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1 INTRODUÇÃO 

 

 Apresentamos o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT do 

exercício de 2018, da Universidade Federal de Goiás. O Relatório foi elaborado de acordo 

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

que dispõe sobre o Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT e sobre o Relatório Anual de 

Atividades de Auditoria Interna - RAINT das Unidades de Auditoria Interna Governamental 

do Poder Executivo Federal e dá outras providências. 

 

2 AUDITORIA INTERNA 

 

 Criada a partir de 13 de janeiro de 2003, a Unidade de Auditoria Interna da 

Universidade Federal de Goiás tem como principal objetivo desempenhar suas atividades com 

vistas ao fortalecimento da gestão.  

Sua atuação consiste em agregar valor ao gerenciamento governamental, contribuindo 

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

de governo e do orçamento da União no âmbito da entidade, para a comprovação da 

legalidade e para a avaliação dos resultados quanto à economicidade, eficácia e eficiência da 

gestão.  

A Unidade de Auditoria Interna da Universidade Federal de Goiás pauta suas 

atividades nos critérios estabelecidos pelo Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 

Federal. 

 A Auditoria Interna, conforme seu Regimento Interno, art. 3º, incisos I a IV, 

Resolução CONSUNI 35/2013, 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 à legislação federal correspondente; 

III- proporcionar assistência, orientação e informação 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 
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público federal. 

 

Ainda segundo a Resolução CONSUNI 35/2013: 

 

Art. 4° 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, que será aprovado pelo 

Conselho de Curadores, bem como o Relatório Anual de Atividades 

da Auditoria Interna. 

  

A unidade de Auditoria Interna é composta por três servidoras, conforme quadro a 

seguir. 

SERVIDORES CPF FORMAÇÃO CARGO FUNÇÃO CH 

Daniela Vieira de Oliveira 017.***.***-54 
Ciências 

Econômicas 

Chefe da 

Auditoria 

Interna 

Chefia 8h/d 

Carmen Thereza Pietsch Cunha 

Mendonca 
869. ***.***-15 Direito Auditor - 8h/d 

Márcya Cristina Gomes de Oliveira 035. ***.***-03 Direito Auditor Substituição 8h/d 

 

As servidoras Daniela Vieira de Oliveira e Carmen Thereza Pietsch Cunha Mendonca 

encontram-se em gozo de Licença Gestante desde 27 de setembro de 2018 e 13 de outubro de 

2018, respectivamente. 

 

3 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 09 DE 09 DE OUTUBRO DE 2018 - 
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CGU 

 

Em 2018 entrou em vigor a Instrução Normativa nº 09 de 09 de outubro de 2018 – 

CGU dispondo sobre o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT das 

Unidades de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, revogando a 

Instrução Normativa nº 24 de 17 de novembro de 2015 - CGU. 

Portanto, o presente Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT é 

regido pela Instrução Normativa nº 09 de 09 de outubro de 2018 - CGU. 

 

4 RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – 

RAINT 2018 

 

O presente Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT foi elaborado 

em observância ao art. 17 da Instrução Normativa nº 09 de 09 de outubro de 2018 – CGU, que 

elenca o conteúdo mínimo a constar no RAINT. 

Desta forma, apresentamos os subtópicos a seguir, atendendo aos requisitos previstos 

no mencionado artigo e seu parágrafo único. 

 

4.1 ARTIGO 17, INCISO I, INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 09 DE 09 DE 

OUTUBRO DE 2018 - CGU 

 

Conforme Instrução Normativa nº 09 de 09 de outubro de 2018 - CGU, art. 17, I, o 

RAINT conterá, no mínimo: 

 

I - quadro demonstrativo do quantitativo de trabalhos de auditoria interna, conforme 

o PAINT, realizados, não concluídos e não realizados; 

 

Nº da RA ou 

do Relatório 

Trabalhos de Auditoria previstos no 

PAINT/2018 
Realizados 

Não 

Concluídos 

Não 

Realizados 

2/2018 

Auditoria em processos de manutenção e 

conservação de bens imóveis (natureza da 

despesa 33903916) 

X - - 

Não se aplica RAINT/2018 X 
- - 

Não se aplica Relatório de Gestão X 
- - 

4/2018 

5/2018 

Auditoria em processos sobre vencimentos e 

salários (Incentivo à Qualificação) 
X 

- - 
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20180003 

20180003-2 

Auditoria em processos de pagamento de 

Serviços de Pessoa Física da Pro Reitoria de 

Graduação 

X 

- - 

20180004 

Auditoria em processos de pagamento de 

auxílio a pesquisadores (natureza da despesa 

33902001) 

X 
- - 

20180009 

Auditoria em processos de pagamento de 

Serviços de Pessoa Jurídica da Pro Reitoria de 

Extensão e Cultura 

X 

- - 

20180007 

Auditoria em processos de pagamento de 

material de processamento de dados (natureza 

da despesa 33903017) 

X 

- - 

- 

Auditoria em processos de Auxílio Financeiro a 

Estudantes concedidos por meio da 

Coordenadoria de Assuntos Internacionais 

- 

- 
X 

Não se aplica PAINT/2019 X 
- 

- 

20180008 

Auditoria em processos de pagamento de 

fornecimento de alimentação (natureza da 

despesa 33903941) 

X 

- 
- 

- 
Auditoria em processos de pagamento de bolsas 

do Projeto Esporte e Lazer da UFG 
- - X 

 TOTAL 10 0 2 

 

Justificativa para os 2 trabalhos previstos e não realizados: em razão do gozo de 

Licença Gestante por duas servidoras lotadas na Auditoria Interna foi necessária a 

readequação das atividades anteriormente previstas para o período de outubro a dezembro.  

Assim, embora dois trabalhos anteriormente previstos não tenham sido realizados (em 

razão da limitação do quantitativo de recursos humanos disponíveis para executá-los) os 

mesmos foram justificadamente substituídos por outros, anteriormente não previstos, 

conforme se observa no subtópico a seguir. 

 

4.2 ARTIGO 17, INCISO II, INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 09 DE 09 DE 

OUTUBRO DE 2018 - CGU 

 

Conforme Instrução Normativa nº 09 de 09 de outubro de 2018 - CGU, art. 17, II, o 

RAINT conterá, no mínimo: 

 

II - quadro demonstrativo do quantitativo de trabalhos de auditoria interna realizados 

sem previsão no PAINT; 

 

Nº da RA ou 

do Relatório 

Trabalhos de auditoria interna realizados sem previsão 

no PAINT/2018 

20180012 
Auditoria em processos sobre vencimentos e salários 

(Progressão por Capacitação) 

20180005 Monitoramento das Recomendações AUDIN (janeiro a 
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junho) 

20180006 Monitoramento CGU-PAD  

20180010-1 Monitoramento CGU-Monitor (janeiro a junho) 

20180011 
Quantificação de Benefícios Financeiros Decorrentes da 

Atividade da Auditoria Interna 

20180013 Monitoramento Acórdãos TCU 

20180014 
Monitoramento das Recomendações AUDIN (agosto a 

dezembro) 

20180015 Monitoramento CGU-Monitor (agosto a dezembro) 

 TOTAL 8 

 

4.3 ARTIGO 17, INCISO III, INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 09 DE 09 DE 

OUTUBRO DE 2018 - CGU 

 

Conforme Instrução Normativa nº 09 de 09 de outubro de 2018 - CGU, art. 17, III, o 

RAINT conterá, no mínimo: 

 

III - quadro demonstrativo do quantitativo de recomendações emitidas e 

implementadas no exercício, bem como as finalizadas pela assunção de riscos pela 

gestão, as vincendas, e as não implementadas com prazo expirado na data de 

elaboração do RAINT; 

 

Recomendações/Relatórios emitidos e implementadas no exercício (total ou parcialmente) 12 

Recomendações/Relatórios finalizados pela assunção de riscos pela gestão 0 

Recomendações vincendas 0 

Recomendações/Relatórios não implementados com prazo expirado na data da elaboração do RAINT 3 

Recomendações/Relatórios em que não se aplica monitoramento 4 

 

4.4 ARTIGO 17, INCISO IV, INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 09 DE 09 DE 

OUTUBRO DE 2018 - CGU 

 

Conforme Instrução Normativa nº 09 de 09 de outubro de 2018 - CGU, art. 17, IV, o 

RAINT conterá, no mínimo: 

 

 

IV - descrição dos fatos relevantes que impactaram positiva ou negativamente nos 

recursos e na organização da unidade de auditoria interna e na realização das 

auditorias; 

 

Entre os fatos relevantes que impactaram nos recursos, na organização e na realização 

das auditorias citamos a alteração da Chefia da Unidade de Auditoria Interna da UFG, por 

meio da qual nomeou-se a servidora Daniela Vieira de Oliveira para exercer a Chefia da 

Unidade (Portaria de nomeação nº 2.015, de 16 de abril de 2018). 
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Ainda entre fatos relevantes destacamos o gozo de Licença Gestante pelas servidoras 

Daniela Vieira de Oliveira e Carmen Thereza Pietsch Cunha Mendonca a partir de 27 de 

setembro de 2018 e 13 de outubro de 2018, respectivamente. 

  

4.5 ARTIGO 17, INCISO V, INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 09 DE 09 DE 

OUTUBRO DE 2018 

 

Conforme Instrução Normativa nº 09 de 09 de outubro de 2018 - CGU, art. 17, V, o 

RAINT conterá, no mínimo: 

 

 

V - quadro demonstrativo das ações de capacitação realizadas, com indicação do 

quantitativo de auditores capacitados, carga horária e temas; 

 

Servidor Capacitado Tema 
Carga 

Horária 

Márcya Cristina Gomes 

de Oliveira 

 

Ética e Administração Pública (ILB) 40 horas 

Deveres, Proibições e Responsabilidades do Servidor Público Federal 

(ILB) 
60 horas 

Introdução ao Controle Interno (ILB) 40 horas 

Curso Introdutório (UFG) 04 horas 

Rede Nacional de Certificadores (INEP) 30 horas 

Carmen Thereza Pietsch 

Cunha Mendonça 

Curso Introdutório  - Técnicos Administrativos em Educação (UFG) 80 horas 

Mestrado em Administração Pública (UFG) 600 horas 

Daniela Vieira de 

Oliveira 

Auditoria Governamental (UniEducar) 60 horas 

Gestão de Riscos no Setor Público (ENAP) 20 horas 

Palestra: Saiba como fazer Contatos e Convênios com Instituições 

Públicas e Privadas (UFG) 
04 horas 

 

4.6 ARTIGO 17, INCISO VI, INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 09 DE 09 DE 

OUTUBRO DE 2018 - CGU 

 

Conforme Instrução Normativa nº 09 de 09 de outubro de 2018 - CGU, art. 17, VI, o 

RAINT conterá, no mínimo: 

 

VI - análise consolidada acerca do nível de maturação dos processos de governança, 

de gerenciamento de risco e de controles internos do órgão ou da entidade, com base 

nos trabalhos realizados; 

 

 Durante a execução dos trabalhos a Unidade Auditoria Interna avalia os sistemas de 

controles internos implementados no âmbito da UFG. Estabelecendo-se um paralelo entre o 

ano de 2018 e os anos anteriores percebeu-se que algumas constatações e recomendações 
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foram plenamente atendidas e não voltaram a se repetir, demonstrando um avanço nos níveis 

dos controles internos da instituição. Entretanto, algumas constatações e recomendações não 

foram tempestivamente respondidas ou executadas, evidenciando que ainda há falhas a serem 

sanadas. 

As fragilidades encontradas nos trabalhos realizados são explicitadas nos Relatórios de 

Auditoria, em especial quando da redação de constatações e suas respectivas recomendações. 

O detalhamento das fragilidades tem o intuito de auxiliar a Unidade Auditada a perceber e 

regularizar (ou mitigar) os riscos detectados. 

Ainda na intenção de auxiliar o alcance dos objetivos institucionais, merece destaque o 

fato de que há um efetivo monitoramento dos relatórios de auditoria e recomendações 

emitidas pela Unidade de Auditoria Interna da UFG, verificando se as falhas apontadas foram 

sanadas e com constantes reiterações nos casos de ausência de resposta dentro do prazo 

inicialmente estabelecido. 

Desta forma, tem-se ampliado uma cultura organizacional voltada ao aprimoramento 

dos controles internos e ao atendimento, por parte dos órgãos e departamentos que compõem 

a UFG, das recomendações exaradas pela Auditoria Interna. 

A equipe de Auditoria Interna vem sempre buscando se aperfeiçoar (vide item 4.5), 

com o intuito de trazer melhorias à gestão e maior qualidade aos trabalhos realizados. 

Com base em análise sobre os trabalhos de auditoria realizados, concluímos que o 

nível de maturação dos controles internos da UFG é, atualmente, satisfatório. Não obstante, 

algumas áreas auditadas ainda necessitem de aperfeiçoamento e/ou melhorias. 

 

4.7 ARTIGO 17, INCISO VII, INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 09 DE 09 DE 

OUTUBRO DE 2018 - CGU 

 

Conforme Instrução Normativa nº 09 de 09 de outubro de 2018 - CGU, art. 17, VII, o 

RAINT conterá, no mínimo: 

 

VII - quadro demonstrativo dos benefícios financeiros e não financeiros decorrentes 

da atuação da unidade de auditoria interna ao longo do exercício por classe de 

benefício; 

 

 A Instrução Normativa nº 04 de 11 de junho de 2018 – CGU aprovou a Sistemática de 

Quantificação e Registro dos Resultados e Benefícios da Atividade de Auditoria Interna 
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Governamental do Poder Executivo Federal. Por meio dela, estabeleceu-se o prazo de 06 

meses para início de contabilização dos benefícios financeiros e de 12 meses para o início de 

contabilização dos benefícios não-financeiros. 

 Desta feita, em 10 de janeiro de 2019, foi enviada à CGU a Consolidação dos 

Benefícios da Atividade de Auditoria Interna da Universidade Federal de Goiás – Exercício 

2018, por meio de preenchimento de formulário encaminhado pela CGU à Unidade de 

Auditoria Interna, via e-mail. 

A consolidação de Benefícios Não-Financeiros será realizada em junho de 2019, 

respeitando-se o prazo de 12 meses estabelecido na Instrução Normativa nº 04 de 11 de junho 

de 2018. 

Assim, conforme inciso VII, os benefícios financeiros decorrentes da atuação da 

unidade de auditoria interna ao longo do exercício, por classe de benefício foram os 

constantes do quadro abaixo. 

 

CONSOLIDAÇÃO DE BENEFÍCIOS RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2018  

(Recomendações de Auditoria de 2016 a 2018) 

Unidade de Controle Interno (cód. UG): 153052 

  
BENEFÍCIOS FINANCEIROS 

Valor de Gastos Indevidos Evitados R$ 536.536,76  

Valores Recuperados R$ 4.435,47  

Valor Total de Benefícios Financeiros R$ 540.972,23 

 

4.8 ARTIGO 17, INCISO VIII, INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 09 DE 09 DE 

OUTUBRO DE 2018 - CGU 

 

Conforme Instrução Normativa nº 09 de 09 de outubro de 2018 - CGU, art. 17, VIII, o 

RAINT conterá, no mínimo: 

 

VIII - análise consolidada dos resultados do Programa de Gestão e Melhoria da 

Qualidade - PGMQ. 

 

 O Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental 

do Poder Executivo Federal (2017) define que cada UAIG  

 

(...) deve instituir formalmente e manter um Programa de Gestão e Melhoria da 

Qualidade da Atividade de Auditoria Interna (PGMQ) com o objetivo de promover a 

avaliação contínua dos processos de trabalho, dos produtos emitidos e da eficácia e 
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da eficiência da atividade de auditoria interna governamental. 

 

Não apenas o Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna 

Governamental do Poder Executivo Federal (2017), mas também a Instrução Normativa 

03/2017, no item 106, determina que  

 

A UAIG deve instituir e manter um Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade 

(PGMQ) que contemple toda a atividade de auditoria interna governamental, desde o 

seu gerenciamento até o monitoramento das recomendações emitidas, tendo por base 

os requisitos estabelecidos por este Referencial Técnico, os preceitos legais 

aplicáveis e as boas práticas nacionais e internacionais relativas ao tema. 

 

Logo, em atendimento aos atos normativos citados, o Plano Anual de Atividades de 

Auditoria Interna - PAINT para o exercício 2019 contempla o desenvolvimento do Programa 

de Gestão e Melhoria da Qualidade - PGMQ da Auditoria Interna da UFG, que, embora ainda 

não instituído, será elaborado e implementado no mês de agosto de 2019. 

 

4.9 ARTIGO 17, PARÁGRAFO ÚNICO, INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 09 DE 09 

DE OUTUBRO DE 2018 - CGU 

 

Conforme Instrução Normativa nº 09 de 09 de outubro de 2018 - CGU, parágrafo 

único, o RAINT conterá, no mínimo: 

 

Parágrafo único. Deve estar disponível, de preferência eletronicamente, o 

detalhamento das informações consolidadas no RAINT, bem como as justificativas 

para a não execução dos trabalhos previstos no PAINT. 

 

As informações consolidadas no RAINT foram inseridas de forma detalhada, 

identificando a área auditada e o número do correspondente relatório de auditoria ou 

recomendações de auditoria emitidas. 

Dos trabalhos previstos no PAINT/2018 apenas 2 não foram executados. Como 

justificativa citamos a necessidade de readequação das atividades anteriormente previstas 

para o período de outubro a dezembro de 2018, em razão do gozo de Licença Gestante por 

duas servidoras lotadas na Auditoria Interna foi, a partir de outubro de 2018.  

Assim, embora 2 trabalhos anteriormente previstos não tenham sido realizados os 

mesmos foram substituídos por outros, conforme se observa no quadro a seguir. 
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Trabalho Previsto no PAINT/2018 

Recursos 

Humanos 

Previstos 

Trabalho Realizado em 

Substituição 

Recursos 

Humanos 

Exequentes 

Auditoria em processos de Auxílio Financeiro a 

Estudantes concedidos por meio da 

Coordenadoria de Assuntos Internacionais 

Dois 

servidores 

da 

AUDIN 

Auditoria em processos de 

pagamento de fornecimento de 

alimentação. 

Um 

servidor da 

AUDIN 

Auditoria em processos de pagamento de bolsas 

do Projeto Esporte e Lazer da UFG 

Dois 

servidores 

da 

AUDIN 

Acompanhamento CGU/PAD. 

 

Quantificação de Benefícios 

Financeiros Decorrentes da 

Atividade da Auditoria Interna.  

Um 

servidor da 

AUDIN 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Conforme foi apresentado, a unidade de Auditoria Interna da UFG executou 10 das 12 

ações planejadas no PAINT/2018 (justificativa no item 4.1 e 4.9) e mais 8 ações não 

planejadas. 

Apesar do número reduzido de servidores do órgão e das Licenças Gestantes 

concedidas a duas destas, a Auditoria Interna proveu total assessoramento aos gestores que 

dela necessitaram, bem como ao órgão de controle interno, CGU, e ao órgão de controle 

externo, TCU, em suas auditorias. 

Por fim, nota-se que o trabalho da Auditoria Interna trouxe suporte de recurso humano 

especializado para esta instituição, o que ressalta a importância do contínuo aprimoramento e 

suporte recursal a este órgão. 

 

 

Goiânia, 19 de fevereiro de 2019. 

 

 

Daniela Vieira de Oliveira 

Chefe da Auditoria Interna 

 

Carmen Thereza Pietsch Cunha Mendonça 

Auditora 

 

Márcya Cristina Gomes de Oliveira 

Auditora 


