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1. INTRODUÇÃO 

 

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

exercício de 2019, 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. 

 O RAINT contém as informações sobre a execução do PAINT e a análise dos 

resultados decorrentes dos trabalhos de auditoria. Em conformidade com o art. 16º da 

Instrução Normativa nº 09/2018, o RAINT deverá conter, no mínimo:  

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

realizados, não concluídos e não realizados;  

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

no PAINT; 

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;  

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;  

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

auditores capacitados, carga horária e temas;  

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;  

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; e,  

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

PGMQ. 

 

 O RAINT será comunicado ao Conselho Universitário - CONSUNI, disponibilizado à 

CGU para exercício da supervisão técnica e publicado no sítio da Auditoria Interna 

https://auditoriainterna.ufg.br/, até o dia 30 de abril de 2020. 

 

https://auditoriainterna.ufg.br/


 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

AUDITORIA INTERNA 

 

 

 

Página 4 de 22 

 

2. AUDITORIA INTERNA 

 

 A Auditoria Interna da Universidade Federal de Goiás é um órgão de 

assessoramento ao Reitor e está subordinada ao Conselho Universitário - CONSUNI. 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. 

  

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; 
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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: 

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. 

 

 

 

 



 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

AUDITORIA INTERNA 

 

 

 

Página 6 de 22 

 

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: 

Daniela Vieira de Oliveira 

FORMAÇÃO: Graduação em Ciências Econômicas / Mestrado em Administração 

CARGO: Auditor 

FUNÇÃO: Chefe da Auditoria Interna 

 

Carmen Thereza Pietsch Cunha Mendonca 

FORMAÇÃO: Graduação em Direito / Mestrado Profissional em Administração 

Pública 

CARGO: Auditor 

 

Márcya Cristina Gomes de Oliveira 

FORMAÇÃO: Graduação em Direito / Especialização em Direito e Processo do 

Trabalho 

CARGO: Auditor 

 

 

3. TRABALHOS REALIZADOS, NÃO CONCLUÍDOS E NÃO REALIZADOS  

 

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

RAINT conterá: 

 

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

realizados, não concluídos e não realizados; 

 

Das atividades previstas no PAINT/2019, houve a readequação do trabalho previsto 

para maio/2019 sobre despesas de pessoal. Inicialmente estava prevista a realização de 

auditoria sobre “Despesas com aposentadoria e RPPS” e esta foi alterada para a análise de 

“Despesas com Retribuição por Titulação”, dentro do mesmo tema/área. 

A atividade de Alimentação da Sistemática de Quantificação e Registro dos 

Resultados e Benefícios da Atividade de Auditoria Interna Governamental foi realizada 

apenas em janeiro/2019 pois a segunda etapa foi prorrogada pela CGU para março de 2020. 

Esta atividade foi substituída por uma demanda extraordinária enviada pela CAPES, para 
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emissão de um relato sobre o pagamento de bolsas dentro do programa PROFIAP. 

A auditoria sobre os pagamentos de "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física" 

relacionados às atividades de Extensão da UFG (ND: 339036), prevista para setembro/2019, 

não foi realizada pois não houve despesas para esta ND relacionada às atividades de Extensão 

na UFG. Esta atividade foi substituída pela força tarefa para a realização de levantamentos e 

reuniões com os envolvidos nas recomendações pendentes de atendimento, no Sistema 

Monitor da CGU. 

O monitoramento das recomendações emitidas pela CGU, previsto para 

dezembro/2019, foi substituído pela elaboração do PGMQ, que demandou mais tempo que o 

inicialmente previsto. Foi elaborada uma minuta de resolução e uma minuta do programa que 

será seguido em 2020. 

As demais atividades previstas foram realizadas e concluídas ainda em 2019, 

conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 1 - Trabalhos planejados no PAINT/2019 e realizados pela equipe 
 Atividade Produto 

1 

Alimentação da Sistemática de Quantificação e Registro dos 

Resultados e Benefícios da Atividade de Auditoria Interna 

Governamental 

Encaminhado à CGU em 

10/01/2019 – Benefícios 

Financeiros: R$ 536.536,76 de 

Gastos Indevidos Evitados e R$ 

4.435,47 em Valores Recuperados 

2 Elaborar RAINT 
RAINT foi elaborado e 

encaminhado às instancias devidas 

3 Relatório de Gestão - Atividades da Auditoria Interna 

As informações obrigatórias da 

AUDIN foram informadas no 

Relatório de Gestão 

4 Parecer sobre a prestação de contas 
Foi elaborado o parecer sobre o 

relatório de gestão 

5 

Auditoria sobre despesas com Pessoal - Auditoria sobre as 

despesas com "VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 

PESSOAL CIVIL (ND: 319011)" - Matriz de Risco 

Relatório 20190001 

6 

Auditoria sobre a modalidade "Dispensa de Licitação" - 

Auditoria sobre as dispensas de licitação para contratação de PJ 

-Fundação de Apoio em projetos de pesquisa e inovação (ND: 

339039) - Matriz de Risco / Obrigatório conf. Acórdão 

1178/2018 de 23/05/2018 

Relatório 20190003 

7 Monitoramento AUDIN Relatório 20190006 

8 Monitoramento TCU Relatório 20190005 

9 Monitoramento CGU Relatório 20190004 

10 

Auditoria sobre a modalidade "Pregão" - Auditoria sobre os 

pregões realizados pela Administração da UFG para Locação de 

Mão de Obra (ND: 339037) - Matriz de Risco 

Relatório 20190007 

11 

Auditoria na modalidade "Não se Aplica" - Auditoria sobre os 

pagamentos de Auxílio Financeiro ao Estudante - Assistência ao 

Estudante da UFG (ND: 339018) - Matriz de Risco 

Relatório 20190010 
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 Atividade Produto 

12 
Elaboração do Programa de gestão e melhoria da qualidade da 

atividade de auditoria interna 

Estudos preliminares sobre a 

elaboração do PGMQ 

13 Auditoria sobre a modalidade "Pregão" Relatório 20190009 

14 

Auditoria sobre a modalidade "Pregão"- Auditoria sobre os 

pregões contratação de PJ relacionados à Pós-Graduação na 

UFG (ND: 339039) - Matriz de Risco 

Relatório 20190008 

15 

Auditoria sobre a modalidade "Pregão" - Auditoria sobre os 

pregões realizados para compra de material de consumo para a 

Graduação na UFG (ND: 339030) - Matriz de Risco 

Relatório 20190011 

16 Finalizar e consolidar PAINT 
PAINT elaborado e encaminhado às 

instâncias devidas 

17 

Auditoria na modalidade "Não se Aplica" - Auditoria sobre os 

pagamentos de Auxílio Financeiro a Pesquisadores relacionados 

à Pesquisa e Inovação (ND: 339020) - Matriz de Risco 

Relatório 20190012 

18 

Auditoria sobre a modalidade "Pregão" - Auditoria sobre os 

pregões realizados para compra de Equipamentos e Material 

Permanente para a Graduação na UFG (ND: 449052) - Matriz 

de Risco 

Relatório 20190014 

19 

Auditoria na modalidade "Não se Aplica" - Auditoria sobre os 

pagamentos de diárias relacionadas às atividades de Extensão na 

UFG (ND: 339014) - Matriz de Risco 

Relatório 20190013 

20 Monitoramento AUDIN Relatório 20190015 

Total de Trabalhos previstos e realizados 20 

 

 

Quadro 2 – Relação de trabalhos planejados e não realizados ou readequados 
 Atividade Justificativa 

1 
Auditoria sobre despesas com Pessoal - 

Auditoria sobre as despesas com 

APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E 

REFOR.MILITAR (ND: 319001) 

Houve uma alteração no escopo do trabalho para 

"Análise de processos de concessão de Retribuição por 

Titulação". Foi emitido Relatório 20190002 

2 
Alimentação da Sistemática de 

Quantificação e Registro dos Resultados e 

Benefícios da Atividade de Auditoria 

Interna Governamental 

Atividade prorrogada para entrega junto ao RAINT/2020 

pela CGU. No mês inicialmente para realização desta 

atividade houve uma demanda extraordinária da CAPES 

para emissão de um relato sobre o programa PROFIAP 

3 

Auditoria na modalidade "Não se Aplica" 

- Auditoria sobre os pagamentos de 

"Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 

Física" relacionados às atividades de 

Extensão da UFG (ND: 339036) 

Não houve despesas nesta ND relacionadas à Atividades 

de Extensão na UFG. Esta atividade foi substituída pela 

força tarefa para o monitoramento das recomendações 

pendentes de atendimento no sistema monitor da CGU 

4 Monitoramento CGU – Segundo 

Semestre 

Atividade substituída pela elaboração do PGMQ - Foi 

elaborada uma minuta de resolução e uma minuta de 

programa que será seguido em 2020 

Total de Trabalhos 4 

 Os quadros 3, 4 e 5 relacionam as atividades previstas com acompanhamento de 

auditorias, levantamentos e outros trabalhos feitos pela CGU e TCU na UFG e as orientações 

e consultorias desenvolvidas pela unidade em 2019. 
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Quadro 3 - Trabalhos realizados pela CGU em que houve acompanhamento pela 

AUDIN 
 Atividade 

1 PNAES - Relatório CGU 201601512 

2 Contrato manutenção frota - Relatório CGU 201801740 

3 Obras HC - Relatório CGU 201800438 

4 Informações sobre a faculdade de direito - Processo 23070.011240/2019-20 

5 Pregão nº 137/2018 – TI - NT CGU nº 983/2019 

6 Espaços Físicos – Relatório CGU 201702606 

7 Ativos de TI - Relatório CGU 201900081 

8 Contrato SIG - Relatório CGU 201900595 

9 Contrato Guardiã - Relatório CGU 201801551 

10 Expansão Institucional - Processo Sei 23070.013509/2019-11 

11 Cegraf - Relatório CGU 201801742 

12 Pregão nº 024/2017 - Passagens – NT CGU nº 1527/2019 

13 Pregão nº 119/2019 - TI – NT nº 2682/2019/NAC3-GO/GOIÁS 

 

 

Quadro 4 – Trabalhos realizados pelo TCU em que houve acompanhamento pela 

AUDIN 
 Atividade 

1 Acórdão sobre CDPA, PNAES, TSG, Terceirizados, SISAC e folha - Acórdão nº 10194/2018 2ª Câmara 

2 Acórdão sobre acompanhamento CGU e TCU e jornada de trabalho no HC - Acórdão nº 899/2019 2ª Câmara 

 

Quadro 5 – Consultorias e orientações 
 Atividade 

1 Orientações Seinfra / DMP / PROAD / Dir. Orçamento com relação à Contratos continuados 
2 Orientações PROAD / Dir. orçamento com relação Fracionamento despesas contrato manutenção predial 
3 Orientações PROAD / Dir. Financeira sobre o Pagamento de H/a 

4 Orientações PROAD / Dir. Orçamento sobre aquisição de placas para homenagem 

5 
Levantamentos e Reuniões com os envolvidos nas recomendações pendentes de atendimento no sistema 

monitor da CGU 

 

4. TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA REALIZADOS SEM PREVISÃO NO 

PAINT 

 

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

RAINT conterá: 

 

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

no PAINT; 

 

 

 

 

 



 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

AUDITORIA INTERNA 

 

 

 

Página 10 de 22 

 

Quadro 6 - Trabalhos de auditoria interna realizados sem previsão no PAINT 
 Atividade Produto 

1 

Relato Técnico decorrente da solicitação encaminhada pela Diretoria de Educação à 

Distância da Capes, por meio do Ofício nº 24/2019-CGPC/DED/CAPES de 04 de julho 

de 2019, à Chefe de Auditoria da Universidade Federal de Goiás. Tal ofício tratou de 

ocorrências identificadas pela Capes na gestão administrativa e financeira do Termo de 

Execução Descentralizada nº 4630/2016, com vistas ao apoio de custeio para a gestão 

do Programa de Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede 

(PROFIAP). 

Relato Técnico nº 

SEI 0806756 

2 
Nota Técnica sobre solicitação de veículo oficial (veículo de passeio) em desacordo 

com a Portaria UFG nº 2478, de 30 de abril de 2019 

Nota Técnica nº 

1/2019/Audin 

 

5. RECOMENDAÇÕES EMITIDAS, IMPLEMENTADAS, FINALIZADAS E NÃO 

IMPLEMENTADAS 

 

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

RAINT conterá: 

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; 

 

Quadro 7 - Recomendações Emitidas, Implementadas, Finalizadas e Não 

Implementadas 
 Qtd % 

Total de Relatórios 15  

Recomendações implementadas 8 9% 

Recomendações implementadas Parcialmente 3 3% 

Recomendações reiteradas 35 39% 

Recomendações não implementadas (com prazo expirado) 14 16% 

Recomendações dentro do prazo de resposta 22 24% 

Recomendações aguardando posicionamento do TCU 8 9% 

Total de Recomendações Emitidas 90 100% 

 

6. FATOS RELEVANTES QUE IMPACTARAM A UNIDADE E AS AUDITORIAS 

 

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 fatos relevantes, destacamos o término do período de Licença Gestante das 

servidoras Daniela Vieira de Oliveira e Carmen Thereza Pietsch Cunha Mendonca, que 
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retornaram suas atividades em 06/05/2019 e 16/05/2019, respectivamente.  

Foi realizada uma força tarefa para atualizar o posicionamento da instituição acerca 

das recomendações pendentes de manifestação no Sistema Monitor da CGU, com a 

supervisão e orientação da unidade de Auditoria Interna da UFG. Além disso, readequou-se a 

estrutura do Gabinete a fim de otimizar o atendimento das recomendações da CGU e TCU e 

designação do Prof. Leonardo Barra Santana de Souza como Gestor do Sistema Monitor da 

Controladoria Geral da União no âmbito da UFG. 

Foram disponibilizados para a AUDIN o módulo de Auditoria no SIPAC, que está 

sendo estudado a fim de verificar suas funcionalidades, o sistema e-Aud da CGU e o Conecta-

TCU, que modificou o gerenciamento e o atendimento das determinações/recomendações 

exaradas pelo TCU, assim como das recomendações estabelecidas pela CGU. 

Em 2019, as solicitações, relatórios, recomendações e o monitoramento das 

recomendações começaram a ser tramitadas via SEI agilizando os trâmites processuais e o 

retorno dos gestores quanto aos trabalhos realizados. 

Outro fato relevante para unidade foi a primeira contabilização de benefícios 

financeiros gerados pela Auditoria Interna, que apurou um montante considerável em valor de 

gastos indevidos evitados e de valores recuperados.  

Por último, destaca-se o início dos estudos, organização e reestruturação de processos 

de trabalho em decorrência do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Atividade de 

Auditoria Interna, que tem por objetivo estabelecer atividades de caráter permanente 

destinadas a avaliar a qualidade, a produzir informações gerenciais e a promover a melhoria 

contínua dos processos de trabalho, dos produtos emitidos e da eficácia e da eficiência da 

atividade da auditoria interna na UFG. 

   

7. AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 

 

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

RAINT conterá: 

 

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

auditores capacitados, carga horária e temas; 
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Quadro 8 – Capacitações Realizadas 

Servidor Capacitado Tema 
Carga 

Horária 

Carmen Thereza Pietsch Cunha Mendonça 

Curso Auditoria Baseada em Risco 50 h 

Curso Gestão de Riscos, processando um controle 20 h 

PREGÃO Baseado em Riscos 8 h 

Seminário de Indicadores de Desempenho e de 

Benefícios da Auditoria Interna 
7 h 

Daniela Vieira de Oliveira 

Fiscalização na Gestão do Patrimônio da União 15 h 

PREGÃO Baseado em Riscos 8 h 

Seminário de Indicadores de Desempenho e de 

Benefícios da Auditoria Interna 
7 h 

Márcya Cristina Gomes de Oliveira PREGÃO Baseado em Riscos 8 h 

 

8. NÍVEL DE MATURAÇÃO DOS PROCESSOS DE GOVERNANÇA, DE 

GERENCIAMENTO DE RISCO E DE CONTROLES INTERNOS 

 

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; 

 

 Para avaliar o nível de maturação dos processos de governança da UFG, foram 

analisadas as práticas de governanças definidas pelo TCU, por meio do Levantamento 

Integrado de Governança Organizacional Pública em 2018, para as quais a UFG apresentou 

nível de capacidade em estágio inicial ou inexpressivo e para quais destas práticas a 

instituição apresentou algum avanço desde que o levantamento foi realizado até os dias atuais. 

 Por meio da análise realizada, observou-se que, de modo geral, a UFG possui índices 

intermediários de governança pública e gestão pública, de governança e capacidade em gestão 

de pessoas, de governança e capacidade de gestão de TI e de governança e capacidade de 

gestão de contratações, estando em 11ª colocação dentre as 112 instituições de ensino que 

participaram do levantamento e 107ª colocação dentre todas as 498 instituições federais 

consultadas, com relação ao índice IGG – Índice integrado de governança e gestão pública. 

 Dos resultados levantados e publicados pelo TCU em 2018, percebe-se que os pontos 

mais críticos, em que a UFG possui baixos índices de governança, são relacionados: 



 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

AUDITORIA INTERNA 

 

 

 

Página 13 de 22 

 

 Ao Código de ética e conduta dos membros dos conselhos e da alta administração 

 Ao Tratamento de casos de conflito de interesse e de nepotismo 

 À gestão e tratamento de riscos 

 À identificação dos perfis profissionais, levantamento do quantitativo necessário e 

indicadores sobre força de trabalho tanto de modo geral, quanto com relação às áreas 

específicas de TI e Contratações 

 À política de sucessão para ocupações críticas e a qualificação de sucessores 

 Aos procedimentos para tratar da retenção, desligamentos e movimentação de 

colaboradores e gestores 

 Às políticas de responsabilidades para a gestão da segurança da informação 

 Aos processos e atividades para a gestão da segurança da informação 

 À gestão de serviços de tecnologia da informação 

 À gestão do nível de serviço de tecnologia da informação e 

 À gestão dos riscos de tecnologia da informação 

 

 Desde que foi realizado o levantamento em 2018, dentre todas as áreas com nível 

inexpressivo ou inicial de governança, apenas houve avanços em relação à (ao): 

 Estabelecimento de Código de ética e conduta da alta administração 

 Tratamento de casos de conflito de interesse e de nepotismo 

 Definição de uma política de segurança da informação 

 Criação de um comitê de segurança da informação 

 Indicação de um gestor de segurança da informação 

 

 Com base no posicionamento dos gestores, das 43 questões em que a UFG apresentou 

índices intermediário ou inicial no ciclo 2018, houve algum avanço em 18,60% delas (8 

questões), sendo que, a UFG atualmente “Adota em maior parte ou totalmente” tais ações. Em 

81,40% das questões não houve avanços com relação às boas práticas de governança (35 

questões). 

 Verificou-se, portanto, que os mecanismos de governança atualmente adotados pela 

UFG indicam um estágio intermediário de governança e gestão públicas, sendo necessários 

maiores avanços nos mecanismos de governança e controles internos principalmente nos 
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pontos já discorridos. 

 Com relação ao gerenciamento de riscos, nota-se que a instituição não possui tal 

prática. A Secretaria de Planejamento, Avaliação e Informações Institucionais informou que a 

UFG instituiu um Comitê de Governança, Riscos e Controles por meio da Portaria 86/2019. 

Esse Comitê tem procurado identificar os principais riscos para tratá-los e pautou como 

prioridade o mapeamento de riscos da gestão em 2020. 

 Durante a execução dos trabalhos a Unidade Auditoria Interna avalia os mecanismos 

de controles internos implementados no âmbito da UFG. 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. 

 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. 

 

9. BENEFÍCIOS FINANCEIROS E NÃO FINANCEIROS 

 

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; 

 

 De acordo com a sistemática de quantificação e registro dos resultados e benefícios da 

atividade de auditoria interna governamental do poder executivo federal aprovada pela 

Instrução Normativa nº 04 de 11 de junho de 2018 – CGU, não houve benefícios financeiros 

decorrentes das atividades da AUDIN em 2019. Os Benefícios não financeiros estão 

relacionados no Anexo I. 

 

10. PROGRAMA DE GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE 

 

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

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

Qualidade - PGMQ. 

 

 Em 2019 foi iniciada a implementação do PGMQ com a elaboração da minuta de 

resolução que institui o PGMQ na UFG e do programa em si, que contempla a definição das 

ações, prazos, procedimentos e questionários de monitoramento e avaliação que serão 

aplicados em 2020. 

 As atividades de Monitoramento Contínuo com Planejamento e supervisão dos 

trabalhos de auditoria e demais atividades realizadas pela unidade de Auditoria Interna da 

UFG, a avaliação realizada pelos auditores após a conclusão dos trabalhos, o feedback dos 

gestores e das partes interessadas por meio da Pesquisa ampla e da Pesquisa pontual, a 

identificação de pontos fracos ou áreas com deficiência, bem como os planos de ação para 

tratar essas questões e a utilização de Indicadores de desempenho já estão previstas no 

PAINT/2020 e começaram a ser realizadas nos primeiros trabalhos de 2020. 

 No início de 2020 foi encaminhado o primeiro questionário com a Pesquisa de 

Percepção Ampla, realizada junto à alta administração da organização e a partes interessadas, 

destinada a colher informações sobre a percepção geral quanto à atuação da unidade de 

Auditoria Interna Governamental e a agregação de valor promovida pela atividade de 

auditoria interna governamental. O Anexo II contém o resultado da pesquisa. 

 Os indicadores para as atividades realizadas em 2019 estão no Anexo III. 

 

11.  DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 Neste relatório foram apresentados os resultados dos trabalhos de Auditoria Interna 

realizados no exercício de 2019 e das atividades previstas no PAINT 2019. 

 As ações realizadas e a atuação desta Unidade orientaram-se para a consecução de 

melhores resultados, dentre eles, diligenciar ações de caráter preventivo e consultivo de 

assessoramento aos gestores da Universidade Federal de Goiás. As ações realizadas tiveram, 

ainda, como o objetivo assegurar a conformidade e a regularidade das contas, a eficiência e a 

eficácia na aplicação de seus recursos, bem como melhorias nos processos de gestão. 

 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 
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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, 14 de abril de 2020. 
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ANEXO I – BENEFÍCIOS NÃO-FINANCEIROS - 2019 

 

RA Nº PROCESSO RECOMENDAÇÕES 
DATA DO 

ATENDIMENTO  
TIPO BNF: DIMENSÃO BNF: REPERCUSSÃO 

20190003 

Transparência dos 

contratos com Fundações 

de Apoio 

Processo SEI 

23070.014889/2019-01 

RECOMENDAÇÃO 01: Recomendamos que a Fundação 

RTVE se adeque às determinações do Acórdão do TCU nº 

1178/2018 – Plenário, divulgando os dados requeridos de 

forma completa e atualizada. 

20/12/2019 
Não-

Financeiro 

Dimensão Afetada: 

Pessoas, Infraestrutura 

e/ou Processos Internos 

(Área meio) 

Transversal (providências 

que ultrapassam o âmbito 

da Unidade Auditada) 

20190005.1 

Monitoramento TCU – 

DMP 

Processo SEI 

23070.020306/2019-72 

RECOMENDAÇÃO 01: Que a Unidade Gestora adote 

medidas com vistas a atender totalmente às determinações, 

recomendações e orientações constantes dos Acórdãos 

exarados pelo TCU. 

24/06/2019 
Não-

Financeiro 

Dimensão Afetada: 

Pessoas, Infraestrutura 

e/ou Processos Internos 

(Área meio) 

Tático-Operacional 

(atividades internas ou 

operacionais da unidade 

examinada) 

20190005.1 

Monitoramento TCU – 

DMP 

Processo SEI 

23070.020306/2019-72 

RECOMENDAÇÃO 02: Após o devido atendimento das 

determinações, recomendações e orientações do TCU, seja 

encaminhado à Auditoria Interna documento apto a 

comprovar a providência adotada. 

24/06/2019 
Não-

Financeiro 

Dimensão Afetada: 

Pessoas, Infraestrutura 

e/ou Processos Internos 

(Área meio) 

Tático-Operacional 

(atividades internas ou 

operacionais da unidade 

examinada) 

20190009 

Contratação de PJ – 

Augustos 

Processo SEI 

23070.036530/2019-86 

RECOMENDAÇÃO 05: Que seja juntada ao processo, pela 

Unidade solicitante, documentação hábil a comprovar a 

efetiva participação do convidado no evento que ensejou a 

utilização das hospedagens e refeições. 

16/10/2019 
Não-

Financeiro 

Dimensão Afetada: 

Pessoas, Infraestrutura 

e/ou Processos Internos 

(Área meio) 

Transversal (providências 

que ultrapassam o âmbito 

da Unidade Auditada) 

20190011 

Material de Consumo 

para Graduação 

Processo SEI 

23070.033894/2019-12 

RECOMENDAÇÃO 01: Como existe um Manual que pode 

ser usado por qualquer pessoa, Agente de Compras ou não, 

recomenda-se o complemento de informações tanto no 

Manual como no sítio eletrônico para melhor compreensão 

de como fazer uma compra de material. 

15/10/2019 
Não-

Financeiro 

Dimensão Afetada: 

Pessoas, Infraestrutura 

e/ou Processos Internos 

(Área meio) 

Transversal (providências 

que ultrapassam o âmbito 

da Unidade Auditada) 
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RA Nº PROCESSO RECOMENDAÇÕES 
DATA DO 

ATENDIMENTO  
TIPO BNF: DIMENSÃO BNF: REPERCUSSÃO 

20190011 

Material de Consumo 

para Graduação 

Processo SEI 

23070.033894/2019-12 

RECOMENDAÇÃO 02: Recomenda-se a inclusão do 

comprovante de publicação do resultado do pregão para o 

devido atendimento da legislação. 

15/10/2019 
Não-

Financeiro 

Dimensão Afetada: 

Pessoas, Infraestrutura 

e/ou Processos Internos 

(Área meio) 

Tático-Operacional 

(atividades internas ou 

operacionais da unidade 

examinada) 

20190011 

Material de Consumo 

para Graduação 

Processo SEI 

23070.033894/2019-12 

RECOMENDAÇÃO 03: Recomenda-se a inclusão das listas 

neste processo em específico, e o cuidado para não se deixar 

de inserir estas listas nos processos em aberto. 

15/10/2019 
Não-

Financeiro 

Dimensão Afetada: 

Pessoas, Infraestrutura 

e/ou Processos Internos 

(Área meio) 

Tático-Operacional 

(atividades internas ou 

operacionais da unidade 

examinada) 

20190011 

Material de Consumo 

para Graduação 

Processo SEI 

23070.033894/2019-12 

RECOMENDAÇÃO 04: Recomenda-se que em editais que 

façam este tipo de compra, exijam de seus fornecedores tais 

ações de sustentabilidade, uma vez que não se entende essa 

ação como de restrição de competitividade. 

15/10/2019 
Não-

Financeiro 

Dimensão Afetada: 

Pessoas, Infraestrutura 

e/ou Processos Internos 

(Área meio) 

Tático-Operacional 

(atividades internas ou 

operacionais da unidade 

examinada) 
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Anexo II – Resultado da Pesquisa de Percepção Ampla 
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Anexo III - Indicadores Gerenciais da Auditoria Interna da UFG – 2019 

Indicador Forma de Aferição Explicação Valor 

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 

33,27 dias corridos 

25,20 dias úteis 

HH médio das auditorias HH Utilizado / Auditorias Realizadas HH médio alocado aos trabalhos de auditoria 3 Hh 

Eficácia das recomendações 
Recomendações Atendidas / Recomendações 

Emitidas 

Percentual de recomendações emitidas efetivamente implementadas 

pela gestão 
9% 

Benefícios financeiros 
Benefícios Financeiros / Total de 

Recomendações Atendidas 

Percentual de Recomendações Atendidas em que houve benefícios 

financeiros 
0% 

Benefícios financeiros com Gastos 

Indevidos 

Benefícios Financeiros com Gastos Indevidos / 

Total de Recomendações Atendidas 

Percentual de Recomendações Atendidas em que houve benefícios 

financeiros com Gastos Indevidos 
0% 

Benefícios financeiros com Valores 

recuperados 

Benefícios Financeiros com Valores 

recuperados / Total de Recomendações 

Atendidas 

Percentual de Recomendações Atendidas em que houve benefícios 

financeiros com Valores recuperados 
0% 

Benefícios não-financeiros 
Benefícios não-financeiros / Total de 

Recomendações Atendidas 

Percentual de Recomendações Atendidas em que houve benefícios 

não financeiros 
100% 

Benefícios não-financeiros, Dimensão 

Afetada: Área Fim, Repercussão 

Transversal 

Benefícios não-financeiros, Dimensão Afetada: 

Área Fim, Repercussão Transversal / Total de 

Recomendações Atendidas 

Percentual de Recomendações Atendidas em que houve benefícios 

não financeiros com Dimensão Afetada: Área Fim, Repercussão: 

Transversal 

0% 

Benefícios não-financeiros, Dimensão 

Afetada: Área Fim, Repercussão 

Estratégica 

Benefícios não-financeiros, Dimensão Afetada: 

Área Fim, Repercussão Estratégica / Total de 

Recomendações Atendidas 

Percentual de Recomendações Atendidas em que houve benefícios 

não financeiros com Dimensão Afetada: Área Fim, Repercussão 

Estratégica 

0% 

Benefícios não-financeiros, Dimensão 

Afetada: Área Fim, Repercussão Tático-

Operacional 

Benefícios não-financeiros, Dimensão Afetada: 

Área Fim, Repercussão Tático-Operacional / 

Total de Recomendações Atendidas 

Percentual de Recomendações Atendidas em que houve benefícios 

não financeiros com Dimensão Afetada: Área Fim, Repercussão 

Tático-Operacional 

0% 

Benefícios não-financeiros, Dimensão 

Afetada: Área Meio, Repercussão 

Transversal 

Benefícios não-financeiros, Dimensão Afetada: 

Área Meio, Repercussão Transversal / Total de 

Recomendações Atendidas 

Percentual de Recomendações Atendidas em que houve benefícios 

não financeiros com Dimensão Afetada: Área Meio, Repercussão 

Transversal 

38% 

Benefícios não-financeiros, Dimensão 

Afetada: Área Meio, Repercussão 

Estratégica 

Benefícios não-financeiros, Dimensão Afetada: 

Área Meio, Repercussão Estratégica / Total de 

Recomendações Atendidas 

Percentual de Recomendações Atendidas em que houve benefícios 

não financeiros com Dimensão Afetada: Área Meio, Repercussão 

Estratégica 

0% 

Benefícios não-financeiros, Dimensão 

Afetada: Área Meio, Repercussão 

Tático-Operacional 

Benefícios não-financeiros, Dimensão Afetada: 

Área Meio, Repercussão Tático-Operacional / 

Total de Recomendações Atendidas 

Percentual de Recomendações Atendidas em que houve benefícios 

não financeiros com Dimensão Afetada: Área Meio, Repercussão 

Tático-Operacional 

63% 

 


