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1. INTRODUÇÃO 

Apresentamos o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT para o 

exercício de 2021 da Universidade Federal de Goiás. O plano foi elaborado de acordo com a 

Instrução Normativa nº 09, de 09 de outubro de 2018, da Controladoria Geral da União, que 

estabelece normas de elaboração, comunicação e aprovação do Plano Anual de Auditoria 

Interna (PAINT) das unidades de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo 

Federal, nos termos da Instrução Normativa SFC nº 03, de 09 de junho de 2017. 

Para a sua elaboração foram considerados, em conformidade com o art. 4º da 

Instrução Normativa nº 09/2018, o planejamento estratégico da unidade auditada, as 

expectativas da alta administração e demais partes interessadas, os riscos significativos a que 

a unidade auditada está exposta e os processos de governança, de gerenciamento de riscos e 

de controles internos da unidade auditada. 

Acerca do conteúdo do PAINT, o art. 5º da Instrução Normativa nº 09/2018 diz que o 

mesmo conterá, no mínimo, as seguintes informações: 

I - relação dos trabalhos a serem realizados pela UAIG em função de obrigação 

normativa, por solicitação da alta administração ou por outros motivos que não a 

avaliação de riscos, devendo-se, nos dois últimos casos, ser apresentada justificativa 

razoável para a sua seleção;  

II - relação dos trabalhos selecionados com base na avaliação de riscos;  

III - previsão de, no mínimo, 40 horas de capacitação para cada auditor interno 

governamental, incluindo o responsável pela UAIG; IV - previsão da atividade de 

monitoramento das recomendações emitidas em trabalhos anteriores e ainda não 

implementadas pela Unidade Auditada;  

V - relação das atividades a serem realizadas para fins de gestão e melhoria da 

qualidade da atividade de auditoria interna governamental;  

VI - indicação de como serão tratadas as demandas extraordinárias recebidas pela 

UAIG durante a realização do PAINT;  

VII - exposição, sempre que possível, das premissas, restrições e riscos associados à 

execução do Plano de Auditoria Interna; e,  

VIII – apêndice contendo a descrição da metodologia utilizada para seleção dos 

trabalhos de auditoria com base na avaliação de riscos.  

Parágrafo único. As ações de capacitação e a participação em eventos previstas no 

PAINT devem estar em consonância com atividades de auditoria, de acordo com o seu 

caráter multidisciplinar e a atuação profissional dos auditores. 
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Finalizada a elaboração da proposta do PAINT pela Auditoria Interna da UFG, a 

mesma será enviada à CGU, para análise. A CGU deverá se manifestar sobre a proposta de 

PAINT no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados de seu recebimento, e, caso julgue 

necessário, pode recomendar a inclusão ou a exclusão e trabalhos específicos.  

O PAINT ainda deverá passar pela aprovação do Conselho Universitário da 

Universidade Federal de Goiás, conforme dispõe o art. 8º da Instrução Normativa nº 09/2018 

e, após sua aprovação, enviado à unidade de Auditoria Interna Governamental - UAIG 

responsável pela supervisão técnica até o último dia útil do mês de fevereiro do ano da 

execução, conforme art. 10 da Instrução Normativa nº 09/2018.  

Também até esta data a Auditoria Interna encaminhará o PAINT aprovado ao 

Conselho de Curadores da UFG. 

Art. 10. O PAINT aprovado das Audin e das unidades setoriais do SCI deve ser 

encaminhado à CGU, às Ciset ou às unidades setoriais do SCI, conforme o caso, até o 

último dia útil do mês de fevereiro do ano da execução para exercício da supervisão 

técnica.  

Parágrafo único. As Audin devem encaminhar o PAINT aprovado ao conselho fiscal 

ou instância com atribuições equivalentes no mesmo prazo estabelecido no caput do 

artigo. 

As ações previstas no PAINT objetivam agregar valor à gestão apresentando 

subsídios para o aperfeiçoamento dos processos e dos controles internos, por meio de 

orientações, recomendações, e demais atividades necessárias ao cumprimento da legislação 

aplicável para a promoção dos objetivos institucionais nos aspectos de eficiência, eficácia, 

efetividade e economicidade da gestão. 

 

2. AUDITORIA INTERNA 

A Auditoria Interna da Universidade Federal de Goiás é órgão de assessoramento ao 

Reitor e subordinada ao Conselho Universitário - CONSUNI. No âmbito da Universidade 

Federal de Goiás, a unidade de Auditoria Interna foi criada em 13 de janeiro de 2003, tendo 

como principal objetivo desempenhar suas atividades visando o fortalecimento da gestão, 

numa atuação que consiste em agregar valor ao gerenciamento governamental, contribuindo 

para o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, à execução dos programas de 

governo e ao orçamento da União no âmbito da entidade, à comprovação da legalidade e a 

avaliação dos resultados, quanto à economicidade, eficácia e eficiência da gestão. Pauta suas 
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atividades nos critérios definidos pelo Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 

Federal. 

2.1. FINALIDADES DA AUDITORIA INTERNA 

Segundo a Instrução Normativa nº 03 de 09 de junho de 2017 – SFC a auditoria 

interna governamental é uma atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria, 

desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma organização que deve buscar 

auxiliar as organizações públicas a realizarem seus objetivos, a partir da aplicação de uma 

abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de 

governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos. 

A Instrução Normativa nº 03 de 09 de junho de 2017 - SFC estabelece que a 

atividade de auditoria interna governamental tem como propósito aumentar e proteger o valor 

organizacional das instituições públicas, fornecendo avaliação, assessoria e aconselhamento 

baseados em risco. Para tanto, tal atividade deve ser desempenhada com o propósito de 

contribuir para o aprimoramento das políticas públicas e a atuação das organizações que as 

gerenciam. Os destinatários dos serviços de avaliação e de consultoria prestados pelas UAIG 

são a alta administração, os gestores das organizações e entidades públicas federais e a 

sociedade. 

Assim, foi estabelecido no art. 3º, incisos I a IV, da Resolução CONSUNI 35/2013, 

que a Auditoria Interna da Universidade Federal de Goiás tem como finalidades: 

I – Assessorar a Reitoria da Universidade Federal de Goiás, acompanhando as 

atividades desenvolvidas, objetivando contribuir para o funcionamento eficiente e 

eficaz da gestão orçamentária e financeira; 

II - Recomendar a adoção de medidas de controle preventivo, bem como corretivos, 

em conformidade com as normas pertinentes a esta Universidade e a legislação federal 

correspondente; 

III – Proporcionar assistência, orientação, e informação junto aos diversos setores da 

Universidade, visando contribuir com a adequada funcionalidade da Instituição; 

IV – Desempenhar as atividades de controle interno, no âmbito da gestão 

administrativa e institucional da Universidade, em conformidade com as normas e 

diretrizes estabelecidas pelo poder público federal. 

2.2. COMPETÊNCIAS DA AUDITORIA INTERNA 

 A Resolução CONSUNI nº 35/2013 que alterou dispositivos do Regimento 

Interno da Auditoria Interna da UFG, dispõe sobre as competências da Auditoria Interna, nos 

seguintes termos: 



 5 

Art. 4º Compete à Auditoria Interna da Universidade Federal de Goiás: 

I - acompanhar o cumprimento das metas do Plano Plurianual no âmbito da 

instituição, visando comprovar a conformidade de sua execução; 

II - assessorar os gestores da Universidade no acompanhamento da execução dos 

programas de governo, visando demonstrar o nível de execução das metas, o alcance 

dos objetivos e a adequação do gerenciamento; 

III - verificar a execução do orçamento da instituição conforme os limites e as 

destinações estabelecidos na legislação pertinente; 

IV - verificar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão; 

V - orientar subsidiariamente os dirigentes da instituição quanto aos princípios e às 

normas de controle interno, inclusive sobre a forma de prestar contas; 

VI - examinar e emitir parecer prévio sobre a prestação anual de contas e tomadas de 

conta especiais de interesse da Universidade; 

VII - acompanhar a implementação das recomendações dos órgãos/unidades do 

sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e do Tribunal de Contas da 

União; 

VIII - elaborar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna correspondente ao 

exercício seguinte, bem como o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna. 

Parágrafo único. No cumprimento de suas atividades e competências, a Auditoria 

Interna poderá: 

I - requisitar documentos, processos, objetos e demais produtos necessários ao 

cumprimento de suas atribuições; 

II - solicitar qualificação do seu quadro técnico-administrativo, visando ao 

cumprimento de suas atribuições regimentais; 

III - valer-se dos recursos técnicos e administrativos dos demais órgãos da instituição, 

com o objetivo de promover melhorias nas atividades gerenciais da Universidade. 

 

2.3. COMPOSIÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA AUDITORIA INTERNA 

A Auditoria Interna da Universidade Federal de Goiás é atualmente composta por 03 

servidoras, conforme abaixo: 

I. Daniela Vieira de Oliveira 

FORMAÇÃO: Ciências Econômicas 

CARGO: Auditor 

FUNÇÃO: Chefe da Auditoria Interna 

 

II. Carmen Thereza Pietsch Cunha Mendonca 

FORMAÇÃO: Direito 

CARGO: Auditor 

 

III. Márcya Cristina Gomes de Oliveira 

FORMAÇÃO: Direito 
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CARGO: Auditor 

 

3. PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA DA UFG PARA O 

EXERCÍCIO 2021 

 O PAINT foi elaborado com a finalidade de definir os trabalhos prioritários a serem 

realizados no período objeto do plano pela AUDIN/UFG. São princípios orientadores do 

PAINT a autonomia técnica, a objetividade e a harmonização com as estratégias, os objetivos 

e os riscos da Unidade Auditada. 

 

 3.1. RELAÇÃO DOS TRABALHOS A SEREM REALIZADOS PELA UAIG 

EM FUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO NORMATIVA, POR SOLICITAÇÃO DA ALTA 

ADMINISTRAÇÃO OU POR OUTROS MOTIVOS QUE NÃO A AVALIAÇÃO DE 

RISCOS (IN 09/2019, ART. 5º, INC. I) 

Conforme Instrução Normativa 09/2018, art. 5º, I, o PAINT conterá, no mínimo: 

I - relação dos trabalhos a serem realizados pela UAIG em função de obrigação 

normativa, por solicitação da alta administração ou por outros motivos que não a 

avaliação de riscos, devendo-se, nos dois últimos casos, ser apresentada justificativa 

razoável para a sua seleção; 

Não houve, para o exercício 2021, solicitações expressas da alta administração por 

trabalhos de auditoria dedicados a determinado objeto. Não obstante esta ausência de 

solicitação expressa, a unidade de Auditoria Interna da UFG realiza frequentes consultorias e 

assessoramento à gestão, atendendo-a sempre que solicitada. Tais solicitações decorrem da 

demanda e do próprio desenvolver das atividades no decorrer do exercício. Desta forma, 

embora sejam realizadas, não são passíveis de previsão e especificação quanto o momento de 

ocorrência. 

Há, ainda, trabalhos de auditoria a serem realizados pela Auditoria Interna por outros 

motivos que não a avaliação de riscos, tais como o acompanhamento e suporte às auditorias 

realizadas pela CGU e pelo TCU. 

Assim, do universo de atividades e trabalhos a serem desenvolvidos em consonância 

com o art. 5º, I, Instrução Normativa 09/2018, segue a relação dos trabalhos a serem 

realizados em função de obrigação normativa: 
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I.  Análise do nível de maturação dos processos de governança, de gerenciamento 

de risco e de controles internos - Obrigatória conf. IN 09/2018 Art. 17 Inc. VI 

II. Elaboração, comunicação à CGU e CONSUNI, publicação e demais 

encaminhamentos do RAINT - Obrigatória conf. IN 09/2018 Art. 17, 18, 19 

III.  Informações relativas à unidade de Auditoria Interna no Relatório de Gestão e 

Prestação de Contas – Obrigatória conf. legislação aplicável sobre a prestação 

de contas 

IV.  Contabilização dos benefícios financeiros e não financeiros da atividade de 

Auditoria Interna - Obrigatória conf. IN 10/2020 e IN 09/2018 Art. 17 Inc VII 

V. Comunicação Semestral sobre o desempenho da atividade da auditoria interna - 

Obrigatória conf. IN 09/2018 Art. 14 

VI.  Elaboração, encaminhamento para CGU, CONSUNI e Conselho de Curadores 

e publicação do PAINT – Obrigatória conf. IN 09/2018 Art. 3 ao 13 

VII. Elaboração e encaminhamentos do Regimento Interno/Estatuto Audin - IN 

13/2020 / IN 19/2020 

Relação dos trabalhos por solicitação da alta administração ou por outros motivos 

que não a avaliação de riscos: 

I. Avaliar o cumprimento pela IFES e pelas fundações de apoio credenciadas ou 

autorizadas pela IFES/IF dos requisitos relativos à transparência nos 

relacionamentos com fundações de apoio - Acórdão 1178/2018 de 23/05/2018 

II. Verificar se está atendendo a recomendação da CGU de "Adotar rotina de 

recebimento dos bens de TI, realizando o exame qualitativo dos produtos 

entregues e ateste pelo fiscal técnico de forma a verificar se os ativos recebidos 

atendem às especificações e requisitos do Termo de Referência” - Relatório 

201900081 - ID 795216 e  de "Adotar rotina de monitoramento dos ativos de 

TI em relação a aspectos de segurança da informação envolvendo, em especial, 

os seguintes tópicos: varredura dos softwares mínimos instalados, software 

antivírus (atualização) e licenças instaladas de propriedade da organização" - 

Relatório 201900081 - ID 795218 
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III. Avaliação nos próximos certames que envolvam a aquisição de passagens 

aéreas, conforme explicitado ao longo desta nota técnica, no tocante às 

pesquisas de preços referenciais da Remuneração do Agente de Viagem 

(RAV), a fim de atestar que estão tendo como parâmetro o Painel de Preços ou 

Comprasnet, vinculando-se ao que determina a IN 05/2014 – ID 824178 - 

NOTA TÉCNICA Nº 1527/2019/NAC3-GO/GOIÁS 

 

4.2. RELAÇÃO DOS TRABALHOS SELECIONADOS COM BASE NA 

AVALIAÇÃO DE RISCOS (ART. 5º, INC. II, IN 09/2018) 

Conforme Instrução Normativa 09/2018, art. 5º, II, o PAINT conterá, no mínimo: 

II - relação dos trabalhos selecionados com base na avaliação de riscos; 

A gestão de riscos na Universidade encontra-se em fase inicial. Em observância ao 

disposto na Instrução Normativa conjunta MP/CGU nº 01/2016, a UFG criou uma Comissão 

de Governança, Gestão de Riscos e Controles, por meio da Portaria nº 86, de 08 janeiro de 

2019, incluindo profissionais de todos os órgãos que estão tecnicamente qualificados para 

mapear, monitorar, corrigir e gerenciar os riscos no âmbito desta Universidade.  

Tendo em vista o que preconiza a Instrução Normativa Conjunta Nº 1, de 10 de maio 

de 2016, o Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder 

Executivo Federal, o Manual de Orientações Técnicas da Atividade de 

Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, a Orientação Prática: Plano de 

Auditoria Interna Baseado em Risco, a Nota Técnica Nº 2455/2019/NAC3-GO/GOIÁS, que 

sugeriu que a UFG e a Auditoria Interna avancem no gerenciamento dos 

riscos da Instituição, e devido a redução no quantitativo de auditores para 2021, já que a chefe 

de Auditoria Interna estará em licença maternidade, a AUDIN optou por desenvolver uma 

nova metodologia de avaliação de riscos no próximo exercício. Com isso, as horas previstas 

para realização de trabalhos selecionados com base na avaliação de riscos serão utilizadas no 

desenvolvimento dessa nova metodologia. 
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4.3. AÇÕES DE CAPACITAÇÃO (ART. 5º, INC. III, IN 09/2018) 

Conforme art. 5º, III da Instrução Normativa 09/2018, o PAINT conterá, no mínimo:  

III - previsão de, no mínimo, 40 horas de capacitação para cada auditor interno 

governamental, incluindo o responsável pela UAIG;  

 

Cientes da necessidade de constante de capacitação, aperfeiçoamento e 

desenvolvimento da unidade e, em conformidade com as exigências da Instrução Normativa 

nº 09/2018, a Auditoria Interna planeja para 2021 a participação dos servidores em encontros 

e fóruns destinados a discutir temas ligados à sua área de atuação, bem como planeja a 

realização de cursos e treinamentos ofertados pela ENAP, ESAF, CGU, TCU e outras 

instituições cujos conteúdos abranjam sua área de atuação e finalidade. Estas ações estão 

previstas no PDP – Plano de Desenvolvimento de Pessoas para 2021. 

 Seguem as ações de desenvolvimento institucional e capacitações previstas 

para o fortalecimento das atividades de auditoria interna. 

Ação Horas previstas 

Participação em Encontros e/ou Fóruns destinados a discutir temas relacionados à 

Auditoria Interna. 

40 horas para cada 

auditora 

Cursos na área de Auditoria Governamental ou afim (conforme disponibilização de curso 

pela ESAF, ENAP, CGU, TCU entre outros). 

Cursos na área de Auditoria Governamental ou afim (conforme disponibilização de curso 

pela ESAF, ENAP, CGU, TCU entre outros). 

 

4.4. PREVISÃO DA ATIVIDADE DE MONITORAMENTO DAS 

RECOMENDAÇÕES EMITIDAS EM TRABALHOS ANTERIORES (ART. 5º, INC. 

IV, IN 09/2018) 

Conforme art. 5º, IV da Instrução Normativa 09/2018, o PAINT conterá, no mínimo:  

IV - previsão da atividade de monitoramento das recomendações emitidas em 

trabalhos anteriores e ainda não implementadas pela Unidade Auditada; 

O monitoramento das recomendações realizadas por esta unidade de Auditoria 

Interna em trabalhos anteriores é imprescindível para o alcance e atendimento integral das 

mesmas. Desta forma, o monitoramento das recomendações emitidas pela AUDIN/UFG de 

junho e dezembro de 2021. 
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O monitoramento das recomendações emitidas pela CGU e TCU será realizado em 

Dezembro de 2021. 

 

4.5. RELAÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS PARA FINS DE 

GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA ATIVIDADE DE AUDITORIA 

INTERNA GOVERNAMENTAL (ART. 5º, INC. V, IN 09/2018) 

Conforme art. 5º, V da Instrução Normativa 09/2018, o PAINT conterá, no mínimo:  

V - relação das atividades a serem realizadas para fins de gestão e melhoria da 

qualidade da atividade de auditoria interna governamental; 

As atividades previstas para gestão e melhoria da qualidade da atividade de auditoria 

interna em 2021 são: 

I. Análise e comunicação periódica dos resultados do PGMQ  

II. Estudo sobre a utilização do módulo de Auditoria no SIPAC / E-aud 

III. PGMQ - Avaliações internas - Monitoramento Contínuo:  

a. Planejamento e supervisão dos trabalhos 

b. Indicadores de desempenho 

c. Identificação de pontos fracos ou áreas com deficiência, bem como os 

planos de ação para tratar essas questões 

d. Avaliação realizada pelos auditores, após a conclusão dos trabalhos 

e. Feedback de gestores e de partes interessadas – Avaliação Pontual 

f. Feedback de gestores e de partes interessadas - Pesquisa Ampla 
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4.6. INDICAÇÃO DE COMO SERÃO TRATADAS AS DEMANDAS 

EXTRAORDINÁRIAS RECEBIDAS PELA UAIG DURANTE A REALIZAÇÃO DO 

PAINT (ART. 5º, INC VI, IN 09/2018) 

Conforme art. 5º, VI da Instrução Normativa 09/2018, o PAINT conterá, no mínimo:  

VI - indicação de como serão tratadas as demandas extraordinárias recebidas pela 

UAIG durante a realização do PAINT; 

Demandas extraordinárias são trabalhos cuja necessidade surge durante o período de 

execução do PAINT. As demandas extraordinárias mais recorrentes são os acompanhamentos 

das auditorias e outras demandas encaminhadas pela CGU e pelo TCU e as atividades de 

consultorias e orientações realizadas à alta administração. 

Esse tipo de demanda será tratada com a incorporação, no PAINT, de uma reserva 

técnica. Assim, não serão ocupados todos os recursos disponíveis, uma vez que parte da 

capacidade operacional estará reservada para trabalhos cuja necessidade de realização poderá 

ser identificada ao longo do exercício. 

Além desta medida, caso a demanda extraordinária seja considerada urgente e 

relevante e não houver recursos disponíveis para execução dos trabalhos, poderá ocorrer a 

substituição de demanda ordinariamente prevista no PAINT cuja urgência e relevância sejam 

consideradas inferiores. Toda e qualquer substituição será devidamente justificada. 

 

4.7. EXPOSIÇÃO DAS PREMISSAS, RESTRIÇÕES E RISCOS ASSOCIADOS 

À EXECUÇÃO DO PLANO DE AUDITORIA INTERNA (ART. 5º, INC. VII, IN 

09/2018) 

Conforme art. 5º, VII da Instrução Normativa 09/2018, o PAINT conterá:  

VII - exposição, sempre que possível, das premissas, restrições e riscos associados à 

execução do Plano de Auditoria Interna; e 

 

Para a execução das atividades previstas no Plano de Auditoria Interna, esta unidade 

tem como premissa o atendimento aos princípios de boas práticas disseminados nos manuais, 

normativos e normas nacionais e internacionais que regem a atividade de Auditoria Interna 

Governamental. 
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Para o desenvolvimento das atividades prevista, não há registro sobre restrições 

sobre os trabalhos desenvolvidos seja com relação às informações passadas pelos gestores ou 

relativas ao acesso à processos e documentos. As restrições passíveis de ocorrerem no 

próximo exercício provavelmente serão de cunho orçamentário e financeiro, podendo 

inviabilizar a participação da equipe em capacitações que acarretarem quaisquer ônus à UFG. 

Pelo histórico das atividades desenvolvidas pela AUDIN, os riscos que podem 

comprometer a execução integral das atividades previstas no PAINT são as constantes 

auditorias e outras demandas encaminhadas pela CGU e pelo TCU, que necessitam 

acompanhamento da AUDIN e que não são passíveis de previsão em termos de complexidade 

e de duração. Além disso é a grande quantidade de consultorias e assessorias solicitadas pela 

alta administração, também de difícil previsão.  

Em 2021 haverá o afastamento da chefe de Auditoria Interna para gozo de licença 

maternidade, fato que já está previsto no planejamento da unidade. Ademais, outros riscos que 

podem afetar o planejamento são a ocorrência de greves e paralisações, o estado de pandemia 

que não é possível prever até quando se manterá e a ausência de alguma das servidoras por 

motivo de afastamentos e licenças, pois, devido ao fato da unidade de Auditoria ter uma 

equipe pequena, qualquer ausência não prevista pode comprometer a realização do trabalho 

programado.  

 

4.8. DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA UTILIZADA PARA SELEÇÃO DOS 

TRABALHOS DE AUDITORIA COM BASE NA AVALIAÇÃO DE RISCOS (ART. 5º, 

INC. VIII, IN 09/2018) 

Conforme art. 5º, VIII da Instrução Normativa 09/2018, o PAINT conterá, no 

mínimo:  

VIII – apêndice contendo a descrição da metodologia utilizada para seleção dos 

trabalhos de auditoria com base na avaliação de riscos.  

Conforme Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna 

Governamental do Poder Executivo Federal, a Instrução Normativa 03/2017 SFC estabelece 

que os trabalhos que comporão o plano de auditoria sejam definidos com base em riscos, não 

havendo uma forma única de fazê-lo, de modo que cabe à UAIG, de acordo com suas 

especificidades, estabelecer a metodologia mais adequada para a sua organização. 
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Conforme apontado no tópico 4.2, por não haver mapeamento de risco existente na 

UFG, esta unidade de Auditoria Interna desenvolverá uma nova metodologia para a avaliação 

dos riscos e dos processos críticos. Está em estudo a utilização da Matriz de Análise de 

Processos Críticos – MAPC utilizada pela UFPEL e pela UNIPAMPA. A metodologia e os 

critérios que serão utilizados serão definidos ao longo de 2021. 
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4.9. QUADRO CONSOLIDADO DE TODAS AS ATIVIDADES PREVISTAS PARA 2021  

 

Atividade Normativo Inciso Dias úteis h 

AFASTAMENTOS 

Férias - - 67 536 

Licença Maternidade - - 130 1040 

INCISO I - OBRIGAÇÃO NORMATIVA, POR SOLICITAÇÃO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO OU POR OUTROS MOTIVOS QUE NÃO A AVALIAÇÃO DE RISCOS 

Análise do nível de maturação dos processos de governança, de gerenciamento de risco e de controles internos  IN 09/2018 Art. 17 VI I 12 96 

Revisão do nível de maturação dos processos de governança, de gerenciamento de risco e de controles internos  IN 09/2018 Art. 17 VI I 1 8 

Contabilização dos benefícios 
IN 10/2020 / IN 09/2018 Art. 17 

VII 
I 5 40 

Elaboração  RAINT IN 09/2018 Art. 17 I 10 80 

Revisão RAINT IN 09/2018 Art. 17 I 1 8 

Comunicar RAINT a CGU e CONSUNI IN 09/2018 Art. 18 e 19 I 1 8 

Publicar RAINT página IN 09/2018 Art 20 I 1 8 

Prestação de Contas ver I 5 40 

Revisão Prestação de Contas ver I 1 8 

Regimento Interno/Estatuto Audin IN 13/2020 / IN 19/2020 I 42 336 

Comunicação Semestral sobre o desempenho da atividade da auditoria interna  Art. 14 IN 09 de 09/10/18 I 10 80 

Elaboração e encaminhamento PAINT  IN 09/2018 Art. 3º  / IN 08/2017 I 14 112 

Encaminhar PAINT para o Conselho de Curadores e para CGU IN 9/2018 Art 10 I 1 8 

Publicar PAINT página IN 9/2018  I 1 8 

Auditoria Interna incluir em seu Plano de atividades para o exercício seguinte, avaliação dos próximos certames que 

envolvam a aquisição de passagens aéreas, conf. explicitado ao longo desta nota técnica, no tocante às pesquisas de 

preços referenciais da 

NOTA TÉCNICA Nº 

1527/2019/NAC3-GO/GOIÁS 
I 20 160 
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Atividade Normativo Inciso Dias úteis h 

Avaliar o cumprimento pela IFES e pelas fundações de apoio credenciadas ou autorizadas pela IFES/IF dos requisitos 

relativos à transparência nos relacionamentos com fundações de apoio - Acórdão 1178/2018 de 23/05/2018 

Acórdão 1178/2018 de 23/05/2018 - 

Transparência Funções - 
I 6 48 

Verificar se está atendendo a recomendação da CGU de "Adotar rotina de recebimento dos bens de TI, realizando o 

exame qualitativo dos produtos entregues e ateste pelo fiscal técnico de forma a verificar se os ativos recebidos atendem 

às especificações e requisitos do Termo de Referência” - Relatório 201900081 - ID 795216 e  de "Adotar rotina de 

monitoramento dos ativos de TI em relação a aspectos de segurança da informação envolvendo, em especial, os 

seguintes tópicos: varredura dos softwares mínimos instalados, software antivírus (atualização) e licenças instaladas de 

propriedade da organização" - Relatório 201900081 - ID 795218 

Relatório 201900081 - ID 183515 I 19 152 

INCISO II - AVALIAÇÃO DE RISCOS  

Elaboração da MAPC 
Instrução Normativa 

Conjunta MP/CGU nº 01/2016 
II 196 1568 

INCISO III - AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 

Capacitação 4.1.5.4 - Manual III 15 120 

INCISO IV - MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES 

Monitoramento Audin  IN 03/2017 - Referencial Item 177 IV 48 384 

Monitoramento CGU e TCU 
 RESOLUÇÃO - CONSUNI Nº 

35/2013 - Art. 4º INC VII 
IV 4 32 

INCISO V - GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

Análise e comunicação periódica dos resultados do PGMQ  
IN 03/2017 - 112 / 3.5.3 Manual / 

IN 09/2018 Art. 17 VIII 
V 3 24 

Estudo sobre a utilização do módulo de Auditoria no SIPAC / E-aud Manual V 15 120 

PGMQ - Monitoramento Contínuo:  Indicadores de desempenho 3.5.1.1.1 - Referencial V 5 40 

PGMQ - Monitoramento Contínuo: Avaliação realizada pelos auditores, após a conclusão dos trabalhos 3.5.1.1.1 Manual V 10 80 

PGMQ - Monitoramento Contínuo: Feedback de gestores e de partes interessadas - Avaliação Pontual 3.5.1.1.1 Manual V 10 80 

PGMQ - Monitoramento Contínuo: Feedback de gestores e de partes interessadas - Pesquisa Ampla 3.5.1.1.1 - Referencial V 2 16 

PGMQ - Monitoramento Contínuo: Identificação de pontos fracos ou áreas com deficiência, bem como os planos de 

ação para tratar essas questões 

 item 106 IN 03/2017 / 3.5.1.1.1 - 

Manual 
V 12 96 

PGMQ - Monitoramento Contínuo: Planejamento e supervisão dos trabalhos 
 item 108 Referencial / 3.5.1.1.1 

Manual 
V 36 288 

INCISO VI - DEMANDAS EXTRAORDINÁRIAS 
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Atividade Normativo Inciso Dias úteis h 

Acompanhamento CGU, TCU e Assessorias - Reserva Técnica  IN 08/2017 VI 22 176 

Reserva Técnica  IN 08/2017 VI 6 48 

Total Geral     731 5848 
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5. CONCLUSÃO E RESULTADOS ESPERADOS 

Com a elaboração do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT 

para o exercício 2021 espera-se que os trabalhos da Auditoria Interna da UFG sejam 

realizados de forma coordenada e estruturada, a fim de que os resultados alcançados 

possam fortalecer a gestão conf. o esperado.  

Encaminhamos para a Controladoria Geral da União- CGU Regional Goiás, 

para fins de análise acerca do cumprimento das normas e orientações pertinentes. 

 

Goiânia, 30 de novembro de 2020. 

 

 

 

Daniela Vieira de Oliveira 

Auditora / Chefe da Auditoria Interna 

 

 

 

Carmen Thereza Pietsch Cunha Mendonca 

Auditora 

 

 

Márcya Cristina Gomes de Oliveira 

Auditora
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