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1. INTRODUÇÃO 

 

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

exercício de 2020, 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 31 de março de 2021. 

 

 

https://auditoriainterna.ufg.br/
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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, sendo uma atividade independente e objetiva de 

avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma 

organização. 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. 

  

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; 

 

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

1 
Análise do nível de maturação dos processos de governança, de 

gerenciamento de risco e de controles internos 

Relatório 20200002 / 

23070.010649/2020-62 

2 Contabilização dos benefícios 
Questionário enviado à CGU em 

03/03/2020 

3 Elaboração e encaminhamentos RAINT 23070.023915/2018-01 

4 Relatório de Gestão / Prestação de Contas 
Enviado por e-mail em 

20/05/2020 
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  Atividade Produto 

5 

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

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

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

recebidos atendem às especificações e requisitos do Termo de 

Referência" e "Adotar rotina de monitoramento dos ativos de TI em 

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

os seguintes tópicos: varredura dos softwares mínimos instalados, 

software antivírus (atualização) e licenças instaladas de propriedade da 

organização" 

Relatório 20200008 / 

23070.042390/2020-19 

6 Elaboração e encaminhamentos PAINT 23070.058678/2020-13 

7 

Conformidade da aplicação dos recursos e de avaliação do PNAES - 

Análise das despesas e/ou processos relativos ao pagamento de Bolsas de 

Estudo no País – ND 33901801 

Relatório 20200005 / Processo 

23070.029102/2020-31 

8 

Análise das despesas e/ou processos relativos à prestação de Serviços de 

Apoio ao Ensino (Fundações) – ND 33903965 / Verificar também o 

9.5.1.1. cumprimento pela própria IFES e pelas fundações dos requisitos 

relativos à transparência nos relacionamentos com fundações de apoio. 

Relatório 20200010 / 

23070.002551/2021-12 

9 
Análise das despesas e/ou processos relativos à Vencimentos e Vantagens 

Fixas de Exercício Anterior - Pessoal Civil - ND 31909211 

Relatório 20200001 / 

23070.009918/2020-48 

10 
Análise das despesas e/ou processos relativos ao Fornecimento de 

Alimentação – ND 33903941 

Relatório 20200003 / 

23070.005383/2020-36 

11 
Análise das despesas e/ou processos relativos à concessão de Diárias no 

País – ND 33901414 

Relatório 20200009 / 

23070.045603/2020-64 

12 Monitoramento CGU  Processos Diversos 

13 Monitoramento Audin 

Relatório 20200007 / 

23070.038052/2020-82 e 

202000012 / 

23070.059186/2020-37 

14 Monitoramento TCU 
Relatório 20200006 e 20200011 

/ 23070.035072/2020-00 

15 
Comunicação semestral sobre o desempenho da atividade da auditoria 

interna  

Sessão realizada em 23 de 

outubro de 2020 / 

23070.037528/2019-24 

 

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

1 
Estudo sobre a utilização do módulo de Auditoria 

no SIPAC / E-aud 

Apesar de ter sido habilitado o acesso da unidade ao 

sistema e-Aud, não houve capacitação e orientação da 

CGU sobre a utilização do sistema para inclusão das 

recomendações da Auditoria Interna. Quanto ao uso do 

módulo de Auditoria no SIPAC, foram feitos alguns 

testes no sistema e foi verificado que ele se encontra 

obsoleto não atendendo às normas mais atuais de 

auditoria interna. O estudo destes dois sistemas foi 

adiado para 2021. 

2 

Análise das despesas e/ou processos relativos à 

prestação de Serviços Gráficos e Editoriais – ND 

33903963 

Contrato vigente na UFG foi encerrado no início do ano 

e uma nova licitação foi feita. Todavia, a CGU já 

analisou o processo licitatório realizado, recomendando 

algumas alterações. 

3 

Análise das despesas e/ou processos relativos à 

compra de Passagens para o País – ND 33903301 / 

Recomendação CGU para Auditoria Interna incluir 

em seu Plano de atividades para o exercício 

seguinte, avaliação dos próximos certames que 

envolvam a aquisição de passagens aéreas, conf. 

Não houve procedimento licitatório em 2020 e o 

anterior foi analisado pela CGU. 
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  Atividade Justificativa 

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. 

4 

Análise das despesas e/ou processos relativos ao 

pagamento de Auxilio a Pesquisadores – ND 

33902001 

Ao realizar a amostra, foram filtrados no SEI processos 

do tipo “Pesquisa: Auxílio Financeiro a Pesquisador”. 

Entretanto, ao analisar tais processos, foi identificado 

que se tratavam, na realidade, de pagamentos de 

Reembolso / Restituições ND: 33909302.  

Foi decido manter este escopo para atender a uma 

sugestão dada no Conselho de Curadores que consistia 

na inclusão de demanda extraordinária para a realização 

de auditoria com base na separação e tutoria das novas 

universidades. Em atendimento a esta demanda, e tendo 

em vista que ainda não houve a implementação de 

Unidade de Auditoria Interna nas novas universidades, 

a amostra do presente trabalho compreendeu processos 

originários da UFJ, relativos à concessão de Auxilio a 

Pesquisadores. 

Relatório 20200004 / Processo 23070.025665/2020-50 

 

Quadro 3 - Trabalhos realizados pela CGU em que houve acompanhamento pela 

AUDIN 

 Documento Assunto Processo 

1 NT nº 189/2020/NAC3-GO/GOIÁS 
Pregão UFG nº 71/2019 - material de 

limpeza e higiene pessoal 

23070.017863

/2019-14 

2 
Nota de Auditoria nº: 00208.100112/2020-95/001 / 

Relatório 848152 

Pregão Eletrônico nº 121/2019 – SRP 

- sistema de controle de acesso 

23070.035717

/2019-62 

3 
Nota de Auditoria nº: 00208.100124/2020-10/001 / 

Relatório de Auditoria nº 848157 

Pregão Eletrônico SRP nº 135/2019 - 

ar condicionado 

23070.040419

/2019-94 

4 
Nota de Auditoria nº: 00208.100129/2020-42/001 / 

Relatório de Auditoria nº 848158 

Pregão Eletrônico SRP nº 147/2019 - 

folhas para impressão gráfica 

23070.047651

/2019-53 

5 
Nota de Auditoria nº: 00208.100139/2020-88/001 / 

Relatório de Auditoria nº 848159  

Pregão Eletrônico SRP nº 98/2019 - 

locação de equipamentos de impressão 

23070.025410

/2019-53  

6 
Nota de Auditoria nº: 00208.100140/2020-11/001 / 

Relatório de Auditoria nº 848160  

Pregão Eletrônico (PE) nº 18/2020 - 

vigilância armada e 

ostensiva 

23070.047923

/2019-15 

7 
Nota de Auditoria nº: 00208.100140/2020-11/002 / 

Relatório de Auditoria nº 848160  

Pregão Eletrônico (PE) nº 18/2020 - 

vigilância armada e 

ostensiva 

23070.047923

/2019-15 

8 
Ofício nº 739/2020/GR/UFG - Macroprocesso 

EAD 
Macroprocesso EAD 

23070.025719

/2020-87 

9 
Ofício nº 733/2020/GR/UFG - Inovação e 

Tecnologia 
Inovação e Tecnologia 

 23070.025548

/2020-96 

10 Programa Integridade Programa Integridade E-mail 

11 Ofício nº 10168/2020/NAC3-GO/GOIÁS/CGU Inovação e Tecnologia 23070.025548
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 Documento Assunto Processo 

/2020-96 

12 OFÍCIO Nº 9406/2020/COAP/DICOR/CRG/CGU 
Informações e atualização de registros 

no SISCOR 

23070.005572

/2020-17 

13 
Nota de Auditoria nº: 851766/2020/NAC2-

GO/GOIÁS / Relatório de Auditoria 851766 

RDC nº 001/2020 - Espaço 

de Convivência para atividades 

multiusuário FCT 

23070.014596

/2020-59 

14  OFÍCIO Nº 12150/2020/NAC3-GO/GOIÁS/CGU 
Recomendação ID 174987 / Relatório 

de Auditoria 201700939 

23070.033486

/2020-96 

15 
OFÍCIO Nº 12596/2020/NAC2-GO/GOIÁS/CGU 

/ Relatório de Auditoria 851766 

RDC nº 001/2020 - Espaço de 

Convivência para atividades 

multiusuário FCT 

23070.014596

/2020-59 

16 
Ofício nº13557/2020/NAC1-GO/GOIÁS/CGU 

 Processos de concessão de 

aposentadoria e pensão 

23070.036354

/2020-16 

17 OFÍCIO Nº 15674/2020/NAC1-GO/GOIÁS/CGU 
Processos de Admissão, 

Aposentadoria e Pensão 

23070.040950

/2020-09 

18 OFÍCIO Nº 15979/2020/NAC1-GO/GOIÁS/CGU Processos de Aposentadoria e Pensão. 
 23070.041634

/2020-46 

19 OFÍCIO Nº 19925/2020/NAC1-GO/GOIÁS/CGU 
Atos de aposentadoria com parecer 

pela LEGALIDADE 

23070.054033

/2020-01 

20 OFÍCIO Nº 19197/2020/NAC1-GO/GOIÁS/CGU Processos concessórios de Pensão 
23070.054033

/2020-01 

21 OFÍCIO Nº 20585/2020/NAC1-GO/GOIÁS/CGU 
Pagamentos de parcelas asseguradas 

judicialmente 

23070.054046

/2020-72 

 

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

AUDIN 

 Documento Assunto Processo 

1 
Ofício 0018/2020-

SecexEducação 
Indicadores TCU 

23070.001014

/2020-74 

2 
OFÍCIO 1746/2020-

TCU/Seproc  

Monitoramento instaurado para verificar o cumprimento 

das determinações expedidas pelo Acórdão 10.194/2018 - 

2aCamara 

23070.006378

/2020-41 

3 
Ofício 0094/2020-

SecexEducação 

Monitoramento Acórdão 899/2019-TCU-2ª Câmara - 

Informações adicionais 

23070.007687

/2019-02 

4 

 E-mail - Solicitação de envio 

de relatórios dos sistemas 

Monitor e e-AUD da CGU 

Solicitação de envio de relatórios dos sistemas Monitor e 

e-AUD da CGU 
e-mail 

5 Ofício 14823/2020-Seproc 
ACÓRDÃO Nº 3551/2020 - TCU - 1ª Câmara - 

Aposentadoria Valter Casseti  

23070.016647

/2020-87 

6 Ofício 21771/2020-Seproc 

Reexame interpostos por Maria Alves Queiroz dos Santos 

e Suzete Ludovico de Melo, contra o Acórdão 

8.808/2019-TCU-1ª Câmara que julgou ilegal e negou 

registro a pensões  

23070.022840

/2020-57 

7 
E-mail TCU Dispensa de 

Licitação 101/2020 

Aquisição de equipamentos de infraestrutura 

computacional e conectividade 
e-mail 
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 Documento Assunto Processo 

8 
Ofício 0163/2020-

SecexEducação 

finalizou a implantação da ferramenta Conecta-TCU em 

todas as Universidades federais 

23070.025597

/2020-29 

9 
Ofício 0234/2020-

SecexEducação 
TCE 

23070.026677

/2020-00   

10 Ofício 29183/2020-Seproc 
ACÓRDÃO Nº 1332/2020 – TCU – Plenário - serviços 

de transporte escolar 

23070.027610

/2020-84 

11 Ofício 0314/2020-SecexEduc  LAI 
 23070.030514

/2020-13 

12 Ofício 35684/2020-Seproc 

ACÓRDÃO Nº 6894/2020 – TCU – 2ª Câmara - Pedido 

de reexame (Aposentadoria) - Valderli Borges 

Nascimento (026.018.771-20); Zezuca Pereira da Silva 

(039.093.871-87) 

23070.031972

/2020-70 

13 Ofício 0382/2020-SecexEduc Convênios Fundação 
23070.032610

/2020-04 

14 Ofício 1338/2020-SEFIP Acórdão 5907/2020 – TCU – Primeira Câmara 
23070.033577

/2020-21 

15 
OFÍCIO 42324/2020-

TCU/Seproc 

Acórdão 7928/2020-TCU-Segunda Câmara - 

Monitoramento do Acórdão 899/2019 - 2ª Câmara 

23070.007687

/2019-02 

16 Ofício 50134/2020-Seproc  Notificação de acórdão 2175/2020-TCU-Plenário 
23070.042140

/2020-89 

17 
Ofício 596/2020-

TCU/SecexEducação 
Prorroga prazo Ofício 0314/2020-SecexEduc  

 23070.030514

/2020-13 

18 
Ofício 000.635/2020-

SECEXEDUCAÇÃO 
Divulgação de curso sobre TCE 

23070.042698

/2020-64 

19 
Ofício 000.713/2020-

SECEXEDUCAÇÃO 
Divulga Portal LAI 

 23070.030514

/2020-13 

20 
OFÍCIO 579702020-

TCUSeproc 

Acórdão 11530/2020-TCU-Primeira Câmara - 

Representação Guardiã 

23070.047271

/2020-52 

21 
Ofício 785/2020-

TCU/SecexEducação 
Acompanhamento (PAINT) e (RAINT) 

23070.047865

/2020-63  

22 
E-mail TCU PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 74/2020 
E-mail TCU PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2020 

 

23070.049454

/2020-11 

23 Ofício 0274/2020-TCU/Sefti Procedimentos de backup e restore 
23070.048976

/2020-97 

24 
Ofício 877/2020-

TCU/SecexEducação 

Modalidades de avenças entre as Universidades e as 

Fundações de Apoio 

23070.051761

/2020-53 

25 
Ofício-Circular de Requisição 

Fiscalis 2-145/2020 
Auditoria sobre indicadores de gestão e desempenho 

23070.053349

/2020-78  

26 
Ofício 1104/2020-

TCU/SecexEducação 
“Imóveis ociosos” 

23070.055641

/2020-25 

27 
OFÍCIO 66844/2020-

TCU/Seproc 

Esclarecer a situação do vínculo funcional da Sra. Cássia 

Cardoso de Carvalho Vasconcelos 

 

23070.055620

/2020-18 

28 
OFÍCIO 70523/2020-

TCU/Seproc 

Estratégias, planos e ações para a formação e 

qualificação dos cidadãos, frente às mudanças 

provocadas pela transformação digital. 

23070.058064

/2020-23 
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 Documento Assunto Processo 

29 
OFÍCIO 71296/2020-

TCU/Seproc 
Aposentadoria da servidora Marieta Cruz Dias Teixeira 

23070.058229

/2020-67 

30 
OFÍCIO 70874/2020-

TCU/Seproc 
Aposentadoria da servidora Marieta Cruz Dias Teixeira 

23070.058229

/2020-67 

 

 

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; 

 

 Em 2020 não houve trabalhos realizados sem previsão no PAINT. 

 

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 5 -Recomendações Emitidas, Implementadas, Finalizadas e Não Implementadas 

- Relatórios 2019 
Situação Total de Recomendações % 

Atendida 38 40,86% 

Atendida Parcialmente 9 9,68% 

Cancelada 9 9,68% 

Não atendida 37 39,78% 

Total Geral 93 100,00% 

 

Quadro 6 - Recomendações Emitidas, Implementadas, Finalizadas e Não 

Implementadas - Relatórios 2020 
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Situação Total de recomendações % 

Assunção de risco pelo gestor 1 3,57% 

Atendida 8 28,57% 

Atendida Parcialmente 3 10,71% 

Cancelada 6 21,43% 

Dentro do prazo 3 10,71% 

Não atendida 7 25,00% 

Total Geral 28 100,00% 

 

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; 

 

No ano de 2020, em virtude do estado de emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus (COVID-19), foi necessário repensar todas as 

atividades planejadas para o exercício tendo em vista que tivemos que nos adaptar ao trabalho 

remoto, a execução dos trabalhos à distância e a maior morosidade nas respostas dos gestores 

tendo em vista que todos tiveram que passar por adaptações e reformulações de suas 

atividades. Apesar desta situação, a AUDIN conseguiu cumprir com a maior parte das 

atividades planejadas, conforme foi demostrado no Tópico 3. 

Além disso, seguindo o que preconiza a Instrução Normativa Conjunta Nº 1, de 10 de 

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

Poder Executivo Federal, o Manual de Orientações Técnicas da Atividade de 

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

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

sugeriu que a UFG e a Auditoria Interna avancem no gerenciamento dos riscos da Instituição, 

foi decidido que a AUDIN desenvolverá uma nova metodologia de avaliação de riscos no 

próximo exercício, baseada na metodologia utilizada na UFPEL e UNIPAMPA. 
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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; 

 

Quadro 7 – Capacitações Realizadas 

Servidor Capacitado Tema 
Carga 

Horária 

Carmen Thereza Pietsch 

Cunha Mendonça 

Introdução à Gestão de Processos 20 h 

Técnicas de Auditoria Interna Governamental 40 h 

Processo de Supervisão Técnica das UAIG no e-Aud 2h30min 

Daniela Vieira de Oliveira 

Contabilização de Benefícios 10 h 

IA-CM: Modelo de Capacidade de Auditoria Interna 16 h 

Auditoria Baseada em Risco - Etapa I: Segurança em Auditoria 25 h 

Auditoria Baseada em Risco - Etapa II: Risco em Auditoria 25 h 

Controles Institucional e Social dos Gastos Públicos 30 h 

Controles na Administração Pública 30 h 

Fiscalização de Projetos e Obras de Engenharia 40 h 

Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos 40 h 

CONECTA-TCU: Aproximando o TCU e a Administração 

Pública - Universidades Federais 
2 h 

Lançamento do Novo Manual de Auditoria Operacional do TCU 1h 30 min 

Webinário - Orientações Sobre Instauração de Tomada de 

Contas Especial 
1h 30 min 

Márcya Cristina Gomes de 

Oliveira 

Atividade Correcional 25 h 

Gestão Estratégica com Foco na Administração Pública 40h 

 

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 analisar o nível de maturação dos processos de governança da UFG, a AUDIN 

partiu do questionário aplicado no Levantamento Integrado de Governança Organizacional 

Pública em 2018 do TCU e das respostas informadas pela instituição e buscou avaliar quais 



 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

AUDITORIA INTERNA 

 

 

 

Página 12 de 24 

 

foram os avanços alcançados nos pontos de governança em estágio inicial. Uma primeira 

análise foi feita no início de 2020 e está consolidada no relatório 20200002. Foi constatado, com 

base no posicionamento dos gestores, que, 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). 

 O início de 2021, dando continuidade ao monitoramento, a Audin buscou junto aos 

gestores informações acerca destes 35 pontos em que a UFG ainda não apresentava avanços. 

Foi verificado que não houve mudança ou evolução na situação dos mecanismos de 

governança atualmente adotados pela UFG, com relação ao levantamento e monitoramento 

realizado em 2020 pela AUDIN. 

 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. 

 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; 
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 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 2020. Os Benefícios Não Financeiros (BNF) estão 

relacionados nos Anexos I e II. 

 

10. PROGRAMA DE GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE 

 

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 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 

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 em 2019, com início de vigência previsto 

para 2020, estruturando-o em avaliações internas e externas, cada uma com periodicidade e 

objetivos distintos. 

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

auto avaliações) e externas, estabeleceu-se a seguinte periodicidade: 
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Quadro 8 – Frequência das Avaliações 
AVALIAÇÕES 

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 

Auto avaliação 

Auto avaliação 

Previsto inicialmente para ser realizada em 2020 no 

entanto o Módulo de Avaliação IA-CM no Sistema e-

Aud somente foi disponibilizado ao final de 2020. 

Avaliações Externas Uma vez a cada cinco anos, no mínimo 

 

 Quanto aos resultados das avaliações previstas no PGMQ o retorno obtido foi: 

 

Quadro 9 - Resultado das Avaliações 
Avaliações Internas 

Monitoramento contínuo 

Planejamento e supervisão 

dos trabalhos 

Esta etapa já integrava o procedimento de execução das atividades da 

AUDIN/UFG antes da criação do PGMQ. 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. 

Revisão de documentos, 

de papéis de trabalho e de 

relatórios de auditoria 

Esta etapa já integrava o procedimento de execução das atividades da 

AUDIN/UFG antes da criação do PGMQ. 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. 

Utilização de indicadores 

de desempenho 
Resultado constante do Anexo III. 

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. Como resultado elaborou-se a Matriz SWOT constante do 

Quadro 10. 

Avaliação realizada pelos 

auditores 

Esta etapa não integrava o procedimento de execução das atividades da AUDIN 

antes da criação do PGMQ. Como resultado, a metodologia adotada foi a 

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. 
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Feedback de gestores e de 

partes interessadas 

Esta etapa não integrava o procedimento de execução das atividades da AUDIN 

antes da criação do PGMQ. Como resultado a metodologia adotada foi a 

aplicação de questionário à equipe da unidade auditada ao final de cada 

trabalho de auditoria. 

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. 

Auto avaliação 

Auto avaliação 

Previsto inicialmente para ser realizada em 2020 no entanto o Módulo de 

Avaliação IA-CM no Sistema e-Aud somente foi disponibilizado ao final de 

2020. 

Avaliações Externas 

Avaliações Externas Ainda não foi realizada avaliação externa. 

 

 Conforme mencionado no Quadro 9 - Resultado das Avaliações, linha que fala da 

Identificação de pontos fracos bem como os planos de ação, a Auditoria Interna elaborou sua 

Matriz SWOT: 

 

Quadro 10 - 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 

Deficiência de mapeamento 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: 

a) Reelaboração do Regimento Interno da AUDIN/UFG; 
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b) Elaboração de Matriz de Análise de Processos Críticos – MAPC para orientar a 

seleção de trabalhos a serem executados nos anos seguintes; 

c) Direcionamento de capacitações a fim de suprir as necessidades relacionadas às áreas 

selecionadas para Trabalhos de Auditoria. 

 Por fim, da análise realizada depreende-se que a implementação do PGMQ na 

AUDIN/UFG tem alcançado o objetivo proposto. Os resultados colhidos têm fornecido 

subsídios relevantes que permitem avaliar a qualidade e estimular a melhoria contínua dos 

trabalhos. Os dados e informações coletadas têm orientado a seleção das ações para melhoria 

da atividade de auditoria interna, bem como contribuído para o reconhecimento das 

necessidades não apenas da AUDIN/UFG, mas da Instituição em si. 

 

11.  DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 Neste relatório foram apresentados os resultados dos trabalhos de Auditoria Interna 

realizados no exercício de 2020 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, 30 de março de 2021. 
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ANEXO I – CONTABILIZAÇÃO DE BENEFÍCIOS - 2020 

 

RA 

Nº 
PROCESSO RECOMENDAÇÕES 

TIPO 

(BNF 

ou BF) 

CLASSE DE BNF 

EM FUNÇÃO DA 

DIMENSÃO 

CLASSE DE BNF EM 

FUNÇÃO DA 

REPERCUSSÃO 

2019

0002 

Retribuição por 

Titulação 

23070.017704/2019-10 

RECOMENDAÇÃO 01: Que se adeque o fluxo dos processos de concessão de RT e RSC a 

fim de que atendam ao procedimento previsto nas Resoluções CONSUNI 18/2017 e 04/2018, 

com a manifestação/decisão do reitor. Em caso de delegação de competência à DAP que seja 

emitida Portaria expressa autorizando a expedição de atos de concessão e RT e RSC. 

BNF 
Missão, Visão e/ou 

Resultado (área fim) 

Estratégica (debatido pela 

alta administração - afeta 

toda a UFG) 

2019

0002 

Retribuição por 

Titulação 

23070.017704/2019-10 

RECOMENDAÇÃO 02: Que seja revisto o processo 23070.016145/2018-31, haja vista a 

inobservância do rito estabelecido na Resolução CONSUNI 18/2017 (arts. 66, 67 e 68) e a 

ausências dos documentos previstos na mesma. Que seja apurada a regularidade da concessão 

da Retribuição por Titulação, caso entenda-se pela irregularidade, que sejam adotadas as 

providências cabíveis. 

BNF 

Pessoas, 

Infraestrutura e/ou 

Processos Internos 

(área meio) 

Tático-Operacional 

(atividades 

internas/operacionais - afeta 

apenas a unidade auditada) 

2019

0010 

Auxílio financeiro ao 

estudante 

23070.036684/2019-78 

RECOMENDAÇÃO 06: Que nos editais futuros não constem conceitos abstratos ou de 

definição imprecisa quando da fixação das hipóteses de desligamento do beneficiário do 

programa, dificultando a análise no caso concreto de cada beneficiário. 

BNF 
Missão, Visão e/ou 

Resultado (área fim) 

Estratégica (debatido pela 

alta administração - afeta 

toda a UFG) 

2019

0012 

Auxílio Financeiro ao 

Pesquisador 

23070.037529/2019-79 

RECOMENDAÇÃO 02: Recomenda-se que faça-se um fluxograma que explicite desde o 

início do cadastramento do projeto (seja de ensino, de pesquisa, de desenvolvimento 

tecnológico e inovação, e de extensão e cultura), até a aprovação das bolsas pela Proad, para 

cada caso de projeto, e publique-se nas páginas que se entendam necessárias, no intuito de dar 

transparência e facilidade para os interessados. 

BNF 
Missão, Visão e/ou 

Resultado (área fim) 

Estratégica (debatido pela 

alta administração - afeta 

toda a UFG) 

2019

0007 

Locação de mão de 

obra 

23070.030249/2019-30 

RECOMENDAÇÃO 02: Enquadrar as categorias profissionais que serão empregadas no 

serviço dentro da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), de modo que As 

nomenclaturas coincidam e o código esteja expresso no Termo de Referência. 

BNF 

Pessoas, 

Infraestrutura e/ou 

Processos Internos 

(área meio) 

Tático-Operacional 

(atividades 

internas/operacionais - afeta 

apenas a unidade auditada) 

2019

0004 

Monitoramento CGU 

23070.048833/2019-41 

RECOMENDAÇÃO 01.3: Recomendamos ao Gabinete da Reitoria que providencie a 

manifestação imediata às recomendações que se encontram aguardando providências do 

gestor e com prazo expirado buscando não extrapolar o prazo definido no Acórdão 899/2018 

para o exame e posicionamento evitando a aplicação de sansões pelo TCU. 

BNF 

Pessoas, 

Infraestrutura e/ou 

Processos Internos 

(área meio) 

Estratégica (debatido pela 

alta administração - afeta 

toda a UFG) 

2019

0007 

Locação de mão de 

obra 

RECOMENDAÇÃO 10: Que seja elaborada pelo fiscal, mês a mês, planilha resumo ou de 

check list que expresse a apuração sobre cada documento alvo da fiscalização. Para auxiliar 
BNF 

Pessoas, 

Infraestrutura e/ou 

Tático-Operacional 

(atividades 
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RA 

Nº 
PROCESSO RECOMENDAÇÕES 

TIPO 

(BNF 

ou BF) 

CLASSE DE BNF 

EM FUNÇÃO DA 

DIMENSÃO 

CLASSE DE BNF EM 

FUNÇÃO DA 

REPERCUSSÃO 

23070.030249/2019-30 na elaboração dessa planilha/check list sugere-se consulta aos Subanexos do Manual de 

Gestão e de Fiscalização de Contratos de Serviços Terceirizados da Enap 

(https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/3130/1/manual_de_gest%c3%a3o_terceirizados_d

a_enap.pdf). 

Processos Internos 

(área meio) 

internas/operacionais - afeta 

apenas a unidade auditada) 

2019

0007 

Locação de mão de 

obra 

23070.030249/2019-30 

RECOMENDAÇÃO 03.1: Verificar se existe o direcionamento para a contratação de pessoas 

para trabalhar nas empresas contratadas, bem como se há o desvio de funções dos 

trabalhadores da contratada mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas 

previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador 

foi contratado. 

BNF 

Pessoas, 

Infraestrutura e/ou 

Processos Internos 

(área meio) 

Estratégica (debatido pela 

alta administração - afeta 

toda a UFG) 

2019

0008 

Despesas de exercícios 

anteriores 

23070.031586/2019-44 

RECOMENDAÇÃO 02: Recomendamos que o departamento responsável cumpra a 

Recomendação em destaque, e justifique adequadamente, com as particularidades que cada 

caso requer, a inscrição da dívida em despesa de exercício anterior, lembrando que esta deve 

ser para casos excepcionais, e que a regra é a da anualidade orçamentária. 

BNF 

Pessoas, 

Infraestrutura e/ou 

Processos Internos 

(área meio) 

Tático-Operacional 

(atividades 

internas/operacionais - afeta 

apenas a unidade auditada) 

2019

0008 

Despesas de exercícios 

anteriores 

23070.031586/2019-44 

RECOMENDAÇÃO 01: Recomendamos que o Departamento de Finanças e Contabilidade 

adote procedimentos formais com instruções específicas, sobre documentação necessária, e 

análise de documentos, regulamentando internamente os casos de Despesas de Exercícios 

Anteriores, com o fim de atingir grau de segurança razoável, para um adequado controle 

interno relacionado ao tema. 

BNF 

Pessoas, 

Infraestrutura e/ou 

Processos Internos 

(área meio) 

Estratégica (debatido pela 

alta administração - afeta 

toda a UFG) 

2019

0008 

Despesas de exercícios 

anteriores 

23070.031586/2019-44 

RECOMENDAÇÃO 04: Recomendamos que o departamento responsável crie um sistema 

confiável de organização cronológica dos pagamentos para evitar o descumprimento da 

normativa que regulamenta a questão. 

BNF 

Pessoas, 

Infraestrutura e/ou 

Processos Internos 

(área meio) 

Tático-Operacional 

(atividades 

internas/operacionais - afeta 

apenas a unidade auditada) 

2019

0008 

Despesas de exercícios 

anteriores 

23070.031586/2019-44 

RECOMENDAÇÃO 05: Recomendamos que se crie fluxo de procedimentos para processos 

de contratação de serviços de hotelaria, com o fim de adotar um adequado controle interno 

para essa atividade, e, assim, evitar prejuízos financeiros desnecessários para esta 

Universidade. 

BNF 

Pessoas, 

Infraestrutura e/ou 

Processos Internos 

(área meio) 

Tático-Operacional 

(atividades 

internas/operacionais - afeta 

apenas a unidade auditada) 

2019

0009 

Contratação de PJ – 

Augustos 

23070.036530/2019-86 

RECOMENDAÇÃO 02: Que sejam anexadas aos processos todas as solicitações formais 

encaminhadas aos fornecedores para apresentação de cotações. 
BNF 

Pessoas, 

Infraestrutura e/ou 

Processos Internos 

(área meio) 

Tático-Operacional 

(atividades 

internas/operacionais - afeta 

apenas a unidade auditada) 
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RA 

Nº 
PROCESSO RECOMENDAÇÕES 

TIPO 

(BNF 

ou BF) 

CLASSE DE BNF 

EM FUNÇÃO DA 

DIMENSÃO 

CLASSE DE BNF EM 

FUNÇÃO DA 

REPERCUSSÃO 

2019

0009 

Contratação de PJ – 

Augustos 

23070.036530/2019-86 

RECOMENDAÇÃO 04: Que se exija, em todos os processos, documentação mínima apta a 

comprovar o período de realização do evento do qual o convidado participará. 
BNF 

Pessoas, 

Infraestrutura e/ou 

Processos Internos 

(área meio) 

Tático-Operacional 

(atividades 

internas/operacionais - afeta 

apenas a unidade auditada) 

2019

0009 

Contratação de PJ – 

Augustos 

23070.036530/2019-86 

RECOMENDAÇÃO 06: Que em todos os processos de pagamento seja realizada consulta ao 

sistema SCDP a fim de averiguar se houve emissão concomitante de diárias por esse sistema e 

a utilização do serviço de hospedagem por meio do Sistema de Registro de Preços. Em caso 

positivo, que tal fato seja formalmente comunicado ao Setor de Diárias e Passagens da UFG e 

registrado no processo. 

BNF 

Pessoas, 

Infraestrutura e/ou 

Processos Internos 

(área meio) 

Tático-Operacional 

(atividades 

internas/operacionais - afeta 

apenas a unidade auditada) 

2019

0008 

Despesas de exercícios 

anteriores 

23070.031586/2019-44 

RECOMENDAÇÃO 03: Recomendamos que a gestão orçamentária planeje de forma 

adequada as contratações realizadas pela UFG de forma que as despesas sejam empenhadas 

dentro do exercício a que elas se referem. 

BNF 

Pessoas, 

Infraestrutura e/ou 

Processos Internos 

(área meio) 

Estratégica (debatido pela 

alta administração - afeta 

toda a UFG) 

2019

0010 

Auxílio financeiro ao 

estudante 

23070.036684/2019-78 

RECOMENDAÇÃO 08: Que verifique se o link de publicação dos resultados dos editais está 

ativo e com o redirecionamento correto. 
BNF 

Missão, Visão e/ou 

Resultado (área fim) 

Tático-Operacional 

(atividades 

internas/operacionais - afeta 

apenas a unidade auditada) 

2019

0010 

Auxílio financeiro ao 

estudante 

23070.036684/2019-78 

RECOMENDAÇÃO 09: Que os estudantes a serem contemplados com a renovação de 

benefícios regidos por editais pretéritos ratifiquem ou retifiquem suas informações, a fim de 

comprovar que atendem as exigências atuais do edital de renovação. 

BNF 
Missão, Visão e/ou 

Resultado (área fim) 

Tático-Operacional 

(atividades 

internas/operacionais - afeta 

apenas a unidade auditada) 

2019

0013 

Diárias 

23070.045783/2019-41 

RECOMENDAÇÃO 02: Que seja reformulado o Termo de Renúncia de Diárias a fim de 

constar, expressamente, a quantidade de diárias renunciadas e quantas serão pagas. 
BNF 

Pessoas, 

Infraestrutura e/ou 

Processos Internos 

(área meio) 

Estratégica (debatido pela 

alta administração - afeta 

toda a UFG) 

2019

0013 

Diárias 

23070.045783/2019-41 

RECOMENDAÇÃO 05: Que seja analisada a minuta de Instrução Normativa Interna 

encaminhada à PROAD a fim de promover a regulamentação do tema no âmbito interno da 

UFG. 

BNF 

Pessoas, 

Infraestrutura e/ou 

Processos Internos 

(área meio) 

Estratégica (debatido pela 

alta administração - afeta 

toda a UFG) 
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RA 

Nº 
PROCESSO RECOMENDAÇÕES 

TIPO 

(BNF 

ou BF) 

CLASSE DE BNF 

EM FUNÇÃO DA 

DIMENSÃO 

CLASSE DE BNF EM 

FUNÇÃO DA 

REPERCUSSÃO 

2019

0012 

Auxílio Financeiro ao 

Pesquisador 

23070.037529/2019-79 

RECOMENDAÇÃO 03: Recomenda-se que sejam corrigidos os projetos de pesquisa 

cadastrados nestes dois processos mencionados, e que esse requisito seja melhor observado 

em todos os processos de auxílio financeiro. 

BNF Missão, Visão e/ou 

Resultado (área fim) 

Tático-Operacional 

(atividades 

internas/operacionais - afeta 

apenas a unidade auditada) 

2019

0012 

Auxílio Financeiro ao 

Pesquisador 

23070.037529/2019-79 

RECOMENDAÇÃO 06: Verificar e corrigir a incoerência, pois, caso se trate de projeto 

institucional, este deve ser aprovado pelo Consuni. 
BNF 

Missão, Visão e/ou 

Resultado (área fim) 

Tático-Operacional 

(atividades 

internas/operacionais - afeta 

apenas a unidade auditada) 

2019

0013 

Diárias 

23070.045783/2019-41 

RECOMENDAÇÃO 01.1: Que as autorizações para afastamento do país sejam concedidas 

pelo período estritamente necessário à participação no evento (incluindo ida e volta). 
BNF 

Pessoas, 

Infraestrutura e/ou 

Processos Internos 

(área meio) 

Tático-Operacional 

(atividades 

internas/operacionais - afeta 

apenas a unidade auditada) 

2019

0013 

Diárias 

23070.045783/2019-41 

RECOMENDAÇÃO 06: Que se desenvolva um formulário padronizado para solicitação de 

diárias e passagens, onde se exija a informação de todos os itens listados no art. 9º da Portaria 

403/2009 do MEC. 

BNF 

Pessoas, 

Infraestrutura e/ou 

Processos Internos 

(área meio) 

Estratégica (debatido pela 

alta administração - afeta 

toda a UFG) 

2019

0013 

Diárias 

23070.045783/2019-41 

RECOMENDAÇÃO 03: Que não sejam aprovadas solicitações quando se constatar 

divergências nas informações prestadas com os dados da viagem, tais como quantidade de 

diárias a serem pagas, data de embarque e retorno, duração dos eventos etc. 

BNF 

Pessoas, 

Infraestrutura e/ou 

Processos Internos 

(área meio) 

Tático-Operacional 

(atividades 

internas/operacionais - afeta 

apenas a unidade auditada) 

2019

0013 

Diárias 

23070.045783/2019-41 
RECOMENDAÇÃO 04: Que o cálculo de diárias seja realizado conforme dispõe a norma. BNF 

Pessoas, 

Infraestrutura e/ou 

Processos Internos 

(área meio) 

Tático-Operacional 

(atividades 

internas/operacionais - afeta 

apenas a unidade auditada) 

2020

0001 

Vencimentos e 

Vantagens 

23070.009918/2020-48 

RECOMENDAÇÃO 01: Recomenda-se a elaboração de normativos que regulamentem e 

orientem os requerentes sobre procedimentos, documentação necessária e demais 

especificidades que envolvam o pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores com 

Pessoal. 

BNF 

Pessoas, 

Infraestrutura e/ou 

Processos Internos 

(área meio) 

Estratégica (debatido pela 

alta administração - afeta 

toda a UFG) 

2020

0001 

Vencimentos e 

Vantagens 

RECOMENDAÇÃO 02: Recomenda-se o cumprimento das exigências legais, de forma que 

todos os documentos elencados pelo art. 4º da Portaria Conjunta SEGEP/SOF/MP nº 2, de 30 
BNF 

Pessoas, 

Infraestrutura e/ou 

Estratégica (debatido pela 

alta administração - afeta 
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RA 

Nº 
PROCESSO RECOMENDAÇÕES 

TIPO 

(BNF 

ou BF) 

CLASSE DE BNF 

EM FUNÇÃO DA 

DIMENSÃO 

CLASSE DE BNF EM 

FUNÇÃO DA 

REPERCUSSÃO 

23070.009918/2020-48 de novembro de 2012 estejam presentes na formalização dos processos de pagamento de 

Despesas de Exercícios Anteriores com Pessoal. 

Processos Internos 

(área meio) 

toda a UFG) 

2019

0007 

Locação de mão de 

obra 

23070.030249/2019-30 

RECOMENDAÇÃO 01.1: Que as contratações da UFG sejam realizadas observando-se as 

fases prescritas pela IN 05/2017 (Planejamento da Contratação; Seleção do Fornecedor; e 

Gestão do Contrato.) 

BNF 

Pessoas, 

Infraestrutura e/ou 

Processos Internos 

(área meio) 

Estratégica (debatido pela 

alta administração - afeta 

toda a UFG) 

2020

0001 

Vencimentos e 

Vantagens 

23070.009918/2020-48 

RECOMENDAÇÃO 04: Recomenda-se ao gestor que apure a regularidade dos cálculos 

realizados no âmbito do processo 23070.011656/2018-67, adotando as providências cabíveis 

caso constatada a ocorrência de irregularidade. 

BNF 

Pessoas, 

Infraestrutura e/ou 

Processos Internos 

(área meio) 

Tático-Operacional 

(atividades 

internas/operacionais - afeta 

apenas a unidade auditada) 

2020

0003 

Fornecimento de 

Alimentação 

23070.005383/2020-36 

RECOMENDAÇÃO Nº 01: Recomenda-se a não prorrogação do Contrato nº 49/2017, tendo 

em vista que a empresa não tem cumprido suas obrigações contratuais. 
BNF 

Pessoas, 

Infraestrutura e/ou 

Processos Internos 

(área meio) 

Estratégica (debatido pela 

alta administração - afeta 

toda a UFG) 

2020

0003 

Fornecimento de 

Alimentação 

23070.005383/2020-36 

RECOMENDAÇÃO Nº 05: Recomenda-se a regularização imediata desta situação com a 

notificação da empresa para prestar a garantia contratual devida. 
BNF 

Pessoas, 

Infraestrutura e/ou 

Processos Internos 

(área meio) 

Tático-Operacional 

(atividades 

internas/operacionais - afeta 

apenas a unidade auditada) 

2020

0004 

Pagamento de Auxílio 

ao Pesquisdor  

23070.025665/2020-50 

RECOMENDAÇÃO 01: Recomenda-se a adoção de procedimentos de controle interno a fim 

de apurar o total gasto e quanto a UFJ ainda dispõe para custear os pedidos de reembolso, de 

forma que este dado conste nos futuros processos e subsidie o deferimento ou o indeferimento 

da solicitação, bem como evite a extrapolação do limite estipulado em edital. 

BNF 
Missão, Visão e/ou 

Resultado (área fim) 

Tático-Operacional 

(atividades 

internas/operacionais - afeta 

apenas a unidade auditada) 

2020

0004 

Pagamento de Auxílio 

ao Pesquisdor  

23070.025665/2020-50 

RECOMENDAÇÃO 02: Recomenda-se a adoção de procedimentos de controle interno a fim 

de apurar se há pedidos realizados pelo(a) mesmo(a) docente em processos distintos, de forma 

que não sejam concedidos reembolsos em desacordo com o disposto no item 3.1, “e”, do 

Edital PRPI 004/2020. 

BNF 
Missão, Visão e/ou 

Resultado (área fim) 

Tático-Operacional 

(atividades 

internas/operacionais - afeta 

apenas a unidade auditada) 

2020

0009 

Diárias no País - 

23070.045603/2020-68 

RECOMENDAÇÃO 05 : Recomendamos seja revista a diária paga na data do retorno na 

proporção de 100% e, caso seja constatado pagamento indevido que se providencie o 

ressarcimento ao erário pelo proposto. 

BNF 

Pessoas, 

Infraestrutura e/ou 

Processos Internos 

(área meio) 

Tático-Operacional 

(atividades 

internas/operacionais - afeta 

apenas a unidade auditada) 
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ANEXO II – QUANTITATIVO DE BENEFÍCIOS – 2020 

 

Total de Recomendações com Benefícios Não Financeiros apurados em 2020 e contabilizados em 

2021 

Dimensão 

Missão, Visão e/ou Resultado 
Pessoas, Infraestrutura e/ou Processos 

Internos 

Repercussão Repercussão 

Transversal Estratégica  
Tático-

Operacional 
Transversal Estratégica  

Tático-

Operacional 

Classe 

Medida de aperfeiçoamento da prestação de serviços públicos 0 0 0 0 2 0 

Medida de aperfeiçoamento  da transparência 0 1 1 0   1 

Medida de aperfeiçoamento  do controle social 0 0 0 0 0 0 

Medida de promoção de sustentabilidade ambiental  0 0 0 0 0 0 

Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles 

internos 
0 0 2 0 9 7 

Outra medida estruturante de aperfeiçoamento dos programas/processos 0 2 3 0 0 7 

Condenação criminal 0 0 0 0 0 0 

Declaração de inidoneidade 0 0 0 0 0 0 

Demissão, cassação ou destituição 0 0 0 0 0 0 

Outras decisões civis e medidas administrativas ou correcionais 0 0 0 0 0 0 

Total por Repercussão 0 3 6 0 11 15 

Total por Dimensão 9 26 

Total de BNF 35 
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Anexo III - Indicadores Gerenciais da Auditoria Interna da UFG – 2020 

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 2020* 

66 dias corridos 

48 dias úteis 

HH médio das auditorias HH Utilizado / Auditorias Realizadas HH médio alocado aos trabalhos de auditoria em 2020 3 Hh 

Eficácia das recomendações 
Recomendações Atendidas / Recomendações 

Emitidas 

Percentual de recomendações emitidas efetivamente implementadas 

pela gestão em 2020 
28,57% 

Benefícios financeiros 
Benefícios Financeiros / Total de Recomendações 

Atendidas 

Percentual de Recomendações Atendidas em que houve benefícios 

financeiros contabilizados em 2021 
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 2021 
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 2021 
0% 

Benefícios não-financeiros 
Benefícios não-financeiros / Total de 

Recomendações Atendidas 

Percentual de Recomendações Atendidas em que houve benefícios 

não financeiros contabilizados em 2021 
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 contabilizados em 2021 

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 contabilizados em 2021 

9% 

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 2021 

17% 

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 2021 

0% 

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 2021 

31% 

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 2021 

43% 

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


