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APRESENTAÇÃO

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

e de consultoria e tem como objetivo adicionar valor e melhorar as operações da Universidade. Na Unipampa,

a AUDIN auxilia a gestão a alcançar seus objetivos, adotando uma abordagem sistemática para a avaliação e

a  melhoria  da  eficácia  dos  processos  de  gerenciamento  de  riscos,  controle  e  governança  corporativa,

objetivando a boa e regular utilização dos recursos públicos sob a guarda da Universidade. 

A AUDIN, com a aprovação do Regimento da Auditoria Interna pela Resolução nº 123, de 26 de

novembro  de  2015,  alterada  pela  Resolução  nº  149,  de  31  de  agosto  de  2016,  ambas  do  Conselho

Universitário  (CONSUNI),  passou a vincular-se  ao Reitor,  dirigente  máximo da Instituição e  se  sujeita  à

orientação normativa e à supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal,

prestando apoio aos órgãos e às unidades que o integram, em conformidade com art. 15 do Decreto n°

3.591, de 06 de setembro de 2000 e suas alterações. 

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

http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/auditoria/regimento-da-auditoria-interna/.  No  mesmo  endereço,  é

possível  encontrar,  além de  outros  documentos,  o  Manual  da  Auditoria  Interna,  que  tem como objetivo

principal padronizar as ações de auditoria, proporcionando clareza, objetividade e transparência às atividades

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

legislação vigente.

Quanto às rotinas de acompanhamento e implementação das recomendações da Auditoria Interna, foi

implementado, na Unipampa, desde o início de 2016, um sistema informatizado para o preenchimento dos

planos de providências e, consequentemente, para o monitoramento das recomendações feitas em Relatórios

de Auditoria (Módulo Auditoria, criado no Sistema GURI – Gestão Unificada de Recursos Institucionais).

As informações sobre as ações da Auditoria Interna, previstas para o ano seguinte, são descritas no

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

Relatório de Atividades Anuais da Auditoria Interna (RAINT).  Os Relatórios de  Auditoria e os Relatórios de

Monitoramento das Recomendações, produzidos durante o ano,  são avaliados pela Comissão  Permanente

de Avaliação de Documentos Sigilosos – CPADS para serem publicados no portal eletrônico da AUDIN.

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

planejamento,  com  a  intenção  de  se  autodesenvolver  e  efetivamente  contribuir  com  a  UNIPAMPA.

Anualmente analisa-se o atendimento dos objetivos e revisam-se as pretensões para o próximo período.
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1. METODOLOGIA DO PLANEJAMENTO

O  Planejamento  Estratégico  é  um  documento  estruturante  para  uma  adequada  governança  ao

estabelecer diretrizes estratégicas que serão balizadoras da atuação da organização no nível estratégico,

com desdobramentos nos níveis tático e operacional, e é considerado etapa crucial para a construção de uma

Gestão de Riscos Organizacional1.

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

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

fracos,  bem como a missão,  a visão,  os valores e  os princípios.  Da mesma forma,  é  preciso manter  a

motivação da equipe de trabalho, que terá papel importante neste processo.

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

conduzir o processo de estabelecimento da estratégia necessária à boa governança, envolvendo aspectos

como:  escuta  ativa  de  demandas,  necessidades  e  expectativas  das  partes  interessadas;  avaliação  do

ambiente interno e externo da organização;  avaliação e prospecção de cenários; definição e alcance da

estratégia; definição e monitoramento de objetivos de curto, médio e longo prazo; alinhamento de estratégias

e operações das unidades de negócio e organizações envolvidas ou afetadas”.

Ciente  da  fundamental  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 para 2018. 

1Relatório CGU nº: 201505118.
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2. MISSÃO

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

processos de gerenciamento de riscos, controle e governança.

3. VISÃO

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

às modernas ferramentas tecnológicas e de gestão.

4. VALORES

COMPORTAMENTO ÉTICO: Agir com respeito, seriedade, transparência, honestidade e integridade. 

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

responsabilidades.

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

comuns.

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

objetiva, e estar comprometido com a missão institucional.

5. ANÁLISE AMBIENTAL

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

Ambiente Interno Ambiente Externo

Forças Oportunidades

• Equipe multidisciplinar 
• Trabalho em equipe
• Busca permanente de qualificação

• Integração das auditorias internas do MEC
• Oferta de capacitação do NUDEPE e por EAD
• Parceria com CGU e TCU

Fraquezas Ameaças

• Falta de capacitação em áreas específicas
• Limitação de recursos para capacitação
• Necessidade de melhorias no Sistema da AUDIN

• Limitação orçamentária
• Alterações na legislação e na interpretação da lei
• Interferências nas atividades da AUDIN
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6. ANÁLISE DO ATENDIMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS TRAÇADOS PARA 2017

O Planejamento Estratégico para 2017 apresentou nove objetivos:

1. Cumprir integralmente o PAINT;

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

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

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

Recomendações da AUDIN;

5. Manter a transparência ativa dos relatórios de auditoria;

6. Consolidar a parceria da AUDIN com a CGU;

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

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

9. Cumprir o Plano de Capacitação 2017.

O primeiro objetivo proposto foi o cumprimento integral do PAINT/2017. Havia 18 atividades, sendo

9 ações de auditoria, propostas para o ano de 2017. Foram realizadas 17 atividades e 8 auditorias no ano.

Somente a ação de auditoria referente a Obras não foi realizada, em virtude das restrições orçamentárias e

financeiras para a execução de obras no ano de 2017 e do afastamento de servidores da AUDIN para

qualificação. Contudo, essa auditoria foi incluída no PAINT 2018. Diante disso, entendemos que o primeiro

objetivo foi atingido.

O segundo objetivo referia-se a desenvolver uma metodologia de auditoria baseada em riscos para

a elaboração do PAINT, para implementação até outubro de 2017. Após capacitação específica, ministrada

por servidores da Auditoria Interna da Universidade Federal do ABC (UFABC), o PAINT 2018 foi elaborado

com a utilização da Metodologia de Auditoria Baseada em Riscos (ABR), a partir de conceitos de Gestão de

Riscos  segundo  a  norma  ABNT  NBR  ISO  31000  e  do  Committee  of  Sponsoring  Organizations  of  the

Treadway  Commission –  COSO  2013.  Foram  identificadas  12  áreas  estratégicas  e  32  áreas  táticas.

Realizamos reuniões com os gestores dos níveis estratégico e tático para identificar  um servidor a nível

operacional de cada área tática para responder ao questionário de avaliação do grau de risco pelo gestor.

Depois  do  preenchimento  do  questionário  de  avaliação  do  grau  de  maturidade  de  riscos  da  Instituição,

através da ferramenta  LimeSurvey, concluiu-se que a Unipampa estava no grau Ingênuo, sem abordagem
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formal  desenvolvida  para  a  gestão  de  riscos.  Aplicamos,  com  base  em  documentos  e  evidências,  o

questionário de avaliação do grau de risco Institucional e,  com base nas duas avaliações, elaboramos a

matriz de risco das 32 áreas. Realizado o mapeamento de riscos, fizemos a análise dos macroprocessos das

áreas, identificando, em conjunto com os gestores, os principais processos, com, pelo menos, dois eventos

de risco cada, e, assim, elaboramos a Matriz de Riscos dos macroprocessos possíveis de serem auditados,

sendo previstos no PAINT 2018 os 8 com maior risco. Logo, o segundo objetivo também foi atingido.

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

encaminhá-los,  tempestivamente,  aos  órgãos  competentes  para  análise,  foi  atingido.  O  PAINT 2018  foi

encaminhado ao Gabinete do Reitor em 03/10/2017 (Memorando nº 38/2017) e, após aprovado pelo Vice-

Reitor  no  exercício  da  Reitoria,  a  versão  definitiva  foi  encaminhada  à  CGU  em  19/10/2017  (Ofício  nº

467/2017/GR).  Por  meio  da  Nota  Técnica  nº  2304/2017/Nac-2/CGURS,  encaminhada  pelo  Ofício  nº

105811/2017/GAB/CGU-RegionaIlRS/CGU em 27/11/2017, o PAINT 2018 foi aprovado. Quanto ao RAINT

2017,  foi  apreciado  pelo  Vice-Reitor  no  exercício  da  Reitoria  em  26/02/2018  (Mem.  93/2018/GR)  e

encaminhado à CGU em 26/02/2018 (Of. 128/2018/GR). Vale ressaltar que o prazo final de envio à CGU, do

RAINT  e  do  PAINT,  é  28  de  fevereiro  de  cada  ano.  Portanto,  o  terceiro  objetivo  foi  cumprido

tempestivamente.

O quarto objetivo proposto, atuar, junto ao DTIC, para melhorar as funcionalidades do Sistema de

Monitoramento  das  Recomendações  da  AUDIN,  não foi  atingido,  pois  o  sistema  ainda  necessita  de

complementações  e  melhorias,  principalmente  com  relação  aos  ajustes  solicitados  no  Memorando  n°

09/2017-AUDIN e no Memorando n° 42/2017-AUDIN. Ressaltamos que o Módulo de Auditoria Interna passou

a funcionar dentro do Sistema de Gestão Unificada de Recursos Institucionais – GURI, permitindo que sejam

registrados os Planos de Providências com as recomendações feitas em cada relatório  de auditoria.  Os

planos  são  encaminhados  aos  gestores  auditados,  que  devem  inserir  conteúdo  (ações  propostas  para

atender  as  recomendações  feitas)  e  após,  registrar  o  atendimento  (com  a  implementação  das  ações

propostas).  A  AUDIN  monitora  os  registros  feitos,  em atendimento  ao  artigo  17  e  seus  parágrafos,  da

Instrução Normativa nº 24/2015 da CGU, e, após análise das providências tomadas pelos gestores, atribui ou

não o status de Atendida às recomendações. Caso as recomendações sejam consideradas atendidas, os

Planos de Providências são finalizados. 

O  quinto objetivo proposto,  manter  a transparência ativa dos relatórios de auditoria,  foi  atingido

parcialmente, uma vez que três dos oito relatórios de auditoria de 2017 foram analisados pela Comissão de
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Avaliação  de Documentos Sigilosos  –  CPADS e já  estão publicados na página  da  AUDIN no  endereço

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

O  sexto objetivo proposto,  consolidar  a parceria entre  a AUDIN e a CGU, também foi  atingido.

Ressaltamos,  ainda,  o  bom  relacionamento  que  esta  Unidade  de  Auditoria  Interna  mantém  com  a

Controladoria Geral da União, possuindo um canal aberto para conversar, tirar dúvidas e buscar orientações

nos trabalhos desenvolvidos sempre que necessário.

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

foi  parcialmente  atingido,  em  função  do  contingenciamento  orçamentário.  Entretanto,  dentro  das

possibilidades,  foi  atingido  com  a  viabilização  da  realização  do  curso  Auditoria  Baseada  em  Riscos

(Presencial),  cujo  objetivo  foi  capacitar  os  participantes  (em  número  de  12)  para  a  implementação  da

Metodologia  da  Auditoria  Baseada  em  Riscos  (ABR),  utilizada  pela  Auditoria  Interna  da  UFABC.  Os

instrutores foram dois servidores da UFABC, e o curso foi realizado em 05 e 06/06/2017, na Sala de Reuniões

do Gabinete da Reitoria – Prédio I, em Bagé.

O oitavo objetivo, participar do FONAI/MEC (agora denominado FONAITec) e dos eventos da CGU,

foi atingido, visto que três servidoras da Auditoria Interna participaram do 46º FONAITec, de 22 a 25/05/2017

em São Bernardo do Campo/SP, e dois servidores participaram do 47º FONAITec, de 06 a 10/11/2017 no Rio

de Janeiro/RJ.  Também houve participação em eventos promovidos pela  CGURS: dois servidores no 1º

Seminário sobre Governança, Gestão de Riscos e Compliance – Boas práticas no Estado do Rio Grande do

Sul, realizado em 30/05/2017 em Porto Alegre/RS e uma servidora no VI Fórum Regional de Auditoria Interna

das Unidades Federais no Estado do Rio Grande do Sul (FORAI), realizado em 16 e 17/10/2017 em Porto

Alegre/RS.

O  nono objetivo proposto,  cumprir  o  plano  de  capacitação  de  2017,  apesar  de  contenções

orçamentárias, outras capacitações foram viabilizadas via EAD, de forma que a equipe buscou, por conta

própria, suprir a limitação de recursos institucionais. O total de horas de capacitação por servidor da AUDIN

pode ser consultado no RAINT 2017, que está em análise pela CPADS e, logo após, será disponibilizado no

endereço http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/auditoria/transparencia-ativa/.
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7. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA 2018

1. Cumprir integralmente o PAINT 2018.

Meta: Realizar todas as auditorias previstas.

Prazo: Até dezembro de 2018.

Indicadores: Relatórios de Auditoria de cada área.

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

Meta: Elaborar o PAINT 2019 e o RAINT 2018 e encaminhá-los, tempestivamente, à CGU e ao Reitor.

Prazo: Outubro de 2018 e janeiro de 2019, respectivamente.

Indicadores: PAINT e RAINT encaminhados tempestivamente.

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

Recomendações da AUDIN.

Meta: Obter solução para os problemas relatados no Memorando 09/2017-AUDIN e no Memorando 42/2017-

AUDIN. 

Prazo: Durante o ano de 2018. 

Indicadores: Sistema funcionando adequadamente.

4. Manter a transparência ativa dos relatórios de auditoria.

Meta: Publicar os relatórios de auditoria, na Página da AUDIN, após análise pela CPADS.

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

Indicadores: Relatórios de Auditoria publicizados.

5. Consolidar a parceria da AUDIN com a CGU.

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

/capacitações.

Prazo: Durante o ano de 2018.

Indicadores: Apoio da CGU para as ações necessárias.
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6. Promover, com o NUDEPE, cursos específicos para a Auditoria Interna.

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

Prazo: Durante o ano de 2018.

Indicadores: Cursos realizados.

7. Participar do FONAITec e dos eventos da CGU.

Meta: Oportunizar aos servidores participação nas capacitações técnicas de auditorias internas e nos eventos

promovidos pela CGU.

Prazo: Durante o ano de 2018.

Indicadores: Participação dos servidores.

8. Cumprir o Plano de Capacitação 2018.

Meta: Participar das capacitações previstas no Plano de Capacitação.

Prazo: Durante o ano de 2018.

Indicadores: Servidores capacitados.
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MACROPROCESSO DA AUDIN
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SUBPROCESSO PAINT
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SUBPROCESSO TRABALHOS DE AUDITORIA
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SUBPROCESSO MONITORAMENTO DE RECOMENDAÇÕES
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SUBPROCESSO RAINT
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