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APRESENTAÇÃO 

O monitoramento das recomendações foi previsto no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna 

(PAINT) 2016, Ação 16 – MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES AUDIN, CGU e TCU, em atendimento ao 

artigo 17 e seus parágrafos, da Instrução Normativa nº 24/2015 da Controladoria Geral da União (CGU), que definiu 

os processos ou atividades para fins de auditoria em 2016. Os objetivos deste trabalho são o acompanhamento da 

implementação das recomendações constantes nos relatórios de auditoria interna. Quanto às recomendações do 

Tribunal de Contas da União (TCU), não há recomendações pendentes de atendimento deste órgão de controle 

externo. Com relação à Controladoria Geral da União (CGU) as recomendações são monitoradas online via sistema 

próprio deste órgão de controle interno, cujo nome é Sistema Monitor.  

1. ESCOPO DO TRABALHO 

Conforme delimitado no PAINT 2016, a ação de monitoramento teve por objetivo o acompanhamento das 

auditorias, solicitações e recomendações da CGU e TCU e das recomendações dos relatórios de auditoria interna, 

através do documento Plano de Providências Permanente (PPP).  

Para o monitoramento das recomendações pendentes de atendimento, anteriores a 2016, foram feitas, em 

dois momentos distintos, no primeiro e no segundo semestre de 2016, Solicitações de Auditoria (SAs) aos setores 

com recomendações pendentes de atendimento. Quanto às recomendações dos relatórios de auditoria interna de 

2016, as recomendações foram encaminhadas e monitoradas através do Sistema de Auditoria Interna, que é um 

módulo do Sistema de Gestão Unificada de Recursos Institucionais (GURI). No final deste documento, no Anexo I, 

encontra-se um Relatório com o resumo da situação de implementação destas recomendações.  

2. INTRODUÇÃO 

Na introdução deste Relatório, é apresentada a equipe de trabalho. 

2.1. Equipe de trabalho 

Nome Completo Cargo Atividade na Auditoria 

Jeferson Luís Lopes Goularte Professor Coordenador da Auditoria 

Ivani Soares Secretária Executiva Auditora e Revisora Textual 
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3. INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

Conforme o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) 2016, o Monitoramento das 

recomendações é parte integrante do trabalho. Segundo a Instrução Normativa nº 24, de 17 de novembro de 2015, 

a AUDIN monitora as recomendações em atendimento ao artigo 17 e seus parágrafos, da Instrução Normativa nº 

24/2015, da Controladoria Geral da União (CGU): 

Art. 17. As unidades de auditoria interna manterão controle, preferencialmente por sistema informatizado, 

das recomendações expedidas pela própria auditoria interna, pelos órgãos de controle interno e externo e, 

quando for o caso, pelo Conselho Fiscal, pelo Conselho de Administração ou por outros órgãos ou entidades 

de regulação e fiscalização.  

§ 1º As unidades de auditoria interna apresentarão ao Conselho de Administração ou à instância de 

atribuição equivalente ou, em sua falta, ao dirigente máximo da organização, mensalmente, relatório 

gerencial sobre a situação das recomendações referidas no caput.  

§ 2º Deverão constar do relatório gerencial as justificativas dos gestores para cada recomendação não 

implementada ou implementada parcialmente, com indicação de prazo para sua efetivação.  

§ 3º Os relatórios gerenciais referidos no § 1º ficarão à disposição dos órgãos de controle. 

A definição do prazo mínimo mensal para essa apresentação tem a finalidade de garantir que a auditoria 

interna tenha uma agenda sistemática de interlocução com o Conselho de Administração ou instância equivalente 

no órgão ou entidade. A definição sobre o escopo desses relatórios mensais poderá ser feita pela Unidade de 

Auditoria, não sendo imperativo que a cada mês a totalidade das recomendações expedidas seja objeto de 

informação ao Conselho. Assim, por exemplo, num determinado mês a unidade de auditoria interna poderá preparar 

relatório gerencial ao Conselho sobre as recomendações expedidas para uma determinada área da entidade, 

enquanto noutro mês poderá concentrar-se em outra área. Cabe ressaltar que o relatório de monitoramento das 

recomendações é apresentado ao Reitor e ao Conselho Curador (CONCUR) da Universidade Federal do Pampa 

(UNIPAMPA). 

A Auditoria Interna (AUDIN) da UNIPAMPA realizou dois monitoramentos em 2016, um no primeiro e outro 

no segundo semestre. O monitoramento foi feito por Unidade/Setor demandado, através de Solicitações de Auditoria 

(SAs), encaminhadas aos gestores para que se manifestassem sobre a situação atual de implementação das 

recomendações pendentes. 

Nas SAs encaminhadas aos gestores, foi incluído um breve resumo do relatório que gerou as 

recomendações (nº; ano; nome do relatório; apresentação; e escopo dos trabalhos) e a constatação feita à época do 

relatório com sua respectiva recomendação. As respostas já recebidas dos gestores em monitoramentos anteriores 

também foram incluídas, facilitando a compreensão para aqueles que estavam assumindo o trabalho e não tinham 

conhecimento de todo o histórico de tramitação da recomendação. 
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4. RECOMENDAÇÕES MONITORADAS NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016 

No primeiro semestre de 2016, existiam 132 recomendações de Relatórios de Auditoria de exercícios 

anteriores ainda pendentes de atendimento. Dessas recomendações, após análise das respostas dos gestores, foi 

possível considerar 58 como “Atendidas”; 74 recomendações permaneceram pendentes de atendimento, para 

serem monitoradas no segundo semestre de 2016. Destas 74 recomendações, 40 permaneceram com status “Em 

Monitoramento” e 34 não foram encaminhadas para resposta do gestor por estarem ainda dentro do prazo previsto 

para implementação.   

As 132 recomendações monitoradas no primeiro semestre de 2016, classificadas por Unidade/Setor, com 

referência ao relatório de origem e uma breve descrição da situação atual, feita a partir das respostas dos gestores 

às SAs emitidas em monitoramento, estão descritas a seguir. 

 

4.1. CAMPUS DOM PEDRITO 

4.1.1. RA-04.2014 - Auditoria de Pesquisa 

Monitoramento de uma recomendação através da S.A. 30.2016, de 12/05/2016, respondida pelo Campus 

Dom Pedrito em 07/06/2016.  Após análise da resposta do gestor pela Auditoria, que consta no breve resumo da 

situação atual, a recomendação permaneceu em monitoramento. 

 Recomendação em Monitoramento. 

(4) Recomenda-se a tomada de providências pelas Unidades envolvidas nas aquisições para colocar em 

uso os equipamentos pendentes de utilização.  

Breve resumo da situação atual: No Plano de Providências nº 15.2014, de 06/04/2015, o gestor havia se 

proposto a executar cinco ações: (1) Alternativas para instalação dos equipamentos; (2) Reunião com a PROPLAN 

para traçar o Plano de Ação; (3) Finalização de projetos complementares; (4) Licitação da 2ª fase do complexo 

enológico; (5) Partida de obra. Pela resposta ao monitoramento realizado no segundo semestre de 2015, através do 

Mem.26.2015-AUDIN, de 05/10/2015, o gestor informou, através do Mem. 64.2015, que as duas primeiras ações já 

haviam sido implementadas. Quanto às outras três ações, têm prazo de conclusão previsto para o segundo 

semestre de 2017. 
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4.2. CAMPUS SÃO BORJA 

4.2.1. RA-05.2015 – Auditoria em Laboratórios 

Monitoramento de uma recomendação através da S.A. 31.2016, de 12/05/2016, respondida pelo Campus 

São Borja em 03/06/2016. Após análise da resposta do gestor pela Auditoria, conforme o breve resumo da situação 

atual, a recomendação permaneceu em monitoramento. 

Recomendação em Monitoramento. 

(6) Viabilizar o funcionamento do equipamento Central Técnica do Estúdio de TV, do laboratório 2211.  

Breve resumo da situação atual: Através do Plano de Providências nº 11.2015, encaminhado pelo Campus 

São Borja no dia 21/03/2016, o gestor propôs duas ações: 1- Solicitar apoio técnico junto a Universidade do Sul da 

Bahia, para reconfiguração do aparelho. 2- Contratar empresa de suporte técnico para verificar avarias no aparelho. 

Em resposta à S.A.31.2016 de 12/05/2016, quanto à ação 1, o gestor informou ter contatado um técnico da 

Universidade do Sul da Bahia, e que este havia feito suporte na configuração do aparelho, por meio de 

Videoconferência, e que o equipamento estava em uso. Quanto à segunda ação proposta, ficou para o segundo 

semestre de 2016 devido à insuficiência de recurso orçamentário para contratação de serviço de suporte técnico. 

 

4.3. CAMPUS URUGUAIANA 

4.3.1. RA-05.2015 – Auditoria em Laboratórios 

O Plano de Providências 12.2015 foi encaminhado pelo Campus Uruguaiana no dia 04/04/2016, portanto, 

não foi monitorado neste primeiro semestre por estar com prazo de implementação das ações propostas em aberto. 

Recomendação em Monitoramento. 

(7) Viabilizar um projeto, de estrutura moderna e compatível com as necessidades de proteção ao meio 

ambiente e à saúde ocupacional, para o local utilizado na conservação das peças (cadáveres) no laboratório de 

anatomia animal.  

Breve resumo da situação atual: Coordenação de Laboratórios encaminhou o PP07.2015, no dia 

28/03/2016, no qual propôs Elaborar um projeto para adequar as necessidades do laboratório de Anatomia Animal, 

no prazo de 36 meses. 
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4.4. COORDENADORIA DE LABORATÓRIOS 

4.4.1. RA-05.2015 – Auditoria em Laboratórios 

As treze recomendações descritas a seguir não foram encaminhadas ao setor responsável no primeiro 

semestre por ainda estarem com prazo de implementação das ações propostas no Plano de Providências 07.2016, 

encaminhado em 28/03/2016, em aberto. Portanto, todas permanecem com status em monitoramento. 

(1) Aprovar o Regimento do Sistema de Laboratórios, no CONSUNI. 

(2) Instituir uma página específica da Coordenadoria de Laboratórios, com todas as informações.  

(3) Publicar os fluxos dos principais processos a cargo do Sistema de Laboratórios.  

(5) Recomendamos que a Coordenadoria de Laboratórios solicite ao NTIC da UNIPAMPA o 

desenvolvimento de um controle informatizado de acesso aos laboratórios com, no mínimo, informações 

necessárias à identificação dos autorizados a acessar o laboratório, quem retirou, quem devolveu e os horários de 

devolução das chaves dos laboratórios, para todos os campi da UNIPAMPA.  

(7) Viabilizar um projeto, de estrutura moderna e compatível com as necessidades de proteção ao meio 

ambiente e à saúde ocupacional, para o local utilizado na conservação das peças (cadáveres) no laboratório de 

anatomia animal.  

 (8) Realizar mapeamento de todos os EPI’s necessários a cada laboratório, realizando as aquisições 

necessárias, em quantidade e qualidade suficientes. 

 (9) Viabilizar a construção de almoxarifados e centrais de resíduos, conforme os projetos elaborados pela 

Coordenadoria de Obras. 

(10) Obter os certificados da Polícia Federal de que trata o artigo 2°, § 1°, da Portaria 1.274/2003. 

(11) Realizar a informação à Polícia Federal sobre os produtos controlados de que trata o artigo 21, da 

portaria 1.274/2003. 

 (12) Elaborar normas complementares à Norma 01/2014, com base na avaliação dos riscos de cada 

laboratório/campus, com procedimentos a serem seguidos em caso de acidentes. 

(13) Solicitar, nos termos do contrato 031/2015, a coleta, o transporte e a correta destinação final do formol 

em depósito, aplicando as sanções cabíveis, previstas na cláusula décima terceira do contrato, no caso de 

descumprimento.  
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(14) Recomendamos que a Coordenadoria de Laboratórios solicite ao NTIC da UNIPAMPA a 

implementação de funcionalidades no Sistema GURI que proporcionem realizar o empréstimo de bens patrimoniais 

aos discentes, nos termos do Manual do Patrimônio da UNIPAMPA, e adaptado às necessidades dos campi. 

(15) Acompanhar a carga de utilização dos laboratórios em atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

4.5. COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECAS 

4.5.1. RA-08.2015 – Auditoria em Aquisição de Livros 

Monitoramento através da S.A. 32.2016, de 12/05/2016, respondida pela Coordenação de Bibliotecas em 

12/05/2016. Foram monitoradas três recomendações. Após análise da Auditoria sobre a manifestação do gestor, 

uma das recomendações foi considerada atendida e duas permaneceram em monitoramento. 

Recomendação Atendida. 

(1) Recomenda-se que no próximo processo licitatório se atente para a confecção de um termo de 

referência onde constem as informações necessárias por área de conhecimento.  

Recomendação em Monitoramento. 

(4) Recomenda-se que seja regularizada tal deficiência com a mais brevidade possível, pois a mesma 

poderá ser ressalvada pelo contador da instituição e pelos órgãos de controle interno e externo.  

Breve resumo da situação atual: O Plano de Providências nº 24.2014, de 17/04/2015, da Coordenadoria do 

Sistema de Bibliotecas havia proposto as seguintes ações: (1) Finalizar o preenchimento das informações de 

aquisição faltantes do acervo bibliográfico; (2) Disponibilizar às informações completas ao NTIC, para importação 

dos dados ao SIE, e desenvolvimento da funcionalidade do cálculo da depreciação dos títulos do acervo 

bibliográfico. Em 06/06/2016, na resposta à S.A. 32.2016, de 12/05/2016, a gestora da área informou que, conforme 

acordado em reunião junto ao Gabinete da Vice-Reitoria, após o segundo tratamento dos dados pela Coordenadoria 

SISBI, as informações de aquisição deverão ser importadas ao SIE para regularização e que esperam a 

complementação deste trabalho para, em um terceiro momento (de importação de dados no SIE) aplicar a 

depreciação aos títulos, conforme determinam as normas legais vigentes, para os ativos permanentes. 

Recomendação em Monitoramento. 

(5) Recomenda-se a tomada de providências junto às unidades para regularização das deficiências que 

causam o descontrole do acervo bibliográfico.  
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Breve resumo da situação atual: O Plano de Providências nº 24.2014, de 17/04/2015, da Coordenadoria do 

Sistema de Bibliotecas tinha como ação concluir a tramitação dos processos de apuração de responsabilidade sobre 

títulos extraviados, danificados ou não localizados nas Bibliotecas. O Mem.PROAD.32.2015, de 13/12/2015,  

encaminhado à Auditoria em resposta ao monitoramento do segundo semestre de 2015, dava conta de que, de um 

total de 09 Processos abertos, 03 já haviam sido encerrados, e que os demais, por pedido de representantes das 

Unidades Universitárias, seriam concluídos a partir das informações do Inventário Patrimonial 2015. No 

monitoramento feito no primeiro semestre de 2016, a Coordenação de Bibliotecas informou que devido à dificuldade 

em adquirir informações fidedignas sobre os livros não localizados dos Processos Administrativos referentes ao 

Inventário Patrimonial de 2013, estes seriam concluídos a partir das informações coletadas do Inventário Patrimonial 

2015, o qual, segundo o gestor, já foi concluído e os dados estão sendo computados pelas Unidades Acadêmicas 

para posterior apuração. 

 

4.6. DIVISÃO DE AFASTAMENTOS 

4.6.1.  RA-06.2015 – Auditoria em Afastamentos 

Estas recomendações não foram encaminhadas ao setor responsável no primeiro semestre de 2016 por 

ainda estarem com prazo de implementação das ações propostas no Plano de Providências 13.2015, preenchido 

pela Divisão de Afastamentos em 21/03/2016, em aberto. Portanto, permaneceram com status em monitoramento. 

Recomendação em Monitoramento. 

(1) Recomenda-se que a ata de apreciação ou a ata que referendou a decisão ad referendum do Conselho 

de Campus sobre pedido de afastamento seja anexada aos processos. 

Breve resumo da situação atual: o Plano de Providências nº 13.2015, encaminhado pela Divisão de 

Afastamentos no dia 21/03/2015, propôs-se contatar os responsáveis nos Campus para que anexem tais atas nos 

referidos processos. Para buscar sanar esta questão no futuro, a Divisão sugere que os processos que tenham sido 

autorizados ad referendum do Conselho do Campus, e que já tenham portaria de afastamento autorizada, somente 

prossigam para a etapa de relatórios e arquivamento nas Unidades após o envio da ata de apreciação ou da ata que 

referendou a decisão para juntada nos processos.  

Recomendação em Monitoramento. 

(2) Recomenda-se que sejam anexados aos processos relatório de viagem, comprovante de participação no 

evento e comprovação de depósito de cópia da produção intelectual na Biblioteca do respectivo Campi, através de 

formulário próprio. 
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Breve resumo da situação atual: para esta recomendação, a Divisão propôs contatar os responsáveis nos 

Campi para que reforcem aos servidores que se afastarem e que possuam pendências, sobre a necessidade de 

entrega dos documentos faltantes, e que sejam avisados da impossibilidade de ter novos afastamentos autorizados 

até que a situação esteja sanada.  

Recomendação em Monitoramento. 

(3) Recomenda-se que os servidores que não apresentaram os documentos acima não tenham novos 

pedidos de afastamento autorizados, como recomenda o artigo 7º da Resolução n° 25/2011. 

Breve resumo da situação atual: assim como foi feito na recomendação anterior, para esta recomendação, a 

Divisão também propôs contatar os responsáveis nos Campi para que reforcem aos servidores que se afastarem e 

que possuam pendências, sobre a necessidade de entrega dos documentos faltantes, e que sejam avisados da 

impossibilidade de ter novos afastamentos autorizados até que a situação esteja sanada. 

Recomendação em Monitoramento. 

(4) Recomenda-se que seja anexado aos processos o parecer inicial de mérito de competência da 

Comissão de Ensino do Campus e, no caso de servidores TAE em exercício na Reitoria, da Comissão Superior de 

Ensino. 

Breve resumo da situação atual: a Divisão de Afastamentos propôs contatar os responsáveis nos Campi 

para que anexem tal ata no referido processo. 

Recomendação em Monitoramento. 

(5) Recomenda-se maior controle no recebimento e juntada dos relatórios semestrais de servidores 

afastados. 

Breve resumo da situação atual: a Divisão propôs-se contatar a servidora e os responsáveis.  

Recomendação em Monitoramento. 

(6) Recomenda-se que todos os documentos relativos ao processo de afastamentos sejam arquivados no 

processo do servidor. 

Breve resumo da situação atual: a Divisão propôs-se colocar esta orientação na página da Divisão de 

Afastamentos. 

Recomendação em Monitoramento. 

(7) Recomenda-se que os procedimentos adotados para adição de documentos, bem como para tramitação 

dos processos, sigam o que recomenda a Portaria Interministerial MJ/MPOG nº 1.677/2015. 
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Breve resumo da situação atual: a Divisão propôs-se colocar esta orientação na página da Divisão de 

Afastamentos. 

 

4.7. GABINETE DA REITORIA 

4.7.1. RA-01.2014 – Relatório de Gestão 2013 

Monitoramento através da S.A. 33.2016, de 12/05/2016, respondida pelo Gabinete da Reitoria em 

30/06/2016. Deste relatório, foram monitoradas três recomendações e, após análise da manifestação do gestor pela 

Auditoria, todas permaneceram em monitoramento.  

Recomendação em Monitoramento 

(2) Recomendamos que sejam descritos no relatório de gestão os principais macroprocessos de apoio de 

cada área, citando como exemplo o macroprocesso de compras da universidade onde a dispensa de licitação faz 

parte como um subprocesso.  

Breve resumo da situação atual: O Memorando nº 29/2014, de 03.04.2014, do Gabinete para o CONCUR 

informava que os principais macroprocessos seriam aperfeiçoados em 2014 com base nas informações recebidas 

das áreas. Em 2015, a PROPLAN, através do Mem194, informou que foi solicitada a criação de uma Comissão para 

Análise e Melhoria de Processos a fim de estimular, auxiliar e validar os macroprocessos da Universidade. No 

monitoramento, a PROPLAN informou que estavam constituindo a Comissão Permanente de Gestão de Processos, 

sob a coordenação da Coordenadoria de Planejamento.  

Recomendação em Monitoramento 

(09) Recomendamos que seja realizada a conciliação entre os dados do inventário patrimonial e os dados 

do patrimônio lançados no SIAFI, de modo a regularizar a situação relativa aos bens móveis.  

Breve resumo da situação atual: informado pelo gabinete que, segundo a PROAD, em relação às 

informações que necessitavam de correção e atualização junto ao Módulo Patrimônio do sistema GURI, esta tarefa 

foi concluída pelo DTIC previamente à realização do procedimento de inventário no ano de 2015, possibilitando o 

andamento e a conclusão do processo por todas as Unidades. Foi realizado o Inventário Patrimonial de bens móveis 

do ano de 2015 resultando na abertura de Processos Administrativos que estão sendo conduzidos pela Gestão 

Patrimonial, com o intuito de que o sistema reflita da maneira mais fidedigna possível a situação de todos os itens 

verificados no âmbito da Universidade. Estes processos deverão ter sua tramitação concluída antes da realização 

do próximo inventário, no ano de 2016. Em complemento, informam que os registros contábeis serão atualizados no 
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Sistema SIAFI pela Coordenadoria de Contabilidade e Finanças, à medida que os Processos Administrativos 

resultantes do Inventário Patrimonial 2015, motivados para ajustes e conciliações, forem concluídos. 

 

4.7.2. RA-10.2014 – Auditoria de Capacitações 

Monitoramento através da S.A. 33.2016, de 12/05/2016, respondida pelo Gabinete da Reitoria em 

30/06/2016. Deste relatório, ainda havia uma recomendação pendente. Pela análise da resposta dada ao 

monitoramento, ela foi considerada pela Auditoria como Atendida.  

Recomendação Atendida   

(3) Revisar e atualizar as normas institucionais 023/2010, 24/2010 e 25/2010. 

 

4.7.3. RA-01.2015 – Relatório de Gestão 2014 

Monitoramento através da S.A. 33.2016, de 12/05/2016, respondida pelo Gabinete da Reitoria em 

30/06/2016. Deste relatório, havia duas recomendações pendentes. Pela análise das respostas dadas ao 

monitoramento, uma delas foi considerada pela Auditoria como atendida e uma permaneceu em monitoramento. 

Recomendação Atendida 

(1) Demonstrar a estrutura organizacional, através de um organograma, para o próximo Relatório de 

Gestão. (OBS: esta recomendação absorveu a Recomendação 01.2014, do RA-01.2014 - Relatório de Gestão 

2013). 

Recomendação em Monitoramento 

(2) Orientar as áreas a realizarem trabalhos de mapeamento e identificação de processos, com notações 

padronizadas para demonstração nos futuros Relatórios de Gestão.   

Breve resumo da situação atual: o Gabinete informou que (segundo a PROPLAN) a instituição tem envidado 

esforços no sentido de aperfeiçoar seus processos internos, com a contínua difusão de conhecimento, através da 

realização de cursos de capacitação aos seus servidores, e que estão constituindo a Comissão Permanente de 

Gestão de Processos, um grupo de trabalho que terá como objetivo singular mapear, entender, debater, aperfeiçoar 

e monitorar os processos internos, sejam eles setoriais ou institucionais. 
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4.7.4. RA-02.2015 – Relatório em Licitações 

Monitoramento através da S.A. 33.2016, de 12/05/2016, respondida pelo Gabinete da Reitoria em 

30/06/2016. Deste relatório, havia três recomendações pendentes. Pela análise das respostas dadas ao 

monitoramento, todas foram consideradas atendidas. 

Recomendação Atendida 

(5) Efetivar o Plano de Gestão da Logística Sustentável na UNIPAMPA, contemplando os aspectos 

descritos na legislação específica e os aspectos relacionados às aquisições e às contratações. 

Recomendação Atendida  

(16) Estabelecer diretrizes para a área de aquisições, incluindo estratégia de terceirização, política de 

compras, política de sustentabilidade e política de compras conjuntas.  

Recomendação Atendida 

(17) Instituir comitê, integrado por representantes dos diversos setores da Universidade, com a 

responsabilidade de auxiliar a alta administração nas decisões relativas às aquisições, com o objetivo de buscar o 

melhor resultado para a instituição. 

 

4.7.5. RA-05.2015 – Auditoria em Laboratórios 

As recomendações do Relatório de Auditoria em Laboratórios foram inicialmente encaminhadas ao 

Gabinete da Reitoria através do Plano de Providências 08.2016, em 26/01/2016 para resposta até 27/02/2016. Em 

face de não termos recebido retorno (lembramos que foi um período de transição da equipe de Gestores), foi 

reiterada a necessidade de preenchimento do plano em 21/03/2016. Não houve respostas. Estas recomendações 

também foram encaminhadas a outros setores, como Campus São Borja, Campus Uruguaiana e Coordenador de 

Laboratórios. Todas as recomendações permaneceram em monitoramento.  

(1) Aprovar o Regimento do Sistema de Laboratórios, no CONSUNI.  

(2) Instituir uma página específica da Coordenadoria de Laboratórios, com todas as informações 

necessárias à boa operacionalização e ao bom gerenciamento do Sistema, no site da Universidade.  

(6) Viabilizar o funcionamento do equipamento Central Técnica do Estúdio de TV, do laboratório 2211. 

(7) Viabilizar um projeto, de estrutura moderna e compatível com as necessidades de proteção ao meio 

ambiente e à saúde ocupacional, para o local utilizado na conservação das peças (cadáveres) no laboratório de 

anatomia animal.  
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(9) Viabilizar a construção de almoxarifados e centrais de resíduos, conforme os projetos elaborados pela 

Coordenadoria de Obras. 

(15) Acompanhar a carga de utilização dos laboratórios em atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

4.8. DIRETORIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – DTIC 

4.8.1. RA-02.2015 – Auditoria em Licitações 

Monitoramento através da S.A. 34.2016, de 12/05/2016, respondida pelo DTIC em 07/06/2016. As seis 

recomendações pendentes deste relatório, pela análise das respostas do DTIC ao monitoramento, foram 

consideradas pela Auditoria, como atendidas.  

Recomendação Atendida 

(7) Evidenciar os critérios de sustentabilidade utilizados nas aquisições de TIC, nos termos de referência e 

editais, bem como melhorar a instrução dos processos de adesão a atas de SRP, no que se refere aos critérios de 

sustentabilidade, evidenciando que as aquisições atendem à legislação pertinente. 

Recomendação Atendida 

(8) Evidenciar, no processo, o planejamento das quantidades a serem adquiridas e a decisão pela adesão à 

ata de outro órgão, demonstrando a vantajosidade da adesão, em detrimento da realização de um procedimento 

licitatório próprio.  

Recomendação Atendida 

(10) Observar a jurisprudência do TCU a respeito da vistoria técnica, justificando no processo quando for 

imprescindível para a caracterização do objeto.  

Recomendação Atendida 

(11) Observar a jurisprudência do TCU a respeito da comprovação do vínculo profissional na confecção dos 

editais e termos de referência. 

Recomendação Atendida 

(12) Instruir o processo com informações que possibilitem rastrear os preços de mercado utilizados para 

estimar o preço base na licitação. 
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Recomendação Atendida 

(15) Aprimorar o sistema de compras do GURI de forma a possibilitar a automatização das operações entre 

o sistema de compras do GURI e o COMPRASNET, e melhorar o controle sobre os processos, permitindo o efetivo 

“RASTREIO” dos pedidos de compra, desde a tramitação inicial até as informações sobre processamento no 

COMPRASNET. 

 

4.8.2. RA-04.2015 – Auditoria em TI 

Estas recomendações não foram encaminhadas ao setor responsável no primeiro semestre de 2016 por 

ainda estarem com prazo de implementação das ações propostas no Plano de Providências 06.2015, encaminhado 

pela DTIC em 03/02/2016, em aberto. Todas as recomendações permaneceram com o status em monitoramento. 

Recomendação em Monitoramento 

(1) Recomenda-se que, para a priorização de ações de TI, haja apreciação e aprovação da matéria pelo 

CGTIC. 

Breve histórico da situação atual: DTIC propôs formalizar fluxo do processo com a alta gestão, no prazo de 

45 dias. 

Recomendação em Monitoramento 

(2) Recomenda-se que sejam publicadas as alterações de diretrizes para gestão do portfólio de projetos e 

serviços de TIC, em razão das decisões tomadas nas reuniões periódicas com a alta gestão, preferencialmente em 

versão revisada anual do PDTIC.  

Breve histórico da situação atual: DTIC propôs implementar processo de revisão anual do PDTIC e 

divulgação do resultado no prazo de seis meses. 

Recomendação em Monitoramento 

(3) Recomenda-se que os projetos priorizados sejam acompanhados da informação do critério utilizado para 

sua priorização. 

Breve histórico da situação atual: histórico igual ao da recomendação 2. 

Recomendação em Monitoramento 

(4) Recomenda-se revisão de metas e indicadores, bem como sua publicação em versão revisada anual do 

PDTIC.  

Breve histórico da situação atual: histórico igual ao da recomendação 2. 
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Recomendação em Monitoramento 

(5) Recomenda-se que, para os próximos planejamentos de TIC, seja explicitado o alinhamento dos 

objetivos do Plano de TIC com os objetivos de negócio que constam do Planejamento Estratégico Institucional, 

demonstrando assim como as necessidades de TIC apresentadas se relacionam com os objetivos institucionais. 

Breve histórico da situação atual: DTIC propôs revisar integralmente o PDTIC no prazo de seis meses. 

Recomendação em Monitoramento 

(6) Recomenda-se que os benefícios de negócio a serem alcançados estejam acompanhados por 

indicadores nos autos do processo de contratação.  

Breve histórico da situação atual: DNTIC propôs incluir informações nos Termos de Referência sob sua 

responsabilidade no prazo de seis meses. 

Recomendação em Monitoramento 

(7) Recomenda-se que sejam adotadas métricas objetivas para mensuração de resultados dos contratos. 

Breve histórico da situação atual: histórico igual ao da recomendação 6. 

Recomendação em Monitoramento 

(8) Recomenda-se que haja acompanhamento do processo de planejamento das contratações de TIC, 

através da utilização de indicadores e metas de processo a cumprir.  

Breve histórico da situação atual: DTIC propôs adoção dos resultados obtidos como critério para 

administração dos contratos de TI. Divulgação de indicadores e metas no prazo de três meses. 

Recomendação em Monitoramento 

(9) Recomenda-se que o processo de gestão dos contratos de TIC seja mais rigoroso, principalmente no 

que diz respeito a aspectos legais sobre prazos de renovação e acréscimos em valores contratados. 

Breve histórico da situação atual: DTIC propôs estabelecer controles mais rigorosos para cumprimento dos 

prazos de renovação e permissão de acréscimo em valores contratados no prazo de 60 dias. 

Recomendação em Monitoramento 

(10) Recomenda-se a finalização do Catálogo de Serviços de TIC, bem como disponibilização às áreas 

clientes para acessá-lo. 

Breve histórico da situação atual: DTIC propôs finalização da revisão e publicação do resultado no prazo de 

quatro meses. 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 
AUDITORIA INTERNA 

19 
 

4.9. NÚCLEIO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

4.9.1. RA-10.2014 – Auditoria de Capacitações 

Monitoramento através da S.A. 35.2016, de 12/05/2016, respondida pelo NUDEPE em 22/06/2016. Deste 

relatório, havia duas recomendações pendentes. Pela análise das respostas dadas ao monitoramento, uma delas foi 

considerada atendida e uma permaneceu em monitoramento. 

Recomendação Atendida 

(1) Pesquisar junto aos campi e reitoria os motivos que ocasionaram a constatação. 

Recomendação em Monitoramento 

 (2) Instituir fluxo de informações entre campus e reitoria para obter as informações sobre as ações e o total 

geral investido em capacitação. 

Breve histórico da situação atual: o Gestor da área havia proposto em seu Plano de Providências de nº 

10.2014 implantar Sistema de gerenciamento das informações. No monitoramento, foi informado que o referido 

sistema ainda não foi desenvolvido, mas que será o próximo. 

 

4.10. PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS 

4.10.1. RA-09.2014 Auditoria de Assistência Estudantil 

Monitoramento através da S.A. 36.2016, de 12/05/2016, respondida pela PRAEC em 30/06/2016. Deste 

relatório, havia dezessete recomendações pendentes. Pela análise das respostas dadas ao monitoramento, todas 

as recomendações foram consideradas atendidas. 

Recomendação Atendida 

(1) Recomenda-se que os critérios utilizados para calcular o ISE estejam mais claros nos editais de seleção 

publicados, principalmente para que se esclareça a definição do termo “Renda Bruta” no cálculo do índice. 

Recomendação Atendida 

(2) Recomenda-se que, nos editais de seleção, haja discriminação dos agravantes e seus respectivos 

pesos.  

Recomendação Atendida 

(3) Recomenda-se que se exija a apresentação completa da documentação solicitada em edital e de 

documentação complementar para esclarecimento de situações conflitantes antes do deferimento dos auxílios. 
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Recomendação Atendida 

(4) Recomenda-se que as declarações sejam acompanhadas de documentos comprobatórios, 

principalmente nos casos em que entrarem em conflito com a documentação apresentada. 

 Recomendação Atendida 

(5) Recomenda-se que as situações que, justificadamente, isentem os candidatos da apresentação de 

documentos estejam previstas em edital.  

Recomendação Atendida 

(6) Recomenda-se que se exija a apresentação completa da documentação solicitada em edital e de 

documentação complementar para esclarecimento de situações conflitantes antes do deferimento dos auxílios. 

Recomendação Atendida 

(7) Recomenda-se que toda a documentação referente aos processos dos quais os discentes já 

participaram esteja arquivada.  

Recomendação Atendida 

(8) Recomenda-se que toda a documentação referente aos processos dos quais o discente já tenha 

participado seja arquivada. 

Recomendação Atendida 

(9) Recomenda-se que os documentos sejam arquivados com seus respectivos formulários, evitando a 

inclusão de folhas de documentos avulsas, fora de ordem ou desorganizadas. 

Recomendação Atendida 

(10) Recomenda-se que se exija a apresentação completa da documentação solicitada na Reavaliação 

Socioeconômica como condição para continuidade de recebimento dos auxílios. 

Recomendação Atendida 

(11) Recomenda-se que toda a documentação referente aos processos dos quais os discentes já 

participaram seja arquivada. 

Recomendação Atendida 

 (12) Recomenda-se que os documentos sejam arquivados com seus respectivos formulários. 

Recomendação Atendida 

(13) Recomenda-se que se exija a apresentação completa da documentação solicitada na Reavaliação 

Socioeconômica como condição para continuidade de recebimento dos auxílios.  
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Recomendação Atendida 

(14) Recomenda-se que situações que isentem os candidatos da apresentação de documentos estejam 

previstas em edital.  

Recomendação Atendida 

(15) Recomenda-se que os documentos sejam arquivados com seus respectivos formulários, evitando a 

inclusão de folhas avulsas, fora de ordem ou desorganizadas.  

Recomendação Atendida 

(16) Recomenda-se que o discente seja desligado do Programa caso não preencha os requisitos de 

permanência e tente o ingresso em uma nova seleção.  

Recomendação Atendida 

(17) Recomenda-se que as Reavaliações Socioeconômicas sejam realizadas anualmente, para garantir a 

correta aplicação dos recursos de Assistência Estudantil. 

 

4.10.2. RA-02.2015 – Auditoria em Licitações 

Monitoramento através da S.A. 36.2016, de 12/05/2016, respondida pela PRAEC em 30/06/2016. Deste 

relatório, havia uma recomendação pendente. Pela análise da resposta dada ao monitoramento, ela foi considerada 

atendida. 

Recomendação Atendida 

(10) Observar a jurisprudência do TCU a respeito da vistoria técnica, justificando no processo quando for 

imprescindível para a caracterização do objeto.  

 

4.11. PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 

4.11.1. RA-20.2013 – Contabilidade e Finanças 

Monitoramento através da S.A. 37.2016, de 12/05/2016, respondida pela PROAD em 16/06/2016. Deste 

relatório, havia uma recomendação pendente. Pela análise da resposta dada ao monitoramento, ela permaneceu 

com status em monitoramento. 
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Recomendação em Monitoramento 

 (1) Regularizar a diferença existente na contabilidade da universidade entre os dados sintéticos registrados 

e os dados do inventário do patrimônio.  

Breve histórico da situação atual: o gestor informou que os registros contábeis serão atualizados no Sistema 

SIAFI pela Coordenadoria de Contabilidade e Finanças à medida que os Processos Administrativos resultantes do 

Inventário Patrimonial 2015 forem concluídos e antes da realização do próximo inventário, no ano de 2016. 

 

4.11.2. RA-07.2014 – Auditoria em Terceirizados 

Monitoramento através da S.A. 37.2016, de 12/05/2016, respondida pela PROAD em 16/06/2016. Das três 

recomendações pendentes deste relatório, após a análise das respostas ao monitoramento, duas foram 

consideradas, pela análise da AUDIN, como atendidas e uma permaneceu com status em monitoramento.  

Recomendação Atendida 

(9) Recomenda-se analisar a viabilidade de implantação de recursos tecnológicos de segurança, através de 

câmeras e/ou alarmes, de forma a ampliar a proteção do patrimônio e das pessoas, em alternativa ao aumento de 

efetivo físico de vigilantes.  

Recomendação Atendida 

(11) Recomenda-se que seja observado o limite de diárias pagas mensalmente a cada motoristas para que 

não chegue/ultrapasse os 50% do seu salário, evitando assim a necessidade de integração dos valores ao salário e 

o aumento dos gastos com esse contrato.  

Recomendação em Monitoramento 

(13) Recomenda-se, com vistas a melhorar a eficácia da fiscalização do objeto contratado (serviço) e a 

racionalizar a fiscalização documental, que a fiscalização seja centralizada e feita por um (ou mais de um) servidor 

(fiscal administrativo) com conhecimento contábil, fiscal e tributário, para que os demais fiscais (fiscais técnicos) 

possam efetivamente fiscalizar o cumprimento do objeto do contrato.   

Breve histórico da situação atual: gestor informou que a fiscalização continua sendo feita de forma 

descentralizada. 
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4.11.3. RA-08.2014 – Auditoria em Aquisição de Livros 

Monitoramento através da S.A. 37.2016, de 12/05/2016, respondida pela PROAD em 16/06/2016. As três 

recomendações pendentes deste relatório, após a análise das respostas ao monitoramento, continuaram com o 

status em monitoramento.  

Recomendação em Monitoramento 

(1) Recomenda-se que no próximo processo licitatório se atente para a confecção de um termo de 

referência onde constem as informações necessárias por área de conhecimento.  

Breve histórico da situação atual: o gestor da PROAD informou que esta recomendação seria respondida 

pela Coordenadoria do Sistema de Bibliotecas. 

Recomendação em Monitoramento 

(4) Recomenda-se que seja regularizada tal deficiência com a mais brevidade possível, pois a mesma 

poderá ser ressalvada pelo contador da instituição e pelos órgãos de controle interno e externo.  

Breve histórico da situação atual: gestor anexou tabela com o percentual de recuperação das informações 

de aquisições de livros na UNIPAMPA informando que ficou acordado em reunião junto ao Gabinete da Vice-

Reitoria que, após o segundo tratamento dos dados pela Coordenadoria SISBI, as informações de aquisição 

deverão ser importadas ao SIE para regularização. Assim, com a complementação deste trabalho pela 

Coordenadoria do Sistema de Bibliotecas, passariam a um terceiro momento (de importação de dados no SIE) para, 

posteriormente, aplicar a depreciação aos títulos, conforme determinam as normas legais vigentes, para os ativos 

permanentes. 

Recomendação em Monitoramento 

(5) Recomenda-se a tomada de providências junto às unidades para regularização das deficiências que 

causam o descontrole do acervo bibliográfico.  

Breve histórico da situação atual: segundo o gestor, devido à dificuldade em adquirir informações fidedignas 

sobre os livros não localizados dos Processos Administrativos acima citados referentes ao Inventário Patrimonial de 

2013, estes serão concluídos a partir das informações coletadas do Inventário Patrimonial 2015, o qual foi concluído 

na data prevista e os dados estão sendo computados pelas Unidades Acadêmicas para posterior apuração. 

 

4.11.4. RA-01.2015 – Relatório de Gestão 2014 
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Monitoramento através da S.A. 37.2016, de 12/05/2016, respondida pela PROAD em 16/06/2016. Neste 

relatório, havia ainda uma recomendação pendente. Após a análise da resposta ao monitoramento, ela continuou 

com o status em monitoramento.  

Recomendação em Monitoramento 

(4) Que seja realizada a conciliação entre os dados do inventário patrimonial e os dados do patrimônio, 

lançados no SIAFI, de modo a regularizar a situação relativa aos bens móveis. 

Breve histórico da situação atual: foi realizado o Inventário Patrimonial de bens móveis do ano de 2015 

resultando na abertura de Processos Administrativos que estão sendo conduzidos pela Gestão Patrimonial, com o 

intuito de que o sistema reflita da maneira mais fidedigna possível a situação de todos os itens verificados no âmbito 

da Universidade. Estes processos deverão ter sua tramitação concluída antes da realização do próximo inventário, 

no ano de 2016. 

 

4.11.5. RA-03.2015 – Relatório de Patrimônio 

Monitoramento através da S.A. 37.2016, de 12/05/2016, respondida pela PROAD em 16/06/2016. Das cinco 

recomendações pendentes deste relatório, após análise das respostas dadas ao monitoramento, três foram 

consideradas atendidas e duas permaneceram com status em monitoramento. 

Recomendação em Monitoramento 

(1) Recomenda-se que sejam mantidas as ações e os prazos do fluxo de trabalho da Divisão de Patrimônio 

CMP/PROAD para realização e regularização do inventário patrimonial do acervo bibliográfico.  

Breve histórico da situação atual: A Divisão de Patrimônio da Pró-Reitoria de Administração em conjunto 

com o Núcleo de Tecnologia da Informação (NTIC), vem trabalhando para o saneamento de inconsistências e 

minimização de vulnerabilidades, sendo que, atualmente as falhas foram corrigidas quase que em sua totalidade, as 

ferramentas necessárias à execução do procedimento foram devidamente preparadas e as orientações gerais foram 

finalizadas para nortear os trabalhos das Comissões Especiais Inventariantes. 

Recomendação em Monitoramento 

(2) Recomenda-se que sejam mantidas as ações e os prazos do fluxo de trabalho da Divisão de Patrimônio 

- CMP/PROAD para realização e regularização do inventário patrimonial do acervo bibliográfico.  

 Breve histórico da situação atual: Conforme acordado em reunião junto ao Gabinete da Vice-Reitoria, após 

o segundo tratamento dos dados pela Coordenadoria SISBI, as informações de aquisição deverão ser importadas 

ao SIE para regularização. Esperamos a complementação deste trabalho pela Coordenadoria do Sistema de 
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Bibliotecas, a fim de que possamos em um terceiro momento (de importação de dados no SIE) aplicar a 

depreciação aos títulos, conforme determinam as normas legais vigentes, para os ativos permanentes. 

Recomendação Atendida 

(3) Recomenda-se que sejam regularizadas as informações do cadastro dos imóveis da instituição no 

SPIUNET até o final do ano corrente, para que as informações contábeis possam refletir a posição atualizada dos 

imóveis, bem como seja regularizado o cálculo da depreciação dos bens patrimoniais.  

Recomendação Atendida 

(4) Recomenda-se a correção das falhas remanescentes para que se possa efetuar o inventário no segundo 

semestre de 2015, bem como que sejam utilizados os equipamentos ainda não colocados em uso e que estão há 

tempo encaixotados. 

Recomendação Atendida 

(5) Recomenda-se a tomada de providências junto às unidades para regularização das deficiências que 

causam o descontrole dos bens patrimoniais. 

 

4.11.6. RA-02.2015 – Relatório de Licitações 

Monitoramento através da S.A. 37.2016, de 12/05/2016, respondida pela PROAD em 16/06/2016. Das dez 

recomendações pendentes deste relatório, após análise das respostas dadas ao monitoramento, nove foram 

consideradas atendidas e somente uma permaneceu com status em monitoramento. 

Recomendação Atendida 

(1) Orientar os solicitantes à realização de procedimentos licitatórios para as aquisições possíveis de serem 

planejadas.  

Recomendação Atendida 

(2) Observar as recomendações no parecer da procuradoria jurídica, complementando o processo, quando 

necessário.   

Recomendação Atendida 

(3) Solicitar parecer jurídico para as dispensas que sejam instruídas com justificativas que levam ao 

atendimento em caráter emergencial. 
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Recomendação Atendida. 

 (4) Aprimorar o controle sobre os processos para garantir que as inexigibilidades de licitação tenham a 

justificativa do preço a ser pago, em atenção ao art. 26 da lei 8.666/93, inciso III. 

Recomendação Atendida 

(6) Orientar os solicitantes a observarem os critérios de sustentabilidade ambiental na realização das 

especificações de produtos, bens ou serviços com base na legislação vigente e nas orientações do PGLS em 

vigor/utilização.  

Recomendação Atendida 

(9) Observar o instrumento convocatório nas adesões a registros de preços para a formulação de contratos, 

realizando-o tempestivamente, de modo a garantir a sua plenitude de aplicação em direitos e deveres aos 

contratantes.  

Recomendação Atendida 

(13) Instituir controles que possibilitem avaliar as despesas com publicação oficial, unitárias e totais, por 

processos de licitação, dispensas e inexigibilidades. 

Recomendação Atendida 

(14) Instituir controles completos de forma a propiciar obter informações rápidas e consistentes sobre os 

processos de compra, estratificadas por modalidades de licitação, dispensa ou de compra direta, por campus e 

órgãos de reitoria.  

Recomendação Atendida 

(18) Instituir o plano de aquisições e contratações para o(s) ano(s) subsequente(s) com base na previsão 

orçamentária e alinhado ao PDI da UNIPAMPA. 

Recomendação em Monitoramento 

(19) Formalizar os indicadores utilizados para avaliar a realização dos objetivos e metas balizadores do 

macroprocesso de compras da Universidade. 

Breve histórico da situação atual: segundo informações do gestor, a Divisão de Contratos e Compras deverá 

protocolar, nos próximos dias, solicitações de aprimoramento do Módulo Compras, principal ferramenta de 

processamento dos pedidos de compra da Universidade, com base em consulta realizada junto às Unidades 

Administrativas e Acadêmicas. A partir daí, também será solicitada a criação de relatórios, dentro do próprio 

sistema, a fim de possibilitar um maior controle dos processamentos das solicitações, como o relatório de pedidos 

devolvidos, geral e por Unidade. 
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4.12. PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

4.12.1. RA-01.2015 – Relatório de Gestão 2014 

Monitoramento através da S.A. 38.2016, de 12/05/2016, respondida pela Pró-Reitoria de Gestão de 

Pessoas em 08/07/2016. Havia somente uma recomendação pendente neste relatório de auditoria, para este setor.  

Após análise da resposta dada ao monitoramento, ela permaneceu com status em monitoramento. 

Recomendação em Monitoramento 

(3) Instituir indicadores gerenciais de gestão de pessoal, em conformidade com o acórdão 6.600/2014. 

Breve histórico da situação atual: o gestor informou que o Projeto de Elaboração dos Indicadores Gerenciais 

de Gestão de Pessoas está em fase desenvolvimento na PROGEPE.  Foi estabelecido um grupo de trabalho com 

os Gestores das Divisões a fim de identificar  os processos-chave na Gestão da Pró-reitoria e desta forma construir 

os indicadores de Gestão de Pessoas, os quais irão abranger as seguintes grandes áreas da PROGEPE: 

Administração de Pessoal, Qualidade de Vida do Servidor, Gestão de Carreiras e Desenvolvimento de Pessoas. O 

Objetivo é que até dezembro esse conjunto de indicadores esteja estabelecido, e sirva de apoio na elaboração do 

relatório de Gestão da Unipampa - 2016.   

 

4.13. PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

4.13.1. RA-06.2014 – Auditoria de Ensino de Graduação 

Monitoramento através da S.A. 39.2016, de 12/05/2016, respondida pela Pró-Reitoria de Graduação em 

07/06/2016. Havia dezoito recomendações pendentes neste relatório de auditoria.  Após análise da Auditoria das 

respostas da Pró-Reitoria de Graduação ao monitoramento, sete recomendações foram consideradas atendidas e 

onze permaneceram com status em monitoramento. 

Recomendação Atendida 

(2) Instituir indicadores específicos para os componentes curriculares, relacionados aos níveis de aprovação 

ou reprovação, subsidiando, com informações, a ação dos NuDEs, dos gestores dos cursos e da coordenação 

acadêmica dos campi. 

Recomendação em Monitoramento 

(3) Acompanhar o desempenho acadêmico dos alunos, através de ferramentas informatizadas e relatórios, 

de forma a identificar aqueles com desempenho abaixo da média ou infrequentes, possibilitando ações tempestivas 

para reduzir a retenção. 
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Breve histórico da situação atual: segundo informações do gestor, uma das proposições iniciais havia sido a 

implementação de um sistema de lançamento de resultados de avaliação no GURI, mas esta ação ainda não foi 

concretizada. Sobre a identificação da necessidade de apoio pedagógico aos docentes, também não foram 

implementadas ações.  

Recomendação Atendida 

(4) Oferta permanente de suporte aos conteúdos básicos necessários à progressão dos alunos nos cursos, 

com utilização de tecnologias para ensino à distância, de forma a reduzir a retenção. 

Recomendação Atendida 

(5) Instituir avaliação periódica dos docentes pelos discentes, de forma a obter informações sobre a 

metodologia de ensino e de avaliação de cada professor.  

Recomendação Atendida 

(6) Institucionalizar a pesquisa do perfil do aluno ingressante, incluindo dados e informações relevantes para 

o acompanhamento do desempenho acadêmico e a adequação de políticas de assistência estudantil. 

Recomendação em Monitoramento 

(7) Formalizar o acompanhamento dos indicadores das estratégias do PNE e do PDI da UNIPAMPA 

(controle da evasão, levantamento das boas práticas realizadas nos campi que possam ser replicadas e n° de 

alunos atendidos com nivelamento) identificando os responsáveis pelo monitoramento e pela realização deles na 

Pró-Reitoria e nos campi. 

Breve histórico da situação atual: O Grupo de Trabalho (GT) Evasão não foi institucionalizado, mas houve a 

criação de um fórum de discussão na plataforma MOODLE, no entanto, a potencialização do acompanhamento, 

discussões e reflexões a partir do compartilhamento das informações no ambiente virtual não teve prosseguimento 

devido aos sucessivos desligamentos institucionais dos servidores organizadores e responsáveis pela plataforma. 

Recomendação em Monitoramento 

(8) Institucionalizar o controle de evasão com utilização de relatórios específicos, alinhados aos indicadores 

de realização das estratégias, objetivos e iniciativas, disponibilizados aos coordenadores dos cursos, coordenação 

acadêmica, NuDEs e pró-reitorias acadêmicas (PROGRAD, PROPG, PROPESQ e PROEXT)com periodicidade 

mínima bimestral. 

Breve histórico da situação atual: Foram gerados, pelo NTIC, cinquenta e quatro (54) relatórios referentes à 

Evasão e Retenção, os quais foram disponibilizados para a comunidade acadêmica por meio do sistema GURI. 

Destaca-se que os relatórios utilizados pelos NuDEs compreendem a metodologia de cálculo da evasão a partir do 

proposto pelo Instituto Lobo. Apesar de inúmeras iniciativas por parte da PROGRAD e da definição de encontros do 
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Calendário de Eventos para o ano de 2015, conforme Portaria nº 236/2015, devido a questões orçamentárias, os 

encontros foram cancelados. 

Recomendação Atendida 

(9) Intensificar as campanhas de divulgação dos cursos junto ao público alvo regional e melhorar as 

informações nas páginas dos cursos, com links no site principal da UNIPAMPA, nos períodos que antecedem as 

chamadas do SISU ou após a realização do ENEM. 

Recomendação Atendida 

(10) Intensificar os programas de acolhida dos alunos ingressantes, buscando socializá-los através do 

contato com os professores dos cursos escolhidos já no primeiro semestre, informando-os sobre os grupos de 

pesquisa e projetos de extensão dos campi, práticas esportivas e/ou solidárias realizadas de forma a motivar a 

permanência do aluno. 

Recomendação em Monitoramento 

(11) Avaliar, juntamente com a comissão superior de ensino, com base nas informações sobre ingresso e 

permanência, a oferta de cursos pelos campi, propondo readequações de turno, de vagas ou de modalidade 

(presencial ou EAD), bem como publicizar a política atual de oferta, manutenção e ampliação de vagas nos cursos 

de graduação. 

Breve histórico da situação atual: Destaca-se o andamento das ações conforme já elencado no Mem. nº 

23/2015 desta Pró-Reitoria. Infelizmente, em 2015 não houve a realização de uma pesquisa, por meio de um  

questionário, junto  aos discentes,   a fim de verificar as razões  pelas quais eles abandonaram e/ou abandonariam a 

Universidade. 

Recomendação em Monitoramento.  

(15) Elaborar os regimentos dos campi e da reitoria identificando as atribuições e responsabilidades de cada 

área da estrutura administrativa e acadêmica. 

Breve histórico da situação atual: As ações não foram plenamente atendidas. Em março de 2015 foram 

realizadas reuniões com as secretarias acadêmicas, a fim de discutir os principais processos do setor. Na 

oportunidade foram compartilhados manuais e documentos referentes ao registro de informações no sistema 

acadêmico. Destaca-se que, desde 2015, a PROGRAD vem dialogando com as secretarias a fim de organizar o 

fluxo de documentação e padronização dos formulários para os registros acadêmicos, trabalho que continua em 

vigor, até 2016, estando em fase de implementação. Devido a transição da gestão, não ficaram definidas atribuições 

e regimentos. A nova estrutura organizacional da PROGRAD ficou definida por meio da Portaria Unipampa nº 
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900/2016, de 05 de maio de 2016, a partir da qual serão estudados, discutidos e, posteriormente, aprovados os 

respectivos regimentos. 

Recomendação em Monitoramento.  

(16) Implantar manual dos processos acadêmicos com os fluxos de processos e responsáveis nos campi e 

reitoria. 

Breve histórico da situação atual: foi realizado um seminário com as Secretarias Acadêmicas, em 30 e 31 de 

março de 2015, no Campus Bagé. Na oportunidade foram discutidos os processos e fluxos referentes aos registros 

acadêmicos. No que se refere a manuais, foram elaborados e disponibilizados inúmeros documentos pelo setor 

encarregado pelos registros acadêmicos na época (Núcleo de Registro e Controle Acadêmico), todavia, como ele 

não foi institucionalizado, essas medidas estão sendo revistas e retomadas pela Coordenadoria de Processos 

Acadêmicos, vinculada à PROGRAD, de acordo com a nova estrutura organizacional. Sobre a padronização dos 

formulários e protocolos nas Unidades Universitárias, vem sendo desenvolvido desde 2015 o procedimento de 

arquivo da Pró-Reitoria de Graduação, em parceria com o Protocolo Geral da Instituição.  

Recomendação em Monitoramento.  

(17) Atualizar o SIE para contemplar as necessidades dos cursos e as necessidades de informações sobre 

o aluno, simplificando a operação e a emissão de relatórios, e observando o acórdão n° 5.770/2014 do TCU. 

Breve histórico da situação atual: há inúmeros relatórios, gerados por meio do SIE e disponibilizados no 

GURI, conforme já indicado na recomendação nº 08.  Destaca-se que as ações de implementação e criação de 

registros acadêmicos não disponíveis no SIE no sistema GURI, bem como o planejamento conjunto do 

desenvolvimento de sistemas acadêmicos com o NTIC, não foram realizadas até o final da gestão 2012-2015. 

Recomendação em Monitoramento. 

(18) Publicizar os processos de trabalho e atribuições da Coordenadoria de Registros Acadêmicos e da 

Coordenadoria Processos Seletivos. 

Breve histórico da situação atual: As ações foram iniciadas, especialmente o diálogo e planejamento entre 

CPS e ACS, durante o ano de 2015. Todavia, tais medidas não foram implementadas devido à transição de equipe 

de gestão, uma vez que o Núcleo de Registro e Controle Acadêmico, até o final do ano de 2015, não foi 

institucionalizado e, atualmente, conforme Portaria nº 900/2016, a Coordenadoria de Processos Seletivos, vinculada 

à PROGRAD deixa de existir, passando a ser Núcleo de Processos Seletivos, vinculado ao Gabinete da Reitoria. 
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Recomendação Atendida 

(20) Intensificar o controle de frequência discente pelo registro dos diários de classe no módulo professor, 

do sistema GURI. 

Recomendação Atendida 

(21) Instituir o controle de frequência docente pelo registro dos diários de classe do sistema GURI (módulo 

professor) ou outro que sirva ao propósito de comprovar a efetividade docente e o desempenho de atividades. 

Recomendação em Monitoramento. 

(22) Realizar levantamento das horas dedicadas ao ensino em sala de aula em todos os campi, orientando 

a observar rigorosamente o limite mínimo previsto na resolução 079/2014 e lei 9.394/96, LDB. 

Breve histórico da situação atual: No dia 1º de outubro de 2015, em reunião, os membros da Comissão 

Superior avaliaram sugestão de Emenda Aditiva à Resolução 79/2014, a qual trata de encargos e deveres docentes, 

encaminhada pelo campus Santana do Livramento. De acordo com o campus, a quantificação dos encargos 

docentes não é mencionada pela norma da Universidade. A proposta, analisada pela CSE, era a de que cada 

campus fosse responsável por regulamentar indicadores de carga-horária docente para fins de atribuição de 

encargos. Entretanto, após deliberações, os membros da Comissão Superior de Ensino votaram contra a proposta 

encaminhada, acreditando ser necessária a uniformidade entre os campi no que se refere à carga horária docente. 

Com base nisso, a discussão ficou temporariamente suspensa e os membros da CSE concordaram em proceder um 

estudo para posterior revisão dessa norma. 

Recomendação em Monitoramento. 

(23) Observar o limite mínimo das horas dedicadas ao ensino em sala aula previsto na resolução 079/2014 

e lei 9.394/96, LDB, na distribuição da carga horária (CAMPUS) – não atribuir cargas horárias a professores em 

afastamento. 

Breve histórico da situação atual: histórico igual à recomendação 22. 

Recomendação em Monitoramento. 

(24) Normatizar os limites mínimos e máximos em outras atividades dos docentes - projetos de ensino, 

pesquisa, extensão e gestão. 

Breve histórico da situação atual: histórico igual à recomendação 22. 
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4.14. PRÓ-REITORIA DE PESQUISA 

4.14.1. RA-02.2014 – Auditoria de Convênios 

Monitoramento através da S.A. 40.2016, de 12/05/2016, respondida pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-

Graduação e Inovação, em 14/06/2016. Havia duas recomendações pendentes neste relatório de auditoria, para 

este setor.  Após análise das respostas dadas ao monitoramento, elas permaneceram com status em 

monitoramento. 

Recomendação em Monitoramento. 

(3) Que haja uma maior sintonia entre os responsáveis pelos convênios que envolvam obras contratados 

junto à FINEP e a Coordenadoria de Obras da PROPLAN, no sentido de acordarem um cronograma de execução 

dos projetos básicos necessários à liberação dos recursos para a execução das obras previstas. 

Breve histórico da situação atual: Os Termos de Cooperação (TC) FINEP nº 04.12.0379.00 (0388/11) 

NUPEVI fase 1- Obra inacabada, com processo judicial contra a empresa. Obra do NEVA, em andamento 58% 

realizada. Com referencia ao TC nº 04.13.0011.00 (0128/12) NUPEVI fase 2, foi encaminhado ofício em função do 

memorando recebido dos Programas de Pós-Graduação de Bioquímica, Ciência Animal e Ciências Farmacêuticas, 

e considerando a concordância dos coordenadores solicitando a possibilidade de troca de itens, desta forma 

solicitamos a troca de rubrica do referido valor, sendo este transferido de obras para equipamentos, possibilitando a 

execução do supra-referido termo de cooperação. A FINEP autorizou a troca de rubrica no valor de R$ 889.000,00 

para a aquisição de equipamentos, sendo que já estão sendo adquiridos. Desta forma o TC não possui mais o item 

obras. 

Recomendação em Monitoramento. 

(4) Que seja feito o monitoramento contínuo, pelo coordenador do projeto, em relação à liberação dos 

valores conveniados, para que sejam executados dentro do prazo acordado, evitando assim a devolução e a 

inexecução do objeto do convênio. Para isso, é importante que a instrução do processo de aquisição dos 

equipamentos esteja pronta para ser processada internamente pela Universidade (especificação dos equipamentos, 

propostas de preço, declarações, etc.).  

Breve histórico da situação atual: Foi encaminhada solicitação de prorrogação de prazo do TC 

04.11.0138.02, sendo prorrogado o prazo até a data 28/04/2017, conforme o ofício 003467/Finep datado de 

29/03/2016. O extrato de termo aditivo foi publicado no DOU nº 56 seção 3 página 8. 
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4.15. PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 

4.15.1. RA-25.2013 Auditoria de Orçamento 2013 

Monitoramento através da S.A. 41.2016, de 12/05/2016, respondida pela Pró-Reitoria de Planejamento e 

Avaliação, em 20/06/2016. A recomendação deste Relatório de Auditoria que ainda estava pendente, após análise 

da resposta dada pelo gestor, permaneceu com status em monitoramento. 

Recomendação em Monitoramento. 

(1) Mapear o processo, como forma de identificar pontos de ineficiência e proporcionar uma visão sistêmica 

da distribuição e execução orçamentária e financeira.  

Breve histórico da situação atual: informado que os processos internos da Divisão de Orçamento são 

continuamente reavaliados e rediscutidos para construção de uma política orçamentária com maior eficiência e 

transparência. Algumas ações como a retomada da instalação de software para gerenciamento do orçamento 

institucional foram retomados neste primeiro semestre, com reuniões com a Diretoria de Tecnologia da Informação e 

Comunicação, visando dar maior desempenho à dinâmica orçamentária, contribuindo sobremaneira para a tomada 

de decisões pelos gestores. Quanto ao mapeamento de processos estamos envidando esforços contínuos para a 

efetiva gestão de processos, e diante desta necessidade, estamos constituindo a Comissão Permanente de Gestão 

de Processos, em que serão envolvidos todos os setores da instituição, com os trabalhos vinculados a 

Coordenadoria de Planejamento da PROPLAN para mapear, debater, atualizar e monitorar os processos internos. 

Pretende-se ainda através da constituição desta comissão criar um grupo de trabalho, com a definição de riscos, 

vulnerabilidades e necessidades emergências na gestão dos processos, visando primordialmente a consecução das 

rotinas administrativas com maior celeridade e menor emprego de recursos públicos. 

 

4.15.2. RA-03.2014 – Auditoria de Obras 

Monitoramento através da S.A. 41.2016, de 12/05/2016, respondida pela Pró-Reitoria de Planejamento e 

Avaliação, em 20/06/2016. Do Relatório de Auditoria de Obras, havia nove recomendações ainda pendentes. Após 

análise das respostas dadas pelo gestor ao monitoramento feito pela Auditoria, cinco delas foram consideradas 

atendidas e quatro permaneceram em monitoramento. 

Recomendação em Monitoramento. 

(2) Criar manual de orientações sobre o macroprocesso de obras, informando quais são os pontos 

essenciais, o fluxo que deve ser obedecido, as instâncias de aprovação e os documentos preliminares necessários 

à execução do projeto, como licenças, estudos de impacto ambiental, certidões do imóvel, etc...; Aceitar das 
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unidades demandantes apenas as solicitações que estejam adequadas ao fluxo e às orientações contidas no 

manual a ser desenvolvido – (item geral A). 

Breve histórico da situação atual: Informamos que o manual está em fase de discussão entre a equipe de 

infraestrutura.  

Recomendação Atendida. 

(5) Observar a realização de anotação de responsabilidade técnica nas prorrogações de execução, 

solicitando à contratada a ART complementar e observar a realização de anotação de responsabilidade técnica para 

todos os projetos previstos na obra – (item 3.3); 

Recomendação Atendida. 

(8) Realizar todos os projetos necessários à execução completa da obra, tais como os estudos de impacto 

ambiental, projeto paisagístico, projeto de equipamentos verticais, ar condicionado e outras que sejam necessários 

à realização de uma obra completa e/ou à obtenção de licenças dos órgãos fiscalizadores. Realizar todos os 

levantamentos necessários à quantificação dos itens que comporão o projeto básico e/ou executivo, de forma a 

evitar que na execução sejam necessários aditivos quantitativos - (item 1.6 e 1.10); 

Recomendação em Monitoramento.  

(9) Observar a obtenção das licenças necessárias para construção e para funcionamento dos 

empreendimentos, conforme legislação citada no embasamento legal e jurisprudências do TCU. As licenças (para 

construir e ambiental) devem ser anexadas ao processo para fins de comprovação. Caso não seja necessária a 

licença, deverá ser anexado comprovante que isenta a Universidade de sua obtenção. Caso a licença seja posterior 

à realização da obra ou posterior ao seu início, essa exigência poderá ser prevista como obrigação da contratada, 

efetuando a restituição do valor das taxas pagas aos órgãos competentes, mediante apresentação do(s) 

comprovante(s) de pagamento. As licenças devem observar todos os serviços previstos para a obra ou obter 

declaração de atividade isenta, incluindo serviços de empresas subcontratadas, de forma a evitar interrupções da 

obra por embargos e/ou sanções aplicáveis – (itens 1.7, 1.8, 1.9, 2.6, 2.7, 3.7, 3.8, 3.9, 4.6 e 4.7). 

Breve histórico da situação atual: Informado que as licenças não são concedidas individualmente por obra 

licitada, e sim pela atividade institucional do Campus como um todo. A Unipampa deveria ter solicitado a Licença 

Prévia durante sua fase de planejamento e as Licenças de Instalação e Operação durante sua fase inicial de 

implantação, porém não o fez.  A ação que deve ser encaminhada a partir de agora é a Regularização de Campus 

Universitário, cujo procedimento consiste na abertura de um processo junto aos órgãos competentes (FEPAM ou 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente) que deve ter em anexo uma série de levantamentos e estudos, os quais 

devem ser elaborados por profissionais que não existem na equipe das obras da Coordenadoria de Infraestrutura da 

PROPLAN, como por exemplo, biólogos, geólogos, agrônomos e engenheiro sanitarista. Encontra-se em 
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andamento a formação desta equipe, para posterior início dos levantamentos, desenvolvimento dos estudos e 

abertura do processo de licenciamento. 

Recomendação Atendida. 

(14) Observar a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência para 

aditivos de itens não planilhados e providenciar a compensação dos valores apurados no 1° aditivo da obra do 

anexo de Livramento – (item 4.10) 

Recomendação em Monitoramento. 

(16) Observar, nas subcontratações, a comprovação da qualificação técnica, as anotações de 

responsabilidade técnica e a autorização da fiscalização para subcontratar até os limites fixados em contrato – (itens 

1.13 e 4.11). 

Breve histórico da situação atual: segundo informações do gestor, outro grande eixo que deverá compor o 

Manual de Fiscalização de Obras diz respeito aos procedimentos Administrativos atinentes a Fiscalização de Obras.  

As primeiras orientações a este respeito deverão constar na 1º Revisão do Manual que deverá ser publicado em 

dezembro de 2016.  

Recomendação em Monitoramento. 

(17) Realizar os recebimentos definitivos dos prédios, nos termos do artigo 73, inciso I, letra b, da lei 

8.666/93, após a regularização das pendências apontadas no termo de recebimento provisório – (itens 1.15, 2.14 e 

3.14). 

Breve histórico da situação atual: informado que, das 36 obras entregues, 69,44% possuem recebimento 

definitivo e as demais possuem apenas o recebimento provisório. Ressaltado que cada situação possui a sua 

especificidade e se faz necessário avaliar e vislumbrar o porquê do não recebimento da obra e que está sendo 

realizado o mapeamento dos processos de obras já concluídas pelo Setor Administrativo da Coordenadoria de 

Infraestrutura, a fim de verificar a situação peculiar de cada prédio no tocante ao recebimento e realizar as ações 

recomendadas atendendo os dispositivos legais. 

Recomendação Atendida. 

(18) Observar as datas de execução dos serviços para evitar pagamentos antecipados – (item 1.14). 

Recomendação Atendida. 

(21) Exigir da empresa contratada a regularização de pendências nas obras dentro do período de garantia 

previsto no código civil brasileiro e no código de defesa do consumidor – (item geral I). 
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4.15.3. RA-06.2014 – Auditoria de Ensino de Graduação 

Monitoramento através da S.A. 41.2016, de 12/05/2016, respondida pela Pró-Reitoria de Planejamento e 

Avaliação, em 20/06/2016. A recomendação deste Relatório de Auditoria que ainda estava pendente, após análise 

da resposta dada pelo gestor, permaneceu com status em monitoramento. 

Recomendação em Monitoramento. 

(1) Solicitar ao MEC/ANDIFES a planilha OCC com os dados das instituições utilizados para o rateio, de 

forma a possibilitar simulações com o incremento dos formandos. 

Breve histórico da situação atual: o gestor não se manifestou sobre esta recomendação. 

 

5. RECOMENDAÇÕES MONITORADAS NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 

No início do segundo semestre de 2016, existiam 74 recomendações de Relatórios de Auditoria de 

exercícios anteriores ainda pendentes de atendimento. Dessas recomendações, após análise das respostas dos 

gestores ao monitoramento, foi possível considerar 17 como “Atendidas” e  48 permaneceram com status “Em 

Monitoramento”. Nove (9) recomendações que haviam sido, inicialmente, encaminhadas para mais de um setor, em 

face da avaliação das respostas dos gestores, passarão a ser, a partir de 2017, monitoradas apenas por um setor. 

Deixarão de ser monitoradas via gabinete, ficando somente a cargo da Coordenação de Laboratórios as 

recomendações números 1, 2, 6, 7, 9 e 15 do RA 05.2015 – Auditoria no Sistema de Laboratórios; e deixarão de ser 

monitoradas via Pró-Reitoria de Administração, ficando somente a cargo da Coordenadoria do Sistema de 

Bibliotecas as recomendações números 1, 4 e 5, do RA 08.2014 – Auditoria em Aquisição de Livros.   

As 74 recomendações monitoradas no segundo semestre de 2016, classificadas por Unidade/Setor, com 

referência ao relatório de origem e uma breve descrição da situação atual, feita a partir das respostas dos gestores 

às SAs emitidas em monitoramento, estão descritas a seguir. 

 

5.1. CAMPUS DOM PEDRITO 

5.1.1. RA-04.2014 – Auditoria de Pesquisa 

Esta recomendação permaneceu com status em monitoramento no segundo semestre por estar com prazo 

de implementação das ações propostas ainda em andamento.   
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Recomendação em Monitoramento. 

(4) Recomenda-se a tomada de providências pelas Unidades envolvidas nas aquisições para colocar em 

uso os equipamentos pendentes de utilização. 

Breve histórico da situação atual: no Plano de Providências nº 15.2014, de 06/04/2015, haviam sido 

propostas 5 ações. Dessas, as duas primeiras foram implementadas e as demais estão em fase de implementação. 

 

5.2. CAMPUS SÃO BORJA 

5.2.1. RA-05.2015 – Auditoria em Laboratórios 

Monitoramento através da S.A. 95.2016, de 08/11/2016, respondida pelo Campus São Borja, em 

23/11/2016. Esta recomendação, após análise da resposta dada pelo gestor, permaneceu com status em 

monitoramento. 

Recomendação em Monitoramento.  

(6) Viabilizar o funcionamento do equipamento Central Técnica do Estúdio de TV, do laboratório 2211. 

Breve histórico da situação atual: o gestor informou que tentaram trazer um servidor da Universidade do Sul 

da Bahia para configurar o aparelho, mas, por incompatibilidade de agenda do referido servidor, isso não foi 

possível. Foi realizado apenas um suporte por meio de videoconferência, possibilitando o funcionamento parcial do 

aparelho. Agora é necessário aguardar recurso do exercício de 2017 para dar seguimento às ações. 

 

5.3. CAMPUS URUGUAIANA 

5.3.1. RA-05.2015 – Auditoria em Laboratórios 

Esta recomendação permaneceu com status em monitoramento, no segundo semestre, por estar com prazo 

de implementação das ações propostas ainda em andamento.   

Recomendação em Monitoramento. 

(7) Viabilizar um projeto, de estrutura moderna e compatível com as necessidades de proteção ao meio 

ambiente e à saúde ocupacional, para o local utilizado na conservação das peças (cadáveres) no laboratório de 

anatomia animal. 
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Breve histórico da situação atual: o Plano de Providências nº 12.2015, de 04/04/2016, informou as ações 

tomadas para a solução imediata do problema e apontou que existe um projeto de novo laboratório de anatomia 

animal com estrutura moderna e em concordância com a legislação vigente aprovado e aguardando licitação, no 

entanto, até o momento o campus não possui verba para a obra. Salientou, ainda, que a construção de um telhado 

não evitará possíveis contaminações, sendo o ideal a construção de sala climatizada, com exaustão, tanques e 

ganchos próprios, prevista no projeto do novo laboratório. 

 

5.4. COORDENADORIA DE LABORATÓRIOS 

5.4.1. RA-05.2015 – Auditoria em Laboratórios 

Monitoramento através da S.A. 92.2016, de 08/11/2016, respondida pelo Coordenador de Laboratórios, em 

16/12/2016. Após a análise, feita pela Auditoria, das respostas dadas pelo gestor ao monitoramento, as treze 

recomendações permaneceram com o status em monitoramento.  Breve histórico da situação atual conforme o 

gestor da área. 

Recomendação em Monitoramento. 

(1) Aprovar o Regimento do Sistema de Laboratórios, no CONSUNI. 

Breve histórico da situação atual: o Regimento dos Laboratórios está com a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-

Graduação e Inovação. Será agendada uma reunião para dar continuidade no processo.   

Recomendação em Monitoramento. 

(2) Instituir uma página específica da Coordenadoria de Laboratórios, com todas as informações 

necessárias à boa operacionalização e ao bom gerenciamento do Sistema, no site da Universidade. 

Breve histórico da situação atual: antes da criação da página da Coordenação de Laboratórios, é necessário 

ter o Regimento dos Laboratórios aprovado.  

Recomendação em Monitoramento. 

(3) Publicar os fluxos dos principais processos a cargo do Sistema de Laboratórios. 

Breve histórico da situação atual: tendo o Regimento dos Laboratórios aprovado, serão estabelecidos os 

fluxos dos processos nas páginas dos campi e, depois de aprovado o Regimento no CONSUNI, será realizada 

reunião com o DTIC para estabelecer a implantação. 
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Recomendação em Monitoramento. 

(5) Recomendamos que a Coordenadoria de Laboratórios solicite ao DTIC da UNIPAMPA o 

desenvolvimento de um controle informatizado de acesso aos laboratórios com, no mínimo, informações 

necessárias à identificação dos autorizados a acessar o laboratório, quem retirou, quem devolveu e os horários de 

devolução das chaves dos laboratórios, para todos os campi da UNIPAMPA.  

Breve histórico da situação atual: será feito pedido junto ao DTIC, bem como de outros controles que 

necessitam ser implementados.  

Recomendação em Monitoramento. 

(7) Viabilizar um projeto, de estrutura moderna e compatível com as necessidades de proteção ao meio 

ambiente e à saúde ocupacional, para o local utilizado na conservação das peças (cadáveres) no laboratório de 

anatomia animal.  

Breve histórico da situação atual: ainda teremos dificuldades orçamentárias para execução das melhorias 

necessárias nos laboratórios, mas os projetos estão prontos e, como alternativa, está sendo proposto adquirir 

containers junto à Receita Federal.  

Recomendação em Monitoramento. 

(8) Realizar mapeamento de todos os EPI’s necessários a cada laboratório, realizando as aquisições 

necessárias, em quantidade e qualidade suficientes. 

Breve histórico da situação atual: com o levantamento de demandas dos campi, o pedido de EPI será feito e 

lançado no GURI, obedecendo ao calendário de compras proposto pela Universidade em 2017. 

Recomendação em Monitoramento. 

(9) Viabilizar a construção de almoxarifados e centrais de resíduos, conforme os projetos elaborados pela 

Coordenadoria de Obras. 

Breve histórico da situação atual: ainda teremos dificuldades orçamentárias para execução das melhorias 

necessárias nos laboratórios, mas os projetos estão prontos e, como alternativa, está sendo proposto adquirir 

containers junto à Receita Federal. 

Recomendação em Monitoramento. 

(10) Obter os certificados da Polícia Federal de que trata o artigo 2°, § 1°, da Portaria 1.274/2003. 

Breve histórico da situação atual: a colega Química de São Gabriel confeccionou uma planilha de controle e 

o desafio será fazer com que os colegas de todos os campi que possuam laboratórios alimentem esta planilha.  
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Recomendação em Monitoramento. 

(11) Realizar a informação à Polícia Federal sobre os produtos controlados de que trata o artigo 21, da 

portaria 1.274/2003. 

Breve histórico da situação atual: o Memorando nº 002.2016, de 21/11/2016, da química do Campus São 

Gabriel, apresentou um documento elaborado para o controle dos produtos químicos controlados pela Polícia 

Federal e disse que, a partir desta data, as informações relacionadas aos produtos químicos controlados pela 

Polícia Federal deverão ser preenchidas no formulário apresentado e enviados até o quinto dia útil do mês 

subsequente para o e-mail  informado no memorando.  

Recomendação em Monitoramento. 

(12) Elaborar normas complementares à Norma 01/2014, com base na avaliação dos riscos de cada 

laboratório/campus, com procedimentos a serem seguidos em caso de acidentes. 

Breve histórico da situação atual: estão aguardando a aprovação do Regimento dos Laboratórios, para 

poderem embasar as atitudes cabíveis quanto à segurança dos laboratórios e reforçar a manutenção da educação 

continuada dos técnicos dos laboratórios na área de segurança laboratorial, promovendo os mapas de risco 

conforme os laboratórios de cada campi. 

Recomendação em Monitoramento. 

(13) Solicitar, nos termos do contrato 031/2015, a coleta, o transporte e a correta destinação final do formol 

em depósito, aplicando as sanções cabíveis, previstas na cláusula décima terceira do contrato, no caso de 

descumprimento.  

Breve histórico da situação atual: a coleta ocorreu e agora estão acumulando mais. Quando for necessária 

nova coleta, a empresa será avisada para o caminhão trazer as embalagens e a empresa providenciar a 

documentação para transporte do formol.  

Recomendação em Monitoramento. 

(14) Recomendamos que a Coordenadoria de Laboratórios solicite ao NTIC da UNIPAMPA a 

implementação de funcionalidades no Sistema GURI que proporcionem realizar o empréstimo de bens patrimoniais 

aos discentes, nos termos do Manual do Patrimônio da UNIPAMPA, e adaptado às necessidades dos campi. 

Breve histórico da situação atual: por enquanto, segue nos termos do manual de patrimônio da UNIPAMPA, 

com o: TERMO DE EMPRÉSTIMO DE BENS PERMANENTES. 

Recomendação em Monitoramento. 

(15) Acompanhar a carga de utilização dos laboratórios em atividades de ensino, pesquisa e extensão.  



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 
AUDITORIA INTERNA 

41 
 

Breve histórico da situação atual: contatado o Pró-Reitor de Graduação para realizar uma reunião para 

aprimorar e implantar o controle. A maioria das diretrizes depende da implantação do Regimento dos Laboratórios e 

da formatação de como os Campi farão este controle. 

 

5.5. COORDENADORIA DE BIBLIOTECAS 

5.5.1. RA-08-2015 – Auditoria em Aquisição de Livros 

Monitoramento através da S.A. 96.2016, de 08/11/2016, respondida pela Coordenadora de Bibliotecas em 

23/11/2016. Após análise das respostas dadas pelo gestor ao monitoramento feito pela Auditoria, as 

recomendações permaneceram com o status em monitoramento. Situação atual conforme resposta do gestor. 

Recomendação em Monitoramento. 

(4) Recomenda-se que seja regularizada tal deficiência com a mais brevidade possível, pois a mesma 

poderá ser ressalvada pelo contador da instituição e pelos órgãos de controle interno e externo.  

Breve histórico da situação atual: a Divisão de Patrimônio realizou, entre 2014 e 2015, o trabalho de 

recuperação das informações das aquisições do acervo bibliográfico das Unidades Acadêmicas da UNIPAMPA, com 

o objetivo de regularizar o passivo das informações incompletas nos registros de títulos e volumes no SIE, bem 

como os valores patrimoniais incorporados. Conforme acordado em reunião junto ao Gabinete da Vice-Reitoria em 

2014, a complementação deste trabalho será realizada através da alimentação das informações dos valores e da 

data de aquisição dos livros, tarefa esta que será efetuada conjuntamente entre os bibliotecários de cada unidade e 

a Coordenadoria do Sistema de Bibliotecas. A aplicação da depreciação dos títulos, conforme determinam as 

normas legais vigentes, para os ativos permanentes, está sendo acompanhada mensalmente pela Divisão de 

Patrimônio e enviada ao Setor Financeiro, através do relatório nº 8184 – Inventário das Bibliotecas – Total da 

Depreciação Mensal. A regularização do passivo será concluída gradativamente através de medidas saneadoras 

que terão o respaldo da PROAD e do Gabinete da Reitoria e um acompanhamento mensal através da 

Coordenadoria do Sistema de Bibliotecas e da Divisão de Patrimônio, com data final de 20 de novembro de 2017. 

 Recomendação em Monitoramento. 

(5) Recomenda-se a tomada de providências junto às unidades para regularização das deficiências que 

causam o descontrole do acervo bibliográfico. 

Breve histórico da situação atual: dos Processos Administrativos abertos para apuração de 

responsabilidade, que ainda estavam pendentes, alguns foram arquivados e outros estão em tramitação. Os 

processos foram encaminhados para as Unidades Acadêmicas, porém devido às inconsistências das informações 
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não foi possível legitimar a apuração de responsabilidade de todos os processos. Frente a essa realidade 

acreditamos que tais processos em tramitação devem ser encerrados, e o monitoramento das pendências 

acompanhado através do procedimento de Inventário Patrimonial que ocorre anualmente na Universidade, de forma 

regular, desde o ano de 2015, já que em 2013 o procedimento apresentava fragilidades. A relação dos 

livros/títulos/volumes não encontrados estão sendo atualizados ao final do inventário 2016, a partir do qual novos 

processos com informações mais precisas estão sendo preparados. 

 

5.6. DIVISÃO DE AFASTAMENTOS 

5.6.1. RA-06.2015 – Auditoria em Afastamentos 

Monitoramento através da S.A. 93.2016, de 08/11/2016, respondida pela Divisão de Afastamentos em 

23/11/2016. Após análise das respostas dadas pelo gestor ao monitoramento feito pela Auditoria, as sete 

recomendações que ainda estavam pendentes de atendimento foram consideradas como atendidas. 

Recomendação Atendida. 

(1) Recomenda-se que a ata de apreciação ou a ata que referendou a decisão ad referendum do Conselho 

de Campus sobre pedido de afastamento seja anexada aos processos. 

Recomendação Atendida. 

(2) Recomenda-se que sejam anexados aos processos relatório de viagem, comprovante de participação no 

evento e comprovação de depósito de cópia da produção intelectual na Biblioteca do respectivo Campi, através de 

formulário próprio. 

Recomendação Atendida. 

(3) Recomenda-se que os servidores que não apresentaram os documentos acima não tenham novos 

pedidos de afastamento autorizados, como recomenda o artigo 7º da Resolução n° 25/2011. 

Recomendação Atendida. 

(4) Recomenda-se que seja anexado aos processos o parecer inicial de mérito de competência da 

Comissão de Ensino do Campus e, no caso de servidores TAE em exercício na Reitoria, da Comissão Superior de 

Ensino. 

Recomendação Atendida. 

(5) Recomenda-se maior controle no recebimento e juntada dos relatórios semestrais de servidores 

afastados. 
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Recomendação Atendida. 

(6) Recomenda-se que todos os documentos relativos ao processo de afastamentos sejam arquivados no 

processo do servidor. 

Recomendação Atendida. 

(7) Recomenda-se que os procedimentos adotados para adição de documentos, bem como para tramitação 

dos processos, sigam o que recomenda a Portaria Interministerial MJ/MPOG nº 1.677/2015. 

 

5.7. GABINETE DA REITORIA 

5.7.1. RA-01.2014 – Relatório de Gestão 2013 

Feito monitoramento através da S.A. 97.2016, de 08/11/2016, respondida pelo Gabinete da Reitoria em 

22/12/2016. Após análise das respostas dadas pelo gestor ao monitoramento feito pela Auditoria, as 

recomendações permaneceram com o status em monitoramento. Breve histórico da situação atual com base nas 

respostas dos gestores. 

Recomendação em Monitoramento. 

(2) Recomendamos que sejam descritos no relatório de gestão os principais macroprocessos de apoio de 

cada área, citando como exemplo o macroprocesso de compras da universidade onde a dispensa de licitação faz 

parte como um subprocesso.  

Breve histórico da situação atual: foi constituída a Comissão Permanente de Gestão de Processos por meio 

da Portaria nº 1303, de 05/09/2016. Esta Comissão está em plena atividade, tendo iniciado o mapeamento dos 

procedimentos administrativos atinentes a cada pró-reitoria ali representada. O trabalho está muito incipiente uma 

vez que a Comissão é composta por vários servidores que estão tendo o primeiro contato com a dinâmica de 

identificar e mapear os processos. Conforme informações obtidas do presidente da Comissão, teremos alguma 

evolução no decorrer do ano de 2017, tendo já alguns processos mapeados, com a formulação, inclusive, de 

manuais de operação (POP´s) para cada processo. A PROPLAN avaliará no decorrer do ano de 2017 a criação da 

Divisão de Gestão de Processos subordinada a Coordenadoria de Planejamento. 

Recomendação em Monitoramento. 

(09) Recomendamos que seja realizada a conciliação entre os dados do inventário patrimonial e os dados 

do patrimônio lançados no SIAFI, de modo a regularizar a situação relativa aos bens móveis.  
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Breve histórico da situação atual: o Inventário Patrimonial dos bens móveis da Unipampa do ano de 2015 foi 

realizado e concluído conforme todos os procedimentos exigidos pela legislação vigente, dentro do prazo 

estabelecido e resultando na abertura de Processos Administrativos que estão sendo conduzidos pela Gestão 

Patrimonial das Unidades Acadêmicas. Porém, devido ao reduzido número de servidores lotados nos Setores de 

Patrimônio da Universidade, assim como a grande quantidade de demandas relacionadas à gestão patrimonial, os 

processos dos bens lidos e não cadastrados, oriundos do inventário patrimonial de 2015 e que regularizariam 

grande parte das inconsistências entre os valores lançados no SIAFI e as informações do patrimônio da Instituição, 

não foram concluídos completamente. A regularização da diferença existente entre os dados da contabilidade e os 

dados registrados no inventário do patrimônio será concluída gradativamente através de medidas saneadoras que 

terão o respaldo da PROAD e do Gabinete da Reitoria juntamente com a Direção das Unidades Acadêmicas, num 

trabalho de responsabilização entre todas as partes envolvidas, a fim de que possa ser considerado de extrema 

importância tal procedimento, de forma a conciliar essas informações até o dia 20 de novembro de 2017. Os 

processos administrativos oriundos do inventário patrimonial 2015 terão suas informações atualizadas pelo 

inventário patrimonial de 2016, em fase de conclusão. Os dados do SIAFI serão conciliados com os dados do 

sistema patrimonial à medida que as Unidades dedicarem tempo e esforço à regularização das informações listadas 

nos referidos processos, durante o final de 2016 e o exercício de 2017. 

 

5.7.2. RA-01.2015 – Relatório de Gestão 2014 

Feito monitoramento através da S.A. 97.2016, de 08/11/2016, respondida pelo Gabinete da Reitoria em 

22/12/2016. Após análise da resposta dada pelo gestor ao monitoramento feito pela Auditoria, a recomendação 

deste relatório que ainda estava pendente de atendimento permaneceu com o status Em Monitoramento. Situação 

atual com base nas respostas obtidas. 

Recomendação em Monitoramento. 

(2) Orientar as áreas a realizarem trabalhos de mapeamento e identificação de processos, com notações 

padronizadas para demonstração nos futuros Relatórios de Gestão.   

Breve histórico da situação atual: a Comissão Permanente de Gestão de Processos está iniciando as 

atividades de identificação e mapeamento dos processos, com reuniões periódicas. Isto demandará tempo, 

considerando que todos os servidores que compõem a referida Comissão desenvolvem atividades em outros 

setores. A PROPLAN avaliará, durante o próximo ano, diante da evolução dos trabalhos da Comissão, a criação da 

Divisão de Gestão de Processos subordinada a Coordenadoria de Planejamento.  Visam, com isto, criar, dentro da 

estrutura institucional, um setor que avalie e otimize permanentemente os fluxos dos processos, empregando 

eficiência e transparência à gestão. 
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RA-05.2015 – Auditoria em Laboratórios 

Inicialmente, as recomendações 1, 2, 6, 7, 9 e 15, do Relatório de Auditoria em Laboratórios, foram 

encaminhadas ao Gabinete da Reitoria, em 26/01/2016, através do Plano de Providências 08.2016, para resposta 

até 27/02/2016. Em face de não termos recebido retorno (lembramos que foi um período de transição da equipe de 

Gestores), foi reiterada a necessidade de preenchimento do plano em 21/03/2016. Mais uma vez, não houve 

respostas. Em face de essas recomendações também terem sido encaminhadas a outros setores, como Campus 

São Borja, Campus Uruguaiana e Coordenador de Laboratórios, deixamos de encaminhá-las ao Gabinete da 

Reitoria e passaremos a monitorá-las somente naquelas unidades/setores. Portanto, a partir deste monitoramento, 

essas seis recomendações deixam de ser enviadas ao Gabinete. Listo, abaixo, as recomendações:  

(1) Aprovar o Regimento do Sistema de Laboratórios, no CONSUNI.  

(2) Instituir uma página específica da Coordenadoria de Laboratórios, com todas as informações 

necessárias à boa operacionalização e ao bom gerenciamento do Sistema, no site da Universidade.  

(6) Viabilizar o funcionamento do equipamento Central Técnica do Estúdio de TV, do laboratório 2211. 

(7) Viabilizar um projeto, de estrutura moderna e compatível com as necessidades de proteção ao meio 

ambiente e à saúde ocupacional, para o local utilizado na conservação das peças (cadáveres) no laboratório de 

anatomia animal.  

(9) Viabilizar a construção de almoxarifados e centrais de resíduos, conforme os projetos elaborados pela 

Coordenadoria de Obras. 

(15) Acompanhar a carga de utilização dos laboratórios em atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

5.8. DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – DTIC 

5.8.1. RA-04.2015 – Auditoria em TI 

Monitoramento através da S.A. 94.2016, de 08/11/2016, respondida pelo DTIC em 08/11/2016. Após análise 

das respostas dadas pelo gestor ao monitoramento feito pela Auditoria, das dez recomendações que ainda estavam 

pendentes de atendimento, duas foram consideradas como atendidas e oito permaneceram com status em 

monitoramento. Situação atual de acordo com as respostas do gestor. 

Recomendação Atendida. 

(1) Recomenda-se que, para a priorização de ações de TI, haja apreciação e aprovação da matéria pelo 

CGTIC. 
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Recomendação em Monitoramento. 

(2) Recomenda-se que sejam publicadas as alterações de diretrizes para gestão do portfólio de projetos e 

serviços de TIC, em razão das decisões tomadas nas reuniões periódicas com a alta gestão, preferencialmente em 

versão revisada anual do PDTIC.  

Breve histórico da situação atual: o processo de revisão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (PDTIC) da UNIPAMPA encontra-se em andamento com previsão de publicação para dezembro de 

2016. Em 31 de maio de 2016 foi publicada a portaria de designação da equipe de elaboração (Portarias em anexo, 

Anexos 2 e 3) que na sequência iniciou as atividades, utilizando como método o Guia de Elaboração de PDTI do 

SISP. Em 17/08/2016 foi publicado o Plano de Trabalho com detalhamento das tarefas e previsão de publicação do 

documento final. O Plano de Trabalho está disponível no endereço: http://ntic.unipampa.edu.br/pdtic/. O atraso para 

início do processo de elaboração do PDTIC ocorreu devido a dificuldade para nomeação dos membros do CGTIC, 

Conselho que deve fazer parte das decisões relativas ao PDTIC. Outro fator determinante é o próprio atraso para 

publicação das estratégias de TI do Governo Federal, que a partir deste ano denomina-se Estratégia de Governança 

Digital. 

Recomendação em Monitoramento. 

(3) Recomenda-se que os projetos priorizados sejam acompanhados da informação do critério utilizado para 

sua priorização. 

Breve histórico da situação atual: ver histórico da Recomendação nº2. 

Recomendação em Monitoramento. 

(4) Recomenda-se revisão de metas e indicadores, bem como sua publicação em versão revisada anual do 

PDTIC.  

Breve histórico da situação atual: igual ao histórico da Recomendação nº2. 

Recomendação em Monitoramento. 

(5) Recomenda-se que, para os próximos planejamentos de TIC, seja explicitado o alinhamento dos 

objetivos do Plano de TIC com os objetivos de negócio que constam do Planejamento Estratégico Institucional, 

demonstrando assim como as necessidades de TIC apresentadas se relacionam com os objetivos institucionais. 

Breve histórico da situação atual: igual ao histórico da Recomendação nº2. 

Recomendação em Monitoramento.  

(6) Recomenda-se que os benefícios de negócio a serem alcançados estejam acompanhados por 

indicadores nos autos do processo de contratação.  
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Breve histórico da situação atual: estão sendo implementadas gradualmente as recomendações do Plano 

de Providência 06/2015 referente a contratações e fiscalização de contratos. Já foi formalizada com a equipe 

competente as respectivas recomendações além do estabelecimento de critérios complementares para novas 

contratações de TI sob responsabilidade da DTIC e consequente fiscalização. A notificação à equipe foi 

encaminhada em 29/06/2016, conforme Anexo 4. Entretanto, ainda não foi possível aplicar efetivamente a maior 

parte das recomendações, pois não houve contratações de serviços no corrente ano. 

Recomendação em Monitoramento.  

(7) Recomenda-se que sejam adotadas métricas objetivas para mensuração de resultados dos contratos. 

Breve histórico da situação atual: ver histórico da Recomendação nº6. 

Recomendação em Monitoramento.  

(8) Recomenda-se que haja acompanhamento do processo de planejamento das contratações de TIC, 

através da utilização de indicadores e metas de processo a cumprir.  

Breve histórico da situação atual: igual ao histórico da Recomendação nº6. No entanto, em dezembro 

deverá ser publicado o PDTIC da Unipampa com metas e indicadores específicos que resultam em contratações de 

TI, possibilitando o acompanhamento deste planejamento. 

Recomendação em Monitoramento.  

(9) Recomenda-se que o processo de gestão dos contratos de TIC seja mais rigoroso, principalmente no 

que diz respeito a aspectos legais sobre prazos de renovação e acréscimos em valores contratados. 

Breve histórico da situação atual: igual ao histórico da Recomendação nº 8.  

Recomendação Atendida.  

(10) Recomenda-se a finalização do Catálogo de Serviços de TIC, bem como disponibilização às áreas 

clientes para acessá-lo. 

 

5.9. NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

5.9.1. RA-10.2014 Auditoria de Capacitações 

Monitoramento através da S.A. 98.2016, de 08/11/2016, respondida pelo Núcleo de Desenvolvimento em 

23/11/2016. Após análise das respostas dadas pelo gestor ao monitoramento feito pela Auditoria, a recomendação 

que ainda constava como pendente continuou com o status em monitoramento. Histórico de acordo com o gestor. 
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Recomendação em Monitoramento. 

(2) Instituir fluxo de informações entre campus e reitoria para obter as informações sobre as ações e o total 

geral investido em capacitação. 

Breve histórico da situação atual: devido às altas demandas do setor de desenvolvimento o “sistema do 

NUDEPE” será desenvolvido no segundo semestre de 2017. 

 

5.10. PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 

5.10.1. RA-20.2013 – Auditoria em Contabilidade e Finanças 

Monitoramento através da S.A. 99.2016, de 08/11/2016, respondida pela Pró-Reitoria de Administração em 

23/11/2016. Após análise das respostas dadas pelo gestor ao monitoramento feito pela Auditoria, a recomendação 

que ainda constava como pendente continuou com o status em monitoramento. Histórico de acordo com o gestor. 

Recomendação em Monitoramento. 

(1) Regularizar a diferença existente na contabilidade da universidade entre os dados sintéticos registrados 

e os dados do inventário do patrimônio.  

Breve histórico da situação atual: o Inventário Patrimonial dos bens móveis da Unipampa do ano de 2015 foi 

realizado e concluído conforme todos os procedimentos exigidos pela legislação vigente, dentro do prazo 

estabelecido e resultando na abertura de Processos Administrativos que estão sendo conduzidos pela Gestão 

Patrimonial das Unidades Acadêmicas. Porém, devido ao reduzido número de servidores lotados nos Setores de 

Patrimônio da Universidade, assim como a grande quantidade de demandas relacionadas à gestão patrimonial, os 

processos dos bens lidos e não cadastrados, oriundos do inventário patrimonial de 2015 e que regularizariam 

grande parte das inconsistências entre os valores lançados no SIAFI e as informações do patrimônio da Instituição, 

não foram concluídos completamente. A regularização da diferença existente entre os dados da contabilidade e os 

dados registrados no inventário do patrimônio será concluída gradativamente através de medidas saneadoras que 

terão o respaldo da PROAD e do Gabinete da Reitoria juntamente com a Direção das Unidades Acadêmicas, num 

trabalho de responsabilização entre todas as partes envolvidas, a fim de que possa ser considerado de extrema 

importância tal procedimento, de forma a conciliar essas informações até o dia 20 de novembro de 2017. Os 

processos administrativos oriundos do inventário patrimonial 2015 terão suas informações atualizadas pelo 

inventário patrimonial de 2016, em fase de conclusão. Os dados do SIAFI serão conciliados com os dados do 

sistema patrimonial à medida que as Unidades dedicarem tempo e esforço à regularização das informações listadas 

nos referidos processos, durante o final de 2016 e o exercício de 2017. 
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5.10.2. RA-07.2014 – Auditoria em Serviços Terceirizados 

Monitoramento através da S.A. 99.2016, de 08/11/2016, respondida pela Pró-Reitoria de Administração em 

23/11/2016. Após análise das respostas dadas pelo gestor ao monitoramento feito pela Auditoria, a recomendação 

que ainda constava como pendente foi considerada atendida. 

Recomendação Atendida. 

(13) Recomenda-se, com vistas a melhorar a eficácia da fiscalização do objeto contratado (serviço) e a 

racionalizar a fiscalização documental, que a fiscalização seja centralizada e feita por um (ou mais de um) servidor 

(fiscal administrativo) com conhecimento contábil, fiscal e tributário, para que os demais fiscais (fiscais técnicos) 

possam efetivamente fiscalizar o cumprimento do objeto do contrato.   

 

RA-08.2014 – Auditoria em Aquisição de Livros 

Três recomendações deste Relatório de Auditoria (números 1, 4 e 5) haviam sido, inicialmente, 

encaminhadas à Pró-Reitoria de Administração e à Coordenadoria do Sistema de Bibliotecas.  Após a análise das 

respostas do gestor ao monitoramento deste segundo semestre de 2016, as referidas recomendações passarão a 

ser monitoradas somente através da Coordenadoria do Sistema de Bibliotecas. Listo, abaixo, as recomendações 

citadas.  

 (1) Recomenda-se que no próximo processo licitatório se atente para a confecção de um termo de 

referência onde constem as informações necessárias por área de conhecimento.  

 (4) Recomenda-se que seja regularizada tal deficiência com a mais brevidade possível, pois a mesma 

poderá ser ressalvada pelo contador da instituição e pelos órgãos de controle interno e externo.  

 (5) Recomenda-se a tomada de providências junto às unidades para regularização das deficiências que 

causam o descontrole do acervo bibliográfico.  

 

5.10.3. RA-01.2015 Relatório de Gestão 2014 

Monitoramento através da S.A. 99.2016, de 08/11/2016, respondida pela Pró-Reitoria de Administração 

em 23/11/2016. Após análise das respostas dadas pelo gestor ao monitoramento feito pela Auditoria, a 

recomendação que ainda constava como pendente continuou com o status em monitoramento. 

Recomendação em Monitoramento. 

(4) Que seja realizada a conciliação entre os dados do inventário patrimonial e os dados do patrimônio, 

lançados no SIAFI, de modo a regularizar a situação relativa aos bens móveis (PROAD). 
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Breve histórico da situação atual: o gestor informou que o Inventário Patrimonial dos bens móveis da 

Unipampa do ano de 2015 foi realizado e concluído conforme todos os procedimentos exigidos pela legislação 

vigente, dentro do prazo estabelecido e resultando na abertura de Processos Administrativos que estão sendo 

conduzidos pela Gestão Patrimonial das Unidades Acadêmicas. Porém, devido ao reduzido número de servidores 

lotados nos Setores de Patrimônio da Universidade, assim como a grande quantidade de demandas relacionadas à 

gestão patrimonial, os processos dos bens lidos e não cadastrados, oriundos do inventário patrimonial de 2015 e 

que regularizariam grande parte das inconsistências entre os valores lançados no SIAFI e as informações do 

patrimônio da Instituição, não foram concluídos completamente. A regularização da diferença existente entre os 

dados da contabilidade e os dados registrados no inventário do patrimônio será concluída gradativamente através 

de medidas saneadoras que terão o respaldo da PROAD e do Gabinete da Reitoria juntamente com a Direção das 

Unidades Acadêmicas, num trabalho de responsabilização entre todas as partes envolvidas, a fim de que possa ser 

considerado de extrema importância tal procedimento, de forma a conciliar essas informações até o dia 20 de 

novembro de 2017. Os processos administrativos oriundos do inventário patrimonial 2015 terão suas informações 

atualizadas pelo inventário patrimonial de 2016, em fase de conclusão. Os dados do SIAFI serão conciliados com os 

dados do sistema patrimonial à medida que as Unidades dedicarem tempo e esforço à regularização das 

informações listadas nos referidos processos, durante o final de 2016 e o exercício de 2017. 

 

5.10.4. RA-03.2015 – Auditoria de Patrimônio 

Monitoramento através da S.A. 99.2016, de 08/11/2016, respondida pela Pró-Reitoria de Administração em 

23/11/2016. Após análise das respostas dadas pelo gestor ao monitoramento feito pela Auditoria, as duas  

recomendações que ainda constava como pendentes continuaram com o status em monitoramento. Históricos de 

acordo com as respostas do gestor. 

Recomendação em Monitoramento.  

(1) Recomenda-se que sejam mantidas as ações e os prazos do fluxo de trabalho da Divisão de Patrimônio 

CMP/PROAD para realização e regularização do inventário patrimonial do acervo bibliográfico (Problemas no 

Sistema GURI – Módulo Patrimônio). 

Breve histórico da situação atual: o Inventário Patrimonial dos bens móveis da Unipampa do ano 2015 foi 

realizado e concluído conforme todos os procedimentos exigidos pela legislação vigente, dentro do prazo 

estabelecido e resultando na abertura de Processos Administrativos que são conduzidos pela Gestão Patrimonial 

das Unidades Acadêmicas em conjunto com a Coordenadoria de Sistemas de bibliotecas. 
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Recomendação em Monitoramento.  

(2) Recomenda-se que sejam mantidas as ações e os prazos do fluxo de trabalho da Divisão de Patrimônio 

- CMP/PROAD para realização e regularização do inventário patrimonial do acervo bibliográfico. (Passivo 

bibliográfico)  

Breve histórico da situação atual: a Divisão de Patrimônio realizou entre 2014 e 2015 o trabalho de 

recuperação das informações das aquisições do acervo bibliográfico das Unidades Acadêmicas da UNIPAMPA, com 

o objetivo de regularizar o passivo das informações incompletas nos registros de títulos e volumes no SIE, bem 

como os valores patrimoniais incorporados. Conforme acordado em reunião junto ao Gabinete da Vice-Reitoria em 

2015, a complementação deste trabalho seria feita através da alimentação das informações dos valores e da data 

de aquisição dos livros, tarefa esta que seria efetuada conjuntamente entre os bibliotecários de cada unidade e a 

Coordenadoria do Sistema de Bibliotecas, o que ainda não foi concluído. A aplicação da depreciação dos títulos 

para os ativos permanentes está sendo calculada, gerada e acompanhada mensalmente através do relatório nº 

8184 – Inventário das Bibliotecas – Total da Depreciação Mensal. A regularização do passivo será concluída 

gradativamente através de medidas saneadoras que terão o respaldo da PROAD e do Gabinete da Reitoria e um 

acompanhamento mensal através da Coordenadoria do Sistema de Bibliotecas e da Divisão de Patrimônio, com 

data final de 20 de novembro de 2017. 

 

5.10.5. RA-02.2015 – Auditoria em Licitações 

Monitoramento através da S.A. 99.2016, de 08/11/2016, respondida pela Pró-Reitoria de Administração em 

23/11/2016. Após análise das respostas dadas pelo gestor ao monitoramento feito pela Auditoria, a recomendação 

que ainda constava como pendente continuou com o status em monitoramento. 

Recomendação em Monitoramento. 

(19) Formalizar os indicadores utilizados para avaliar a realização dos objetivos e metas balizadores do 

macroprocesso de compras da Universidade. 

Breve histórico da situação atual: de acordo com as informações do gestor, a Divisão de Contratos e 

Compras encaminhou mensagem eletrônica às unidades de Compras da Universidade, solicitando 

indicações/sugestões de melhorias ao sistema de Compras. As sugestões estão sendo compiladas para 

agendamento de reunião com a Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC). Prazo para 

conclusão: 31/07/2017. 
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5.11. PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

5.11.1. RA-01.2015 – Relatório de Gestão 2014 

Esta recomendação permaneceu com status em monitoramento no segundo semestre por estar com prazo 

de implementação das ações propostas ainda em andamento.  Histórico da situação atual de acordo com o gestor. 

Recomendação em Monitoramento.  

(3) Instituir indicadores gerenciais de gestão de pessoal, em conformidade com o acórdão 6.600/2014. 

Breve histórico da situação atual: o Projeto de Elaboração dos Indicadores Gerenciais de Gestão de 

Pessoas está em fase desenvolvimento na PROGEPE.  Foi estabelecido um grupo de trabalho com os Gestores 

das Divisões a fim de identificar  os processos-chave na Gestão da Pró-reitoria e desta forma construir os 

indicadores de Gestão de Pessoas. Os indicadores irão abranger as seguintes grandes áreas da PROGEPE: 

Administração de Pessoal, Qualidade de Vida do Servidor, Gestão de Carreiras e Desenvolvimento de Pessoas. O 

Objetivo é que até dezembro esse conjunto de indicadores esteja estabelecido, e sirva de apoio na elaboração do 

relatório de Gestão da Unipampa - 2016.   

 

5.12. PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

5.12.1. RA-06.2014 – Auditoria de Ensino de Graduação 

Monitoramento através da S.A. 100.2016, de 08/11/2016, respondida pela Pró-Reitoria de Graduação em 

12/12/2016. Após análise das respostas dadas pelo gestor ao monitoramento feito pela Auditoria, das onze 

recomendações que ainda estavam pendentes de atendimento, seis foram consideradas como atendidas e cinco 

permaneceram com status em monitoramento. Histórico da situação atual de acordo com o gestor. 

Recomendação Atendida.  

(3) Acompanhar o desempenho acadêmico dos alunos, através de ferramentas informatizadas e relatórios, 

de forma a identificar aqueles com desempenho abaixo da média ou infrequentes, possibilitando ações tempestivas 

para reduzir a retenção. 

Recomendação Atendida.  

(7) Formalizar o acompanhamento dos indicadores das estratégias do PNE e do PDI da UNIPAMPA 

(controle da evasão, levantamento das boas práticas realizadas nos campi que possam ser replicadas e n° de 

alunos atendidos com nivelamento) identificando os responsáveis pelo monitoramento e pela realização deles na 

Pró-Reitoria e nos campi. 
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Recomendação Atendida.  

(8) Institucionalizar o controle de evasão com utilização de relatórios específicos, alinhados aos indicadores 

de realização das estratégias, objetivos e iniciativas, disponibilizados aos coordenadores dos cursos, coordenação 

acadêmica, NuDEs e pró-reitorias acadêmicas (PROGRAD, PROPG, PROPESQ e PROEXT)com periodicidade 

mínima bimestral. 

Recomendação Atendida. 

(11) Avaliar, juntamente com a comissão superior de ensino, com base nas informações sobre ingresso e 

permanência, a oferta de cursos pelos campi, propondo readequações de turno, de vagas ou de modalidade 

(presencial ou EAD), bem como publicizar a política atual de oferta, manutenção e ampliação de vagas nos cursos 

de graduação. 

Recomendação em Monitoramento. 

(15) Elaborar os regimentos dos campi e da reitoria identificando as atribuições e responsabilidades de cada 

área da estrutura administrativa e acadêmica. 

Breve histórico da situação atual: durante a realização do Seminário de Formação dos NuDEs da 

UNIPAMPA, uma das atividades consistirá na elaboração da minuta do regimento do NuDE. 

Recomendação em Monitoramento. 

(16) Implantar manual dos processos acadêmicos com os fluxos de processos e responsáveis nos campi e 

reitoria. 

Breve histórico da situação atual: foi realizado encontro com representantes das secretarias acadêmicas de 

cada unidade universitária para esclarecimentos sobre processos e fluxos acadêmicos e trabalhar na unificação dos 

formulários de registros acadêmicos da UNIPAMPA. Foi criado o Grupo de Trabalho para a elaboração de Norma 

Operacional dos Documentos das Pró-Reitorias de Assuntos Estudantis e Comunitários e de Graduação - Portaria 

nº 1116, de 22 de julho de 2016 e realização do I Fórum da Graduação e I Seminário de Planejamento SiSU 2017, 

buscando orientar os representantes das secretarias acadêmicas quanto ao processo seletivo, bem como elaborada 

minuta de resolução para estrutura, tramitação e fluxo dos PPCs. 

Recomendação Atendida.  

(17) Atualizar o SIE para contemplar as necessidades dos cursos e as necessidades de informações sobre 

o aluno, simplificando a operação e a emissão de relatórios, e observando o acórdão n° 5.770/2014 do TCU. 

Recomendação Atendida.  

(18) Publicizar os processos de trabalho e atribuições da Coordenadoria de Registros Acadêmicos e da 

Coordenadoria Processos Seletivos. 
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Recomendação em Monitoramento. 

(22) Realizar levantamento das horas dedicadas ao ensino em sala de aula em todos os campi, orientando 

a observar rigorosamente o limite mínimo previsto na resolução 079/2014 e lei 9.394/96, LDB. 

Breve histórico da situação atual: foi feito levantamento, a partir de relatórios gerados pelo GURI, em 

novembro de 2016, dos encargos docentes, bem como sua distribuição entre ensino, pesquisa e extensão. Esses 

dados estão em análise na PROGRAD para estudo detalhado e encaminhamentos necessários, envolvendo 

PROPLAN, PROGEPE. 

Recomendação em Monitoramento. 

(23) Observar o limite mínimo das horas dedicadas ao ensino em sala aula previsto na resolução 079/2014 

e lei 9.394/96, LDB, na distribuição da carga horária (CAMPUS) – não atribuir cargas horárias a professores em 

afastamento. 

Breve histórico da situação atual: igual ao histórico da situação da recomendação nº 22.   

Recomendação em Monitoramento.  

(24) Normatizar os limites mínimos e máximos em outras atividades dos docentes - projetos de ensino, 

pesquisa, extensão e gestão. 

Breve histórico da situação atual: igual ao histórico da situação da recomendação nº 22. 

 

5.13. PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 

RA-02.2014 – Auditoria de Convênios 

Monitoramento através da S.A. 101.2016, de 08/11/2016, respondida pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-

Graduação e Inovação em 08/12/2016. Após análise das respostas dadas pelo gestor ao monitoramento feito pela 

Auditoria, as duas recomendações que ainda constavam como pendentes continuaram com o status em 

monitoramento.  

Recomendação em Monitoramento.  

(3) Que haja uma maior sintonia entre os responsáveis pelos convênios que envolvam obras contratados 

junto à FINEP e a Coordenadoria de Obras da PROPLAN, no sentido de acordarem um cronograma de execução 

dos projetos básicos necessários à liberação dos recursos para a execução das obras previstas. 

Breve histórico da situação atual: quanto à obra do NUPEVI, o gestor informou que a Administração 

Superior da Universidade Federal do Pampa aguarda o desfecho final da pendenga judicial para proceder a uma 

nova licitação para a finalização da obra do prédio do Núcleo Multiusuário de Pesquisa em Ciência e Vida. Até 
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05/12/2016 não houve modificações na situação do NUPEVI. A obra do NEVA encontra-se em fase final com 

74,44% do seu cronograma físico-financeiro concluído. A estimativa é de entrega da obra em março de 2017. 

Recomendação em Monitoramento.  

(4) Que seja feito o monitoramento contínuo, pelo coordenador do projeto, em relação à liberação dos 

valores conveniados, para que sejam executados dentro do prazo acordado, evitando assim a devolução e a 

inexecução do objeto do convênio. Para isso, é importante que a instrução do processo de aquisição dos 

equipamentos esteja pronta para ser processada internamente pela Universidade (especificação dos equipamentos, 

propostas de preço, declarações, etc.).  

Breve histórico da situação atual: segundo o gestor, foi encaminhado o pedido de aditivo de prazo para o TC 

04.11.0138.02. Atualmente encontra-se no Gabinete da Reitoria para as devidas providências. 

 

5.14. PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 

5.14.1. RA-25.2013 – Auditoria de Orçamento 2013 

Monitoramento através da S.A. 102.2016, de 08/11/2016, respondida pela Pró-Reitoria de Planejamento e 

Avaliação em 08/12/2016. Após análise das respostas dadas pelo gestor ao monitoramento feito pela Auditoria, a 

recomendação que ainda constava como pendente continuou com o status em monitoramento. 

Recomendação em Monitoramento.  

(1) Mapear o processo, como forma de identificar pontos de ineficiência e proporcionar uma visão sistêmica 

da distribuição e execução orçamentária e financeira.  

Breve histórico da situação atual: segundo o gestor, por meio da Portaria nº 1303, foi constituída, em 05 de 

setembro deste ano, a Comissão Permanente de Gestão de Processos. A referida Comissão tem tomado 

providências visando a dar continuidade ao Mapeamento dos Processos da PROPLAN, inclusive, ao da Divisão de 

Orçamento, bem como das demais unidades da UNIPAMPA. Em reunião realizada no dia 30/11/2016, além dos 

membros da referida Comissão, participaram também representantes da PROPLAN e do NTIC. Nesta reunião, 

devido às diversas demandas recebidas pelo NTIC, foi acordado que seria dada prioridade à manutenção dos 

softwares acadêmicos que necessitam de ajustes imediatos. Diante deste fato, foi agendada uma reunião para o 

início de janeiro do próximo ano, com o objetivo de dar prosseguimento ao trabalho de desenvolvimento do módulo 

do Orçamento no Sistema GURI e, consequentemente, ao trabalho de mapeamento dos processos da Divisão de 

Orçamento. Cabe destacar também que foi estabelecido prazo para implantação do Módulo no GURI e, por 

conseguinte, do mapeamento dos processos da Divisão de Orçamento: 30/06/2017. 
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5.14.2. RA-03.2014 – Auditoria de Obras 

Monitoramento através da S.A. 102.2016, de 08/11/2016, respondida pela Pró-Reitoria de Planejamento e 

Avaliação em 08/12/2016. Após análise das respostas dadas pelo gestor ao monitoramento feito pela Auditoria, as 

quatro recomendações que ainda constavam como pendentes continuaram com o status em monitoramento. 

Histórico segundo as respostas do gestor. 

Recomendação em Monitoramento.  

(2) Criar manual de orientações sobre o macroprocesso de obras, informando quais são os pontos 

essenciais, o fluxo que deve ser obedecido, as instâncias de aprovação e os documentos preliminares necessários 

à execução do projeto, como licenças, estudos de impacto ambiental, certidões do imóvel, etc.; Aceitar das unidades 

demandantes apenas as solicitações que estejam adequadas ao fluxo e às orientações contidas no manual a ser 

desenvolvido – (item geral A). 

Breve histórico da situação atual: o manual ainda está em fase de elaboração, pois todos os processos 

entre as Divisões da Coordenadoria de Infraestrutura estão sendo mapeados, planejados e melhorados. 

Recomendação em Monitoramento.  

(9) Observar a obtenção das licenças necessárias para construção e para funcionamento dos 

empreendimentos, conforme legislação citada no embasamento legal e jurisprudências do TCU. As licenças (para 

construir e ambiental) devem ser anexadas ao processo para fins de comprovação. Caso não seja necessária a 

licença, deverá ser anexado comprovante que isenta a Universidade de sua obtenção. Caso a licença seja posterior 

à realização da obra ou posterior ao seu início, essa exigência poderá ser prevista como obrigação da contratada, 

efetuando a restituição do valor das taxas pagas aos órgãos competentes, mediante apresentação do(s) 

comprovante(s) de pagamento. As licenças devem observar todos os serviços previstos para a obra ou obter 

declaração de atividade isenta, incluindo serviços de empresas subcontratadas, de forma a evitar interrupções da 

obra por embargos e/ou sanções aplicáveis – (itens 1.7, 1.8, 1.9, 2.6, 2.7, 3.7, 3.8, 3.9, 4.6 e 4.7); 

Breve histórico da situação atual: em relação ao Licenciamento Ambiental, a equipe multidisciplinar para 

emissão dos documentos técnicos necessários à obtenção dos referidos licenciamentos está formada, e já foi 

publicada a Portaria de nº 1.032 de 08 de julho de 2016. Dessa forma foi possível dar andamento ao processo de 

licenciamento ambiental do Campus Bagé, protocolo nº 344863, com a emissão dos pareceres e laudos técnicos 

exigidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Este processo está em andamento no órgão licenciador e 

servirá de modelo para o próximo encaminhamento. 
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Recomendação em Monitoramento. 

(16) Observar, nas subcontratações, a comprovação da qualificação técnica, as anotações de 

responsabilidade técnica e a autorização da fiscalização para subcontratar até os limites fixados em contrato – (itens 

1.13 e 4.11). 

Breve histórico da situação atual: segundo informações do gestor, outro grande eixo que deverá compor o 

Manual de Fiscalização de Obras diz respeito aos procedimentos Administrativos atinentes a Fiscalização de Obras.  

As primeiras orientações a este respeito deverão constar na 1º Revisão do Manual que deverá ser publicado em 

dezembro de 2016.  

Recomendação em Monitoramento.  

(17) Observar, nas subcontratações, a comprovação da qualificação técnica, as anotações de 

responsabilidade técnica e a autorização da fiscalização para subcontratar até os limites fixados em contrato – (itens 

1.13 e 4.11); 

Breve histórico da situação atual: a 1ª Revisão do Manual está na Instrução Normativa nº 001/2016, a qual 

está em fase de conclusão. Tão logo esteja finalizada será disponibilizada no site da Instituição. 

 

5.14.3. RA-06.2014 – Auditoria de Ensino de Graduação 

Monitoramento através da S.A. 102.2016, de 08/11/2016, respondida pela Pró-Reitoria de Planejamento e 

Avaliação em 08/12/2016. Após análise das respostas dadas pelo gestor ao monitoramento feito pela Auditoria, a 

recomendação que ainda constava como pendente foi considerada atendida. 

Recomendação Atendida. 

(1) Solicitar ao MEC/ANDIFES a planilha OCC com os dados das instituições utilizados para o rateio, de 

forma a possibilitar simulações com o incremento dos formandos. 

 

6. RECOMENDAÇÕES DE RELATÓRIOS DE AUDITORIA DE 2016 

Em 2016, entrou em funcionamento o Módulo de Auditoria Interna, através do Módulo de Gestão Unificada 

de Recursos Institucionais – GURI. Assim, emitimos o Relatório das recomendações de 2016, via Sistema, e o 

anexamos a este Relatório, como Anexo I. Em 2016, foram feitos 12 Relatórios de Auditoria e emitidas 114 

Recomendações. Destas, 31 foram atendidas ainda em 2016 e 83 permanecem em monitoramento. 
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7. CONCLUSÃO 

Considerando que iniciamos o ano de 2016 com 132 recomendações de exercícios anteriores pendentes de 

atendimento e que, durante o ano, 75 delas foram atendidas, acreditamos como positivo o resultado dos trabalhos 

de auditoria. Salientamos que as recomendações que permaneceram com o status “Em Monitoramento” são 

aquelas cujos planos de providências já estavam preenchidos, demonstrando o comprometimento dos gestores para 

atenderem as recomendações geradas a partir dos relatórios de auditoria, mas que, por motivos que vão desde as 

restrições orçamentárias até providências que demandam tempo para implementação, não puderam ser atendidas e 

estarão sendo monitoradas novamente em 2017.   

Destacamos, ainda, o início de operação do Módulo de Auditoria Interna, dentro do Sistema de Gestão 

Unificada de Recursos Institucionais – GURI, o qual, apesar de não estar pronto, já permitiu que se fizesse o 

lançamento dos Planos de Providências resultantes dos trabalhos de auditoria de 2016 via Sistema. No Anexo I 

deste Relatório de Monitoramento, pode ser visualizado o Relatório das Recomendações lançadas no Sistema, bem 

como os encaminhamentos dados pelos gestores em atendimento às recomendações feitas.  

Dessa forma, os trabalhos de auditoria contribuem para a melhoria dos processos e consequentemente da 

gestão da Universidade. 

 

Bagé, 26 de janeiro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

Jeferson Luís Lopes Goularte 
Coordenador da Auditoria Interna 

 

Ivani Soares 
Secretária Executiva 
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Anexo I – Recomendações da Auditoria Interna em 2016. 

Nº PP 
2016 

Nº RA 
2016 

Nº REC 
2016 Constatação Recomendação 

Setor 
respon-

sável 
Prazo 
 resp. Situação Objetivos Ação Indicadores Result. pretendido Prazo Ação realizada Result. obtido 

01 0001 01 
3.7. Constatação 7: Valores 
incorretos nos quadros 24 e 26, 
do item 2.5, do Rel. de Gestão. 

(1) Corrigir o valor do item “n) Outros (Não 
aplicável)” do “Quadro 24 – Despesas Totais 
por Modalidade de Contratação – Créditos 
Originários – Total” que se manteve 
inalterado. 

CCF 30 Finalizado 
(atendido) Correção. Corrigir os dados 

informados. Item Corrigido. 
Correção dos dados 
informados no Relatório de 
Gestão. 

1 Item corrigido. Melhoria das inf. 
prestadas 

01 0001 02 
4.7. Constatação 7: Valores 
incorretos nos quadros 24 e 26, 
do item 2.5, do Rel. de Gestão. 

(2) Incluir o valor da modalidade de aplicação 
91, referente ao elemento 47, do “Qd 26 – 
Despesas por Grupo e Elemento de Despesa 
– Crédito Originários – Total” na coluna de 
RP não processados de 2015 e corrigir os 
somatórios totais do quadro. 

CCF 30 Finalizado 
(atendido) Correção. Corrigir o item. Item corrigido. 

Correção dos dados 
informados no Relatório de 
Gestão. 

1 Correção efetuada. Melhoria das inf. 
prestadas 

01 0001 03 
5.7. Constatação 7: Valores 
incorretos nos quadros 24 e 26, 
do item 2.5, do Rel. de Gestão. 

(3) Revisar a análise crítica apresentada aos 
novos saldos existentes. CCF 30 Finalizado 

(atendido) 
Revisão de 
Análise. Igual à recomendação Análise revista. Melhoria dos dados 

informados. 1 Análise critica 
revisada. 

Melhoria das inf. 
prestadas 

01 0001 04 
3.9. Constatação 9: Processos 
de concessão de diárias e 
passagens pendentes no 
exercício de 2015. 

(4) Adotar providências para assegurar o 
respectivo ressarcimento referente a 
devoluções de valores que ainda estiverem 
pendentes. 

CCF 30 Finalizado 
(atendido) 

Restituição 
dos valores 
pagos em 
Diárias. 

Devolução de recurso 
pago através de 
Diária, cuja viagem 
não ocorreu. 

Valores 
restituídos. 

Efetuar o recolhimento dos 
valores que foram pagos 
em diárias e não foram 
utilizados pelo servidor. 

30 

As Unidades foram 
contatadas e notif a 
realizaram as 
Devoluções de 
Recurso que estavam 
pendentes. 

Devoluções de Recurso 
realizadas. 

01 0001 05 
4.9. Constatação 9: Processos 
de concessão de diárias e 
passagens pendentes no 
exercício de 2015. 

(5) Verificar os casos passíveis de 
reconhecimento de dívida e submeter à 
análise do ordenador de despesa para fins de 
pagamento, se for o caso, através da rubrica 
de despesa de exercícios anteriores (339092-
14). 

CCF 30 Finalizado 
(atendido) 

Reconheci
mento de 
divida 
referente a 
diárias. 

Efetuar o pgto das 
diárias solicitadas fora 
do prazo pelas 
unidades, 
impossibilitando o 
pgto dentro do 
exercício. 

Diárias pagas. 

Pgto dos valores devidos 
ao servidor nos casos em 
que houve a viagem e o 
pgto não se deu devido ao 
encerram do exercício. 

30 Reconhecimento de 
dívida realizado. 

Quitação dos valores de 
diárias que não foram 
pagos no ano de 2015 
devido ao encerramento 
do exercício. 

01 0001 06 
5.9. Constatação 9: Processos 
de concessão de diárias e 
passagens pendentes no 
exercício de 2015. 

(6) Adotar providências a fim de que os 
solicitantes do SCDP finalizem as prestações 
de contas de diárias e passagens dos 
propostos envolvidos. 

CCF 30 Finalizado 
(atendido) 

Prestação 
de Contas. 

Finalizar as 
prestações de contas 
em aberto no SCDP. 

Prestações de 
contas 
finalizadas. 

Finalizar as prestações de 
Conta em aberto. 30 

Notificação às 
Unidades com prest 
contas pendente 
referente a 2015. 
Medidas de bloqueio 
proponentes com 
prest contas aberto.  

Prestações de Contas do 
SCDP 2015 concluídas. 

01 0001 07 

3.18. Constatação 18: Ausência 
de registro no Sistema 
Patrimonial da União – SPIUNet 
dos contratos de locação de 
imóveis celebrados pela 
UNIPAMPA. 

(8) Registrar no Sistema Patrimonial da União 
– SPIUNet os contratos de locação de 
imóveis celebrados pela UNIPAMPA. 

Div. 
Patrim. 
PROAD 

30 Atendido 

Registrar os 
contratos de 
locação de 
imóveis da 
UNIPAMPA 
no 
SPIUNET. 

Monitorar, junto à 
Divisão de Contratos, 
as locações e os 
respectivos valores. 

Número de 
imóveis locados 
pela Instituição. 

Contratos com informações 
cadastradas e atualizadas 
no SPIUNET. 

60 

Conforme 
Recomendação nº 
007/2016 - Os imóveis 
locados pela 
Universidade Federal 
do Pampa foram 
lançados no Sistema 
de Gerenciamento dos 
Imóveis de Uso 
Especial da União - 
SPIUNet. 

SPIUNet é atualizado 
conforme informações 
repassadas pela 
Coordenadoria de 
Contratos e Licitações, 
dos contratos de locação 
firmados entre a 
Unipampa e terceiros. 
Como comprovação 
segue em anexo o 
arquivo nº 7 - Prédios 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 
AUDITORIA INTERNA 

60 
 

Locados. 

02 0001 08 

3.10. Constatação 10: Inscrição 
em restos a pagar não 
processados de empenho em 
nome da própria IFE com 
impossibilidade de utilização de 
recursos no final do exercício 
financeiro 2015. 

(7) Análise, por parte do dirigente máximo da 
Universidade, da viabilidade de apuração de 
responsabilidade pelos atos praticados pelos 
servidores que ocasionaram infração à norma 
legal ou regulamentar de natureza contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial, atentando-se ao fato de que o 
valor inscrito, de R$ 432.845,00, poderia ter 
sido utilizado, durante o exercício 2015, para 
o atendimento de outras despesas ou até 
mesmo para a inscrição em restos a pagar de 
despesas previstas na legislação. 

Gabine-
te do 
Reitor 

30 Finalizado 
(atendido) 

Fazer 
análise 
solicitada à 
luz da 
legislação. 

Análise da legislação 
vigente durante a 
gestão. 

Não inscrição em 
restos a pagar 
para os próximos 
exercícios. 

Evitar que a situação 
ocorra nos exercícios 
posteriores. 

0 Análise realizada. - 

03 0001 09 

3.20. Constatação 20: Ausência 
no processo 
23100.000631/2016-71 referente 
ao Relatório de Gestão 2015 das 
“Declarações de Integridade” 
exigidas pelo TCU. 

(9) Retirar o conteúdo do item “5.3.2 
Conformidade Contábil” do Relatório de 
Gestão e incluir na parte onde constam as 
declarações de integridade. 

Divisão 
de 
Desenv. 
e Planej. 

30 Finalizado 
(atendido) 

Atender a 
Audin. - - Processo adequado. 1 

A última versão do 
relatório não 
apresenta a referida 
declaração no referido 
trecho. 

Relatório finalizado. 

03 0001 10 

4.20. Constatação 20: Ausência 
no processo 
23100.000631/2016-71 referente 
ao Relatório de Gestão 2015 das 
“Declarações de Integridade” 
exigidas pelo TCU. 

(10) Recomendamos que a “Declaração da 
conformidade do cronograma de pagamentos 
e obrigações”, do Quadro 114, item 7.4, do 
Relatório de Gestão, seja corrigida para a 
versão atualizada, constante no memorando 
38/2016-GR, e não seja incluída como 
declaração de integridade. 

Divisão 
Desenv. 
e Planej. 

30 Finalizado 
(atendido) 

Realizar a 
ação. Ação realizada. Ação realizada. 

As recomendações foram 
atendidas conforme projeto 
físico. 

1 
Foi aceita a 
recomendação de 
substituição da 
declaração. 

Processo atualizado. 

04 0002 11 

4.1. Convênio SCIT 69/2013 - 
4.1.1. Constatação 1: Falhas no 
processo de formalização do 
convênio: a) Ausência de 
publicação dos aditivos de prazo 
do convênio no DOU; 

(1) Realizar a publicação no Diário Oficial da 
União do(s) aditivo(s) de prazo do Convênio 
SCIT nº 69/2013 a fim de atender a 
legislação. Anexar, no processo nº 
23100.002715/2013-05, a publicação 
realizada com a devida justificativa pelo não 
atendimento dos prazos legais estabelecidos. 

Secreta- 
ria PRO- 
PLAN 

30 Finalizado 
(atendido) - 

Realizar a publicação 
do extrato do 
Convênio no DOU. 

Publicação. - 0 Publicação no DOU 
dia 24/05/2016. Publicação. 

04 0002 12 

4.1. Convênio SCIT 69/2013 - 
4.1.1. Constatação 1: Falhas no 
processo de formalização do 
convênio: b) Ausência das 
certidões de regularidade fiscal 
da Secretaria da Ciência, 
Inovação e Desenvolvimento 
Tecnológico; 

(2) Justificar a ausência de consulta das 
certidões de regularidade fiscal da Secretaria 
da Ciência, Inovação e Desenvolvimento 
Tecnológico junto ao processo nº 
23100.002715/2013-05, referente ao 
Convênio SCIT nº 69/2013. 

Secreta-
ria PRO- 
PLAN 

30 Finalizado 
(atendido) - 

Este erro foi cometido 
por outra equipe de 
trabalho. Não 
sabemos o motivo. 
Comprometemo-nos a 
observar esta 
exigência nos 
próximos convênios. 

- - 0 

Não encontrado o 
motivo da ausência de 
negativas. Equipe da 
época não mais na 
Universidade. 

- 
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04 0002 13 

4.1. Convênio SCIT 69/2013 - 
4.1.1. Constatação 1: Falhas no 
processo de formalização do 
convênio: c) Ausência do projeto 
de pesquisa e sua respectiva 
aprovação no âmbito da 
UNIPAMPA; 

(3) Anexar ao processo nº 
23100.002715/2013-05, o projeto de pesquisa 
e sua respectiva aprovação no âmbito da 
UNIPAMPA, referente ao Convênio SCIT nº 
69/2013. 

Secretari
a 
PROPLA
N 

30 Finalizado 
(atendido) - Anexar o documento 

no processo. Anexação. Complementação do 
processo. 70 

Solicitar ao 
coordenador a 
documentação para 
anexar ao processo. 

- 

04 0002 14 

4.1. Convênio SCIT 69/2013 - 
4.1.1. Constatação 1: Falhas no 
processo de formalização do 
convênio: e) Folhas do processo 
fora da ordem numérica; 

(4) Corrigir no processo nº 
23100.002715/2013-05, referente ao 
Convênio SCIT nº 69/2013, as folhas que se 
encontram fora da ordem numérica. 

Secreta-
ria PRO- 
PLAN 

30 Finalizado 
(atendido) - 

Realizar a correção da 
ordem das folhas do 
processo. 

Correção. - 0 Correção das folhas. Processo com paginação 
correta. 

04 0002 15 

4.1. Convênio SCIT 69/2013 - 
4.1.1. Constatação 1: Falhas no 
processo de formalização do 
convênio: f) Ausência do 
convênio original assinado; 

(5) Incluir no processo nº 
23100.002715/2013-05, o convênio original 
assinado. 

Secreta-
ria PRO- 
PLAN 

30 Finalizado 
(atendido) - 

Não encontramos o 
documento assinado 
em arquivos do setor 
nem junto ao 
Coordenador. Este 
apontamento será 
observado para os 
novos procedimentos. 

- - 0 

Solicitamos a 
coordenadora do 
convênio a via original 
do acordo, nos 
atendeu, porém não 
está de posse da via 
original. 

- 

04 0002 16 

4.1. Convênio SCIT 69/2013 - 
4.1.1. Constatação 1: Falhas no 
processo de formalização do 
convênio: d) Ausência de decl 
que designa o resp pelo projeto; 

(6) Incluir a declaração que designa o 
responsável pelo Convênio SCIT nº 69/2013. 

Secreta-
ria PRO- 
PLAN 

30 Finalizado 
(atendido) - Anexar documento no 

processo. Anexação. - 70 Incluído ao processo 
fl. 167. Processo Instruído. 

04 0002 17 

4.1. Convênio SCIT 69/2013 - 
4.1.1. Constatação 1: Falhas no 
processo de formalização do 
convênio: g) Ausência, no 
processo, das solicitações para 
substituição dos equipamentos 
autorizados no plano de trabalho 
aprovado para o convênio. 

(7) Inserir no processo nº 
23100.002715/2013-05, as solicitações que 
foram realizadas pela coordenadora do 
projeto, referente ao Convênio SCIT nº 
69/2013, para substituição dos equipamentos 
autorizados no plano de trabalho aprovado 
para o convênio. 

Secreta-
ria PRO- 
PLAN 

30 Finalizado 
(atendido) - Anexar documentos 

no processo. Anexação. - 70 Anexado nas fls. 220 
a 226. Processo Instruído. 

04 0002 18 

4.2. Convênio SCIT 39/2014 - 
4.2.1. Constatação 3: Falhas no 
processo de formalização do 
convênio: a) Ausência de 
publicação do convênio no Diário 
Oficial da União; 

(9) Realizar a publicação no Diário Oficial da 
União, do Convênio SCIT nº 39/2014, a fim 
de atender a legislação. Anexar a publicação 
realizada no processo nº 23100.002433/2014-
81, com a devida justificativa pelo não 
atendimento dos prazos legais estabelecidos. 

Secreta-
ria PRO- 
PLAN 

30 Finalizado 
(atendido) - 

Realizar a publicação 
do extrato do convênio 
no DOU. 

Publicação. - 0 Publicação no DOU 
em 24/05/2016. Publicado. 

04 0002 19 

4.2. Convênio SCIT 39/2014 - 
4.2.1. Constatação 3: Falhas no 
processo de formalização do 
convênio: b) Ausência das 
certidões de regularidade fiscal 
da Secretaria da Ciência, 
Inovação e Desenvolvimento 
Tecnológico; 

(10) Justificar a ausência de consulta das 
certidões de regularidade fiscal da Secretaria 
da Ciência, Inovação e Desenvolvimento 
Tecnológico junto ao processo nº 
23100.002433/2014-81, referente ao 
Convênio SCIT nº 39/2014. 

Secreta-
ria PRO- 
PLAN 

30 Finalizado 
(atendido) - 

Este erro foi cometido 
por outra equipe de 
trabalho. Não 
sabemos o motivo. 
Nos comprometemos 
a observar esta 
exigência nos 
próximos convênios. 

- - 0 

Não conseguimos 
constatar o porque de 
não ter sido feita as 
consultas, em se 
tratando que a equipe 
em época não se 
encontra mais na 
Unipampa. 

- 
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04 0002 20 

4.2. Convênio SCIT 39/2014 - 
4.2.1. Constatação 3: Falhas no 
processo de formalização do 
convênio: c) Ausência da 
respectiva aprovação do projeto 
de pesquisa que deu origem ao 
Convênio SCIT nº 39/2014. 

(11) Anexar ao processo nº 
23100.002433/2014-81 a respectiva 
aprovação, no âmbito da UNIPAMPA, do 
projeto de pesquisa que deu origem ao 
Convênio SCIT nº 39/2014. 

Secreta-
ria PRO- 
PLAN 

30 Finalizado 
(atendido) - Anexar documentação 

no processo. Anexação. - 0 
Anexado ao processo 
a aprovação na fl. 
114. 

Processo Instruído. 

04 0002 21 

4.2. Convênio SCIT 39/2014 - 
4.2.1. Constatação 3: Falhas no 
processo de formalização do 
convênio: d) Ausência, no 
processo, do convênio original 
assinado. 

(12) Incluir, no processo nº 
23100.002433/2014-81, o convênio original 
assinado. 

Secreta-
ria PRO- 
PLAN 

30 Finalizado 
(atendido) - 

Não encontramos o 
documento assinado 
em arquivos do setor 
nem junto ao 
Coordenador. Este 
apontamento será 
observado para os 
novos procedimentos. 

- - 0 
Não foi encontrado o 
Convênio original 
assinado. 

- 

04 0002 22 

4.3. Convênio SCIT 47/2014 - 
4.3.1. Constatação 5: Falhas no 
processo de formalização do 
convênio: a) Ausência de 
publicação do convênio no Diário 
Oficial da União; 

(13) Realizar a publicação no Diário Oficial da 
União, do Convênio SCIT nº 47/2014, a fim 
de atender a legislação. Anexar a publicação 
realizada, no processo nº 
23100.002463/2014-97, com a devida 
justificativa pelo não atendimento dos prazos 
legais estabelecidos. 

Secreta-
ria PRO- 
PLAN 

30 Finalizado 
(atendido) - 

Realizar a publicação 
do extrato do convênio 
no DOU. 

Publicação. - 0 

Publicação no DOU 
em 24 de maio de 
2016 conforme fl. 86 
do Processo 
Administrativo. 

Publicação. 

04 0002 23 

4.3. Convênio SCIT 47/2014 - 
4.3.1. Constatação 5: Falhas no 
processo de formalização do 
convênio: b) Ausência da 
respectiva aprovação do projeto 
de pesquisa que deu origem ao 
Convênio SCIT nº 47/2014; 

(14) Anexar ao processo nº 
23100.002463/2014-97 a respectiva 
aprovação, no âmbito da UNIPAMPA, do 
projeto de pesquisa que deu origem ao 
Convênio SCIT nº 47/2014. 

Secreta-
ria PRO- 
PLAN 

30 Finalizado 
(atendido) - 

Solicitar ao 
Coordenador do 
Projeto a 
complementação de 
documentos para 
posterior anexação no 
processo. 

Anexação. - 70 

O Convênio original 
não foi localizado na 
Reitoria e tampouco 
com o professor 
coordenador do 
Projeto. 

- 

04 0002 24 

4.3. Convênio SCIT 47/2014 - 
4.3.1. Constatação 5: Falhas no 
processo de formalização do 
convênio: c) Ausência do 
convênio original assinado. 

(15) Incluir no processo nº 
23100.002463/2014-97 o convênio original 
assinado. 

Secreta-
ria PRO- 
PLAN 

30 Finalizado 
(atendido) - 

Não encontramos o 
documento assinado 
em arquivos do setor 
nem junto ao 
Coordenador. Este 
apontamento será 
observado para os 
novos procedimentos. 

- - 0 

O Convênio original 
não foi localizado na 
Reitoria e tampouco 
com o professor 
coordenador do 
projeto. 

- 

04 0002 25 

4.4. Processo Prest. Contas 
4.4.1. Constatação 6: Falta de 
prest de contas e relatórios 
técnicos nos processos dos 
convênios: a) Ausência de 
relatórios técnicos de execução; 

(16) Apresentar e anexar nos processos 
todos os relatórios técnicos de execução dos 
convênios SCIT nº 69/2013, nº 39/2014 e nº 
47/2014. 

Secreta-
ria PRO-
PLAN 

30 Finalizado 
(atendido) - 

Solicitar aos 
Coordenadores do 
Projeto a 
complementação de 
documentação 
p/anexar no processo.  

Anexação. - 70 

Convênio 47/2014: fls. 
127 a 142, 163 a 167. 
Conv 39/2014: fl. 97 a 
106. Conv 69/2013: 
69/2014 fls. (1º relat: 
227 a 236, 2º relat: 
237 a 249, 3º relat: 
253 a 283 e 4º relat: 
285 a 356). 

Documentos anexados. 
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04 0002 26 

4.4. Proc. Prest. Contas 4.4.1. 
Constatação 6: Falta de 
prestação de contas e relatórios 
técnicos nos processos dos 
convênios: b) Ausência de 
prestação de contas parciais. 

(17) Apresentar e anexar nos processos as 
prestações de contas parciais dos convênios 
SCIT nº 69/2013, nº 39/2014 e nº 47/2014. 

Secreta-
ria PRO-
PLAN 

30 Respondi-
do - 

Solicitar aos 
Coordenadores do 
Projeto a 
complementação de 
documentação 
p/anexar no processo.  

Anexação. - 70 
39/2014: fls 
156(verso) a 138 
69/2013 fls. 285 a 
356. 

Documentos anexados. 

04 0002 27 
4.6.1. Constatação 8 – Estrutura 
inadequada para o apoio e o 
acompanhamento dos 
convênios.  

(18) Designar, através de portarias a serem 
publicadas no Boletim de Serviço da 
Universidade, pelo menos um fiscal e um 
gestor por convênio, com suas devidas 
atribuições e responsabilidades, levando em 
conta o princípio de segregação de funções, 
e podendo também haver a emissão de 
novas portarias para outros perfis de 
responsabilidade que a divisão assim 
entender como necessários. 

Secreta-
ria PRO-
PLAN 

30 Respondi-
do 

Designar 
responsávei
s pela 
execução e 
fiscalização 
dos 
convênios. 

Elaboração da minuta 
da Resolução, que 
designará o 
responsável pela 
emissão das 
Portarias. 

Emissão de 
portarias. - 365 

Ainda estamos em 
construção dos 
procedimentos a 
serem adotados pela 
Divisão. 

- 

04 0002 28 
4.6.1. Constatação 8 – Estrutura 
inadequada para o apoio e o 
acompanhamento dos 
convênios.  

(19) Elaborar uma Resolução da 
Universidade, específica para Convênios, 
definindo as normas para celebração, os 
mecanismos de controle e acompanhamento 
da execução do objeto pactuado e as formas 
de controle da finalização dos instrumentos 
celebrados pela Universidade em 
consonância com a legislação vigente. 

Secreta-
ria PRO-
PLAN 

30 Respondi-
do 

Normatizar 
a 
celebração 
de 
convênios e 
atividades 
da 
Coordenado
ria. 

Elaboração da minuta 
da Resolução. Elaboração. 

Padronização dos 
procedimentos acerca de 
convênios. 

365 

Resolução em 
construção na 
Coordenadoria de 
Gestão de Convênios 
e Projetos. 

- 

04 0002 29 
4.6.1. Constatação 8 – Estrutura 
inadequada para o apoio e o 
acompanhamento dos 
convênios.  

(20) Solicitar o desenvolvimento de um 
sistema informatizado para auxiliar na gestão 
e no acompanhamento dos convênios. 

Secreta-
ria PRO-
PLAN 

30 Finalizado 
(atendido) 

Aprimorar o 
controle e 
gestão dos 
convênios 
por meio de 
sistema. 

Solicitamos ao DTIC a 
implantação de 
sistema de controle e 
gestão de convênios. 

Implantação de 
sistema. 

Aprimorar o controle e 
gestão dos convênios. 180 

Solicitação feita, 
sistema em 
desenvolvimento. 

- 

05 0002 30 

4.1.2. Constatação 2 – Falhas 
nos processos de aquisição dos 
equipamentos e outros materiais 
permanentes (...) c) Divergência 
do equipamento empenhado 
com o plano de trabalho 
aprovado: Processo 
23100.003303/2015-46 

(8) Solicitar a alteração da descrição do 
equipamento “estabilizador de tensão, com 
potência mínima de 15kVA”, que consta no 
Plano de Trabalho aprovado, para o que de 
fato foi adquirido através do processo nº 
23100.003303/2015-46, no qual consta uma 
descrição diversa (estabilizador com potência 
de 10kVA) a fim de evitar problemas na 
aceitação da prestação de contas do 
convênio. 

PROPPI 30 Finalizado 
(atendido) 

Solicitar 
nova 
síntese de 
plano de 
trabalho. 
Abrir novo 
processo de 
pedido de 
compra de 
equipament
o. 

Realizada, foi aberto 
um novo processo de 
compra onde está 
contemplado o 
equipamento correto. 

Processo de 
compra corrigido. 

Executar as compras dos 
projetos de pesquisa de 
acordo com a síntese do 
plano de trabalho, para que 
a universidade não 
encontre problemas em sua 
prestação de contas.  

0 

Aberto um novo 
processo de compra 
onde está 
contemplado o 
equipamento correto. 

Processo corrigido. 

06 0002 31 
4.6.1. Constatação 8 – Estrutura 
inadequada para o apoio e o 
acompanhamento dos 
convênios.  

(21) Definir o Macroprocesso de Gestão e de 
Execução de Convênios, abordando todas as 
áreas envolvidas, desde o período que 
antecede a formalização do processo de 
convênio até a etapa da prestação de contas, 
compreendendo as fases de aprovação do 
projeto no âmbito interno e externo, de 
formalização do processo, de execução do 
convênio, bem como a etapa de prestação de 

Gabine-
te da 
Reitoria 

30 Respondi-
do 

Elaborar 
fluxo do 
macroproce
sso de 
Gestão e 
Execução 
de 
Convênios. 

Mapeamento do 
macroprocesso. Mapear. Fluxo do macroprocesso 

mapeado e identificado. 0   
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contas.  

07 0004 32 
3.1. Constatação 1: Ausência de 
formalização do Regimento 
Interno do PIBID. 

(1) Recomenda-se que seja instituído 
formalmente o Regimento Interno do PIBID. 

Coord. 
Desenv. 
Pedagóg. 

30 Respondi-
do 

Finalizar e 
aprovar o 
regimento 
interno. 

Reuniões virtuais e 
presenciais para 
construção e 
aprovação. 

2 reuniões 
virtuais e uma 
presencial. 

Regimento Interno do 
PIBID aprovado. 190   

07 0004 33 
3.2. Constatação 2: Ausência de 
Comissão de Acompanhamento 
do PIBID formalizada. 

(2) Após aprovação do Regimento, 
recomenda-se que seja constituída Comissão 
de Acompanhamento do PIBID para posterior 
formalização através de nomeação dos 
membros por Portaria. 

Coord. 
Desenv. 
Pedagóg. 

30 Respondi-
do 

Constituir 
Comissão 
de 
Acompanha
mento do 
PIBID. 

Votação virtual. Votação e 
nomeação. 

Comissão de 
Acompanhamento do PIBID 
nomeada. 

190   

07 0004 34 
3.4. Constatação 4: Ausência de 
formalização do Regimento 
Interno dos LIFE. 

(4) Recomenda-se que seja instituído 
formalmente o Regimento Interno dos LIFE. 

Coord. 
Desenv. 
Pedagóg. 

30 Respondi-
do 

Finalizar e 
aprovar o 
regimento 
interno. 

Reuniões virtuais e 
presenciais para 
construção e 
aprovação. 

2 reuniões 
virtuais e uma 
presencial. 

Regimento Interno do LIFE 
aprovado. 190   

07 0004 35 
3.3. Constatação 3: Ausência do 
PIBID no organograma 
institucional. 

(3) Recomenda-se inserir o PIBID no 
Organograma Institucional da Universidade, 
vinculando-o, preferencialmente, à 
PROGRAD. 

Coord. 
Desenv. 
Pedagóg. 

30 Respondi-
do 

Vincular o 
PIBID ao 
organogram
a da Pró-
Reitoria de 
Graduação. 

Definiu-se que o 
PIBID ficaria vinculado 
à PROGRAD. 
Aguardamos emissão 
de Portaria pelo 
Gabinete da Reitoria. 

Publicação de 
portaria 
atualizando a 
estrutura 
organizacional. 

Inclusão do PIBID no 
organograma institucional 
da Pró-Reitoria de 
Graduação. 

60   

08 0004 36 
3.5. Constatação 5: Divergência 
de informações sobre bens 
patrimoniais dos laboratórios 
LIFE 

(5) Recomenda-se a realização de 
levantamento dos itens de cada laboratório 
LIFE, para posterior registro correto no 
Sistema Informatizado de Patrimônio da 
UNIPAMPA. 

Divisão 
Patrimôni
o 

30 Respondi-
do 

Identificar o 
quantitativo 
de bens 
permanente
s adquiridos 
através de 
recursos do 
Projeto 
LIFE. 
Registrar os 
itens sem 
tombam. 

Realizar um 
levantamento dos 
itens de cada 
laboratório LIFE. 
Identificar os itens 
sem registro e efetuar 
inclusão dos bens 
patrimoniais no 
Sistema GURI. 

Informações 
corrigidas e itens 
regularizados 
pelos Setores de 
Patrimônio das 
Unidades. 

Bens patrimoniais do 
Projeto LIFE com as 
informações cadastrais 
regulares e atualizadas 
junto ao Sistema GURI. 

120 
Efetuar inclusão dos 
bens do Projeto LIFE 
no Sistema GURI. 

Bens patrimoniais do 
Projeto LIFE com as 
informações cadastrais 
regulares e atualizadas 
junto ao Sistema GURI. 

08 0004 37 
3.5. Constatação 5: Divergência 
de informações sobre bens 
patrimoniais dos laboratórios 
LIFE. 

(6) Recomenda-se que todos os bens 
adquiridos com os recursos do LIFE sejam 
doados à Universidade, em conformidade 
com os procedimentos do Manual de 
Patrimônio da UNIPAMPA. 

Divisão 
Patrimôni
o 

30 Respondi-
do 

Concretizar 
a doação 
dos bens à 
UNIPAMPA, 
conforme 
normas e 
orientações 
do Manual 
do Patrim. 

Constituir Processo 
Administrativo para a 
doação dos bens. 

Documento 
orientativo sobre 
a necessidade 
de regularização 
dos bens 
adquiridos 
através do 
Projeto LIFE. 

Regularidade e eficiência 
dos controles patrimoniais 
da UNIPAMPA. 

120 

Formalização de 
Processo 
Administrativo para a 
doação dos bens do 
Projeto LIFE para a 
UNIPAMPA. 

Regularidade e eficiência 
dos controles 
patrimoniais da 
UNIPAMPA. 
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08 0004 38 
3.6. Constatação 6: Ausência de 
bem no laboratório do LIFE 
Bagé. 

(7) Recomenda-se tomar as devidas 
providências para apuração de 
responsabilidade sobre o extravio de bem 
patrimonial. 

Divisão 
Patrimôni
o 

30 Respondi-
do 

Instaurar 
processo de 
apuração  
responsabili
dade dos 
bens 
extraviados, 
danificados 
ou não 
localizados 
nos Lab 
LIFE. 

Acompanhar a 
execução das 
atividades de 
localização de bens 
patrimoniais junto aos 
Setores de Patrimônio 
das Unidades. 

Documento 
orientativo sobre 
a necessidade 
de cumprimento 
das normas da 
Gestão 
Patrimonial. 

Apuração das 
responsabilidades sobre o 
dano ou extravio dos bens 
permanentes, com ou sem 
ressarcimento ao erário. 

120 

Instauração de 
processo para 
apuração de 
responsabilidade dos 
bens não localizados 
nos Laboratórios LIFE. 

Apuração das 
responsabilidades sobre 
o dano ou extravio dos 
bens permanentes. 

09 0005 39 
4.1. Imóvel do CIP 4.1.1. 
Constatação 1: Doação do 
imóvel para instalação do CIP.  

(1) Constituir processo referente à doação do 
imóvel onde está sendo implantado o Centro 
de Interpretação do Pampa para fins de 
controle do encargo averbado na Matrícula nº 
1.015 no Registro de Imóveis de Jaguarão e 
para a formalização de processo; 

Divisão 
Patrimôni
o 

30 Finalizado 
(atendido) 

Controle de 
Encargo 
referente a 
Matrícula nº 
1.015 do 
Imóvel do 
CIP – 
Campus 
Jaguarão. 

Constituir Processo 
Administrativo. 

Formalização do 
Processo para 
Controle do 
Encargo 
averbado no 
Reg. Imóveis de 
Jaguarão. O 
Processo nº 
23100.002182/20
16-04 foi 
constituído e os 
autos enviados à 
PROPLAN. 

Autuação de processo para 
controle de encargo no 
Contrato de Doação do 
Imóvel. Aguardando 
parecer da PROPLAN 
sobre o estágio de 
implantação do CIP. 

30 

O Processo nº 
23100.002182/2016-
04 foi constituído e os 
autos enviados para a 
PROPLAN para 
providências. 

Controle de encargo no 
Contrato de Doação do 
Imóvel para o Campus 
Jaguarão para 
implantação do CIP. 

10 0005 40 
5.1. Imóvel do CIP 4.1.1. 
Constatação 1: Doação do 
imóvel para instalação do CIP.  

(2) Disponibilizar condições de segurança 
para preservar a integridade do patrimônio, 
por se tratar de um bem tombado, conforme 
averbado na Matrícula nº 1.015 no Registro 
de Imóveis de Jaguarão. 

Gabine-
te da 
Reitoria 

30 Respondi-
do 

Manutenção 
de vigilância 
armada e 
contratação 
de empresa 
de vigilância 
monitorada. 

Manutenção da 
vigilância armada e 
sistema de vigilância 
monitorada. 

Segurança do 
patrimônio. 

Preservação do patrimônio 
tombado e dos bens 
móveis patrimoniados. 

90   

10 0005 41 
4.2. Termo de Cooperação 
01/2011 4.2.1. Constatação 2: 
Termo de Cooperação para 
instituição do CIP. 

(4) Realizar a devida prestação de contas 
conforme previsto no Termo de Cooperação 
nº 01/2011. 

Gabine-
te da 
Reitoria 

30 Respondi-
do 

Encaminhar 
a prestação 
de contas 
ao IPHAN. 

Cumprir as cláusulas 
do Termo de 
Cooperação nº 
01/2011. 

Prestação de 
contas. 

Cumprimento do acordado 
com o IPHAN. 90   

10 0005 42 
4.3. Contrato 01/2010 4.3.1. 
Constatação 3: Contrato nº 
01/2010 entre a UNIPAMPA e a 
empresa Brasil Arquitetura. 

(5) Análise, por parte do dirigente máximo da 
Universidade, de instauração de Sindicância 
Administrativa para apurar fatos relativos a 
não localização do processo nº 
23100.001407/2009-78. 

Gabine-
te da 
Reitoria 

30 Respondi-
do 

Instaurar 
sindicância 
investigativa
. 

Sindicância 
investigativa. 

Sindicância 
investigativa. 

Evitar que situações 
semelhantes ocorram. 90   

10 0005 43 
4.4. Contrato12/2012 4.4.1. 
Constatação 4: Contrato nº 
12/2012 entre a UNIPAMPA e a 
empresa Brasil Arquitetura. 

(6) Análise, por parte do dirigente máximo da 
Universidade, de instauração de Sindicância 
Administrativa para apurar fatos relativos a 
não localização do processo nº 
23100.001032/2012-41. 

Gabine-
te da 
Reitoria 

30 Respondi-
do 

Instaurar 
sindicância 
investigativa
. 

Sindicância 
investigativa. 

Sindicância 
investigativa. 

Evitar que situações 
semelhantes ocorram. 90   

10 0005 44 
4.7. Contrato 44/2011 4.7.1. 
Constatação 7: Contrato nº 
44/2011 entre a UNIPAMPA e a 

(7) Análise, por parte do dirigente máximo da 
Universidade, com o devido respaldo jurídico 
de sua viabilidade e pertinência, de execução 

Gabine-
te da 
Reitoria 

30 Respondi-
do 

Encaminha
mento à PF 
UNIPAMPA 

Parecer jurídico. Parecer jurídico. Evitar que situações 
semelhantes ocorram. 90   
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empresa Marsou Engenharia. de despesas relativas a serviços ainda não 
pagos à empresa Marsou Engenharia Ltda. 

para análise 
à luz da 
legislação 
vigente. 

10 0005 45 
4.7. Contrato 44/2011 4.7.1. 
Constatação 7: Contrato nº 
44/2011 entre a UNIPAMPA e a 
empresa Marsou Engenharia. 

(8) Análise, por parte do dirigente máximo da 
Universidade, com o devido respaldo jurídico 
de sua viabilidade e pertinência, de 
instauração de procedimento administrativo 
com vistas a aplicar sanções e penalidades 
previstas na Lei de Licitações e Contratos, 
junto à Brasil Arquitetura, referente às 
possíveis falhas apresentadas no projeto de 
autoria da empresa. 

Gabine-
te da 
Reitoria 

30 Respondi-
do 

Encaminha
mento à PF 
UNIPAMPA 
para análise 
à luz da 
legislação 
vigente. 

Parecer jurídico. Parecer jurídico. Evitar que situações 
semelhantes ocorram. 90   

11 0005 46 
4.2. Termo Cooperação 01/2011 
4.2.1. Constatação 2: Termo de 
Cooperação para instituição do 
CIP. 

(3) Constituir processo referente ao Termo de 
Cooperação nº 01/2011 entre o Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN) e a UNIPAMPA para fins de 
formalização e de controle dos prazos de 
execução e de prestação de contas; 

Secreta-
ria da 
PRO-
PLAN 

30 Finalizado 
(atendido) 

Formalizar 
o processo. 

Constituição do 
processo. 

Processo 
formalizado. Processo formalizado. 1 

Foi aberto o processo 
relativo ao Termo 
01/2011 com o Iphan 
sob o número 
23100.002527/2016-
11. 

Processo formalizado. 

12 0006 47 

3.1. Constatação 1: 
Desconformidades encontradas 
no Edital do PDA. a) Edital não 
contempla as competências das 
Coordenadorias Acadêmicas. 

(1) Recomenda-se que sejam incluídas as 
competências das Coordenadorias 
Acadêmicas nos próximos editais. 

PRAEC 30 Pendente        

12 0006 48 

3.1. Constatação 1: 
Desconformidades encontradas 
no Edital do PDA. b) Edital não 
prevê a possibilidade de 
reabertura de seleção de 
bolsista nos casos de 
esgotamento da lista de 
suplentes. 

(2) Recomenda-se que, nos próximos editais, 
seja incluída a possibilidade de abertura de 
um novo edital de seleção quando 
necessário. 

PRAEC 30 Pendente        

12 0006 49 

3.1. Constatação 1: 
Desconformidades encontradas 
no Edital do PDA. c) Edital PDA 
não faz referência à existência 
de modelos de Relatório Final de 
Atividades do Bolsista e de 
Relatório Final do Projeto. 

(3) Recomenda-se que os próximos editais 
façam referência aos modelos de relatórios 
disponíveis no Sistema SIPPEE, indicando o 
caminho para serem encontrados esses 
documentos e a necessidade de seguir os 
padrões ali estabelecidos. 

PRAEC 30 Pendente        

12 0006 50 
3.4. Constatação 4 – Projetos 
classificados com notas abaixo 
do que foi estabelecido no Edital. 

(4) Recomenda-se que, para os próximos 
editais, sejam observadas as regras 
estabelecidas ou que o edital seja adaptado à 
realidade de cada modalidade. 

PRAEC 30 Pendente        

12 0006 51 
3.5. Constatação 5 – Fragilidade 
no controle de requisitos para 
participar do Programa de 
Desenvolvimento Acadêmico. 

(5) Recomenda-se que, nos próximos editais 
PDA, conste restrição para participação de 
proponentes de projetos que não tenham 
seus relatórios anteriores “aprovados”, dentro 
do Sistema SIPPEE. 

PRAEC 30 Pendente        
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12 0006 52 
3.6. Constatação 6 – Modelo de 
Edital de Seleção de Bolsista 
não exige documentação mínima 
a ser apresentada. 

(6) Recomenda-se que os modelos de Edital 
de Seleção de Bolsistas passem a conter, no 
item Critérios de Seleção, pelos menos, os 
seguintes: entrevista e desempenho 
acadêmico. 

PRAEC 30 Pendente        

12 0006 53 

3.7. Constatação 7 – Ausência 
de um mapa de fluxos que 
demonstre as etapas da 
inscrição do projeto no Sistema 
SIPPEE e a submissão do 
projeto aos editais. 

(8) Recomenda-se divulgar o fluxo do 
processo de submissão de projeto aos editais 
do PDA no Sistema SIPPEE. 

PRAEC 30 Pendente        

13 0006 54 

GESTOR SIPPEE - 3.7. 
Constatação 7 – Ausência de um 
mapa de fluxos que demonstre 
as etapas da inscrição do projeto 
no Sistema SIPPEE e a 
submissão do projeto aos 
editais. 

(7) Recomenda-se divulgar o fluxo do 
processo de registro dos projetos no Sistema 
SIPPEE. PARA RESPOSTA DO GESTOR 
SIPPEE 

Gabine-
te da 
Reitoria 

30 Finalizado 
(atendido) 

Comunid 
Acad ter 
conhec das 
etapas do 
fluxo de 
registro de 
proj ensino, 
pesquisa e 
extensão. 

Publicação do fluxo de 
registro de projetos de 
ensino, pesquisa e 
extensão no SIPPEE. 

Fluxo publicado. 

Espera-se que a 
comunidade acadêmica 
tenha maior conhecimento 
sobre o fluxo de registro de 
proj de ensino, pesquisa e 
extensão. 

0 
Registrar fluxo de 
projetos e ensino, 
pesquisa e extensão 
no SIPPEE. 

Registrado na página do 
SIPPEE o fluxo dos 
projetos de ensino, 
pesquisa e extensão. 

14 0006 55 

3.8. Constatação 8: Falta de 
vinculação do Sistema SIPPEE 
dentro da estrutura institucional 
e falta de um servidor, em cada 
pró-reitoria, responsável por 
inserir e avaliar as informações. 

(9) Recomenda-se vincular o Sistema 
SIPPEE, dentro da Estrutura Organizacional 
da Universidade, à pró-reitoria que julgar 
pertinente. (Gabinete da Reitoria) 

Gabine-
te da 
Reitoria 

30 Finalizado 
(atendido) 

Sobre o 
SIPPEE, 
entendemos 
que não 
deve 
aparecer na 
Estrutura 
Organizacio
nal da Univ.  

Indicação de 
servidores 
responsáveis pelas 
atividades 
relacionadas aos 
projetos de ensino, 
pesquisa e extensão. 

Servidores 
indicados. 

Ter responsáveis por pró-
Reitoria pelo SIPPEE. 0 

O SIPPEE por se 
tratar de um sistema 
de informação não 
deve aparecer na 
Estrutura 
Organizacional da 
Universidade. 

Servidores indicados 
pelas pró-Reitorias.  

15 0006 56 

4.8. Constatação 8: Falta de 
vinculação do Sistema SIPPEE 
dentro da estrutura institucional 
e falta de um servidor, em cada 
pró-reitoria, responsável por 
inserir e avaliar as informações. 

(10) Recomenda-se que cada uma das Pró-
Reitorias (PROGRAD) designe servidor 
(titular e suplente) para fazer as avaliações 
referentes a cada documentação inserida 
pelos coordenadores dos projetos no Sistema 
SIPPEE. 

Coorde-
nad. 
Desen-
volv. 
Pedagó-
gico 

30 Finalizado 
(atendido) 

Servidor 
capacitado 
e 
responsável 
pelo 
acompanha
mento dos 
projetos de 
Ensino no 
SIPPEE 

Indicação e 
capacitação de 
servidores 
responsáveis pelo 
acompanhamento e 
registro de projetos de 
Ensino no SIPPE.  

02 servidores 
indicados (01 
titular e 01 
suplente) . 

Que a PROGRAD tenha 
maior controle dos proj. de 
Ensino registrados no 
SIPPEE, assim como maior 
agilidade no processo de 
registro de projetos e 
auxílio/suporte aos campi. 

30 

Foram indicados 
servidores lotados na 
PROGRAD - Santana 
do Livramento como 
responsáveis pelo 
acompanhamento dos 
projetos de ensino 
registrados no 
SIPPEE. 

A partir da 2ª quinzena 
de out/2016, os 
servidores já estão 
acompanhando o 
registro e homologação 
de projetos no sistema, 
assim como certificação 
eletrônica. 

17 0007 57 
1. Seleção de candidatos no 
Edital nº 41/2015 – Fragilidades 
na análise documental. 

(1) Inserir critérios mais detalhados para 
apuração da renda bruta nas próximas 
minutas de editais do Plano de Permanência, 
a fim de que sejam adotados critérios 
uniformes para a realização da avaliação 
socioeconômica por parte das equipes 
técnicas responsáveis. 

PRAEC 30 Respondi-
do 

Possibilitar 
a adoção de 
critérios 
uniformes 
para a 
realização 
da 
avaliação 
socioeconô
mica por 
parte das 

Detalhar critérios para 
apuração da renda 
bruta nas próximas 
minutas de editais do 
Pl Permanência e 
criação de um Manual 
Prático de Análise de 
Renda. 

Edital PP/2017 e 
Manual Prático 
de Análise de 
Renda. 

Pleno atendimento dos 
discentes em 
vulnerabilidade 
socioeconômica. 

30 

Manual de análise de 
renda já enviado aos 
setores e Definição 
clara do que é renda 
bruta para cada tipo 
rendimentos. 

Melhor orientação e 
capacitação das (dos) 
assistentes sociais. 
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equipes 
técnicas 
resp. 

17 0007 58 1. Seleção de candidatos no 
Edital nº 41/2015. 

(2) Inserir o texto do artigo 299, do Código 
Penal – Falsidade Ideológica – nas 
declarações dos discentes e dos demais 
integrantes do grupo familiar (Anexos dos 
editais do Plano de Permanência) e nas 
demais declarações em que couber. 

PRAEC 30 Respondi-
do 

Reprimir a 
emissão de 
declarações 
falsas 

Inserir o texto do 
artigo 299, do Código 
Penal – Falsidade 
Ideológica. 

Editais e 
Memorandos 
circulares. 

Evitar a concessão 
indevida de auxílios. 30 

Artigo do código penal 
inserido no edital PP 
2017. 

Cumprimento da 
orientação. 

17 0007 59 

2. Reavaliações 
socioeconômicas e avaliações 
acadêmicas - Condições 
necessárias para a manutenção 
dos benefícios. 

(3) Realizar a padronização de todos os 
formulários internos utilizados pelos NuDEs, 
tais como pareceres de avaliação e 
reavaliação socioeconômica, avaliação 
acadêmica e demais pertinentes, a fim de que 
se tenha, em todos os núcleos, processos 
organizados de forma clara e objetiva, com 
um único padrão de estrutura de documentos. 

PRAEC 30 Pendente 

Padronizar 
os 
documentos 
emitidos 
pelos 
NuDEs, 
bem como a 
forma de 
arquivament
o. 

Criação de uma 
Instrução Normativa 
de padronização dos 
processos e modelos 
de documentos. 

Instrução 
Normativa. 

Documentação dos 
processos organizada e 
padronizada. 

180   

17 0007 60 

3. Acompanhamento social e 
pedagógico - Manutenção, no 
Plano de Permanência, sem 
previsão na Resolução nº 
84/2014, de discente com 
reprovação por frequência. 

(4) Prever situações de vulnerabilidade 
socioeconômica e de dificuldade acadêmica 
na Resolução nº 84/2014 e nas minutas de 
editais, com critérios que atendam aos 
princípios constitucionais. 

PRAEC 30 Pendente 

Regulament
ar a 
manutenção 
do discente 
do PP que 
não atende 
ao critério 
de 
frequência. 

Elaborar critérios para 
a manutenção no PP 
de discentes com 
reprovação por 
frequência 
modificando a 
resolução 84. 

Resolução 
84/2014 Edital 
PP/2017 

Legalidade, publicidade e 
transparência ao processo. 180   

17 0007 61 

5. Cadastro único, seg. e transp. 
das inf; Replicação de doc em 
diversas unidades; Divulgação 
dos beneficiários do Pl. 
Permanência apenas com a 
matrícula do discente; 
Transparência pública 
prejudicada para fins de controle 
social. 

(6) Manter publicação atualizada da relação 
de beneficiários do Plano de Permanência, 
em ordem alfabética, com o nome completo e 
o valor recebido, nos meios eletrônicos de 
acesso público, para fins de controle social. 

PRAEC 30 Pendente 

Tornar os 
processos 
mais 
transparent
es e facilitar 
o controle 
social. 

Publicações geral e 
local dos beneficiários 
contemplados pelo PP 
de forma nominal e 
com valores 
recebidos. 

Edital/2017 e 
Avaliações 
acadêmicas e 
Reavaliação 
Socioeconômica. 

Ampliação da transparência 
dos processos e facilitar o 
controle social. 

30   
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17 0007 62 

7. RU - Concessão de espaço 
físico: Ausência de 
ressarcimento do valor de água, 
correspondente ao consumo do 
RU. 

(7) Providenciar a instalação de medidores 
individuais de energia elétrica e água, a fim 
de que possam ser realizados, de forma 
confiável, os ressarcimentos previstos nos 
contratos referentes a todos os restaurantes 
universitários. 

PRAEC 30 Pendente 
Obter os 
ressarcimen
tos 
previstos. 

Obter os 
ressarcimentos 
previstos. 

Memorando nº 
218/2016/ 
PRAEC. 

Obter os ressarcimentos 
previstos. 180   

17 0007 63 
8. Análise dos pagamentos das 
notas fiscais dos contratos dos 
RU’s: - Pagamento indevido de 
refeições não realizadas; 

(8) Alterar o Sistema de segurança e de 
controle de acesso dos restaurantes 
universitários, com a adoção de sistema 
biométrico ou tecnologia superior e instalação 
de câmeras de segurança; 

PRAEC 30 Respondi-
do 

Ampliação 
da 
segurança e 
controle da 
efetividade 
da refeição. 

Ampliação da 
segurança e controle 
da efetividade da 
refeição. 

Memorando 
nº213/2016/PRA
EC e 
Memorando nº 
201/2016/ 
UNIPAMPA/GR. 

Ampliação da segurança. 10 Compra de roletas 
biométricas. 

Diminuição de riscos de 
fraude. 

17 0007 64 

8. Análise dos pgts das notas 
fiscais dos contratos dos RU’s: 
Fisc inadequada dos contratos; 
Pgt indevido de refeições não 
realizadas; Inf não confiáveis em 
relação às refeições 
efetivamente realizadas. 

(9) Corrigir as falhas do Sistema GURI – 
Módulo Restaurante - que permitem a 
duplicidade de registros nos restaurantes 
universitários; 

PRAEC 30 Pendente 

Ampliação 
da 
segurança 
no sistema 
GURI. 

Ampliação da 
segurança no sistema 
GURI. 

Lista de 
presenças de 
reunião, do dia 
13/03/2015, - 
Plano de 
Providências nº 
09/2014. 

Ampliar a segurança. 30   

17 0007 65 
8. Análise dos pagamentos das 
notas fiscais dos contratos dos 
RU’s: Fiscalização inadequada 
dos contratos; 

(10) Implementar um plano de capacitação 
periódica para os fiscais dos contratos dos 
restaurantes universitários; 

PRAEC 30 Pendente Oferecer 
capacitação Oferecer capacitação. 

Memorando nº 
201/2016- 
UNIPAMPA/GR. 

Habilitar os fiscais para o 
efetivo desenvolvimento de 
suas habilidades, inclusive 
de caráter operacional. 

120   

17 0007 66 

8. Análise dos pagts das notas 
fiscais dos contratos dos RU’s: 
Fiscaliz inadequada dos 
contratos; Pag indevido de 
refeições não realizadas; Inf não 
confiáveis em relação às 
refeições efetivamente 
realizadas. 

(11) Realizar levantamento junto a todas as 
Unidades que possuem restaurante 
universitário, apurando os problemas de 
infraestrutura e de sistema existentes, a fim 
de minimizar ou eliminar os registros 
manuais, para que todas as refeições estejam 
devidamente registradas no Sistema. 

PRAEC 30 Pendente 
Ampliação 
da 
segurança. 

Ampliação da 
segurança. 

Ocorrências 
frequentes de 
problemas 
relacionadas ao 
sistema. 

Ampliar a segurança. 10 Atendido. Atendido. 

17 0007 67 

10. Acesso mínimo de refeições 
mensais ao Restaurante 
Universitário: Manut indevida de 
alunos na modalidade de 
benefício “alimentação”; 
Possibilidade de baixo índice de 
acesso ao Rest Univ por parte 
dos alunos. 

(12) Alterar a Resolução nº 84/2014 para 
incluir o critério que estabelece que os alunos 
contemplados na modalidade de benefício 
“alimentação” devem comprovar o acesso ao 
Restaurante Universitário no mínimo em 
quatro refeições por semana (dezesseis ao 
mês), a fim de que esse critério possa ser 
aplicado a todos os beneficiários do 
programa. Incluir no critério a forma como 
devem ser aferidos os acessos nos períodos 
de recesso acadêmico e de final de ano. 

PRAEC 30 Pendente 

(Re)Avaliar 
a 
condicionali
dade dos 
acessos 
mínimos, 
considerand
o o parecer 
jurídico. 

ar a disposição de 
acessos mínimos de 
refeições mensais nos 
RUs (conforme 
processo 
23100.001860/2013-
61). 

O nº842014 – 
Revista. 

Disposição de acessos 
mínimos de refeições 
mensais nos Rus. 

30   
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17 0007 68 

11. Avaliação dos serviços dos 
Restaurantes Universitários: 
Impossibilidade de análise 
individual referente à satisfação 
da comunidade acadêmica com 
os serviços prestados por 
restaurante universitário. 

(13) Realizar as pesquisas de satisfação dos 
usuários dos restaurantes universitários de 
forma individual e com a divulgação nos 
meios de acesso ao público, de forma que 
possibilite a avaliação do índice de satisfação 
previsto nos contratos. 

PRAEC 30 Pendente 

Avaliar a 
satisfação 
dos 
usuários 
dos rest 
universitário
s. 

Aplicar a pesquisa, 
através de um 
questionário 
eletrônico, com ampla 
divulgação para 
comunidade 
acadêmica. 

Interpretar os res 
com base em 
ótimo: 90 % ou 
mais de 
satisfação; bom: 
de 75% a 89,9%; 
regular: de 50% 
a 74,9%; ruim: 
de 40% a 49,9%; 
e péssimo: 
menor que 40%.  

Medir a satisfação dos 
usuários para uma melhor 
qualidade dos serviços. 

10 Atendido. Atendido. 

18 0007 69 
4. Núcleo de Desenvolvimento 
Educacional (NuDE) - Ausência 
de formalização do Regimento 
Interno do NuDE. 

(5) Instituir formalmente o Regimento Interno 
do NuDE. 

Gabine-
te da 
Reitoria 

30 Respondi-
do 

Que os 
Núcleos de 
Desenvolvi
mento 
Educacional 
(NUDEs) 
tenham 
instituído 
seu 
Regimento 
Interno. 

A PROGRAD e a 
PRAEC estão 
efetivando um 
Seminário de 
Formação com os 
servidores dos 
NuDEs. Será indicada 
a Comissão para 
tratar e sistematizar 
sobre o assunto. 

Implementação 
do Regimento 
Interno dos 
NUDEs. 

Regimento Interno dos 
NUDES aprovado por 
resolução do CONSUNI. 

0   

19 0009 70 
1. Fragilidades nos controles 
internos: Ausência de 
formalização de planejamento 
estratégico da PROEXT. 

(1) Elaborar o planejamento estratégico da 
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura; 

Coorde-
nadoria 
Fomen-to 
às ações 
de Exten-
são 

30 Respondi-
do 

Elaborar, 
implem e 
acomp o 
planej 
estratégico 
da 
PROEXT. 

Meta. 
Planejamento 
Estratégico 
concluído. 

- Tornar os procedimentos 
mais transpar.; Melhorar as 
diretrizes para o desenvolv 
das atividades; Servir de 
balizador para os 
processos de tomada de 
decisão. 

240   

19 0009 71 
2. Fragilidades nos controles 
internos: Ausência de 
formalização de planejamento 
estratégico da PROEXT. 

(2) Realizar avaliação metodológica de riscos 
das atividades da Pró-Reitoria de Extensão e 
Cultura. 

Coorde-
nasdoria 
Fomen-to 
às ações 
de Exten-
são 

30 Respondi-
do 

Elaborar, 
implem e 
acomp o 
plano de 
avaliação 
de riscos 
das ativ da 
PROEXT. 

Meta. 
Plano de 
Avaliação de 
Riscos 
concluído. 

Permitir a elaboração de 
ações e medidas de 
prevenção ou correção das 
possíveis falhas detectadas 
em atividades e processos. 

240   

19 0009 72 

2 – Editais 33, 34 e 35/2015: 
Falta de previsão de parâmetros 
não subjetivos para atribuição de 
pontuação nos critérios 
avaliados; 

(3) Discriminar, nos editais, elementos 
objetivos para avaliação dos critérios a serem 
analisados; 

Coorde-
nadoria 
Fomen-to 
às ações 
de Exten-
são 

30 Respondi-
do 

Atender 
recomendaç
ão da 
Auditoria 
Interna. 

Ação. 
Editais 
readequados 
(conforme 
recomendação). 

Tornar os editais mais 
transparentes. 90   
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19 0009 73 

2 – Editais 33, 34 e 35/2015: 
Falta de previsão de parâmetros 
mínimos de pontuação para 
aprovação e classificação das 
propostas avaliadas; 

(4) Estabelecer, nos editais, parâmetros de 
pontuação mínima para aprovação e 
classificação; 

Coorde-
nadoria 
Fomen-to 
às ações 
de Exten-
são 

30 Respondi-
do 

Atender 
recomendaç
ão da 
Auditoria 
Interna. 

Ação. 
Editais 
readequados 
(conforme 
recomendação). 

Tornar os editais mais 
transparentes. 90   

19 0009 74 
2 – Editais 33, 34 e 35/2015: 
Falta de previsão de diretrizes 
para os critérios de seleção de 
bolsistas. 

(5) Estabelecer, nos editais, diretrizes para os 
critérios de seleção de bolsistas, como 
indicadores satisfatórios de desempenho 
acadêmico, participação em atividades de 
ensino, pesquisa e extensão, entre outras; 

Coorde-
nadoria 
Fomen-to 
às ações 
de Exten-
são 

30 Respondi-
do 

Atender 
recomendaç
ão da 
Auditoria 
Interna. 

Ação. 
Editais 
readequados 
(conforme 
recomendação). 

Tornar os editais mais 
transparentes. 90   

19 0009 75 

2 – Editais 33, 34 e 35/2015: 
Falta de previsão de modelos de 
relatórios de atividade de 
bolsista e de ação de extensão 
nos respectivos editais; 

(6) Incorporar aos editais e seus anexos os 
modelos de relatório de atividade de bolsistas 
e de relatório anual, parcial ou final, 
atualizados. 

Coorde-
nadoria 
Fomen-to 
às ações 
de Exten-
são 

30 Respondi-
do 

Atender 
recomendaç
ão da 
Auditoria 
Interna. 

Ação. 

Inserção de 
modelos de 
relatórios nos 
editais, 
concluída. 

Tornar os editais mais 
transparentes. 90   

19 0009 76 

3-Sist. Inform. de Proj. de Pesq., 
Ensino e Extensão - 
Inconsistências nos dados 
gerados por relatórios gerenciais 
no SIPPEE. 

(7) Comprovar a regularização das situações 
dos relatórios anuais (parciais ou finais) dos 
projetos de extensão sob registros de 
números 02.002.14, 02.009.15, 04.004.15, 
04.024.15, 07.004.15, 08.019.15, 08.021.14 e 
10.008.15. Comprovar anda a regularização 
do relatório 04.015.15, anexando o 
documento devidamente preenchido para 
avaliação (conforme constatação 2, item 4.2, 
página 19). 

Coorde-
nadoria 
Fomen-to 
às ações 
de Exten-
são 

30 Respondi-
do 

Solucionar 
as 
pendências 
apontadas. 

Ação. 
Regularização de 
Relatórios, 
concluída. 

Regularizar os relatórios de 
projetos no SIPPEE. 120   

20 0010 77 

4.1. Constatação 1 – Estrutura e 
processos de governança do 
HUVet incipientes e 
inadequados. 

(1) Realizar as ações necessárias à 
aprovação do Regimento Interno do HUVet. 

HUVet 30 Pendente        

20 0010 78 

4.1. Constatação 1 – Estrutura e 
processos de governança do 
HUVet incipientes e 
inadequados.  

(2) Realizar as ações necessárias à 
aprovação da Estrutura Organizacional do 
HUVet. 

HUVet 30 Pendente        

20 0010 79 

4.1. Constatação 1 – Estrutura e 
processos de governança do 
HUVet incipientes e 
inadequados. 

(3) Implementar o Planejamento Estratégico 
do HUVet. 

HUVet 30 Pendente        

20 0010 80 

4.1. Constatação 1 – Estrutura e 
processos de governança do 
HUVet incipientes e 
inadequados. 

(4) Implementar a Gestão de Riscos no 
HUVet. 

HUVet 30 Pendente        
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20 0010 81 
4.2. Constatação 2 – Estrutura 
operacional inadequada do 
HUVet. 

(5) Realizar um Plano de Ação para ser 
proposto à Alta Administração da 
Universidade, com as principais demandas 
relacionadas à estrutura física e tecnológica 
do HUVet, contemplando a necessidade de 
reforma elétrica, a ausência de equipamentos 
necessários, a substituição de equipamentos 
obsoletos, entre outros, elencando por ordem 
de prioridade, a fim de que tais demandas 
possam ser compatibilizadas gradativamente 
no orçamento da Universidade. 

HUVet 30 Pendente        

20 0010 82 
4.2. Constatação 2 – Estrutura 
operacional inadequada do 
HUVet. 

(6) Providenciar o PPCI – Plano de 
Prevenção e Proteção Contra Incêndio e 
Certificado de Aprovação – CA pelo Corpo de 
Bombeiros. 

HUVet 30 Pendente        

20 0010 83 
4.2. Constatação 2 – Estrutura 
operacional inadequada do 
HUVet. 

(7) Solicitar à PROGEPE a realização do 
dimensionamento de pessoal alocado no 
HUVet, através de processo de identificação 
e análise quantitativa e qualitativa da força de 
trabalho necessária ao cumprimento dos 
objetivos do hospital. 

HUVet 30 Pendente        

20 0010 84 
4.2. Constatação 2 – Estrutura 
operacional inadequada do 
HUVet. 

(8) Realizar o mapeamento de todos os 
processos do HUVet. 

HUVet 30 Pendente        

20 0010 85 
4.3. Constatação 3 – 
Fragilidades nos controles 
internos. 

(9) Prever, no Regimento Interno do HUVet, a 
aplicação dos códigos de ética do Conselho 
Federal de Medicina Veterinária e do Código 
de Ética Profissional do Servidor Público Civil 
do Poder Executivo Federal. 

HUVet 30 Pendente        

20 0010 86 
4.3. Constatação 3 – 
Fragilidades nos controles 
internos. 

(10) Implementar um Plano de Capacitação 
para os servidores do HUVet. 

HUVet 30 Pendente        

20 0010 87 
4.3. Constatação 3 – 
Fragilidades nos controles 
internos. 

(11) Implementar procedimentos formais 
(normas, manuais, regulamentos, entre 
outros) para as atividades executadas no 
HUVet, de acordo com os fluxos definidos no 
mapeamento de processos. 

HUVet 30 Pendente        

20 0010 88 

4.4. Constatação 4 – 
Fragilidades no controle 
orçamentário e financeiro e na 
avaliação dos serviços 
prestados. 

(12) Implementar um Sistema de Gestão no 
Hospital Universitário Veterinário para a 
realização dos controles do hospital e a 
geração de relatórios gerenciais para 
subsidiar a tomada de decisão. 

HUVet 30 Pendente        

20 0010 89 

4.4. Constatação 4 – 
Fragilidades no controle 
orçamentário e financeiro e na 
avaliação dos serviços 
prestados. 

(13) Realizar as ações necessárias para a 
aprovação da tabela de valores e serviços do 
HUVet, com a devida publicação. 

HUVet 30 Pendente        
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20 0010 90 

4.4. Constatação 4 – 
Fragilidades no controle 
orçamentário e financeiro e na 
avaliação dos serviços 
prestados. 

(14) Implementar, na rotina do hospital, uma 
Pesquisa de Satisfação dos usuários do 
HUVet como uma ferramenta metodológica 
que permita a melhoria contínua dos 
processos e serviços prestados à 
comunidade. 

HUVet 30 Pendente        

21 0010 91 

4.5. Constatação 5 – 
Divergência nos recolhimentos 
de FGTS e INSS do Contrato nº 
36/2015. 

(15) Orientar os fiscais dos contratos 
terceirizados a não aceitar agendamentos de 
pagamento como comprovante de 
recolhimento das guias de FGTS e INSS, 
bem como demais comprovantes previstos 
nos respectivos contratos. 

PROAD 30 Pendente        

21 0010 92 

4.5. Constatação 5 – 
Divergência nos recolhimentos 
de FGTS e INSS do Contrato nº 
36/2015. 

(16) Orientar os fiscais dos contratos 
terceirizados para que solicitem, por 
amostragem, extratos da conta do INSS e do 
FGTS dos empregados, a fim de verificar se 
as contribuições previdenciárias e do FGTS 
estão sendo recolhidas e se estão 
condizentes com as datas que constam nos 
comprovantes de recolhimento apresentados 
pela empresa, bem como sobre quais 
procedimentos devem ser realizados por eles, 
em caso de divergência. 

PROAD 30 Pendente        

21 0010 93 

4.5. Constatação 5 – 
Divergência nos recolhimentos 
de FGTS e INSS do Contrato nº 
36/2015. 

(17) Analisar o indício de fraude apontado no 
Relatório de Auditoria referente ao Contrato 
nº 36/2015, apurando os fatos e tomando 
todas as providências cabíveis previstas no 
contrato, na Lei nº 8.666/93 e nas demais 
legislações pertinentes. 

PROAD 30 Pendente        

21 0010 94 

4.5. Constatação 5 – 
Divergência nos recolhimentos 
de FGTS e INSS do Contrato nº 
36/2015. 

(18) Analisar se o indício de fraude apontado 
no Relatório de Auditoria, referente ao 
Contrato nº 36/2015, está ocorrendo nos 
demais contratos celebrados com a mesma 
empresa junto a UNIPAMPA, apurando os 
fatos e tomando todas as providências 
cabíveis previstas nos contratos, na Lei nº 
8.666/93 e nas demais legislações 
pertinentes. 

PROAD 30 Pendente        

22 0011 95 
4.1. Constatação 1 – 
Fragilidades nos Controles 
Internos. 

(1) Implementar o Planejamento Estratégico 
da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. 

Pró-Reit 
Adjunta 
PROGEP
E 

30 Pendente        

22 0011 96 
4.1. Constatação 1 – 
Fragilidades nos Controles 
Internos. 

(2) Implementar a Gestão de Riscos da Pró-
Reitoria de Gestão de Pessoas. 

Pró-Reit 
Adjunta 
PROGEP
E 

30 Pendente        



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 
AUDITORIA INTERNA 

74 
 

22 0011 97 

4.2. Constatação 2 – Ausência 
de mapeamento dos fluxos de 
processos disponibilizado no site 
institucional da Pró-Reitoria de 
Gestão de Pessoas. 

(3) Divulgar, em lugar próprio no site 
institucional da PROGEPE, o desenho do 
mapeamento do fluxo de processos de 
concursos, abrangendo desde as fases 
iniciais (antes da abertura do edital) até a 
finalização (com a homologação do concurso 
e a lista dos classificados); 

Pró-Reit 
Adjunta 
PROGEP
E 

30 Pendente        

22 0011 98 

4.2. Constatação 2 – Ausência 
de mapeamento dos fluxos de 
processos disponibilizado no site 
institucional da Pró-Reitoria de 
Gestão de Pessoas. 

(4) Divulgar, em lugar próprio no site 
institucional da PROGEPE, o desenho do 
mapeamento do fluxo de processos de 
admissões, abrangendo desde a fase inicial 
(nomeação) até a fase final (cadastro da ficha 
no SISAC). 

Pró-Reit 
Adjunta 
PROGEP
E 

30 Pendente        

22 0011 99 

4.3. Constatação 3 – 
Insuficiência na Capacitação de 
Servidores da Divisão de 
Concursos e Seleção de Pessoal 
e da Divisão de Registros e 
Movimentações Funcionais. 

(5) Elaborar um plano anual de capacitação e 
treinamento para os servidores que exercem 
suas funções na Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas - PROGEPE. 

Pró-Reit 
Adjunta 
PROGEP
E 

30 Pendente        

23 0012 100 
4.1. Constatação 1: Ausência de 
documentação. 

(1) Recomenda-se instituir e aprimorar rotinas 
de conferência e de arquivamento de 
documentação exigida no Ato Normativo nº 
01/2013. 

Coord 
Pós-Grad 

30 Pendente        

23 0012 101 
4.1. Constatação 1: Ausência de 
documentação. 

(2) Recomenda-se que se exija dos 
Programas de Pós-Graduação a adoção da 
rotina de encaminhamento de relatórios de 
acompanhamento de estudantes. 

Coord 
Pós-Grad 

30 Pendente        

23 0012 102 
4.1. Constatação 1: Ausência de 
documentação. 

(3) Recomenda-se definir formalmente a 
periodicidade de envio do Relatório Periódico 
de Acompanhamento de Estudantes com 
Auxílio Financeiro PAPG. 

Coord 
Pós-Grad 

30 Pendente        

23 0012 103 

4.3. Constatação 3: Ausência de 
definição clara de critérios para a 
classificação dos candidatos ao 
PAPG no âmbito dos Programas 
de Pós-Graduação. 

(4) Recomenda-se a instituição de normativo 
para definição de critérios para pontuação e 
classificação dos candidatos à bolsa PAPG, 
no âmbito do PPGEC. 

Coord 
Pós-Grad 

30 Pendente        

23 0012 104 

4.4. Constatação 4: Ausência de 
documentos que demonstrem a 
execução da seleção no âmbito 
do Programa, pela Comissão de 
Bolsas 

(5) Recomenda-se o registro formal das 
ações desenvolvidas pela Comissão de 
Bolsas no processo de seleção, bem como o 
arquivamento de toda a documentação 
envolvida. 

Coord 
Pós-Grad 

30 Pendente        

23 0012 105 
4.5. Constatação 5: Ausência de 
padronização de documentos. 

(6) Recomenda-se instituir modelos de 
relatórios e planos de atividades junto aos 
Programas de Pós-Graduação. 

Coord 
Pós-Grad 

30 Pendente        
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23 0012 106 

4.6. Constatação 6: Ausência de 
sistema informatizado 
institucional de seleção, registro 
e acompanhamento de bolsistas 
PAPG. 

(7) Recomenda-se encaminhar ao DTIC 
solicitação formal de desenvolvimento de um 
sistema institucional informatizado para 
seleção, registro e acompanhamento de 
bolsistas PAPG. 

Coord 
Pós-Grad 

30 Pendente        

23 0012 107 
4.7. Constatação 7: Divergência 
de informações sobre valores de 
auxílios pagos em 2015. 

(8) Recomenda-se aprimorar os controles 
internos de pagamentos de bolsistas e fazer 
conferência periódica com os relatórios do 
SIAFI. 

Coord 
Pós-Grad 

30 Pendente        

23 0012 108 

4.8. Constatação 8: Regimentos 
Internos dos Programas em 
desacordo com a Resolução 
CONSUNI nº 115/2015. 

(9) Recomenda-se incluir a Comissão de 
Bolsas na estrutura organizacional dos 
Programas de Pós-Graduação, conforme 
dispõe a Resolução CONSUNI nº 115/2015. 

Coord 
Pós-Grad 

30 Pendente        

23 0012 109 

4.9. Constatação 9: Divergência 
entre o disposto sobre a 
composição e eleição da 
Comissão de Bolsas nas normas 
de Pós-Graduação e no 
Regimento Interno dos 
Programas. 

(10) Recomenda-se a correção das normas 
internas para que atendam à Resolução 
CONSUNI nº 115/2015. 

Coord 
Pós-Grad 

30 Pendente        

23 0012 110 
4.10. Constatação 10: 
Fragilidades nos controles 
internos. 

(11) Recomenda-se implementar controles 
administrativos para aprimorar a gestão dos 
processos da Coordenadoria de Pós-
Graduação. 

Coord 
Pós-Grad 

30 Pendente        
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