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INTRODUÇÃO 

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

exercício de 2021, da Universidade Federal de Goiás. O relatório foi elaborado de acordo com 

a Instrução Normativa Nº 5, de 27 de agosto de 2021, da Controladoria-Geral da 

União/Secretaria Federal de Controle Interno, que dispõe sobre o Plano Anual de Auditoria 

Interna, sobre o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna e sobre o parecer sobre a 

prestação de contas da entidade. 

 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. 11º da 

Instrução Normativa nº 05/2021, o RAINT deverá conter, no mínimo:  

I - quadro demonstrativo da alocação efetiva da força de trabalho durante a vigência do PAINT; 

II - posição sobre a execução dos serviços de auditoria previstos no PAINT, relacionando aqueles 

finalizados, não concluídos, não realizados e realizados sem previsão no PAINT; 

III - descrição dos fatos relevantes que impactaram a execução dos serviços de auditoria; 

IV - quadro demonstrativo do valor dos benefícios financeiros e do quantitativo dos benefícios não 

financeiros auferidos em decorrência da atuação da UAIG ao longo do exercício, conforme as 

disposições da Instrução Normativa nº 10, de 28 de abril de 2020, da CGU; 

V - informe sobre os 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 último dia útil do mês de março/2022. 

 

1. QUADRO DEMONSTRATIVO DA ALOCAÇÃO EFETIVA DA FORÇA DE 

TRABALHO DURANTE A VIGÊNCIA DO PAINT 

Atividade HH Previsto HH Realizado 

Serviços de Auditoria 2.768,00 2.864,00 

Capacitação dos Auditores 120 120,00 

Monitoramento de Recomendações 416 416,00 

Gestão e Melhoria da Qualidade 744 648,00 

Gestão Interna da UAIG 536 536,00 

Reserva Técnica 224 224,00 

Outros 1.040,00 1.040,00 

Total 5.848,00 5.848,00 

https://auditoriainterna.ufg.br/
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2. POSIÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA PREVISTOS NO PAINT, RELACIONANDO AQUELES 

FINALIZADOS, NÃO CONCLUÍDOS, NÃO REALIZADOS E REALIZADOS SEM PREVISÃO NO PAINT; 

ID 
Tipo de 

Serviço 
Objeto Auditado Objetivo da Auditoria 

Origem da 

Demanda 
Início Conclusão HH Situação 

1 Avaliação 

Análise do nível de maturação 

dos processos de governança, 

de gerenciamento de risco e de 

controles internos 

Analisar o nível de maturação dos processos de 

governança, de gerenciamento de risco e de controles 

internos 

Obrigação 

Legal 18/01/2021 10/03/2021 204 Concluído 

2 Outros Contabilização dos benefícios Contabilizar os benefícios 

Obrigação 

Legal 01/01/2021 31/03/2021 140 Concluído 

3 Outros 

Elaboração, Revisão, 

Comunicação, Publicação 

RAINT 

Elaborar, Revisar, Comunicar, Publicar RAINT 

Obrigação 

Legal 01/03/2021 31/03/2021 184 Concluído 

4 Outros 
Elaboração conteúdo referente a 

AUDIN na Prestação de Contas 

Elaborar conteúdo referente a AUDIN na Prestação de 

Contas 

Obrigação 

Legal 01/03/2021 31/03/2021 48 Concluído 

5 Outros 
Regimento Interno/Estatuto 

Audin 
Elaborar e aprovar o Regimento Interno/Estatuto Audin 

Obrigação 

Legal - - - Reprogramado 

6 Outros 

Comunicação Semestral sobre o 

desempenho da atividade da 

auditoria interna 

Comunicação Semestral sobre o desempenho da atividade 

da auditoria interna 

Obrigação 

Legal 01/07/2021 31/07/2021 80 Concluído 

7 Outros 
Elaboração, encaminhamentos e 

publicação PAINT 
Elaboração, encaminhamentos e publicação PAINT 

Obrigação 

Legal 01/10/2021 30/11/2021 256 Concluído 

8 Avaliação Aquisição de passagens aéreas 

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 

CGU 
- - - Cancelado 
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ID 
Tipo de 

Serviço 
Objeto Auditado Objetivo da Auditoria 

Origem da 

Demanda 
Início Conclusão HH Situação 

9 Avaliação Transparência Fundações 

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 

Outros 
- - - Cancelado 

10 Avaliação Ativos de TI 

Verificar se está atendendo a recomendação da CGU 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" e 

"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" 

CGU 
01/10/2021 31/10/2021 152 Concluído 

11 Outros Elaboração da MAPC 
Desenvolvimento de uma nova metodologia de avaliação 

de riscos 

Avaliação 

de Riscos 01/01/2021 30/09/2021 1800 Concluído 

12 Outros Capacitação Capacitação 

Obrigação 

Legal 01/01/2021 31/12/2021 120 Concluído 

13 Outros Monitoramento Audin 
Monitoramento das recomendações emitidas pela 

AUDIN/UFG 

Obrigação 

Legal 01/06/2021 31/12/2021 384 Concluído 

14 Outros Monitoramento CGU e TCU 
Monitoramento das recomendações emitidas pela CGU e 

TCU 

Obrigação 

Legal 01/06/2021 31/12/2021 32 Concluído 

15 Outros 

Análise e comunicação 

periódica dos resultados do 

PGMQ 

Análise e comunicação periódica dos resultados do PGMQ 

Obrigação 

Legal 01/02/2021 28/02/2021 24 Concluído 

16 Outros 

Estudo sobre a utilização do 

módulo de Auditoria no SIPAC 

/ E-aud 

Estudo sobre a utilização do módulo de Auditoria no 

SIPAC / E-aud 
Obrigação 01/01/2021 31/01/2021 120 Concluído 
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ID 
Tipo de 

Serviço 
Objeto Auditado Objetivo da Auditoria 

Origem da 

Demanda 
Início Conclusão HH Situação 

Legal 

17 Outros 

PGMQ - Monitoramento 

Contínuo: Indicadores de 

desempenho 

PGMQ - Monitoramento Contínuo: Indicadores de 

desempenho 

Obrigação 

Legal 01/02/2021 28/02/2021 40 Concluído 

18 Outros 

PGMQ - Monitoramento 

Contínuo: Avaliação realizada 

pelos auditores, após a 

conclusão dos trabalhos 

PGMQ - Monitoramento Contínuo: Avaliação realizada 

pelos auditores, após a conclusão dos trabalhos 

Obrigação 

Legal 01/06/2021 31/12/2021 80 Concluído 

19 Outros 

PGMQ - Monitoramento 

Contínuo: Feedback de gestores 

e de partes interessadas - 

Avaliação Pontual 

PGMQ - Monitoramento Contínuo: Feedback de gestores e 

de partes interessadas - Avaliação Pontual 

Obrigação 

Legal 01/06/2021 31/12/2021 80 Concluído 

20 Outros 

PGMQ - Monitoramento 

Contínuo: Feedback de gestores 

e de partes interessadas - 

Pesquisa Ampla 

PGMQ - Monitoramento Contínuo: Feedback de gestores e 

de partes interessadas - Pesquisa Ampla 

Obrigação 

Legal 01/01/2021 31/01/2021 16 Concluído 

21 Outros 

PGMQ - Monitoramento 

Contínuo: Identificação de 

pontos fracos ou áreas com 

deficiência, bem como os 

planos de ação para tratar essas 

questões 

PGMQ - Monitoramento Contínuo: Identificação de pontos 

fracos ou áreas com deficiência, bem como os planos de 

ação para tratar essas questões 

Obrigação 

Legal - - - Cancelado 

22 Outros 

PGMQ - Monitoramento 

Contínuo: Planejamento e 

supervisão dos trabalhos 

PGMQ - Monitoramento Contínuo: Planejamento e 

supervisão dos trabalhos 

Obrigação 

Legal 01/01/2021 31/12/2021 288 Concluído 

23 Outros 
Acompanhamento CGU, TCU e 

Assessorias - Reserva Técnica 

Acompanhamento CGU, TCU e Acessorias - Reserva 

Técnica 

Obrigação 

Legal 01/01/2021 31/12/2021 224 Concluído 

24 Outros Férias Férias 
Outros 

01/01/2021 31/12/2021 536 Concluído 

25 Outros Licença Maternidade Licença Maternidade 
Outros 

26/04/2021 26/10/2021 1040 Concluído 
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3. DESCRIÇÃO DOS FATOS RELEVANTES QUE IMPACTARAM A EXECUÇÃO 

DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA 

 Em 2021, ainda houve o impacto da pandemia e da adaptação ao trabalho remoto na 

execução dos serviços. Outros fatores que impactaram as atividades foram a licença 

maternidade da chefe da auditoria, a equipe reduzida e a alta demanda dos órgãos de controle 

(CGU/TCU). Ao longo do exercício foram recebidos 89 documentos desses órgãos (dentre 

ofícios, notas, relatórios, solicitações, emails etc) que demandaram algum tipo de 

encaminhamento por parte da Audin, desde simples acompanhamento, a realização de 

consultorias ou disponibilização de informações de responsabilidade da própria unidade. 

 

4. QUADRO DEMONSTRATIVO DO VALOR DOS BENEFÍCIOS FINANCEIROS E 

DO QUANTITATIVO DOS BENEFÍCIOS NÃO FINANCEIROS AUFERIDOS 

Em 2021 não foram contabilizados Benefícios Financeiros. 

Segue o quadro de benefícios não financeiros. O detalhamento completo das 

recomendações atendidas e o tipo de benefício decorrente delas está no Anexo I. 

 

 
Benefício em função da repercussão  

Transversal Tático-Operacional Total Geral 
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en
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d
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a - Missão, 

Visão e/ou 

Resultado  

2 
 

2 

b - Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou Processos 

Internos 

20 18 38 

 Total Geral 22 18 40 

 

5. INFORME SOBRE OS RESULTADOS DO PROGRAMA DE GESTÃO E 

MELHORIA DA QUALIDADE - PGMQ. 

 

O Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) tem como escopo a 

avaliação da qualidade e a melhoria contínua dos trabalhos das Unidades de Auditoria Interna 

Governamentais (UAIG), tanto a nível individual quanto a nível de equipe, abrangendo todas 

as fases da atividade de auditoria governamental (processos de planejamento, de execução dos 
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trabalhos, de comunicação dos resultados e de monitoramento). O PGMQ também auxilia as 

UAIG a realizarem a 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, adicionando valor e melhorando as operações da organização. 

O estabelecimento do PGMQ pelas UAIG está previsto no item 106 da IN SFC nº 03/2017 

e suas diretrizes previstas no Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria 

Interna Governamental do Poder Executivo Federal. Em atendimento aos normativos, a 

AUDIN/UFG elaborou seu PGMQ estruturando-o em avaliações internas e externas, cada 

uma com periodicidade e objetivos distintos. 

 

5.1 Planejamento das Avaliações previstas no PGMQ 

Quanto à frequência das avaliações internas (que abrangem monitoramento contínuo e 

auto avaliações) e externas, estabeleceu-se a seguinte periodicidade: 

Avaliações Internas 
Frequência 

Monitoramento contínuo 

Planejamento e supervisão dos trabalhos Antes do início de cada trabalho 

Revisão de documentos, de papéis de trabalho e 

de relatórios de auditoria 
Antes de finalizar o relatório e comunicar os resultados 

Utilização de indicadores de desempenho Antes da elaboração do RAINT 

Identificação de pontos fracos bem como os 

planos de ação 
Antes da elaboração do PAINT 

Avaliação realizada pelos auditores Após a conclusão do relatório de auditoria 

Feedback de gestores e de partes interessadas 
Anualmente (pesquisa de percepção ampla) e após cada 

relatório (pesquisa de avaliação pontual) 

Listas de verificação (checklists) para averiguar 

se manuais e procedimentos estão adequados 
Ininterruptamente 

Autoavaliação Antes da elaboração do RAINT 

Avaliações Externas Uma vez a cada cinco anos, no mínimo 

 

5.2 Resultados das avaliações: 

 

5.2.1 Avaliações Internas 

As Avaliações internas contemplam um conjunto de procedimentos e de ações realizadas 

ou conduzidas pela AUDIN com vistas a aferir, internamente ou junto às partes interessadas, a 

qualidade dos trabalhos realizados e devem incluir: 

 

 o monitoramento contínuo do desempenho da atividade de auditoria interna. 

 as autoavaliações ou avaliações periódicas realizadas por outras pessoas da 

organização com conhecimento suficiente das práticas de auditoria interna 

governamental. 

 

 

5.2.1.1 Monitoramento contínuo 

 

a) Planejamento e supervisão dos trabalhos 
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O planejamento sobre os tópicos a serem auditados ocorre no momento da elaboração do 

PAINT e a realização dos trabalhos é supervisionada pela chefia da AUDIN. Como resultado 

desta etapa obtém-se melhor definição do escopo a ser auditado, do tempo dedicado a cada 

atividade e da adequação do trabalho em execução ao fim proposto. 

Tal procedimento tem sido regularmente feito pela AUDIN ao início e término de cada 

trabalho. 

 

b) Revisão de documentos, de papéis de trabalho e de relatórios de 

auditoria 

Antes de finalizar cada trabalho a equipe confere documentos e papéis de trabalho 

utilizados. Os relatórios e documentos produzidos são revisados pela chefia da AUDIN. Como 

resultado desta etapa minimizam-se erros, confirmam-se dados e aperfeiçoa-se o resultado 

alcançado. 

Tal procedimento tem sido regularmente feito pela AUDIN ao início e término de cada 

trabalho. 

 

c) Utilização de indicadores de desempenho 

Os indicadores utilizados em 2021 bem como a forma de aferição desses estão no quadro 

a seguir: 

 

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 em 2021 

36,8 dias 

corridos* 

27,2 dias 

úteis* 

HH médio das auditorias 
HH Utilizado / Auditorias 

Realizadas 

HH médio alocado aos trabalhos de 

auditoria em 2021 
3 Hh 

Eficácia das 

recomendações 

Recomendações Atendidas / 

Recomendações Emitidas 

Percentual de recomendações emitidas 

em 2021 e efetivamente 

implementadas pela gestão em 2021 

50,00% 

Benefícios financeiros 
Benefícios Financeiros / Total 

de Recomendações Atendidas 

Percentual de Recomendações 

Atendidas em que houve benefícios 

financeiros contabilizados em 2022 

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 

contabilizados em 2022 

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 

contabilizados em 2022 

0% 

Benefícios não-

financeiros 

Benefícios não-financeiros / 

Total de Recomendações 

Atendidas 

Percentual de Recomendações 

Atendidas em que houve benefícios 

não financeiros contabilizados em 

2022 

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: 

5% 
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Indicador  Forma de Aferição Explicação Valor 

Transversal contabilizados em 2022 

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 contabilizados em 2022 

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 contabilizados em 

2022 

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 contabilizados em 2022 

50% 

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 contabilizados em 2022 

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 contabilizados em 

2022 

45% 

*Dedicação não exclusiva à elaboração dos relatórios. Outras atividades foram feitas em paralelo 

 

d) Identificação de pontos fracos bem como os planos de ação  

Esta etapa compreendeu 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.  

Foi realizado o diagnóstico dos ambientes da unidade de Auditoria Interna da UFG, com 

técnicas para identificação do ambiente interno: forças e fraquezas, e do ambiente externo: 

oportunidades e ameaças, desenvolvendo um diagnóstico estratégico e eficaz. 
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MATRIZ SWOT AUDIN/UFG 

FATORES INTERNOS FATORES EXTERNOS 

Forças Oportunidades 

Vinculação dos ocupantes do cargo de Auditor 

exclusivamente à Unidade de Auditoria Interna da 

UFG 

Apoio recebido da Alta Administração. 

Independência de atuação 

Crescimento de exigências legais e administrativas pela 

implementação da gestão ética, proba, econômica, eficiente, eficaz, 

entre outras 

Tempo adequado para execução dos trabalhos 

Comprometimento da equipe 

Bom ambiente de trabalho 

Fraquezas Ameaças 

Deficiência de normativos de auditoria;  A alta gestão não priorizar o controle interno dentro da UFG 

Mapeamento incompleto dos processos Não valorização do cargo de Auditor Interno 

Equipe muito pequena 
Limitação orçamentária, refletindo nas ações da Unidade de 

Auditoria Interna (capacitação, deslocamento, insumos etc) 

Falta de capacitação em áreas específica 
Interferência nas atividades da Audin;  

Não cumprimento das recomendações emitidas. 

 

A Matriz SWOT elaborada não apenas identificou os pontos fracos, mas apontou as 

fragilidades que podem comprometer a qualidade da atividade de auditoria interna. A partir 

desta análise foram identificadas oportunidades de melhoria e elencados os seguintes planos 

de ação: 

PLANO DE AÇÃO 

VARIANTE AÇÃO PRAZO 

FRAQUEZAS 

Deficiência de normativos de 

auditoria 
Elaborar o Regimento Interno da Audin Dezembro/2022 

Mapeamento incompleto dos 

processos 

Mapear as principais atividades das 

Secretarias da UFG 
Dezembro/2022 

Equipe muito pequena 
Solicitar reforço humano à 

Administração Superior 
Dezembro/2022 

Falta de capacitação em áreas 

específicas 
Capacitar a equipe  Dezembro/2022 

AMEAÇAS 

 A alta gestão não priorizar o 

controle interno dentro da UFG 

Demonstrar a importância do controle 

interno à Administração Superior 
Dezembro/2022 

Não valorização do cargo de Auditor 

Interno 

Demonstrar a importância da Audin à 

Administração Superior 
Dezembro/2022 

Limitação orçamentária, refletindo 

nas ações da Unidade de Auditoria 

Interna (capacitação, deslocamento, 

insumos etc.) 

Solicitar o orçamento necessário para os 

gastos da Audin 
Dezembro/2022 

Interferência nas atividades da Audin 

Deixar claro às unidades auditadas que o 

trabalho desenvolvido na Audin é 

estritamente profissional 

Dezembro/2022 

Não cumprimento das 

recomendações emitidas 

Solicitar reforço da Administração 

Superior quando a Audin perceber 

dificuldades de atendimento das 

recomendações exaradas pelas unidades 

auditadas 

Dezembro/2022 
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e) Avaliação realizada pelos auditores 

Consiste na aplicação de questionário à equipe que compõe a AUDIN ao final de cada 

trabalho de auditoria. O questionário foi elaborado de forma a permitir a aferição do 

planejamento, da execução do trabalho, do processo de supervisão, da alocação de 

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

auditoria e do desempenho, da conduta ética e da postura profissional do próprio auditor. 

Tal pesquisa tem sido enviada ao término de cada relatório, entretanto a taxa de 

resposta tem sido baixa. Um fator que dificulta o preenchimento da pesquisa é que, pelo 

teor das perguntas, ela só pode ser respondida após a implementação das recomendações 

pela unidade auditada. Como isso, algumas vezes, demora anos para acontecer, a pesquisa 

acaba sendo esquecida. 

 

f) Feedback de gestores e de partes interessadas 

A metodologia adotada foi a aplicação de questionário à equipe da unidade auditada ao 

final de cada trabalho de auditoria (Pesquisa de Avaliação Pontual) e a aplicação de um 

questionário à alta administração da organização e a partes interessadas (Pesquisa de 

Percepção Ampla). 

A Pesquisa de Avaliação Pontual, aplicada à unidade auditada tem tido baixa taxa de 

retorno. Apesar de ser enviada por despacho em processo SEI! E reiterada a cada 

monitoramento de recomendações, os gestores não tem respondido aos questionários. 

A Pesquisa de Percepção Ampla, aplicada a alta administração, encaminhada uma vez 

ao ano, tem sido prontamente respondida, com resultados positivos para a AUDIN, 

reforçando que a auditoria tem agregado valor à gestão. 

 

g) Listas de verificação (checklists) para averiguar se manuais e 

procedimentos estão adequados 

Esta etapa já integrava o procedimento de execução das atividades da AUDIN antes da 

criação do PGMQ. Durante a execução dos trabalhos são comumente elaboradas listas a 

fim de tornar objetiva a organização e a análise dos dados apurados. 

Tal procedimento tem sido regularmente feito pela AUDIN ao início e término de cada 

trabalho. 

 

5.2.1.2  Autoavaliação 

A auto avaliação seria 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). 

No entanto, devido a limitações da equipe, ainda não conseguimos realizar tal 

avaliação. 

 

5.2.2 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 

Ainda não foi realizada avaliação externa. 
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DISPOSIÇÕES FINAIS 

 Neste relatório foram apresentados os resultados dos trabalhos de Auditoria Interna 

realizados no exercício de 2021 e das atividades previstas no PAINT 2020. 

 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 da pandemia causada pelo 

Covid-19, 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, 16 de março de 2022. 
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ANEXO I – CONTABILIZAÇÃO DE BENEFÍCIOS - 2021 

ID RA Nº PROCESSO RECOMENDAÇÕES TIPO BNF: DIMENSÃO BNF: REPERCUSSÃO BNF: SUBCLASSE 

1 20190001 

Vencimentos e 

Vantagens 
Processo SEI 

23070.012991/2019-63 

RECOMENDAÇÃO 01: Que se exija a apresentação das Atas das Reuniões e que nelas conste 

expressamente a justificativa da nota atribuída ao servidor em cada item. Em caso de ausência 
da Ata que o processo seja devolvido para realização de nova reunião e elaboração da Ata, em 

respeito os Princípios da Publicidade, do Contraditório e da Ampla Defesa. 

BNF 

b - Pessoas, 

Infraestrutura e/ou 
Processos Internos 

(área meio) 

a - Transversal (afeta outras 

unidades da administração - 

ultrapassa a UFG) 

Medida de aperfeiçoamento da 

capacidade de gerir riscos e de 
implementação de controles 

internos 

2 20190001 

Vencimentos e 
Vantagens 

Processo SEI 

23070.012991/2019-63 

RECOMENDAÇÃO 02: Que se exija o preenchimento e a apresentação de documentos 
essenciais à realização das etapas avaliativas, tais como a Atribuição de Tarefas Prioritárias. 

Na ausência de documentos essenciais, que o processo seja devolvido à Unidade para 

regularização do mesmo. 

BNF 

b - Pessoas, 
Infraestrutura e/ou 

Processos Internos 

(área meio) 

a - Transversal (afeta outras 

unidades da administração - 
ultrapassa a UFG) 

Medida de aperfeiçoamento da 
capacidade de gerir riscos e de 

implementação de controles 

internos 

3 20190001 

Vencimentos e 
Vantagens 

Processo SEI 

23070.012991/2019-63 

RECOMENDAÇÃO 03: Que se exija o completo preenchimento e assinatura nos documentos 
essenciais que compõem o processo de Estágio Probatório. Na ausência de assinaturas em 

documentos essenciais, que o processo seja devolvido à Unidade para regularização do 

mesmo. 

BNF 

b - Pessoas, 
Infraestrutura e/ou 

Processos Internos 

(área meio) 

a - Transversal (afeta outras 

unidades da administração - 
ultrapassa a UFG) 

Medida de aperfeiçoamento da 
capacidade de gerir riscos e de 

implementação de controles 

internos 

4 20190001 

Vencimentos e 

Vantagens 

Processo SEI 

23070.012991/2019-63 

RECOMENDAÇÃO 04: Uma vez que o objetivo da Resolução CONSUNI 12/2004 é 

estabelecer “normas e critérios para avaliação do estágio probatório de servidores técnico-

administrativos da Universidade Federal de Goiás”, e não tratar de avaliação de desempenho, 

recomendamos que o conteúdo da Resolução restrinja-se ao conceito de Estágio Probatório. 

BNF 

b - Pessoas, 

Infraestrutura e/ou 

Processos Internos 

(área meio) 

a - Transversal (afeta outras 
unidades da administração - 

ultrapassa a UFG) 

Medida de aperfeiçoamento da 

capacidade de gerir riscos e de 

implementação de controles 

internos 

5 20190001 

Vencimentos e 

Vantagens 

Processo SEI 
23070.012991/2019-63 

RECOMENDAÇÃO 05.1: A fim de prestigiar o princípio da Publicidade recomendamos que a 
Resolução CONSUNI 12/2004 seja atualizada a fim de constar a necessidade de 

ciência/anuência do servidor ao Instrumento de Atribuição de Tarefas Prioritárias. 

BNF 

b - Pessoas, 

Infraestrutura e/ou 

Processos Internos 
(área meio) 

a - Transversal (afeta outras 
unidades da administração - 

ultrapassa a UFG) 

Medida de aperfeiçoamento da 

capacidade de gerir riscos e de 

implementação de controles 
internos 

6 20190001 

Vencimentos e 

Vantagens 
Processo SEI 

23070.012991/2019-63 

RECOMENDAÇÃO 05.2: A fim de prestigiar os princípios do Contraditório e da Ampla 

Defesa recomendamos que a Resolução CONSUNI 12/2004 seja atualizada a fim de prever os 
procedimentos a serem seguidos em caso de discordância do servidor avaliado ou da DAD às 

tarefas prioritárias atribuídas pela chefia imediata. 

BNF 

b - Pessoas, 

Infraestrutura e/ou 
Processos Internos 

(área meio) 

a - Transversal (afeta outras 

unidades da administração - 

ultrapassa a UFG) 

Medida de aperfeiçoamento da 

capacidade de gerir riscos e de 
implementação de controles 

internos 

7 20190001 

Vencimentos e 

Vantagens 
Processo SEI 

23070.012991/2019-63 

RECOMENDAÇÃO 06.1: Que sejam estabelecidos critérios para seleção dos membros que 

integrarão a equipe de avaliação, definindo procedimentos a serem seguidos nos casos de 

impedimento e/ou suspeição de algum membro. 

BNF 

b - Pessoas, 

Infraestrutura e/ou 
Processos Internos 

(área meio) 

a - Transversal (afeta outras 

unidades da administração - 

ultrapassa a UFG) 

Medida de aperfeiçoamento da 

capacidade de gerir riscos e de 
implementação de controles 

internos 

8 20190001 Vencimentos e 
Vantagens 

RECOMENDAÇÃO 06.2: Que sejam estabelecidos procedimentos a serem seguidos para 
formação da equipe avaliativa nos casos em que houver registro de denúncia por assédio moral 

BNF b - Pessoas, 
Infraestrutura e/ou 

a - Transversal (afeta outras 
unidades da administração - 

Medida de aperfeiçoamento da 
capacidade de gerir riscos e de 
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ID RA Nº PROCESSO RECOMENDAÇÕES TIPO BNF: DIMENSÃO BNF: REPERCUSSÃO BNF: SUBCLASSE 

Processo SEI 
23070.012991/2019-63 

no curso do processo de estágio probatório. Processos Internos 
(área meio) 

ultrapassa a UFG) implementação de controles 
internos 

9 20190001 

Vencimentos e 

Vantagens 
Processo SEI 

23070.012991/2019-63 

RECOMENDAÇÃO 07.1: Que seja atualizada a Resolução CONSUNI 12/2004 a fim de 

constar expressamente a necessidade de elaboração de Ata das reuniões de avaliação, 

estabelecendo seus requisitos mínimos, conforme orientação da Procuradoria Jurídica. 

BNF 

b - Pessoas, 

Infraestrutura e/ou 
Processos Internos 

(área meio) 

a - Transversal (afeta outras 

unidades da administração - 

ultrapassa a UFG) 

Medida de aperfeiçoamento da 

capacidade de gerir riscos e de 
implementação de controles 

internos 

10 20190001 

Vencimentos e 
Vantagens 

Processo SEI 

23070.012991/2019-63 

RECOMENDAÇÃO 07.2: Que seja atualizada a Resolução CONSUNI 12/2004 a fim de 

constar expressamente a necessidade de constar nas Atas a justificativa detalhada para a nota 
atribuída ao servidor avaliado, em cada item. 

BNF 

b - Pessoas, 
Infraestrutura e/ou 

Processos Internos 

(área meio) 

a - Transversal (afeta outras 

unidades da administração - 
ultrapassa a UFG) 

Medida de aperfeiçoamento da 
capacidade de gerir riscos e de 

implementação de controles 

internos 

11 20190001 

Vencimentos e 
Vantagens 

Processo SEI 

23070.012991/2019-63 

RECOMENDAÇÃO 07.3: Que seja atualizada a Resolução CONSUNI 12/2004 a fim de 

acrescentar no Formulário de Avaliação coluna denominada “Motivação”, onde o chefe 
imediato deverá descrever, suscintamente, as razões da nota atribuída ao servidor. 

BNF 

b - Pessoas, 
Infraestrutura e/ou 

Processos Internos 

(área meio) 

a - Transversal (afeta outras 

unidades da administração - 
ultrapassa a UFG) 

Medida de aperfeiçoamento da 
capacidade de gerir riscos e de 

implementação de controles 

internos 

12 20190001 

Vencimentos e 
Vantagens 

Processo SEI 

23070.012991/2019-63 

RECOMENDAÇÃO 08.1: Que seja atualizada a Resolução CONSUNI 12/2004 a fim de 

prever mecanismo de Recurso (detalhar procedimentos e prazos) em face da 1ª etapa da 

avaliação, em face da 2ª etapa da avaliação e em face do resultado final da avaliação de estágio 
probatório, em caso de discordância do servidor para as notas individualmente atribuídas ou à 

média das mesmas. 

BNF 

b - Pessoas, 
Infraestrutura e/ou 

Processos Internos 

(área meio) 

a - Transversal (afeta outras 

unidades da administração - 
ultrapassa a UFG) 

Medida de aperfeiçoamento da 
capacidade de gerir riscos e de 

implementação de controles 

internos 

13 20190001 

Vencimentos e 

Vantagens 
Processo SEI 

23070.012991/2019-63 

RECOMENDAÇÃO 09: Que seja atualizada a Resolução CONSUNI 12/2004 a fim de prever 

mecanismo de Recurso (detalhar procedimentos e prazos), e não pedido de reconsideração, em 

face da decisão homologatória da avaliação. 

BNF 

b - Pessoas, 

Infraestrutura e/ou 
Processos Internos 

(área meio) 

a - Transversal (afeta outras 

unidades da administração - 

ultrapassa a UFG) 

Medida de aperfeiçoamento da 

capacidade de gerir riscos e de 
implementação de controles 

internos 

14 20190001 

Vencimentos e 
Vantagens 

Processo SEI 

23070.012991/2019-63 

RECOMENDAÇÃO 10: Que sejam esclarecidos os prazos previstos na Resolução, 

estabelecendo o momento em que deve ocorrer cada etapa avaliativa e qual fluxo o processo 
deve seguir durante todo o estágio probatório. 

BNF 

b - Pessoas, 
Infraestrutura e/ou 

Processos Internos 

(área meio) 

a - Transversal (afeta outras 

unidades da administração - 
ultrapassa a UFG) 

Medida de aperfeiçoamento da 
capacidade de gerir riscos e de 

implementação de controles 

internos 

15 20190001 

Vencimentos e 
Vantagens 

Processo SEI 
23070.012991/2019-63 

RECOMENDAÇÃO 11: Que seja atualizada a Resolução CONSUNI 12/2004 a fim de 
regulamentar os casos de Estágio Probatório em que ocorra a redistribuição de servidores, 

esclarecendo a possibilidade de aproveitamento ou não de avaliação realizada no órgão de 
origem, a fim de padronizar o trâmite dos processos. 

BNF 

b - Pessoas, 
Infraestrutura e/ou 

Processos Internos 
(área meio) 

a - Transversal (afeta outras 

unidades da administração - 
ultrapassa a UFG) 

Medida de aperfeiçoamento da 
capacidade de gerir riscos e de 

implementação de controles 
internos 
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ID RA Nº PROCESSO RECOMENDAÇÕES TIPO BNF: DIMENSÃO BNF: REPERCUSSÃO BNF: SUBCLASSE 

16 20190001 

Vencimentos e 

Vantagens 
Processo SEI 

23070.012991/2019-63 

RECOMENDAÇÃO 12: Que os assuntos relacionados à criação, modificação ou extinção de 
direitos sejam tratados por meio de Resolução e não simples Orientação Normativa (ato 

puramente administrativo que não inova no ordenamento jurídico, não cria, não modifica e não 

extingue direito, apenas completa o que consta em um ato normativo superior, no presente 
caso, a Resolução). 

BNF 

b - Pessoas, 

Infraestrutura e/ou 
Processos Internos 

(área meio) 

a - Transversal (afeta outras 

unidades da administração - 

ultrapassa a UFG) 

Medida de aperfeiçoamento da 

capacidade de gerir riscos e de 
implementação de controles 

internos 

17 20190002 

Retribuição por 

Titulação 
Processo SEI 

23070.017704/2019-10 e 

23070.044409/2020-61 

RECOMENDAÇÃO 03: Que a Resolução CONSUNI 18/2017 seja atualizada a fim de 
regulamentar a Retribuição por Titulação às 4 carreiras e cargos que compõem o Plano de 

Carreiras e Cargos de Magistério Federal, em conformidade com a Lei 12.772/2012. 

BNF 

b - Pessoas, 

Infraestrutura e/ou 

Processos Internos 
(área meio) 

a - Transversal (afeta outras 
unidades da administração - 

ultrapassa a UFG) 

Medida de aperfeiçoamento da 

capacidade de gerir riscos e de 

implementação de controles 
internos 

18 20190007 
Locação de mão de obra 
Processo SEI 

23070.030249/2019-30 

RECOMENDAÇÃO 01.2: Que nas futuras constatações o setor requisitante do serviço elabore 
documento formalizando a demanda e indicando o servidor (ou os servidores) para compor a 

equipe que elaborará os Estudos Preliminares e o Gerenciamento de Risco. 

BNF 

b - Pessoas, 

Infraestrutura e/ou 

Processos Internos 
(área meio) 

c - Tático-Operacional 

(atividades 

internas/operacionais - afeta 
apenas a unidade auditada) 

Outra medida estruturante de 
aperfeiçoamento dos 

programas/processos 

19 20190007 
Locação de mão de obra 
Processo SEI 

23070.030249/2019-30 

RECOMENDAÇÃO 01.3: Que os estudos e análises que fundamentaram o processo de 

tomada de decisão da Administração sejam formalizados e inseridos nos autos 
BNF 

b - Pessoas, 

Infraestrutura e/ou 

Processos Internos 

(área meio) 

c - Tático-Operacional 

(atividades 

internas/operacionais - afeta 

apenas a unidade auditada) 

Outra medida estruturante de 
aperfeiçoamento dos 

programas/processos 

20 20190007 

Locação de mão de obra 

Processo SEI 

23070.030249/2019-30 

RECOMENDAÇÃO 01.4: Elaborar fluxograma para o processo de contratação com base na 
IN 05/2018 e suas atualizações. 

BNF 

b - Pessoas, 

Infraestrutura e/ou 
Processos Internos 

(área meio) 

c - Tático-Operacional 

(atividades 
internas/operacionais - afeta 

apenas a unidade auditada) 

Medida de aperfeiçoamento da 

capacidade de gerir riscos e de 
implementação de controles 

internos 

21 20190007 

Locação de mão de obra 

Processo SEI 

23070.030249/2019-30 

RECOMENDAÇÃO 04: Que seja exigido da Contratada, quando da admissão dos 

empregados, o preenchimento de formulário específico onde o empregado deva declarar a 
existência ou não de grau de parentesco, nos termos do art. 7º do Decreto nº 7.203/2010, que 

inviabilize a contratação. 

BNF 

b - Pessoas, 

Infraestrutura e/ou 
Processos Internos 

(área meio) 

c - Tático-Operacional 

(atividades 
internas/operacionais - afeta 

apenas a unidade auditada) 

Medida de aperfeiçoamento da 

capacidade de gerir riscos e de 
implementação de controles 

internos 

22 20190007 

Locação de mão de obra 

Processo SEI 
23070.030249/2019-30 

RECOMENDAÇÃO 05: Que a Unidade Auditada adote as providências previstas no Edital do 

Pregão Eletrônico nº 151/2016 (itens 12.1.1 e 12.1.2) para os casos de inobservância do prazo 
fixado para apresentação da Garantia. 

BNF 

b - Pessoas, 

Infraestrutura e/ou 

Processos Internos 

(área meio) 

c - Tático-Operacional 

(atividades 

internas/operacionais - afeta 

apenas a unidade auditada) 

Outra medida estruturante de 

aperfeiçoamento dos 
programas/processos 

23 20190007 Locação de mão de obra 
Processo SEI 

RECOMENDAÇÃO 07.1: Que a Unidade Auditada desenvolva atividades de gestão e 

fiscalização da execução contratual de forma preventiva, rotineira e sistemática, se atendo às 

disposições das Instruções Normativas em vigor durante a vigência dos contratos e, conforme 

BNF 
b - Pessoas, 

Infraestrutura e/ou 

Processos Internos 

a - Transversal (afeta outras 
unidades da administração - 

Medida de aperfeiçoamento da 

capacidade de gerir riscos e de 

implementação de controles 
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ID RA Nº PROCESSO RECOMENDAÇÕES TIPO BNF: DIMENSÃO BNF: REPERCUSSÃO BNF: SUBCLASSE 

23070.030249/2019-30 dispõem, designe expressamente os servidores que desempenharão as funções de gestor do 
contrato, fiscal técnico do contrato, fiscal administrativo do contrato e, quando for o caso, 

fiscal setorial, bem como delimite as atividades a serem desempenhadas por cada um. 

(área meio) ultrapassa a UFG) internos 

24 20190007 

Locação de mão de obra 

Processo SEI 
23070.030249/2019-30 

RECOMENDAÇÃO 08: Que os documentos relativos ao acompanhamento e à fiscalização 

dos processos sejam formalizados pelos fiscais em processos, periodicamente, e devidamente 
armazenados. 

BNF 

b - Pessoas, 
Infraestrutura e/ou 

Processos Internos 

(área meio) 

c - Tático-Operacional 
(atividades 

internas/operacionais - afeta 

apenas a unidade auditada) 

Medida de aperfeiçoamento da 
capacidade de gerir riscos e de 

implementação de controles 

internos 

25 20190007 

Locação de mão de obra 

Processo SEI 
23070.030249/2019-30 

RECOMENDAÇÃO 09: Que a Unidade Auditada defina e implemente sistemática de controle 

e arquivamento dos documentos exigidos pelas normas vigentes para o atesto às notas fiscais 

na execução de contratos de terceirização, e que sejam anexados aos processos de execução 
todos os documentos em questão, ou cópias dos mesmos, ou, ainda, planilhas ou relações que 

remetam à localização exata do arquivamento destes em pastas alheias. 

BNF 

b - Pessoas, 
Infraestrutura e/ou 

Processos Internos 

(área meio) 

c - Tático-Operacional 
(atividades 

internas/operacionais - afeta 

apenas a unidade auditada) 

Outra medida estruturante de 

aperfeiçoamento dos 
programas/processos 

26 20190007 

Locação de mão de obra 

Processo SEI 

23070.030249/2019-30 

RECOMENDAÇÃO 11: Exigir da Contratada o controle do cumprimento de jornada dos 
empregados terceirizados utilizando o ponto eletrônico, conforme estabelecido em edital. 

BNF 

b - Pessoas, 

Infraestrutura e/ou 
Processos Internos 

(área meio) 

a - Transversal (afeta outras 

unidades da administração - 

ultrapassa a UFG) 

Medida de aperfeiçoamento da 

capacidade de gerir riscos e de 
implementação de controles 

internos 

27 20190009 

Contratação de PJ – 
Augustos 

Processo SEI 

23070.036530/2019-86 

RECOMENDAÇÃO 01: Que as unidades requisitantes realizem a orçamentação dos processos 

licitatórios prioritariamente na forma estabelecida nos incisos I e II da IN nº 05/2014, 
justificando, nos autos, os casos em que tal prática não puder ser implementada. 

BNF 

b - Pessoas, 
Infraestrutura e/ou 

Processos Internos 

(área meio) 

c - Tático-Operacional 
(atividades 

internas/operacionais - afeta 

apenas a unidade auditada) 

Outra medida estruturante de 

aperfeiçoamento dos 
programas/processos 

28 20190009 

Contratação de PJ – 
Augustos 

Processo SEI 

23070.036530/2019-86 

RECOMENDAÇÃO 03: Se for identificado que os fornecedores de cotações para a formação 

do preço pertencem ao mesmo grupo econômico, que sejam instituídos outros parâmetros de 
pesquisa de preços, facultados pela referida Instrução Normativa. 

BNF 

b - Pessoas, 
Infraestrutura e/ou 

Processos Internos 

(área meio) 

c - Tático-Operacional 
(atividades 

internas/operacionais - afeta 

apenas a unidade auditada) 

Medida de aperfeiçoamento da 
capacidade de gerir riscos e de 

implementação de controles 

internos 

29 20190012 

Auxílio Financeiro ao 

Pesquisador 

Processo SEI 

23070.037529/2019-79 

RECOMENDAÇÃO 01: Recomenda-se que se formalize tal regulamento, abrangendo os 
princípios norteadores do direito administrativo, bem como critérios objetivos relacionados a 

cada um dos assuntos apontados na constatação. 

BNF 
a - Missão, Visão 
e/ou Resultado (área 

fim) 

a - Transversal (afeta outras 
unidades da administração - 

ultrapassa a UFG) 

Medida de aperfeiçoamento da 

capacidade de gerir riscos e de 

implementação de controles 

internos 

30 20190012 

Auxílio Financeiro ao 

Pesquisador 
Processo SEI 

23070.037529/2019-79 

RECOMENDAÇÃO 04: Evitar a seleção de bolsistas externos à UFG e caso não haja 

pesquisador, docente ou discente com perfil adequado ao projeto vinculado à instituição, 
apresentar a justificativa para seleção apenas de pessoas externas à UFG ou informação se não 

há na UFG pessoas com perfil adequado para participação no projeto. 

BNF 
a - Missão, Visão 
e/ou Resultado (área 

fim) 

a - Transversal (afeta outras 
unidades da administração - 

ultrapassa a UFG) 

Medida de aperfeiçoamento da 

capacidade de gerir riscos e de 
implementação de controles 

internos 
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ID RA Nº PROCESSO RECOMENDAÇÕES TIPO BNF: DIMENSÃO BNF: REPERCUSSÃO BNF: SUBCLASSE 

31 20190013 

Diárias 

Processo SEI 
23070.045783/2019-41 

RECOMENDAÇÃO 01.2: Que se apure o prolongamento do afastamento do país pelas 

docentes, em dias úteis, por período além do autorizado na portaria divulgada no DOU. 
BNF 

b - Pessoas, 
Infraestrutura e/ou 

Processos Internos 

(área meio) 

a - Transversal (afeta outras 

unidades da administração - 
ultrapassa a UFG) 

Outra medida estruturante de 

aperfeiçoamento dos 
programas/processos 

32 20190014 

Equipamentos e Material 

Permanente - TI 

Processo SEI 
23070.047586/2019-66 

RECOMENDAÇÃO 01: Recomenda-se que a análise da aplicabilidade seja da IN 04/2014, 

seja da IN 01/2019, seja avaliada pelo valor total estimado da compra de soluções de 

tecnologia, e não item a item. 

BNF 

b - Pessoas, 

Infraestrutura e/ou 

Processos Internos 
(área meio) 

c - Tático-Operacional 

(atividades 

internas/operacionais - afeta 
apenas a unidade auditada) 

Outra medida estruturante de 

aperfeiçoamento dos 

programas/processos 

33 20190014 

Equipamentos e Material 

Permanente - TI 
Processo SEI 

23070.047586/2019-66 

RECOMENDAÇÃO 02.01: Tendo em vista que novas contratações de solução de tecnologia 

devem se balizar pela IN 01/2019, recomenda-se que sejam cumpridos e atendidos todos os 
requisitos da nova IN, em especial, as fases de Seleção do Fornecedor, Gestão do Contrato e 

Gerenciamento de Riscos nos novos contratos. 

BNF 

b - Pessoas, 

Infraestrutura e/ou 
Processos Internos 

(área meio) 

c - Tático-Operacional 

(atividades 
internas/operacionais - afeta 

apenas a unidade auditada) 

Outra medida estruturante de 

aperfeiçoamento dos 

programas/processos 

34 20190014 

Equipamentos e Material 

Permanente - TI 
Processo SEI 

23070.047586/2019-66 

RECOMENDAÇÃO 02.02: Que sejam nomeados Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e 

Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos nos futuros 

processos. 

BNF 

b - Pessoas, 

Infraestrutura e/ou 
Processos Internos 

(área meio) 

c - Tático-Operacional 

(atividades 
internas/operacionais - afeta 

apenas a unidade auditada) 

Outra medida estruturante de 

aperfeiçoamento dos 

programas/processos 

35 20190014 

Equipamentos e Material 

Permanente - TI 
Processo SEI 

23070.047586/2019-66 

RECOMENDAÇÃO 02.03: Que sejam formalizados os instrumentos de gestão do contrato 
nos futuros processos, quais sejam: ata da reunião inicial convocada pelo Gestor do contrato, 

encaminhamento formal de demandas por meio de Ordens de Serviço ou de Fornecimento de 

Bens, monitoramento de acordo com o modelo de execução e gestão do contrato, transparência 
de dados, cuidados com a transição e encerramento contratual, e gerenciamento de riscos. 

BNF 

b - Pessoas, 

Infraestrutura e/ou 
Processos Internos 

(área meio) 

c - Tático-Operacional 

(atividades 
internas/operacionais - afeta 

apenas a unidade auditada) 

Outra medida estruturante de 

aperfeiçoamento dos 

programas/processos 

36 20200001 

Vencimentos e 

Vantagens 

Processo SEI 
23070.009918/2020-48 

RECOMENDAÇÃO 03: Recomenda-se ao gestor que estabeleça instrumentos e 

procedimentos de conferência capazes de fortalecer o controle interno na análise de 

documentos presentes nos processos de pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores 
relativas a pessoal. 

BNF 

b - Pessoas, 

Infraestrutura e/ou 

Processos Internos 
(área meio) 

c - Tático-Operacional 

(atividades 

internas/operacionais - afeta 
apenas a unidade auditada) 

Medida de aperfeiçoamento da 

capacidade de gerir riscos e de 

implementação de controles 
internos 

37 20200009 
Diárias no País - 

23070.045603/2020-64 

RECOMENDAÇÃO 01 : Recomendamos elaboração de checklist e preenchimento pelo Setor 

de Diárias e Passagens a fim de averiguar, caso a caso, a anexação de todos os documentos 

obrigatórios na PCDP. E que, sendo necessária a complementação, seja esse checklist 

encaminhado à unidade solicitante juntamente com a PCDP devolvida, para melhor 

esclarecimento. 

BNF 

b - Pessoas, 

Infraestrutura e/ou 

Processos Internos 
(área meio) 

c - Tático-Operacional 

(atividades 

internas/operacionais - afeta 
apenas a unidade auditada) 

Medida de aperfeiçoamento da 

capacidade de gerir riscos e de 

implementação de controles 
internos 

38 20200009 
Diárias no País - 
23070.045603/2020-64 

RECOMENDAÇÃO 03 : Recomendamos a adoção do posicionamento exarado pelo TRF da 

3 Região cabível em cada caso: 1. Motorista em deslocamento da sede sem pernoite: não faz 

jus à concessão de diárias. 2. Motorista em deslocamento da sede com pernoite (quer seja 

BNF 
b - Pessoas, 

Infraestrutura e/ou 

Processos Internos 

c - Tático-Operacional 

(atividades 

internas/operacionais - afeta 

Outra medida estruturante de 
aperfeiçoamento dos 
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ID RA Nº PROCESSO RECOMENDAÇÕES TIPO BNF: DIMENSÃO BNF: REPERCUSSÃO BNF: SUBCLASSE 

mesma região metropolitana ou não): faz jus ao pagamento de diária, nos termos da Portaria 
204 MEC e 472 PROAD-UFG. <TEXTO REFORMULADO> RECOMENDAÇÃO 03: Que a 

DCF consulte o Gabinete e a Procuradoria Jurídica sobre a legalidade do pagamento de diária 

aos motoristas, a fim de estabelecer um posicionamento uniforme. 

(área meio) apenas a unidade auditada) programas/processos 

39 20210006 
Monitoramento TCU 

23070.030361/2021-95 

RECOMENDAÇÃO Nº 01: Recomenda-se a regularização dos atos apontados por este 

relatório, em especial dos atos irregulares pendentes desde 2018. 
BNF 

b - Pessoas, 

Infraestrutura e/ou 

Processos Internos 
(área meio) 

c - Tático-Operacional 

(atividades 

internas/operacionais - afeta 
apenas a unidade auditada) 

Outra medida estruturante de 
aperfeiçoamento dos 

programas/processos 

40 20210006 
Monitoramento TCU 
23070.030361/2021-95 

RECOMENDAÇÃO Nº 02: Recomenda-se que o acompanhamento dos indícios evitando o 
aumento das pendências que aguardam o envio de seus esclarecimentos. 

BNF 

b - Pessoas, 

Infraestrutura e/ou 
Processos Internos 

(área meio) 

c - Tático-Operacional 

(atividades 
internas/operacionais - afeta 

apenas a unidade auditada) 

Outra medida estruturante de 

aperfeiçoamento dos 

programas/processos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


