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APRESENTAÇÃO 

 

A Auditoria Interna (AUDIN) é uma atividade independente e 

autônoma que presta serviços de assessoramento e de auditoria e tem 

como objetivo adicionar valor e melhorar as atividades da Universidade 

Federal do Pampa (UNIPAMPA).  

Na UNIPAMPA, a AUDIN auxilia a gestão a alcançar seus objetivos, 

adotando uma abordagem sistemática para avaliação e melhoria da 

eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, controle e governança 

corporativa, objetivando a boa e regular utilização dos recursos públicos 

sob a guarda da Universidade. Para tanto, esse órgão mantém uma 

relação harmônica, equilibrada e transparente com os diversos setores 

que compõem a Administração e os Conselhos Superiores. 

De acordo com a Resolução nº 123, de 26 de novembro de 2015, do 

Conselho Universitário (CONSUNI), que aprovou o Regimento da Auditoria 

Interna, a AUDIN encontra-se vinculada ao Conselho de Curadores 

(CONCUR) da UNIPAMPA e se sujeita à orientação normativa e à 

supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 

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

conformidade com art. 15 do Decreto n° 3.591, de 06 de Setembro de 

2.000, alterado pelo Decreto nº 4.440, de 25 de outubro de 2002. 

Em consonância com o Planejamento Estratégico da Universidade, a 

AUDIN esboça seu próprio planejamento, com a intenção de se 

autodesenvolver e efetivamente contribuir com a UNIPAMPA.  
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METODOLOGIA DO PLANEJAMENTO 

 

 Ciente da importância do planejamento estratégico, a equipe da 

Auditoria Interna realizou uma análise sobre sua atuação e suas 

perspectivas futuras, avaliando o contexto em que está inserida na 

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

 Buscou-se criar um planejamento de auditoria interna capaz de 

congregar os servidores da AUDIN com definição de missão, visão, valores 

e principais objetivos estratégicos deste órgão de assessoramento e 

auditoria. 

 A missão visa contemplar as prerrogativas legais e estipular um foco 

de trabalho à AUDIN. Ao pensar a visão, nos perguntamos onde queremos 

chegar, ou seja, em que patamar queremos que a AUDIN esteja em certo 

horizonte de tempo e como queremos ser reconhecidos interna e 

externamente. Nos valores, refletimos nosso comportamento profissional 

e pessoal, bem como o que esperamos dos que vierem a se unir à equipe. 

 Por fim, nos dedicamos a pensar uma análise ambiental, 

delimitando forças e fraquezas, no ambiente interno; e oportunidades e 

ameaças, no ambiente externo. Com esta base, estabelecemos os 

objetivos estratégicos a serem trabalhados pela equipe da AUDIN.  
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MISSÃO 

Assessorar a gestão na realização dos objetivos institucionais, avaliando e 

melhorando a eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, controle 

e governança. 

 

VISÃO 

Constituir-se como órgão de assessoramento interno de reconhecida 

capacidade técnica e alinhado às mais modernas ferramentas tecnológicas 

e de gestão. 

 

VALORES 

COMPORTAMENTO ÉTICO 

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

COMPROMETIMENTO 

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

responsabilidades. 

COOPERAÇÃO 

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

objetivos comuns. 

PROFISSIONALISMO 

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

objetiva, e estar comprometido com a missão institucional. 
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ANÁLISE AMBIENTAL 

 

Ambiente Interno Ambiente Externo 

Forças Oportunidades 
- Equipe multidisciplinar  
- Sentido de equipe 
- Novos servidores 
- Empowerment 
 

- Movimento de integração das 
auditorias internas do MEC 
- Oferta de capacitação interna e 
por EAD 
- Convênio com TCU 

Fraquezas Ameaças 

- Capacitação de auditoria para 
avaliar determinadas áreas 
- Falta de recursos para capacitação 
- Falta de sistema informatizado de 
auditoria 
- Pouca experiência da equipe 

- Limitação orçamentária 
- Alterações na legislação e na 
interpretação da lei 
- Interferências nas atividades da 
AUDIN 
- Rotatividade de servidores 

 

ANÁLISE QUANTO AO ATENDIMENTO DOS OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS TRAÇADOS - 2015 
 

O primeiro objetivo estratégico traçado para 2015 foi aprovar o 

Regimento da AUDIN.  Com a edição da Resolução nº 123, de 26 de 

novembro de 2015, do CONSUNI, aprovando o Regimento da Auditoria 

Interna - AUDIN, esse objetivo foi alcançado. Hoje, regimentalmente, a 

AUDIN está vinculada ao Conselho de Curadores (CONCUR) da 

Universidade. No entanto, apesar do atingimento do objetivo proposto, 

avaliamos essa vinculação como temerária, já que não foi fruto de um 

consenso dos envolvidos e sim de uma imposição do Conselho 

Universitário sobre o Conselho de Curadores.  

Apesar do documento aprovado, essa questão ainda está sendo 

analisada e pode ser objeto de proposta de modificação, voltando à 

vinculação original, ou seja, voltando a AUDIN a vincular-se diretamente 

ao Dirigente Máximo da Universidade. 
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O segundo objetivo proposto, cumprir integralmente o PAINT 2015, 

não pode ser cumprido. O ano de 2015 apresentou-se cheio de mudanças 

inesperadas no rumo dos trabalhos.  

Veja a cronologia: 

Janeiro de 2015: 21 dias úteis. Tivemos 10 dias de férias de uma 

servidora e o início das férias de outro servidor. 

Fevereiro de 2015: 17 dias úteis. Férias de dois servidores (10 e 15 

dias, respectivamente). Um dos auditores trabalhou efetivamente 

somente durante 5 dias de fevereiro (com horário reduzido). Do dia 10 de 

fevereiro ao dia 05 de março a Universidade adotou o horário de verão 

(trabalho 6h/d), pela Portaria nº 212/2015. Dia 16/02/2015 foi Ponto 

Facultativo, estabelecido pela Portaria nº 211/2015. 

Março de 2015: 22 dias úteis. Um dos servidores trabalhou somente 

11 dias, 5 dos quais em apenas 1 período, pois, no outro período, estava 

em treinamento. Um dos colegas auditores também esteve em 

treinamento por 5 dias e o outro,  em função de aprovação em mestrado, 

Processo 23100.000496/2015-83, faltou 6 dias úteis de março. 

Abril de 2015: 20 dias úteis. Um dos servidores esteve em 

treinamento por uma semana. Iniciaram as atividades de paralização (que 

culminariam em greve) ocasionando 3 dias de falta de um dos auditores e 

de 9 dias de falta de outro (3 por paralização e 6 por atividades no 

mestrado). 

Maio de 2015: 20 dias úteis. Um dos auditores teve 9 faltas em 

função do mestrado. 

Junho de 2015: 21 dias úteis. Um auditor em treinamento por 7 

dias, outro teve 9 faltas pelo mestrado e foi redistribuído a partir do dia 30 

de junho para outra Universidade. 

Julho de 2015: 23 dias úteis. O único servidor do cargo de auditor, 

que permaneceu na Universidade, trabalhou apenas 4 dias. Após, houve 

paralização por 2 dias e deflagrou-se a greve dos servidores técnicos-

administrativos em educação. A equipe ficou reduzida ao Coordenador da 
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AUDIN e a uma Secretária Executiva. A greve perdurou do dia 13 de julho 

ao dia 07 de outubro de 2015. O Coordenador da AUDIN gozou de 10 dias 

de férias em julho. 

Agosto de 2015: 21 dias úteis.  

Setembro de 2015: 21 dias úteis. Coordenador teve 10 dias de 

férias. O Assistente em Administração lotado na AUDIN retornou da greve 

no dia 18/09. Houve um treinamento de 2 dias à toda a equipe. 

Outubro de 2015: 20 dias úteis. O servidor do cargo de auditor 

voltou da greve no dia 7/10. Um dos servidores permaneceu em 

treinamento por uma semana. Novo auditor concursado entrou em 

exercício no dia 27 de outubro. 

Novembro de 2015: 20 dias úteis. Um servidor em férias por 10 dias. 

Dezembro de 2015: 22 dias úteis.  

Como pode-se observar pela cronologia, a equipe de trabalho 

prevista para a realização do PAINT 2015, que era de 2 auditores mais o 

Coordenador da AUDIN fazendo auditorias, uma Secretária Executiva e um 

Assistente Administrativo auxiliando nos trabalhos, acabou se reduzindo, 

na maior parte do ano, ao Coordenador e à Secretária Executiva. O longo 

período da greve – de 13 de julho à 07 de outubro – e a redistribuição de 

um auditor, em 30/06/2015, com a entrada em exercício de outro 

somente em 27/10/2015, corroboraram para essa situação. Das 16 ações 

propostas no Plano, somente foi possível a realização de onze. Cinco das 

auditorias previstas para 2015 não puderam ser realizadas e constam do 

PAINT 2016. 

 O terceiro objetivo proposto, que era o de elaborar o Manual de 

Auditoria Interna, pode ser atingido em sua plenitude. Durante o período 

da greve, porque era difícil trabalhar em auditorias específicas, 

aproveitou-se o tempo para elaborar os Manuais e fazer modelos dos 

documentos utilizados nos trabalhos de auditoria. Hoje o Manual de 

Auditoria Interna e seus anexos estão publicizados na página da AUDIN, 

no endereço: www.unipampa.edu.br/reitoria/auditoria. 
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 O quarto objetivo proposto era implementar o Sistema de 

Monitoramento dos Planos de Providência Informatizado, apesar de ainda 

não ter sido atingido em sua plenitude, está em fase final de elaboração e 

previsto para ser apresentado à AUDIN, em sua versão teste, no dia 

31/03/2016. O Sistema de Monitoramento das Recomendações da AUDIN 

é uma recomendação da Controladoria-Geral da União (CGU), 

Recomendação nº 143726, e será um importante instrumento de 

avaliação e controle das recomendações feitas pela Auditoria Interna, 

trabalho hoje feito de forma manual, em planilhas excel e documentos 

word. 

 O quinto objetivo proposto, incentivar e monitorar a avaliação dos 

riscos e dos controles, foi atingido com a elaboração da Matriz de 

Processos Críticos da AUDIN, trabalho feito em conjunto com os gestores 

de cada área e que resultou no documento chamado PAINT 2016, que diz 

quais os processos serão auditados em 2016. A elaboração conjunta da 

Matriz possibilitou que a Auditoria Interna conversasse com cada um dos 

gestores sobre uma metodologia de processos críticos com foco na 

avaliação de riscos. 

 A aproximação da AUDIN com a CGU, sexto objetivo proposto, 

apesar de não terem sido implementados convênios, pode ser 

considerado como atingido devido ao acesso do Coordenador da AUDIN 

junto aos gestores deste importante órgão, bem como dos Fóruns 

Regionais promovidos pela CGU e dos quais a equipe participou ou se fez 

representar, como o “V FORAI/RS – Fórum Regional de Auditorias Internas 

de Unidades Federais da Educação no RS”, realizado no dia 02 de 

dezembro de 2015, na sede da CGU-Regional/RS, e que teve, dentre 

outros, os seguintes objetivos: proporcionar a interação e a integração das 

Unidades de Auditoria Interna, do TCU – SECEX/RS e da CGU-Regional/RS; 

promover a capacitação dos auditores internos; auxiliar no desempenho 

das atividades das auditorias internas; e incentivar a melhoria contínua 

dos trabalhos realizados. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - 2016 
 

1. Cumprir integralmente o PAINT. 

Meta: Realizar todas as auditorias previstas. 

Prazo: Até dezembro de cada ano. 

Indicadores: Relatórios de Auditoria de cada área. 

 

2. Implementar o Sistema de Monitoramento das Recomendações da 

AUDIN. 

Meta: Ter um Sistema de Monitoramento dos Planos de Providência 

informatizado em funcionamento. 

Prazo: Primeiro Semestre de 2016. 

Indicadores: Sistema implantado. 

 

3. Manter a transparência ativa dos relatórios de auditoria. 

Meta: Ter todos os relatórios de auditoria analisados pela CPADS. 

Prazo: Sempre que forem finalizados – durante o ano todo. 

Indicadores: Relatórios de Auditoria publicizados. 

 

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

Meta: Elaborar o PAINT.2017 e o RAINT.2016 e encaminhá-los à CGU e ao 

CONCUR para avaliação. 

Prazo: Outubro de 2016 e janeiro de 2017, respectivamente. 

Indicadores: PAINT e RAINT avaliados. 
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5. Aproximar a AUDIN da CGU por meio de convênio. 

Meta: Viabilizar convênio da Universidade com a CGU-Regional/RS, para 

treinamentos /capacitações. 

Prazo: Durante o ano de 2016. 

Indicadores: Convênio firmado. 

 

6. Capacitar a equipe para as auditorias previstas. 

Meta: Participar de eventos externos de capacitação específica. 

Prazo: Durante o ano de 2016. 

Indicadores: Servidores capacitados. 

 

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

Meta: Sensibilizar o NUDEPE da necessidade de realização de cursos 

específicos da área de auditoria interna. 

Prazo: durante o ano de 2016. 

Indicadores: Cursos realizados. 

 

8. Participar do FONAI-MEC e FORAI-CGU. 

Meta: Oportunizar aos servidores participação nos fóruns de auditorias 

internas. 

Prazo: durante o ano de 2016. 

Indicadores: Participação dos servidores. 
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MACROPROCESSO DA AUDIN 
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SUBPROCESSO TRABALHO DE AUDITORIA 
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PROCESSO DE RECOMENDAÇÕES 

 


