pela unidade de auditoria interna abordam temas 

relevantes para a gestão. 

[   ] Concordo totalmente 

[   ] Concordo parcialmente 

[   ] Discordo parcialmente 

[   ] Discordo totalmente 

[   ] Não tenho opinião sobre esse ponto  

 

3. Os trabalhos realizados pela unidade de auditoria interna fornecem suporte 

para a tomada de decisão. 

[   ] Concordo totalmente 

[   ] Concordo parcialmente 

[   ] Discordo parcialmente 

[   ] Discordo totalmente 

[   ] Não tenho opinião sobre esse ponto  



 

4. As recomendações emitidas pela unidade de auditoria interna contribuem 

para a melhoria da gestão. 

[   ] Concordo totalmente 

[   ] Concordo parcialmente 

[   ] Discordo parcialmente 

[   ] Discordo totalmente 

[   ] Não tenho opinião sobre esse ponto  

 

5. A atividade de auditoria interna agrega valor à gestão. 

[   ] Concordo totalmente 

[   ] Concordo parcialmente 

[   ] Discordo parcialmente 

[   ] Discordo totalmente 

[   ] Não tenho opinião sobre esse ponto  

 

  



Anexo V 

PESQUISA DE AVALIAÇÃO PONTUAL DOS GESTORES 

SOBRE OS  

TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA  

 

 Objetivo: obter avaliação dos gestores sobre a relevância e qualidade do 

trabalho de auditoria realizado 

 Periodicidade: após a conclusão de cada trabalho individual de auditoria 

 Destinatários: gestores da área/processo auditado 

  

Indique seu grau de concordância em relação às seguintes afirmações 

referentes ao trabalho de auditoria que teve como produto o Relatório nº 

XXXXXXX: 

1. A auditoria tratou de tema(s) relevante(s) da unidade auditada. 

[   ] Concordo totalmente 

[   ] Concordo parcialmente 

[   ] Discordo parcialmente 

[   ] Discordo totalmente 

[   ] Não tenho opinião sobre esse ponto  

 

2. Houve adequada comunicação, no início dos trabalhos, sobre os objetivos 

da auditoria. 

[   ] Concordo totalmente 

[   ] Concordo parcialmente 

[   ] Discordo parcialmente 

[   ] Discordo totalmente 

[   ] Não tenho opinião sobre esse ponto  

 

3. Houve adequada apresentação, no início dos trabalhos, dos critérios de 

avaliação a serem utilizados pelos auditores. 

[   ] Concordo totalmente 

[   ] Concordo parcialmente 

[   ] Discordo parcialmente 

[   ] Discordo totalmente 



[   ] Não tenho opinião sobre esse ponto  

4. Os prazos estabelecidos pela equipe de auditoria para a apresentação de 

documentos, informações e/ou esclarecimentos foram razoáveis. 

[   ] Concordo totalmente 

[   ] Concordo parcialmente 

[   ] Discordo parcialmente 

[   ] Discordo totalmente 

[   ] Não tenho opinião sobre esse ponto  

 

5. As informações contidas no relatório de auditoria são relevantes. 

[   ] Concordo totalmente 

[   ] Concordo parcialmente 

[   ] Discordo parcialmente 

[   ] Discordo totalmente 

[   ] Não tenho opinião sobre esse ponto  

 

6. A unidade auditada concordou marcar a Reunião de Busca Conjunta de 

Soluções para esclarecimentos das recomendações emitidas? 

[   ] Sim 

[   ] Não 

 

7. A Reunião de Busca Conjunta de Soluções, caso tenha sido feita, contribuiu 

para a construção de recomendações relevantes, oportunas e exequíveis. 

[   ] Concordo totalmente 

[   ] Concordo parcialmente 

[   ] Discordo parcialmente 

[   ] Discordo totalmente 

[   ] Não tenho opinião sobre esse ponto  

8. Os auditores internos demonstraram, durante a realização dos trabalhos, 

postura ética e profissional adequada. 

[   ] Concordo totalmente 

[   ] Concordo parcialmente 

[   ] Discordo parcialmente 

[   ] Discordo totalmente 



[   ] Não tenho opinião sobre esse ponto  



ANEXO VI 

Internal Audit Capability Model (IA-CM) - Matriz de Modelo de Capacidade de Auditoria Interna  

 IA-CM Serviços e Papel  
da AI 

Gerenciamento de 

pessoas Práticas profissionais 
Gerenciamento do 

Desempenho e 

Accountability 

Cultura e 

Relacionamento 

Organizacional 
Estruturas de 

Governança 

Nível 3 –  
Integrado 

Serviços de consultoria 

KPA 3.2 
Criação de equipe e 

competência –  
KPA 3.5 

Estrutura de gestão da 

qualidade - KPA 3.7 
Medidas de 

desempenho –  
KPA 3.10 

Coordenação com  
outros grupos de  
revisão - KPA 3.12 

CAI Informa à 

Autoridade de Mais 

Alto Nível - KPA 3.15 

Auditorias de 

desempenho /  
value-for-money –  
KPA 3.1 

Profissionais 

qualificados - KPA 3.4 
Planos de auditoria 

baseados em riscos - 

KPA 3.6 

Informações de custos - 

KPA 3.9 Componente essencial  
da equipe de gestão - KPA 

3.11 

Supervisão e apoio  

gerencial para a 

Atividade de AI - KPA 

3.14 
Coordenação de força 
de trabalho - KPA 3.3 Relatórios de gestão  

de AI - KPA 3.8 
Mecanismos de 

financiamento –  
KPA 3.13 

Nível 2 –  
Infraestrutura 

Auditoria de 

conformidade –  
KPA 2.1 

Desenvolvimento 

profissional individual - 

KPA 2.3 

Estrutura de práticas 

profissionais e de 

processos - KPA 2.5 

Orçamento operacional 

de AI - KPA 2.7 
Gerenciamento dentro da 

Atividade de AI –  
KPA 2.8 

Acesso pleno às 

informações, aos 

ativos e às pessoas da 

organização  
KPA 2.10 Pessoas qualificadas 

identificadas e 
recrutadas - KPA 2.2 

Plano de auditoria 
baseado nas prioridades 
da gestão e das partes 
interessadas- KPA 2.4 

Plano de negócio de AI 
- KPA 2.6 Fluxo de reporte de 

auditoria estabelecido 

- KPA 2.9 

Nível 1 –  
Inicial 

Ad hoc não estruturada; auditorias isoladas ou revisão de documentos e transações com finalidade de aferir correção e conformidade; produtos 

dependem de habilidades específicas de indivíduos que estão ocupando as posições; ausência de práticas profissionais estabelecidas, além das 

fornecidas por associações profissionais; financiamento aprovado por gerência, quando necessário; falta de infraestrutura; auditores prova-velmente 

são parte de uma unidade organizacional maior; nenhuma capacidade estabelecida; portanto, inexistência de macroprocessos-chave. 

 


