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Natureza da Auditoria : Monitoramento 

Período de abrangência : 14/03 a 14/04/2022 

Responsável : Carmen Thereza Pietsch Cunha Mendonça 

Relatório nº : 20220001 

Objeto : Monitoramento do cumprimento do Acórdão 

484/2021-TCU-Plenário 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objeto a análise do monitoramento das determinações e 

recomendações contidas no Acórdão 484/2021-TCU-Plenário que teve como objetivo avaliar a 

implementação do processo eletrônico nas Instituições Federais de Ensino (IFEs) vinculadas ao 

Ministério da Educação, incluindo na Universidade Federal de Goiás (UFG), conforme previsão do 

item 3.2 do PAINT 2022.  

Para dar ciência à UFG do conteúdo do acórdão, o Tribunal de Contas da União - TCU 

enviou dois ofícios à instituição, Ofício-circular 1/2021-TCU/SecexEducação, de 15/06/2021, e 

Ofício-circular 2/2021-TCU/SecexEducação, de 15/06/2021, solicitando providências referentes ao 

assunto da alta gestão, bem como o acompanhamento dessas ações pela Auditoria Interna. 

Este relatório foi realizado, no período de 14/03 a 14/04 de 2022, em estrita observância 

às normas de auditoria aplicáveis ao serviço público federal.  

 

 

1.1. OBJETIVO 

Foi solicitado pelo Ofício-Circular 1/2021-TCU/SecexEducação que a gestão da UFG 

adotasse algumas medidas para o cumprimento do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário, e pelo Ofício-

Circular 2/2021-TCU/SecexEducação, que a Auditoria Interna acompanhasse o cumprimento dessas 

providências, e realizasse outras, com o objetivo de avaliar a implementação do processo eletrônico 

na instituição. Assim, este relatório tem o objetivo de verificar o atendimento das determinações e 

recomendações contidas no Acórdão e reforçadas nos dois ofícios.  
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1.2. ESCOPO 

O escopo desta auditoria é a análise do cumprimento das solicitações contidas no 

Acórdão 484/2021-TCU-Plenário e nos dois ofícios enviados pelo TCU relativos à implementação 

do processo eletrônico na UFG. Neste trabalho foram analisados os processos nº 

23070.030965/2021-31, 23070.058790/2021-27 e 23070.037771/2021-67, que acompanham o 

cumprimento das determinações do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário.  

Os processos 23070.030965/2021-31, e 23070.058790/2021-27 foram gerados para o 

registro das diligências da gestão da UFG, e são relativos ao cumprimento do Ofício 1/2021-

TCU/SecexEducação. Já o processo nº 23070.037771/2021-67 é o que adota as providências 

endereçadas à Audin, e se relaciona com o Ofício 2/2021-TCU/SecexEducação. 

 

 

1.3. QUESTÕES DE AUDITORIA 

Para alcançar o objetivo proposto, buscou-se responder a seguinte questão de auditoria: 

1. A UFG implementou meio eletrônico para a realização de processo administrativo, 

de modo que os autos sejam autuados em formato digital? 

2. É possível a consulta pública do inteiro teor dos documentos e processos eletrônicos 

administrativos mediante ferramenta de transparência ativa - Pesquisa Pública? 

 

 

1.4. METODOLOGIA 

Durante a realização dos trabalhos foram executadas as seguintes ações de auditoria: 

análise das informações disponíveis nos processos eletrônicos citados, e solicitação de informações 

acerca da situação da implementação das recomendações aos responsáveis. 

 

 

 

1.5. BASE LEGAL 

Acórdão 484/2021-TCU-Plenário 
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2. RESULTADOS DOS EXAMES  

 

Para iniciar a contextualização deste Relatório, faz-se necessário analisar a 

fundamentação legal deste relatório. O Acórdão 484/2021-TCU-Plenário é o resultado de uma 

auditoria do TCU que teve o objetivo de avaliar a implementação do processo eletrônico nas 110 

Instituições Federais de Ensino (IFEs) vinculadas ao Ministério da Educação. Ele é basicamente 

dividido em duas partes, onde a primeira contém as determinações, com maior grau de 

imperatividade, e a segunda, as recomendações, devendo ser executadas também.  

São as determinações impostas pelo Acórdão: 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, 

ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. determinar, com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU, às Instituições Federais 

de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação (IFEs/MEC) que: 

9.1.1. implementem meio eletrônico para a realização de processo administrativo, de modo 

que os novos autos sejam autuados em formato digital, nos termos do Decreto 8.539/2015 e 

da Portaria-MEC 1.042/2015; 

9.1.2. independentemente da plataforma utilizada, adotem as providências para que seja 

possível a consulta pública do inteiro teor dos documentos e processos eletrônicos 

administrativos, mediante versão ou módulo que no Sistema Eletrônico de Informações 

(SEI) corresponde à Pesquisa Pública (transparência ativa do “módulo CADE”), 

independentemente de cadastro, autorização ou utilização de login e senha pelo usuário, 

observada a classificação de informações sob restrição de acesso nos termos da Lei 

12.527/2011 e do Decreto 7.724/2012; 

9.1.3. como regra, classifiquem os documentos e processos administrativos como públicos, 

excepcionando-se a classificação em outros graus de sigilo nos termos da Lei 12.527/2011 

e do Decreto 7.724/2012; 

9.1.4. no prazo de 120 dias, elaborem plano de ação que preferencialmente seja 

disponibilizado em processo eletrônico para o qual se concederá acesso ao TCU, indicando 

de forma sintética as ações, seus responsáveis e os prazos previstos para a efetiva adoção 

das medidas contidas nos itens acima; 

 

Quanto às recomendações, o tribunal dispõe: 

9.2. recomendar, com fundamento no art. 250, inciso III, do RI/TCU, às Instituições 

Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação (IFEs/MEC) que: 

9.2.1. priorizem na implementação dos processos eletrônicos os seguintes macroprocessos: 

dispensas e inexigibilidades; projetos com fundações de apoio, em suas diferentes fases; 

licitações em geral; adesões a atas de registro de preços; contratos e fiscalizações da 

execução contratual; estudos, concessões e controles de jornada flexibilizada; concessões, 

pagamentos e controles de bolsas, auxílios e outras retribuições pecuniárias; gestão do 

patrimônio imobiliário; atendimento de demandas de órgãos de controle; 

9.2.2. disponibilizem em destaque nos seus portais da internet, na página inicial ou na 

própria de transparência, botão específico da funcionalidade de Pesquisa Pública das 
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ferramentas de processo eletrônico, a exemplo do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Ceará (https://ifce.edu.br/ e https://ifce.edu.br/sei); 

9.2.3. configurem e parametrizem os sistemas de processo eletrônico em uso para que o 

default de classificação dos documentos e processos administrativos e a consequente 

disponibilização nas plataformas permita a transparência ativa, consoante a Lei 

12.527/2011 e o Decreto 7.724/2012; 

9.2.4. estabeleçam nos normativos internos que dispõem sobre o uso do meio eletrônico 

para a gestão de documentos e processos os requisitos arquivísticos, de segurança, de 

protocolo e de transparência verificados nesta auditoria; 

9.2.5. no âmbito do fluxo de trabalho de suas instâncias internas de controle e governança, 

como Procuradorias Federais, Unidades de Auditoria Interna, Conselhos Superiores, 

Comitês de Integridade e Gestão de Riscos e outros, verifiquem e consignem nos autos 

acerca da utilização de processos em meio eletrônico e de módulo de Pesquisa Pública, de 

modo a constantemente induzir a utilização dessas ferramentas para a boa gestão 

pública; 

9.2.6. relativamente às instituições que utilizam outras plataformas, a exemplo do SIPAC e 

SUAP, que avaliem de forma criteriosa a pertinência de migrar-se para o Sistema Eletrônico 

de Informações (SEI), levando em conta suas estratégias internas, o cenário atual e futuro 

quanto à disponibilização de recursos para o desenvolvimento de tecnologias e a adoção do 

SEI como sistema estruturante e estratégico no âmbito da Administração Pública Federal; 

 

Tendo como base as determinações e recomendações do Acórdão, responde-se as 

questões de auditoria indicadas no item 1.3. A UFG implementou meio eletrônico para os processos 

administrativos, de modo que todos os novos autos são autuados em formato digital desde 2017, 

tendo como base a plataforma SEI. No entanto, projeta-se que a consulta pública do inteiro teor dos 

documentos e processos eletrônicos administrativos mediante ferramenta de transparência ativa - 

Pesquisa Pública, seja disponibilizada apenas em dezembro de 2022, conforme o documento Plano 

de Ação, já apresentado e aceito pelo TCU. 

 

Assim, para cientificar a UFG do conteúdo do acórdão, o TCU enviou dois ofícios para 

esta instituição, o Ofício-circular 1/2021-TCU/SecexEducação, e Ofício-circular 2/2021-

TCU/SecexEducação, ambos de 15/06/2021.  

 

O Ofício-Circular 1/2021-TCU/SecexEducação é endereçado à alta gestão desta IFE, 

tem como objetivo apresentar o Acórdão 484/2021-TCU-Plenário, e faz requerimentos diretos nos 

parágrafos 4, 5 e 8 do Anexo I, sobre a implementação do processo eletrônico na UFG. São as 

demandas do Ofício-circular 1/2021-TCU/SecexEducação: 

 

4. Assim, o primeiro passo sugerido às IFEs é que autuem processo específico, 

preferencialmente eletrônico e de acesso público na plataforma processual (SEI, SIPAC, 
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SUAP, etc), para registrar as providências que venham a ser adotadas, nos termos do item 

9.1.4 do Acórdão. 

 

Foi instaurado especificamente o processo nº 23070.058790/2021-27 para atendimento 

desta demanda. O processo também está classificado como de acesso público, conforme a demanda. 

  

5. Em tal processo deverá ser incluído, no prazo de 120 dias a partir da realização da 

reunião adiante referida, plano de ação indicando de forma sintética as ações, seus 

responsáveis e os prazos previstos para a efetiva adoção das medidas 

determinadas/recomendadas pelo TCU no Acórdão 484/2021-TCU-Plenário, podendo ser 

adotado o modelo em anexo. 

 

O Plano de Ação foi anexado ao processo em 12/11/2021, documento SEI nº 2486248, 

exatamente dentro do prazo de 120 dias solicitados pelo TCU.  

 

8. Considerando o plano de ação, ao menos semestralmente deverão ser elaborados 

relatórios sintéticos acerca da situação, descrevendo as medidas adotadas, bem como os 

responsáveis e os prazos previstos para a adoção das providências pendentes. 

 

Tendo em vista a data de publicação do Plano de Ação, os departamentos responsáveis 

devem elaborar um relatório semestral sintético das providências adotadas até a data de 11/05/2022, 

ou seja, ainda dentro do prazo de apresentação das informações.   

Sendo essas as principais providências do Ofício-Circular 1/2021-TCU/SecexEducação, 

nota-se que a gestão da UFG está cumprindo devidamente as demandas requeridas pelo TCU. 

 

Passa-se, então, a apresentar as principais demandas do Ofício-circular 2/2021-

TCU/SecexEducação. Este ofício é direcionado especificamente à Audin destacando o ponto 9.2.5 

do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário, que diz que este órgão deve constantemente induzir a 

utilização de ferramentas para a boa gestão pública. Os pontos de destaque deste ofício estão nos 

parágrafos 5, 6 e 11 do Anexo I. 

5. O TCU não estabelecerá os procedimentos e a forma de como tal atividade deve ser 

realizada, mas sugere-se que em cada processo que venha a ser examinado/transitado pela 

UAIG que seja consignado em documento (despacho, parecer, relatório, nota técnica, etc) 

os seguintes parágrafos, que podem ser ajustados livremente: 

 

Como a situação atual da plataforma SEI da UFG ainda não permite a Pesquisa Pública, 

o Ofício sugere que a Audin despache em todos os processos que passem por este órgão com um 
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texto dizendo que o processo não está disponível para consulta pública em módulo de Pesquisa 

Pública, descumprindo o item 9.1.2 do referido Acórdão da Corte de Contas.  No entanto, após 

deliberação com a equipe da Audin, decidiu-se que esta forma de cobrança, neste momento, seria 

inoportuna, uma vez que existe uma programação para implementação desta providência no Plano 

de Ação, que está dentro do um prazo aceito pelo TCU, e não há indícios até o momento de que esta 

providência será descumprida. Portanto, o modo que a Audin entendeu que melhor induziria o 

cumprimento da agenda prevista neste momento, seria a elaboração deste Relatório, com a 

notificação dos responsáveis em dar andamento à demanda. O que não impede que essa medida seja 

tomada em momento posterior à expiração do prazo indicado no Plano de Ação. 

 

6. Além disso, as UAIGs podem prever trabalhos relacionados ao Acórdão nos seus 

próximos Planos Anuais de Auditoria Interna (PAINT) ou quaisquer outras ações que 

julgarem adequadas em relação ao assunto. 

 

Como mencionado acima, este Relatório foi planejado dentro do PAINT 2022 como 

forma de monitorar a implementação da ferramenta de Pesquisa Pública nos processos 

administrativos da plataforma SEI na UFG, contribuindo, assim, para o atingimento dos objetivos e 

valores organizacionais, e promovendo e facilitando a melhoria contínua da instituição. 

 

11. Ainda, sugere-se que a UAIG autue processo específico, preferencialmente eletrônico 

e de acesso público, para registrar as providências que venham a ser adotadas. Em tal 

processos podem ser incluídos eventual plano de ação, relatórios periódicos e outros 

elementos relacionados à questão que demonstrem as atividades, respostas dos gestores, 

possíveis dificuldades, melhorias verificadas, etc. 

 

A Audin instaurou o processo nº 23070.037771/2021-67 para o registro de todas 

providências adotadas, anexando todos os documentos que entendeu importantes para o 

acompanhamento do caso, e também classificou este processo como de acesso público. 

 

 

 

 

 

 

mailto:auditoriainterna.ufg@gmail.com


 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

AUDITORIA INTERNA 

 

 

 
Campus II – Samambaia – Prédio da Reitoria – Caixa Postal 131 – CEP: 74001-970 – Goiânia – GO – Brasil 

Fone/Fax:0XX623521-1080 – E-mail: auditoriainterna.ufg@gmail.com 
 

7 

3. RECOMENDAÇÕES 

 

Tendo em vista que este relatório se trata do monitoramento do atendimento de 

determinações e recomendações já existentes no Acórdão 484/2021-TCU-Plenário, não haverá 

novas recomendações, apenas a ratificação das já existentes, em especial a implementação do 

módulo Pesquisa Pública na plataforma SEI da UFG, que fortalecerá uma boa e transparente gestão. 

Sugerimos, assim, apenas o cumprimento e seguimento do cronograma inserido no Plano 

de Ação mencionado neste Relatório, tendo em vista que ele está dentro dos prazos esperados pelo 

órgão de controle externo. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Com base nas informações apresentadas pela unidade e na verificação de informações 

realizada pela equipe de auditoria interna, foi possível concluir que a Universidade Federal de Goiás 

tem envidado esforços para a adoção das determinações e recomendações do TCU, finalizando na 

implementação do processo eletrônico na UFG, prezando pelo atingimento dos objetivos e valores 

organizacionais, evoluindo na utilização de ferramentas para a boa gestão pública.  

Em face dos exames realizados, somos de opinião que se deve aguardar o prazo final 

proposto no cronograma do Plano de Ação apresentado pela UFG ao TCU, para seu completo 

atendimento. 

 

Goiânia, 14 de abril de 2022. 

 

 

RESPONSÁVEL PELA AUDITORIA: 

 

 

EQUIPE TÉCNICA: 
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