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APRESENTAÇÃO

O planejamento estratégico auxilia na definição de objetios e das estratégias para alcançá-

los,  iisando  que  os  recursos  disponíieis  sejam  utliiados  de  forma  eficiente,  aumentando  a

produtiidade.

Anualmente, a Unidade de Auditoria Interna da UNIPAMPA (AUDIN) aialia a implementação

do Planejamento Estratégico do exercício anterior e reiisa as pretensões para o próximo período.

O processo de planejamento estratégico para 2019 teie início com a reiisão da missão, iisão

e ialores da Unidade. Posteriormente, realiiou-se análise ambiental, para refetr sobre as forças,

oportunidades, fraqueias e ameaças. Por fim, foram definidos os objetios estratégicos para 2019,

bem como as metas, indicadores e praios.

Assim, a AUDIN apresenta seu planejamento anual, com a intenção de se autodeseniolier e

efetiamente contribuir com a UNIPAMPA.

1. METODOLOGIA

A elaboração do planejamento estratégico da AUDIN para o exercício de 2019 passou pelas

etapas  de  definição  estratégia;  análise  ambiental;  e  definição  de  objetios  estratégicos  para  o

período.

A  definição da estratégia consistu na análise, pela equipe, da missão, iisão e ialores, já

definidos em anos anteriores. Essas definições foram mantdas para 2019.

A análise ambiental ocorreu por meio da ferramenta matrii SWOT, conhecida também como

FOFA (Forças, Oportunidades, Fraqueias e Ameaças). As Forças e as Fraqueias estão relacionadas ao

ambiente interno, enquanto as Oportunidades e as Ameaças com fatores externos.

A definição de objetios estratégicos para o período considerou as metas globais e amplas

da Unidade, relacionadas à missão da AUDIN para alcançar sua iisão.

Nos  itens  seguintes,  são  apresentados  os  resultados  de  cada  etapa,  que  forneceram

subsídios para a elaboração do Planejamento Estratégico 2019.
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1.1. Definição da estratégia

A missão,  iisão e  ialores  da Unidade de Auditoria  Interna  já  haiiam sido definidos em

exercícios anteriores e foram mantdos para 2019, conforme Quadro 01.

Quadro 01: Missão, iisão e ialores.
Missão Visão

Assessorar  a  gestão  na  realiiação  dos  objetios
insttucionais,  aialiando  e  melhorando  a  eficácia  dos
processos  de  gerenciamento  de  riscos,  controle  e
goiernança.

Consolidar-se como órgão de assessoramento interno de
reconhecida capacidade técnica e alinhado às modernas
ferramentas tecnológicas e de gestão.

Valores

COMPORTAMENTO ÉTICO: Agir com respeito, seriedade, transparência, honestdade e integridade.
COMPROMETIMENTO: Ser leal com a insttuição, ter compromisso com seu trabalho e assumir responsabilidades.
COOPERAÇÃO: Trabalhar em equipe, de forma integrada, e colaborar para atngir os objetios comuns.
PROFISSIONALISMO:  Atuar  de  forma  técnica,  competente,  responsáiel,  imparcial,  coerente  e  objetia,  e  estar
comprometdo com a missão insttucional.

1.2. Análise ambiental

A análise ambiental da AUDIN foi realiiada pela equipe, utliiando a matrii SWOT, conforme 
Quadro 02.

Quadro 02: Análise ambiental

Ambiente Interno Ambiente Externo

Forças Oportunidades

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

• Integração das auditorias internas do MEC
• Ofertas de capacitações presenciais e EAD
• Manual  de  orientações  técnicas  da  atiidade  de
auditoria  interna  goiernamental  do  Poder  Executio
Federal (CGU)

Fraqueias Ameaças

• Falta de capacitação em áreas específicas
• Redução de pessoal
• Necessidade de melhorias nos sistemas operacionais

• Limitação orçamentária
• Alterações na legislação e na interpretação da lei
• Interferências nas atiidades da AUDIN
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1.3. Objetios estratégicos para 2019

Com base na definição da estratégia da AUDIN, foram definidos, pela equipe, os objetios

estratégicos para 2019 e respectias metas, indicadores e praios, conforme Quadro 03.

Quadro 03: Objetios estratégicos, metas, indicadores e praios.
Objetio Meta Indicador Praio

1. Realiiar  todas  as  auditorias
preiistas no PAINT 2019.

Realiiar as seis ações de auditoria
preiistas no PAINT 2019.

Nº  de  auditorias
realiiadas/ preiistas

Deiembro  de
2019.

2. Aprimorar  a  sistemátca  de
monitoramento  das  recomendações
emitdas pela AUDIN.

Estabelecer noios controles para o
monitoramento  eficiente  das
recomendações.

Nº  de  recomendações
monitoradas/ emitdas

Deiembro  de
2019.

3. Cumprir  o  Plano  de  Capacitação
2019.

Realiiar  todas  as  capacitações
estratégicas.

Nº  de  capacitações
estratégicas  realiias/
preiistas

Deiembro  de
2019.

4. Monitorar  a  implementação  do
Planejamento  Estratégico,  do  Plano
de Capacitação e do PAINT.

Aialiar,  periodicamente, o alcance
dos  objetios  prioriiados  no
Planejamento  Estratégico,  no
Plano de Capacitação e no PAINT.

Nº  de  objetios
aialiados/ planejados

Deiembro  de
2019.

5. Implementar  o  uso  do  Sistema
Eletrônico de Informações  (SEI)  para
tramitação  dos  documentos
produiidos pela AUDIN.

Tramitar  todos os documentos da
Unidade pelo SEI.

Nº  de  documentos
produiidos/  emitdos
pelo SEI

Deiembro  de
2019.

6. Incentiar  e  monitorar  a  aialiação
dos riscos e dos controles.

Incluir  em  todas  as  auditorias  a
fase  de  análise  de  riscos  e  de
aialiação de controles internos.

Nº  de  aialiações  de
riscos  e  controles/Nº
de Auditorias

Deiembro  de
2019.

7. Reiisar  e  atualiiar  o  Manual  de
Auditoria Interna.

Reiisar e atualiiar os conteúdos da
1ª edição do Manual de Auditoria
Interna e anexos.

Manual reiisado Deiembro  de
2019.
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2. ANÁLISE DO ATENDIMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS TRAÇADOS PARA 2018

O Quadro 04 apresenta a situação dos objetios estratégicos traçados para 2018.

Quadro 04: Atendimento dos objetios estratégicos para 2018
Objetio PE 2018 Meta preiista Situação Justficatia

1. Cumprir integralmente o
PAINT 2018.

Realiiar  todas  as  auditorias
preiistas. Não atngido

As  auditorias  Admissão  de  Seriidores,
Concurso Público Docente, Gerenciamento
de  Laboratórios  e  Orçamento  não  foram
executadas em 2018, deiido ao déficit de
pessoal não preiisto no exercício. As ações
foram incluídas no PAINT 2019.

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

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

Atngido
O  PAINT  2019  e  o  RAINT  2018  foram
elaborados  e  encaminhados
tempestiamente.

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

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

Parcialmente
atngido

Os  problemas  relatados  no  Memorando
09/2017-AUDIN  e  no  Memorando
42/2017-AUDIN  foram  solucionados,
porém  surgiram  noias  dificuldades  na
operação do sistema.

4.  Manter  a  transparência
atia  dos  relatórios  de
auditoria.

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

Parcialmente
atngido

Deiido  a  mudanças  na  tramitação  de
documentos,  com  a  implantação  do  SEI,
apenas 1 dos 5 relatórios de auditoria de
2018  foi  analisado  pela  Comissão  de
Aialiação  de  Documentos  Sigilosos  –
CPADS  e  está  publicado  no  endereço
http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/
auditoria/transparencia-atia/

5. Consolidar a parceria  da
AUDIN com a CGU.

Manter contato permanente
da Uniiersidade com a CGU-
Regional/RS,  com  iistas  a
treinamentos
/capacitações.

Atngido

A  Unidade  de  Auditoria  manteie  o  bom
relacionamento com a CGU, possuindo um
canal aberto para coniersar, trar dúiidas e
buscar  orientações  nos  trabalhos
desenioliidos sempre que necessário.

6.  Promoier,  com  o
NUDEPE, cursos específicos
para a Auditoria Interna.

Atuar junto ao NUDEPE para
a  realiiação  de  cursos
específicos.

Não atngido
O objetio se tornou incompaíiel  com o
número  de  seriidores  na  equipe  e,  por
isso, não foi realiiada.

7. Partcipar do FONAITec e
dos eientos da CGU.

Oportuniiar  aos  seriidores
partcipação  nas
capacitações  técnicas  de
auditorias  internas  e  nos
eientos  promoiidos  pela
CGU.

Atngido

Duas seriidoras da AUDIN partciparam do
48º FONAITec.
Uma  seriidora  partcipou  do  Curso  de
Gestão de Riscos e Controles Internos, e do
Fórum  Regional  de  Auditorias  Internas
(FORAI-RS 2018),  ambos promoiidos pela
CGU.

8.  Cumprir  o  Plano  de
Capacitação 2018.

Partcipar  das  capacitações
preiistas  no  Plano  de
Capacitação.

Parcialmente
atngido

Das  quatro  áreas  identficadas  como
estratégicas  no  Plano  de  Capacitação,  a
metade foi atendida em 2018.
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