
 

Ree 

 
 
 
 

 
 

2017 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

AUDITORIA INTERNA  
 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 
AUDITORIA INTERNA 

1 
 

 

Sumário 

 

APRESENTAÇÃO ............................................................................................................................2 

1. METODOLOGIA DO PLANEJAMENTO .......................................................................................3 

2. MISSÃO ..................................................................................................................................4 

3. VISÃO .....................................................................................................................................4 

4. VALORES................................................................................................................................4 

5. ANÁLISE AMBIENTAL...............................................................................................................5 

6. ANÁLISE DO ATENDIMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS TRAÇADOS PARA 2016 .............5 

7. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA 2017 ..................................................................................9 

MACROPROCESSO DA AUDIN ....................................................................................................... 11 

SUBPROCESSO TRABALHO DE AUDITORIA ................................................................................... 12 

PROCESSO DE RECOMENDAÇÕES ............................................................................................... 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 
AUDITORIA INTERNA 

2 
 

APRESENTAÇÃO 

A Auditoria Interna (AUDIN) é uma atividade independente e objetiva que presta serviço de 

avaliação e de consultoria e tem como objetivo adicionar valor e melhorar as operações da 

Universidade. Na Unipampa, a AUDIN auxilia a gestão a alcançar seus objetivos, adotando uma 

abordagem sistemática para a avaliação e a melhoria da eficácia dos processos de gerenciamento 

de riscos, controle e governança corporativa, objetivando a boa e regular utilização dos recursos 

públicos sob a guarda da Universidade.  

A AUDIN, com a aprovação da Resolução nº 123, de 26 de novembro de 2015, alterada 

pela Resolução nº 149, de 31 de agosto de 2016, ambas do Conselho Universitário (CONSUNI), 

que aprovou o Regimento da Auditoria Interna, passou a vincular-se ao Reitor, dirigente máximo da 

Instituição e se sujeita à orientação normativa e à supervisão técnica do Sistema de Controle Interno 

do Poder Executivo Federal, prestando apoio aos órgãos e às unidades que o integram, em 

conformidade com art. 15 do Decreto n° 3.591, de 06 de Setembro de 2.000 e suas alterações.  

O Regimento Interno da AUDIN encontra-se publicado no endereço eletrônico 

http://www.unipampa.edu.br/reitoria/auditoria. No mesmo endereço, é possível encontrar o Manual 

da Auditoria Interna, que tem como objetivo principal padronizar as ações de auditoria, 

proporcionando clareza, objetividade e transparência às atividades desempenhadas pelos 

servidores lotados na AUDIN, adequando os processos aos objetivos institucionais e à legislação 

vigente.  

Quanto às rotinas de acompanhamento e implementação das recomendações da Auditoria 

Interna, foi implementado, na Unipampa, desde o início de 2016, um sistema informatizado para o 

preenchimento dos planos de providências e, consequentemente, para o monitoramento das 

recomendações feitas em Relatórios de Auditoria (Módulo Auditoria, criado dentro do Sistema 

GURI- Gestão Unificada de Recursos Institucionais). 

As informações sobre as ações da Auditoria Interna, previstas para o ano seguinte, são 

descritas no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT), e o resultado dos trabalhos 

são descritos no Relatório de Atividades Anuais da Auditoria Interna (RAINT). Os Relatórios de 

Auditoria e os Relatórios de Monitoramento das Recomendações, produzidos durante o ano, são 

http://www.unipampa.edu.br/reitoria/auditoria
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avaliados pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos - CPADS para serem 

publicados na página da AUDIN. 

Em consonância com o Planejamento Estratégico da Universidade, a AUDIN esboça seu 

próprio planejamento, com a intenção de se autodesenvolver e efetivamente contribuir com a 

UNIPAMPA.  

1. METODOLOGIA DO PLANEJAMENTO 

 O Planejamento Estratégico é um documento estruturante para uma adequada governança 

ao estabelecer diretrizes estratégicas que serão balizadoras da atuação da organização no nível 

estratégico, com desdobramentos nos níveis tático e operacional, e é considerado etapa crucial 

para a construção de uma Gestão de Riscos Organizacional1.  

É preciso definir bem os objetivos na elaboração do planejamento estratégico para 

conseguir direcionar as ações necessárias ao desenvolvimento da unidade, trabalhando os pontos 

fortes e os pontos fracos, bem como a missão, a visão, os valores e os princípios. Da mesma forma, 

é preciso manter a motivação da equipe de trabalho, que terá papel importante neste processo. 

O TCU, em relação ao mecanismo de Estratégia, menciona que os “ líderes são 

responsáveis por conduzir o processo de estabelecimento da estratégia necessária à boa 

governança, envolvendo aspectos como: escuta ativa de demandas, necessidades e expectativas 

das partes interessadas; avaliação do ambiente interno e externo da organização; avaliação e 

prospecção de cenários; definição e alcance da estratégia; definição e monitoramento de objetivos 

de curto, médio e longo prazo; alinhamento de estratégias e operações das unidades de negócio e 

organizações envolvidas ou afetadas”. 

Ciente da importância do planejamento estratégico, a equipe da Auditoria Interna realizou 

uma análise sobre sua atuação e suas perspectivas futuras, avaliando o contexto em que está 

inserida na Universidade e buscando clareza em seus objetivos e em suas metas. 

    

                                                             
1 Relatório CGU nº: 201505118. 
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2. MISSÃO 

Assessorar a gestão na realização dos objetivos institucionais, avaliando e melhorando a eficácia 

dos processos de gerenciamento de riscos, controle e governança. 

3. VISÃO 

Consolidar-se como órgão de assessoramento interno de reconhecida capacidade técnica e 

alinhado às modernas ferramentas tecnológicas e de gestão. 

4. VALORES 

COMPORTAMENTO ÉTICO 

Agir com respeito, seriedade, transparência, honestidade e integridade.  

COMPROMETIMENTO 

Ser leal com a instituição, ter compromisso com seu trabalho e assumir responsabilidades. 

COOPERAÇÃO 

Trabalhar em equipe, de forma integrada, e colaborar para atingir os objetivos comuns. 

PROFISSIONALISMO 

Atuar de forma técnica, competente, responsável, imparcial, coerente e objetiva, e estar 

comprometido com a missão institucional. 
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5. ANÁLISE AMBIENTAL 

A seguir é apresentada a análise ambiental da AUDIN, realizada pela equipe. 

Ambiente Interno Ambiente Externo 

Forças Oportunidades 

- Equipe multidisciplinar  

- Trabalho em equipe 

- Busca permanente de qualificação 

- Integração das auditorias internas do MEC 

- Oferta de capacitação do NUDEPE e por 

EAD 

- Parceria com CGU e TCU 

Fraquezas Ameaças 

- Falta de capacitação em áreas específicas 

- Limitação de recursos para capacitação 

- Necessidade de melhorias no Sistema da 

AUDIN 

- Limitação orçamentária 

- Alterações na legislação e na interpretação 

da lei 

- Interferências nas atividades da AUDIN 

 

6. ANÁLISE DO ATENDIMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS TRAÇADOS PARA 

2016 

Antes de passar a análise dos objetivos traçados para 2016, pensamos ser importante 

referir o desfecho do primeiro objetivo estratégico que havia sido traçado para 2015 e que havia 

ficado pendente de definição. Trata-se da aprovação do Regimento Interno da AUDIN. De fato, tal 

Regimento foi aprovado, e a Auditoria Interna terminou o ano de 2015, por decisão do Conselho 

Universitário - CONSUNI, vinculada ao Conselho Curador - CONCUR da Universidade. Essa 

vinculação, no entanto, não foi um ponto pacífico, pois os conselheiros do Conselho Curador não 

estavam de acordo com a decisão dos conselheiros do Conselho Universitário.  



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 
AUDITORIA INTERNA 

6 
 

Diante disso, a Auditoria Interna propôs que sua vinculação voltasse a ser ao Dirigente 

Máximo da Instituição. O CONSUNI reavaliou a situação e, através da Resolução N° 149/2016, 

aprovou alterações na Resolução nº 123/2015, vinculando a Auditoria Interna ao Reitor. A seguir, 

descrevemos a nova redação do art. 1º do Regimento Interno da AUDIN: 

Art. 1º A Resolução nº 123, de 26 de novembro de 2015, passa a vigorar com as seguintes 

alterações: I – O Art. 1º passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 1º A Auditoria Interna 

(AUDIN) vincula-se ao Reitor da Universidade Federal do Pampa e está sujeita à orientação 

normativa e supervisão técnica do Órgão Central e dos Órgãos Setoriais do Sistema de Controle 

Interno do Poder Executivo Federal.” 

Resolvida essa questão, de suma importância para o bom andamento dos trabalhos na 

Auditoria Interna, salientamos, ainda, que as cinco auditorias previstas para 2015 e que não 

puderam ser realizadas naquele ano, foram contempladas no PAINT/2016 e realizadas em 2016. 

Passamos agora à análise dos objetivos estratégicos traçados para 2016.  

O primeiro objetivo proposto foi o cumprimento integral do PAINT/2016. Havia 12 ações 

de auditoria propostas para o ano de 2016. Foram realizadas 12 auditorias no ano. Uma das 

auditorias previstas – Ação 10 – Obras (Projeto, execução e fiscalização) não foi executada por 

estarem as obras, em sua maioria, paralisadas em função das restrições orçamentárias enfrentadas 

pela Universidade como um todo. No entanto, outra Auditoria foi realizada no lugar desta, em 

atendimento ao Memorando nº 73/2016 – UNIPAMPA/GR - que solicitou análise e providências 

referentes ao Memorando nº 0012/2016/PF/UNIPAMPA/PGF/AGU. Trata-se da Auditoria Especial 

na obra do Centro de Interpretação do Pampa (CIP), localizada no Campus Jaguarão. Assim, 

entendemos esse primeiro objetivo como tendo sido completamente atingido. 

O segundo objetivo proposto, implementar o Sistema de Monitoramento das 

Recomendações da AUDIN, também foi atingido. Ressaltamos que o Módulo de Auditoria Interna, 

passou a funcionar dentro do Sistema de Gestão Unificada de Recursos Institucionais – GURI, no 

entanto, precisa agora consolidar-se e, para isso, necessita complementações e melhorias. Neste 

primeiro momento, o sistema permite que sejam registrados os Planos de Providências com as 

recomendações feitas em cada relatório de auditoria. Os planos são encaminhados aos gestores 

auditados, que devem inserir conteúdo (ações propostas para atender as recomendações feitas) e 
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após, registrar o atendimento (com a implementação das ações propostas). A AUDIN monitora os 

registros feitos, em atendimento ao artigo 17 e seus parágrafos, da Instrução Normativa nº 24/2015 

da CGU, e, após análise das providências tomadas pelos gestores, atribui ou não o status de 

Atendida às recomendações. Caso as recomendações sejam consideradas atendidas, os Planos de 

Providências são finalizados.  

 O terceiro objetivo proposto, que era o de manter a transparência ativa dos relatórios de 

auditoria, foi atingido em grande parte; embora, durante o ano de 2016, somente dois relatórios 

tenham sido analisados pela Comissão de Avaliação de Documentos Sigilosos - CPADS. Os demais 

relatórios, com exceção de um, que permanece com a CPADS, foram analisados no início de 2017 

e já se encontram publicados na página da AUDIN no endereço 

http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/auditoria/transparencia-ativa/. 

 O quarto objetivo proposto, elaborar o PAINT e o RAINT em consonância com a legislação 

e encaminhá-los, tempestivamente, aos órgãos competentes para análise, foi atingido em sua 

plenitude. O PAINT 2017 foi encaminhado à análise prévia da CGU em 03/10/2016 (Of. 

334/2016/GR) e considerado, por esse órgão de controle externo, adequado. Após, foi aprovado 

pelo Reitor da Universidade, em 09/11/2016 (Mem. 182/2016/GR). A versão definitiva foi 

encaminhada à CGU em 11/11/2016 (Of. 381/2016/GR). Quanto ao RAINT 2016, foi apreciado pelo 

Reitor em 23/02/2017 (Mem. 28/2017/GR) e encaminhado à CGU em 23/02/2017 (Of. 72/2017/GR). 

Vale ressaltar que o prazo final de envio à CGU, do RAINT e do PAINT, é 28 de fevereiro de cada 

ano. 

 O quinto objetivo proposto, aproximar a AUDIN da CGU por meio de convênio para 

treinamentos/capacitações, foi atingido. Durante o ano de 2016, a CGU realizou, na Instituição, duas 

capacitações, uma no mês de maio, nos dias 28, 29 e 30 que foi dividida em duas partes. Da 

primeira parte participaram alguns dos gestores da Instituição e o tema abordado foi Governança e 

Gestão: Papéis Relevantes da Alta Administração. A segunda parte foi direcionada para a equipe da 

Auditoria Interna e tratou dos seguintes temas: Aspectos gerais da Auditoria Interna nas Normas - 

como avaliar Controles Internos aplicando o COSO; Modelagem dos Trabalhos de Auditoria (com 

base em problemas e com base em riscos); Implementação da Auditoria; Resultados da Gestão; 

Relatório de Auditoria e Monitoramento (Controle de qualidade da Auditoria); e Práticas de Auditoria. 

http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/auditoria/transparencia-ativa/
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Ainda em 2016, no período de 05 a 08/12/2016, foi realizado o curso Gestão de Riscos e 

Avaliação de Controles Internos, na modalidade presencial, na Unipampa, Campus Bagé. Este 

curso, ministrado por uma auditora da CGU/RS, contou com a participação da equipe da Auditoria 

Interna e de alguns dos gestores da alta administração da Universidade, engajada no atendimento 

da IN conjunta nº01 - CGU/MPOG. 

Neste quesito ressaltamos, ainda, o bom relacionamento que esta Unidade de Auditoria 

Interna mantém com a Controladoria Geral da União, possuindo um canal aberto para conversar e 

tirar dúvidas sempre que necessário, bem como a participação da equipe da AUDIN nos Fóruns de 

Auditores presenciais e virtuais, através do site do FONAI-MEC. A pretensão agora é consolidar 

essa parceria e continuar contando com o apoio e a orientação da Controladoria Geral da União nos 

trabalhos desenvolvidos na Auditoria Interna da Unipampa. 

Quanto ao sexto objetivo proposto no Planejamento Estratégico de 2015 para 2016, 

capacitar a equipe para as auditorias previstas, podemos dizer que, apesar de contenções 

orçamentárias terem impedido a participação em alguns cursos que haviam sido planejados, outras 

capacitações foram viabilizadas via EAD, de forma que a equipe buscou, por conta própria, suprir a 

limitação de recursos institucionais. Ressaltamos ainda a participação do Coordenador da Auditoria 

Interna no Fórum Nacional de Auditores Internos – FONAI, realizado em Foz do Iguaçú/PR, no 

primeiro semestre de 2016, e a participação de 4 servidores no FONAI realizado em Porto 

Alegre/RS, no segundo semestre. O total de horas de capacitação por servidor da AUDIN pode ser 

consultado no RAINT 2016. 

O sétimo objetivo traçado, “promover, com o NUDEPE, cursos específicos para a Auditoria 

Interna”, foi parcialmente atingido, em função do contingenciamento orçamentário, no entanto, 

dentro das possibilidades, foi atingido com a viabilização da vinda de uma auditora da CGU para 

ministrar um curso no segundo semestre de 2016. 

O oitavo objetivo, “participar do FONAI/MEC”, foi atingido, no primeiro semestre de 2016, 

com a participação do Coordenador da Auditoria Interna no Fórum de Foz do Iguaçú/PR e, no 

segundo semestre, com a participação de 4 servidores no Fórum realizado em Porto Alegre/RS. 

Quanto ao “FORAI-CGU”, este evento não foi realizado em 2016. 
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7. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA 2017 

1. Cumprir integralmente o PAINT. 

Meta: Realizar todas as auditorias previstas. 

Prazo: Até dezembro de cada ano. 

Indicadores: Relatórios de Auditoria de cada área. 

2. Desenvolver uma metodologia de auditoria baseada em riscos para a elaboração do PAINT. 

Meta: Implementar metodologia de auditoria baseada em riscos. 

Prazo: até outubro de 2017. 

Indicadores: PAINT elaborado de acordo com a metodologia. 

3. Elaborar o PAINT e o RAINT em consonância com a legislação. 

Meta: Elaborar o PAINT 2018 e o RAINT 2017 e encaminhá-los, tempestivamente, à CGU e ao 

Reitor. 

Prazo: Outubro de 2017 e janeiro de 2018, respectivamente. 

Indicadores: PAINT e RAINT encaminhados tempestivamente. 

4. Atuar, junto ao DTIC, para melhorar as funcionalidades do Sistema de Monitoramento das 

Recomendações da AUDIN. 

Meta: Obter solução para os problemas relatados no Memorando 09/2017-AUDIN.  

Prazo: Durante o ano de 2017.  

Indicadores: Sistema funcionando adequadamente. 

5. Manter a transparência ativa dos relatórios de auditoria. 
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Meta: Publicar os relatórios de auditoria, na Página da AUDIN, após analise pela CPADS. 

Prazo: Durante o ano todo, na medida em que forem sendo concluídos. 

Indicadores: Relatórios de Auditoria publicizados. 

6. Consolidar a parceria da AUDIN com a CGU. 

Meta: Manter contato permanente da Universidade com a CGU-Regional/RS, com vistas a 

treinamentos /capacitações. 

Prazo: Durante o ano de 2017. 

Indicadores: Apoio da CGU para as ações necessárias. 

7. Promover, com o NUDEPE, cursos específicos para a Auditoria Interna. 

Meta: Atuar junto ao NUDEPE para a realização de cursos específicos. 

Prazo: Durante o ano de 2017. 

Indicadores: Cursos realizados. 

8. Participar do FONAI-MEC e dos eventos da CGU. 

Meta: Oportunizar aos servidores participação nos fóruns de auditorias internas. 

Prazo: Durante o ano de 2017. 

Indicadores: Participação dos servidores. 

9. Cumprir o Plano de Capacitação 2017. 

Meta: Participar das capacitações previstas no Plano de Capacitação. 

Prazo: Durante o ano de 2017. 

Indicadores: Servidores capacitados. 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 
AUDITORIA INTERNA 

11 
 

MACROPROCESSO DA AUDIN 
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SUBPROCESSO TRABALHO DE AUDITORIA 
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PROCESSO DE RECOMENDAÇÕES 

 


