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APRESENTAÇÃO

A auditoria  sobre  o  estágio  de  capacidade  dos  mecanismos  de  governança  da  UNIPAMPA  foi

prevista no Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2017. O critério determinante para a escolha dessa

auditoria foi a importância que o tema vem ganhando, principalmente com a Instrução Normativa Conjunta

MP/CGU nº 01/2016, que dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder

Executivo federal.

Com o intuito de reunir e organizar boas práticas de governança pública, o Tribunal de Contas da

União (TCU) publicou o “Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração

Pública”. O Referencial trabalha sob a ótica de quatro níveis de análise: os mecanismos de governança, os

componentes, as práticas e os itens de controle.

Ainda, visando obter e sistematizar informações sobre a adoção de boas práticas de governança

pública nacional e de governança e gestão das aquisições, o TCU realizou o Levantamento de Governança,

por meio de questionários eletrônicos aplicados aos gestores públicos na busca de descobrir a realidade

vivida em cada organização. Através desse Levantamento, o TCU buscou informações sobre boas práticas

de governança pública e governança e gestão de aquisições que, em princípio, refletiriam a capacidade de

uma organização do setor público ser adequadamente governada e gerida em prol do interesse da sociedade.

Assim, o resultado esperado dessa Auditoria é constatar o bom funcionamento dos três mecanismos

de governança, identificar pontos vulneráveis e sugerir melhorias para a UNIPAMPA.

1. ESCOPO DO TRABALHO

Avaliar  os mecanismos de governança (liderança,  estratégia  e  controle)  para aferir  o  estágio  de

capacidade de governança da UNIPAMPA.

2. INTRODUÇÃO

Na introdução deste Relatório, é apresentada a equipe de trabalho; a visão geral do objeto auditado;

informações relevantes a constar no Relatório e/ou Parecer da Unidade de Auditoria Interna; a definição da

amostra; os critérios de análise utilizados; as técnicas de auditoria utilizadas; o volume de recursos auditados;

os objetivos e as questões de auditoria.
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2.1. Equipe de trabalho

NOME COMPLETO CARGO ATIVIDADE NA AUDITORIA

Jeferson Luís Lopes Goularte Professor Coordenador da Auditoria

Gabriela Giacomini de Macedo Auditora Auditora

Alexandre Borba de Oliveira Contador Auditor

Ivani Soares Secretária Executiva Revisora Textual

2.2. Visão geral do objeto

Segundo  o  Instituto  Brasileiro  de  Governança  Corporativa  (IBGC),  governança  corporativa  é  o

sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos

entre  sócios,  conselho  de  administração,  diretoria,  órgãos  de  fiscalização  e  controle  e  demais  partes

interessadas.

A governança no Setor Público é definida, no Referencial Básico de Governança, do TCU, como um

conjunto  de mecanismos de liderança,  estratégia  e controle postos em prática para avaliar,  direcionar  e

monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da

sociedade.

Para que as funções de governança (avaliar,  direcionar e monitorar)  sejam executadas de forma

satisfatória,  os mecanismos de liderança,  estratégia  e  controle  devem ser  adotados.  Para cada um dos

mecanismos de governança foi associado um conjunto de componentes que contribuem para o alcance dos

objetivos, conforme Figura 1:

Figura 1 – Componentes dos mecanismos de governança

Fonte: TCU.
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Para cada componente, foi associado um conjunto de práticas de governança, que têm a finalidade

de  contribuir  para  que  os  resultados  pretendidos  pelas  partes  interessadas  sejam  alcançados.  Ainda,

vinculou-se a cada prática um conjunto de itens de controle, que são as questões avaliadas no Questionário

de Governança Pública para as organizações da Administração Pública Federal.

2.2.1. Definição da Amostra

Visto que o objetivo desta auditoria é aferir a capacidade de governança Institucional, não utilizamos

amostras.

2.2.2. Critérios de análise utilizados

Os critérios utilizados foram os itens de controle constantes do próprio Questionário de Governança

Pública para as organizações da Administração Pública Federal.

2.3. Técnicas de auditoria utilizadas

 Análise documental;

 Aplicação de entrevistas e questionários.

2.4. Volume de recursos auditados

Não se aplica.

2.5. Objetivos e questões de auditoria

O objetivo  desta  auditoria  é  aferir  a  capacidade de governança da UNIPAMPA.  As questões de

auditoria são:

1.  Em  relação  ao  mecanismo  de  liderança,  são  adotadas  práticas,  de  natureza  humana  ou

comportamental,  que  asseguram  a  existência  das  condições  mínimas  para  o  exercício  da  boa

governança?

2.  Em  relação  ao  mecanismo  de  estratégia,  são  adotadas  práticas  que  permitem  aos  líderes

conduzirem o processo de estabelecimento da estratégia necessária à boa governança?

3. Em relação ao mecanismo de controle,  são adotadas práticas de gestão de riscos e controle

interno, auditoria interna, accountability e transparência que contribuem para a boa governança?
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3. ANÁLISE DOS PLANOS DE PROVIDÊNCIAS DE AUDITORIAS ANTERIORES

Não  houve  auditorias  anteriores  relacionadas  ao  estágio  de  capacidade  dos  mecanismos  de

governança da UNIPAMPA.

4. METODOLOGIA UTILIZADA

A metodologia utilizada neste trabalho foi  extraída do Relatório de Levantamento de Governança

Organizacional – Ciclo 2014 (Processo TC 020.830/2014-9), do Tribunal de Contas da União (TCU). Nesse

relatório, o TCU realizou trabalho para obter e sistematizar informações sobre governança pública em âmbito

nacional.

4.1. Instrumento de coleta de dados

Para aferir a capacidade de governança da UNIPAMPA, utilizamos o “Questionário de Governança

Pública para as organizações da Administração Pública Federal”, que foi o instrumento utilizado pelo TCU

para realizar o levantamento de informações sobre boas práticas de governança pública na esfera federal. O

questionário é  composto por 138 afirmativas distribuídas entre os três mecanismos de controle, conforme

demonstrado no Quadro 1:

Quadro 1 – Número de afirmativas por componente

Mecanismos de Governança Componentes Nº de afirmativas

Liderança

Componente L1: Pessoas e Competências 15

Componente L2: Princípios e Comportamentos 10

Componente L3: Liderança Organizacional 19

Componente L4: Sistemas de Governança 14

SUB-TOTAL 58

Estratégia

Componente E1: Relacionamento com as Partes Interessadas 15

Componente E2: Estratégia Organizacional 16

Componente E3: Alinhamento Transorganizacional 07

SUB-TOTAL 38

Controle

Componente C1: Gestão de Riscos e Controle Interno 10

Componente C2: Auditoria Interna 15

Componente C3: Accountability e Transparência 17

SUB-TOTAL 42

TOTAL GERAL 138

Fonte: TCU.
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O preenchimento do questionário foi realizado pela equipe da AUDIN utilizando como referência as

evidências coletadas através de diversos documentos institucionais, que embasaram as respostas de cada

uma  das  afirmativas  do  questionário.  Quando  a  resposta  não  pôde  ser  encontrada  nos  documentos

institucionais, foram enviadas Solicitações de Auditoria solicitando a documentação comprobatória. Foram

enviadas sete SAs, no dia 13/06/2017, conforme Quadro 2:

Quadro 2 – Solicitações de Auditoria enviadas

Nº da SA Unidade demandada Data da resposta

021/2017 Assessoria de Comunicação Social – ACS 23/06/2017

022/2017 Comissão Permanente de Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares – COPSPAD 28/06/2017

023/2017 Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação – DTIC 13/06/2017

024/2017 Gabinete da Reitoria 28/06/2017

025/2017 Ouvidoria 20/06/2017

026/2017 Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEPE Não respondida

027/2017 Pró-Reitoria de Planejamento e Infraestrutura – PROPLAN Não respondida

Fonte: Elaborado pela AUDIN.

Dessa forma, pudemos  responder as questões de uma forma mais fidedigna, com intuito de gerar

informações  que  poderão  auxiliar  o  dirigente  máximo  da  Instituição,  na  melhoria  de  seu  sistema  de

governança.

Salientamos  que  as  questões  que  constavam  das  Solicitações  de  Auditoria  que  não  foram

respondidas pelos gestores (SA 026/2017 e SA 027/2017) foram avaliadas como práticas não adotadas e

sem deliberação a respeito.

4.2. Escala de respostas1

O questionário é composto por afirmações, chamadas “itens”. Os itens estão agrupados em grupos,

denominados “práticas”. Representando o nível de adoção do item de controle, foram definidas pelo TCU as

seguintes categorias de resposta, as quais estão disponíveis ao lado de cada questão:

Nos casos em que o item de controle envolva a definição2 de diretrizes/processos ou a produção de

documentos ou informações (p. ex: formulação de estratégias, fixação de diretrizes, elaboração de planos,

levantamento de informações), os seguintes critérios deverão ser observados:

1 Conteúdo adaptado do Processo TC 020.830/2014-9, do Tribunal de Contas da União.

2 No questionário, ao lado de cada questão, quando consta o código (*D), indica que a categoria de resposta a ser observada é
relacionada à Definição de diretrizes/processos ou à produção de informações/documentos.
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1. Atende em grande parte ou totalmente: quando os documentos/informações produzidos foram

revisados nos últimos 3 anos, ou menos, e contemplem todos os requisitos, funções e papéis

citados no item de controle;

2. Atende em parte: quando os documentos/informações produzidos foram revisados há mais de 3

anos e há menos de 6 anos, e contemplem todos os requisitos, funções e papéis citados no item

de controle;

3. Atende em menor parte: quando os documentos/informações produzidos foram revisados há mais

de 6 anos ou não contemplem todos os requisitos, funções e papéis citados no item de controle;

4. Decidiu adotá-lo: quando houve uma decisão formal de adotar o item de controle, podendo, ou

não, ter realizado ações que visam à implantação do controle;

5. Não atende porque há impossibilidade legal de adotá-lo:  quando o item de controle não é

praticado por haver impossibilidade legal de adotá-lo;

6. Não  atende  porque  o  custo-benefício  é  desfavorável:  quando  o  item  de  controle  não  é

praticado, tendo em vista que o custo-benefício é desfavorável; e

7. Não atende e não deliberou a respeito: quando o item de controle não é praticado e não houve

deliberação a respeito.

Nos casos em que o item de controle  envolva a  execução3 de atividades (p.  ex.:  execução da

estratégia e o desenvolvimento de competências de membros da alta administração, elaboração de relatórios)

os seguintes critérios deverão ser observados:

1. Atende em grande parte ou totalmente: quando o item de controle tem sido sistematicamente

adotado/executado, nos últimos 2 anos, em mais de 85% dos casos em que é possível adotá-lo;

2. Atende em parte: quando o item de controle tem sido sistematicamente adotado/executado, nos

últimos 2 anos, em mais de 15% e menos de 85% dos casos em que é possível adotá-lo;

3. Atende  em  menor  parte:  quando  o  item  de  controle  tem  sido  sistematicamente

adotado/executado, nos últimos 2 anos, em menos de 15% dos casos em que é possível adotá-lo;

4. Decidiu adotá-lo: quando houve uma decisão formal de adotar o item de controle, podendo, ou

não, ter realizado ações que visam à implantação do controle;

5. Não atende porque há impossibilidade legal de adotá-lo:  quando o item de controle não é

praticado por haver impossibilidade legal de adotá-lo, tendo em vista que a atividade relacionada

3 No questionário, ao lado de cada questão, quando consta o código (*E), indica que a categoria de resposta a ser observada é
relacionada à Execução de atividades.
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ao  risco  não  é  de  competência  da  organização,  ou  não  se  encontra  no  âmbito  da  sua

governabilidade por força de legislação; 

6. Não  atende  porque  o  custo-benefício  é  desfavorável:  quando  o  item  de  controle  não  é

praticado, tendo em vista que pelo custo-benefício da adoção do controle ser desfavorável por não

haver risco, ou pelo fato de o risco existente já estar adequado ao apetite a risco da organização,

ou ainda porque o custo de implementação do controle supera o benefício de mitigar o risco; e

7. Não atende e não deliberou a respeito: quando o item de controle não é praticado e não houve

deliberação a respeito.

Se a resposta ao item for “atende em menor parte”, “atende em parte”, ou “atende em grande parte ou

totalmente”, serão apresentadas duas questões adicionais para aferir o  nível de formalização e de auditoria

do item abordado:

1. Este item está formalizado:  quando existe documento formal que define o item de controle e

atribui responsabilidade e periodicidade de execução; e

2. Este item é periodicamente avaliado em auditoria: quando o item de controle é avaliado por

procedimentos formais de auditoria interna ou externa com a finalidade de verificar se o controle é

eficaz, ou seja, se ele trata adequadamente o risco para cujo tratamento foi projetado.

Cabe destaque que o atendimento dos itens pode se dar por norma ou ação externa à instituição.

Dessa forma, se há legislação ou ato normativo publicado por instância externa à instituição, cujo alcance

abrange-a, que atenda aos critérios estabelecidos, então é possível considerar o item atendido. A exceção

são  os  casos  em  que  a  norma  superior  atribui  ao  órgão  ou  à  entidade  a  responsabilidade  pela

regulamentação ou execução de atos complementares.

4.3. Categorização, atribuição de valores às respostas e cálculo de agregadores4

De acordo com o TCU, todas as assertivas do questionário apresentam boas práticas que podem ser

adotadas para desenvolver a governança na organização. Assim, a maior adesão a essas práticas indicaria a

possibilidade de também haver mais governança na organização. Diante disso, o TCU atribuiu maior valor às

respostas que indicavam maior adoção dos controles descritos em cada assertiva, e menor valor àquelas que

apontavam  menor  adoção  desses  controles.  Sendo  assim,  as  respostas  foram  ordenadas,  em  ordem

crescente de valor, da seguinte forma:

1º – Não atende e não deliberou a respeito; 

2º – Decidiu adotá-lo; 

4 Conteúdo adaptado do Processo TC 020.830/2014-9, do Tribunal de Contas da União.
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3º – Atende em menor parte; 

4º – Atende em parte;

5º – Atende em grande parte ou totalmente; 

6º – Não atende porque o custo-benefício é desfavorável; 

7º – Não atende porque há impossibilidade legal de adotá-lo. 

Além das respostas às assertivas principais do questionário, foram analisadas também as opções de

resposta para as questões condicionadas, as quais eram apresentadas ao respondente somente no caso de

ele  assinalar  a  opção “atende em menor  parte”,  “atende em parte”,  ou “atende em grande parte  ou

totalmente”.  As  questões  condicionadas  foram  aplicadas  com  o  objetivo  principal  de  aferir  o  nível  de

formalização e de auditoria do item abordado. As respostas às questões condicionadas foram ordenadas, em

ordem crescente de valor, da seguinte forma: 

1º – Este item não está formalizado e não é avaliado periodicamente em auditoria; 

2º – Este item está formalizado, mas não é avaliado periodicamente em auditoria; 

3º – Este item não está formalizado, mas é avaliado periodicamente em auditoria; 

4º – Este item está formalizado e é avaliado periodicamente em auditoria. 

Para apresentar os dados de forma mais clara, o TCU optou por categorizar as respostas em três

níveis, chamados de “estágios de capacidade”, sendo eles: inicial, intermediária e aprimorada. Por sua vez,

o estágio inicial foi dividido em três subníveis (Inexistente, Insuficiente e Iniciando), a fim de possibilitar uma

melhor diferenciação. O Quadro 3 apresenta a categorização de acordo com o tipo de resposta selecionada:

Quadro 3 – Categorização das respostas

ESTÁGIO DE CAPACIDADE CATEGORIZAÇÃO

INICIAL

Inexistente

São classificadas nesse estágio as respostas do tipo “Não atende e não deliberou a respeito” e

“Decidiu  adotá-lo”.  Essa  classificação  decorre  do  fato  de  que  tais  respostas  declaram  a

inexistência do controle proposto.

Insuficiente

Nesse estágio são classificadas as alternativas do tipo “Atende em menor parte” seguida de

resposta às questões condicionadas como “Este item não está formalizado e não é avaliado

periodicamente  em  auditoria”  ou  “Este  item  está  formalizado,  mas  não  é  avaliado

periodicamente em auditoria”. Para o TCU, essas respostas indicam a insuficiência do controle

proposto em mitigar riscos relevantes, tendo em vista o baixo nível de adoção e a ausência de

auditoria que avalie sua eficácia e recomende melhorias necessárias.

Iniciando Nesse estágio, são classificadas as alternativas: “Atende em menor parte”, seguida de resposta

às  questões  condicionadas  como  “Este  item  não  está  formalizado,  mas  é  avaliado

periodicamente em auditoria” ou “Este item está formalizado e é avaliado periodicamente

em auditoria”. Para o TCU, esse tipo de resposta indica o início da adoção do controle, com o
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diferencial da segurança proporcionada pela existência de auditoria periódica, a qual contribui

para  elevar  a  qualidade  do  controle,  potencializando  os  resultados  decorrentes  da  sua

implementação; “Atende em parte”, seguida de resposta às questões condicionadas como “Este

item não está formalizado e não é avaliado periodicamente em auditoria ” ou “Este item está

formalizado,  mas  não  é  avaliado  periodicamente  em auditoria”.  De  acordo  com  o  TCU,

apesar do nível de adoção mediano do controle, a ausência de auditoria periódica impede que

haja segurança razoável sobre a utilidade e eficácia desse controle adotado, o que faz com que

não seja considerado na faixa intermediária. 

INTERMEDIÁRIA

Nesse estágio, são classificadas as respostas do tipo “Atende em parte”, seguida de resposta às

questões condicionadas como “Este item não está formalizado, mas é avaliado periodicamente

em auditoria” ou “Este item está formalizado e é avaliado periodicamente em auditoria”. O

TCU considerou,  neste  caso,  o  nível  intermediário  de  adoção  do  controle  e  a  existência  de

auditoria periódica; “Atende em grande parte ou totalmente”, seguida de resposta às questões

condicionadas como “Este item não está formalizado e não é avaliado periodicamente em

auditoria” ou “Este item está formalizado, mas não é avaliado periodicamente em auditoria”.

Neste  estágio,  o  TCU  entende  que  houve  a  implementação  efetiva  do  controle,  mas  com

ausência de auditoria periódica que assegure razoavelmente a sua eficácia. 

APRIMORADA

Nesse estágio, o TCU considera que o controle está no nível de eficácia adequado, garantido

pela avaliação da auditoria. Ou, como segunda alternativa, considera-se que o controle compôs

pauta da avaliação de riscos da organização e foi  adequadamente descartado. Dessa forma,

foram  classificadas,  nessa  categoria,  as  respostas  do  tipo  “Atende  em  grande  parte  ou

totalmente”,  seguida  de  resposta  às  questões  condicionadas  como  “Este  item  não  está

formalizado, mas é avaliado periodicamente em auditoria” ou “Este item está formalizado e

é avaliado periodicamente em auditoria”. Entende-se que, além da implementação efetiva do

controle,  há também a razoável  segurança da sua utilidade  e eficácia,  devido à  atuação da

auditoria periódica; “Não atende porque há impossibilidade legal de adotá-lo” e “Não atende

porque o custo-benefício é desfavorável”.  Esses tipos de respostas têm o mesmo grau de

valor da alternativa “Atende em grande parte ou totalmente”. 

Fonte: TCU.

Somando-se os critérios de valoração aplicados às assertivas principais com os definidos para as

questões condicionadas, têm-se a ordem crescente de valoração das respostas representadas no Quadro 4:
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Quadro 4 – Número de afirmativas por componente

CATEGORIA DE RESPOSTA RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS CONDICIONADAS ESTÁGIO DE
CAPACIDADE

VALOR
ATRIBUÍDO

Não atende e não deliberou a respeito Não há Não há
Inexistente

0

Decidiu adotá-lo Não há Não há 0,03

Atende em menor parte Não está formalizado Não é periodicamente auditado
Insuficiente

0,07

Atende em menor parte Está formalizado Não é periodicamente auditado 0,11

Atende em menor parte Não está formalizado É periodicamente auditado

Iniciando

0,16

Atende em menor parte Está formalizado É periodicamente auditado 0,21

Atende em parte Não está formalizado Não é periodicamente auditado 0,27

Atende em parte Está formalizado Não é periodicamente auditado 0,33

Atende em parte Não está formalizado É periodicamente auditado

Intermediária

0,4

Atende em parte Está formalizado É periodicamente auditado 0,48

Atende em grande parte ou totalmente Não está formalizado Não é periodicamente auditado 0,56

Atende em grande parte ou totalmente Está formalizado Não é periodicamente auditado 0,66

Atende em grande parte ou totalmente Não está formalizado É periodicamente auditado

Aprimorada

0,77

Atende em grande parte ou totalmente Está formalizado É periodicamente auditado 1

Não  atende  porque  há  impossibilidade

legal de adotá-lo

Não há Não há
1

Não atende porque o custo-benefício  é

desfavorável

Não há Não há
1

 Fonte: TCU.

No Quadro  4  estão  demonstrados  os  valores  atribuídos  pelo  TCU  a  cada  tipo  de  resposta  do

questionário e a classificação das respostas em estágios de capacidade, segundo a seguinte lógica: 

a)  0,4  ao  limite  inferior  da  faixa  (estágio  de  capacidade)  Intermediária,  que  equivale  à  resposta

“Atende  em  parte”,  seguida  de  resposta  à  questão  condicionada  como  “Este  item  não  está

formalizado,  mas  é  avaliado  periodicamente  em  auditoria”.  Assim,  as  repostas  com  valores

menores que 40% seriam classificadas no estágio inicial;

b) Valor 0 para o limite inferior da faixa Inicial, que equivale à resposta “Não atende e não deliberou

a respeito”;

c) Valor 1 ao limite superior da faixa Aprimorada, que equivale à resposta “Atende em grande parte

ou totalmente”, seguida de resposta à questão condicionada como “Este item está formalizado e é

avaliado  periodicamente  em  auditoria”;  e  às  respostas  do  tipo  “Não  atende  porque  há

impossibilidade legal de adotá-lo” e “Não atende porque o custo-benefício é desfavorável”.

12
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Após a delimitação dos extremos e do início da faixa Intermediária, o TCU estabeleceu que o final da

faixa intermediária fosse o ponto médio entre 0,4 e 1,00: 0,70 (70%), fixando-se assim a faixa aprimorada

entre 70% e 100%. O TCU decidiu ainda que o limite de 70% - limite inferior da faixa Aprimorada – não

coincidiria com o valor atribuído à resposta “Atende em grande parte ou totalmente” (seguida de resposta à

questão condicionada como “Este item não está formalizado, mas é avaliado periodicamente em auditoria”). 

Feita  a  escolha  dos  valores  para  cada  categoria  de  resposta,  os  intervalos  dos  estágios  de

capacidade ficaram definidos da seguinte forma: Inicial, de 0 a 39,99%; Intermediária, de 40 a 69,99%; e

Aprimorada, de 70 a 100%; e conforme supracitado, o estágio Inicial, que foi subdividido em 3 níveis, teria as

subcategorias Inexistente, de 0 a 6,99%, Insuficiente, de 7 a 15,99%, e Iniciando, de 16 a 39,99%. Com isso,

tornou-se possível a classificação das organizações respondentes, nos estágios de capacidade, de acordo

com as respostas  dadas a cada  item de  controle  (assertiva)  do  questionário.  O Quadro 5  demonstra  a

categorização das respostas nos estágios de capacidade:

Quadro 5 – Categorização das respostas nos estágios de capacidade

Estágio de capacidade Valor atribuído

1. Inicial 0,00% a 39,99%

1.1. Inexistente 0,00% a 6,99%

1.2. Insuficiente 7,00% a 15,99%

1.3. Iniciando 16,00% a 39,99%

2. Intermediária 40,00% a 69,99%

3. Aprimorada 70,00% a 100,00%

Fonte: TCU.

O detalhamento completo da metodologia utilizada pelo TCU pode ser verificado no  Processo TC

020.830/2014-9, do Tribunal de Contas da União, disponível em http://www.tcu.gov.br. 

4.4. Ferramenta utilizada para os cálculos

Foi desenvolvida, pela equipe de trabalho desta auditoria, uma planilha elaborada na ferramenta livre

LibreOffice Calc, para a qual foram transcritas todas as afirmativas do “Questionário de Governança Pública

para  as  organizações  da  Administração  Pública  Federal”  do  TCU.  Nessa  planilha,  denominada  de

“Questionário de Avaliação da Governança – UNIPAMPA”, foram realizados todos os cálculos utilizando como

base a metodologia mencionada no item 4.3 do Relatório de Auditoria.
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5. CONSTATAÇÕES

Como constatações,  foram considerados os  itens  de  controle  avaliados pela  AUDIN como “Não

atende: não há deliberação a respeito”; “Atende em menor parte”; “Atende em parte”. 

Salientamos  que  as  recomendações  sugeridas  pela  AUDIN  neste  Relatório  têm  por  objetivo  a

correção  das  causas  consideradas  mais  relevantes  para  insuficiências  constatadas  nos  mecanismos  de

governança, considerando o contexto da Instituição.

5.1. MECANISMO: LIDERANÇA

A liderança refere-se ao conjunto de práticas, de natureza humana ou comportamental, que assegura

a existência das condições mínimas para o exercício da boa governança, quais sejam: pessoas íntegras,

capacitadas,  competentes,  responsáveis  e  motivadas ocupando os principais  cargos das organizações e

liderando os processos de trabalho.

Os  componentes  avaliados  foram:  Pessoas  e  Competências;  Princípios  e  Comportamentos;

Liderança Organizacional; Sistema de Governança. De acordo com a metodologia utilizada, o estágio de

capacidade do Mecanismo de Liderança, na UNIPAMPA, é de 40,19% - Capacidade Intermediária. Para fins

desse cálculo foi realizada a média aritmética simples dos componentes L1, L2, L3 e L4. Por sua vez, para o

cálculo de cada um dos componentes, foram realizadas as médias aritméticas simples das boas práticas

relacionadas a estes (L1.1. ao L4.3.). Na Figura 2 estão demonstrados os estágios de capacidade de cada

um dos componentes relacionados ao Mecanismo de Liderança:

Figura 2 – Estágio de capacidade do Mecanismo de Liderança

Fonte: Elaborado pela AUDIN.
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5.1.1. Constatação 1 – Mecanismo de Liderança

Após  análise  das  informações  institucionais  disponíveis  no  sítio  eletrônico  da  Instituição  e  de

informações providas através de Solicitações de Auditoria, foram encontradas insuficiências no Mecanismo

de Liderança, conforme apresentado no Quadro 6:

Quadro 6 – Insuficiências no Mecanismo de Liderança

COMPONENTE ITEM DE CONTROLE RESPOSTA

Pessoas  e
competências

L1.1.1 As características e competências desejáveis ou necessárias a
membros da alta  administração e de conselhos ou colegiado superior
estão identificadas. (*D)

Atende em menor parte

Este controle está formalizado

L1.1.2 Os critérios de seleção de membros da alta administração e de
conselhos ou colegiado superior estão definidos. (*D)

Atende em menor parte

Este controle está formalizado

L1.1.3 O processo de seleção de membros da alta administração e de
conselhos  ou  colegiado  superior  está  estabelecido  e  inclui  ampla
divulgação das características e competências requeridas, dos critérios
de seleção e do processo de escolha. (*E)

Atende em menor parte

Este controle está formalizado

L1.2.1 As formas de promoção do desenvolvimento de membros da alta
administração estão definidas. (*D)

Não atende:  não  há  deliberação  a
respeito

L1.2.2 As características e competências desejáveis ou necessárias a
membros da alta administração estão identificadas. (*D)

Atende em menor parte

Este controle está formalizado

L1.2.3  As  características  e  competências  de  membros  da  alta
administração  são  desenvolvidas  considerando  as  necessidades  de
desenvolvimento identificadas. (*E)

Atende em menor parte

Este controle está formalizado

L1.3.1  As  formas  de  avaliação  de  desempenho  de  membros  da  alta
administração estão definidas e publicadas. (*D)

Não atende:  não  há  deliberação  a
respeito

L1.3.2 Os indicadores e metas de desempenho para membros da alta
administração estão definidos e publicados. (*D)

Não atende:  não  há  deliberação  a
respeito

L1.3.3 Os membros da alta administração são avaliados com base nos
indicadores e metas de desempenho definidos. (*E)

Não atende:  não  há  deliberação  a
respeito

L1.3.4 O resultado das avaliações de desempenho de membros da alta
administração é divulgado. (*E)

Não atende:  não  há  deliberação  a
respeito

Princípios  e
comportamentos

L2.1.3  O código  de  ética  e  de  conduta  adotado  possui  as  seguintes
características: (*D)

a) detalha valores, princípios e comportamentos esperados dos agentes
públicos;

b) define tratamento de conflitos de interesses;

c)  estabelece  a  obrigatoriedade  de  manifestação  e  registro,  de  forma
explícita e transparente, de aspectos que possam conduzir a conflito de
interesse (p.  ex.,  empregos anteriores, candidaturas a cargos eletivos,
atividades políticas nos últimos cinco anos);

d) proíbe o recebimento de benefícios que possam, de forma efetiva ou
potencial,  influenciar,  ou  parecer  influenciar,  as  ações  da  alta
administração e dos membros da alta administração e de conselhos ou

Atende menor parte

Este controle está formalizado
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colegiado superior.

L2.1.5 Ações de divulgação e promoção do conhecimento do código de
ética e de conduta são efetivamente realizadas para seu público alvo.
(*E)

Não atende:  não  há  deliberação  a
respeito

Liderança
organizacional

L3.3.1  As  diretrizes  e  os  limites  para  delegação  de  competências
associadas a decisões críticas de negócio estão definidos. (*D)

Atende em menor parte

Este controle não está formalizado

L3.3.3 As diretrizes de transição dos membros da alta administração e
das demais instâncias internas de governança estão estabelecidas. (*D)

Não atende:  não  há  deliberação  a
respeito

Sistema  de
governança

L4.1.2 Papéis e responsabilidades da alta administração estão definidos
e incluem atividades relacionadas à tomada de decisão, à elaboração,
implementação e revisão de diretrizes, ao monitoramento e ao controle.
(*D)

Atende em menor parte

Este controle está formalizado

L4.1.3  Papéis  e  responsabilidades  das  instâncias internas de apoio  a
governança estão definidos e incluem atividades relacionadas à tomada
de  decisão,  à  elaboração,  implementação  e  revisão  de  diretrizes,  ao
monitoramento e ao controle. (*D)

Atende em menor parte

Este controle está formalizado

L4.2.1 As decisões críticas da organização que demandam segregação
de funções estão identificadas. (*D)

Atende em menor parte

Este controle não está formalizado

L4.2.2 Há controles implantados de modo a reduzir o risco de decisões
críticas serem tomadas sem respeitar a segregação de funções. (*E)

Atende em menor parte

Este controle está formalizado

L4.2.3 O limite de tempo para que indivíduos exerçam a mesma função
ou papel associado a decisões críticas de negócio está definido. (*D)

Atende em menor parte

Este controle não está formalizado

L4.2.4  Funções  relacionadas  a  decisões  críticas  de  negócio  estão
segregadas de modo a não concentrar em uma única pessoa o poder
para tais decisões. (*E)

Atende em menor parte

Este controle não está formalizado

L4.3.1  O  sistema  de  governança  da  organização  está  definido  e
contempla:  (*D)
a) a identificação das instâncias internas de governança da organização;
b) a definição de quais instâncias internas de governança participam de
quais  decisões  críticas,  bem como  do  seu  grau  de  responsabilidade;
c) a modelagem do fluxo de informações entre as instâncias internas de
governança e entre estas e outras partes interessadas;

Atende em menor parte

Este controle não está formalizado

L4.3.2 O sistema de governança da organização está implantado. (*E)
Atende em menor parte

Este controle não está formalizado

L4.3.3 O sistema de governança é avaliado, direcionado e monitorado
pela mais alta instância interna de governança. (*E)

Não atende:  não  há  deliberação  a
respeito

L4.3.4 O sistema de governança vigente na organização está publicado e
disponível para consulta pelas partes interessadas. (*E)

Não atende:  não  há  deliberação  a
respeito

L4.3.5  A  organização  avalia  e  monitora  se  as  partes  interessadas
conhecem o sistema de governança vigente na organização. (*E)

Não atende:  não  há  deliberação  a
respeito

Fonte: TCU.
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Nas figuras 3, 4, 5 e 6 estão demonstrados os estágios de capacidade dos componentes L1 (Pessoas

e  Competências),  L2  (Princípios  e  Comportamentos),  L3  (Liderança  Organizacional)  e  L4  (Sistema  de

Governança) relacionados ao Mecanismo de Liderança:

Figura 3 – Estágio de capacidade do Componente L1 do Mecanismo de Liderança

Fonte: Elaborado pela AUDIN.
Observação 1: A boa prática L.1.3 apresentou como resultado estágio de capacidade zero.
Observação 2: A boa prática L.1.4 foi avaliada com pontuação máxima, pois há impossibilidade legal de adotá-la.

Figura 4 – Estágio de capacidade do Componente L2 do Mecanismo de Liderança

Fonte: Elaborado pela AUDIN.
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Figura 5 – Estágio de capacidade do Componente L3 do Mecanismo de Liderança

Fonte: Elaborado pela AUDIN.

Figura 6 – Estágio de capacidade do Componente L4 do Mecanismo de Liderança

Fonte: Elaborado pela AUDIN.

As principais causas para a constatação de insuficiências no Mecanismo de Liderança foram:

• Ausência de Regimentos das Pró-Reitorias;

• Ausência de diretrizes que definam as formas de promoção do desenvolvimento especificamente

para membros da Alta Administração;
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• Ausência de identificação de necessidades de desenvolvimento específica para membros da Alta

Administração;

• Ausência  de diretrizes  para  definição  de  formas  de  avaliação,  indicadores  e  metas  de

desempenho de membros da Alta Administração;

• Ausência de ações de divulgação e promoção do conhecimento do código de ética e de conduta

para seu público-alvo;

• Ausência de diretrizes de transição dos membros da Alta Administração e das demais instâncias

internas de governança (Conselhos e Comissões);

• Ausência de Regimentos das Comissões Locais de Pesquisa; Comissões Locais de Extensão;

Comissão Permanente de Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares (COPSPAD);

Comissão Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos (CPADS); Comissão de Ética no

Uso Animal (CEUA); Comissão Interna de Biossegurança (CIBio) e Comissão Permanente de

Licitações (CPL) (Instâncias internas de apoio à governança);

• Ausência  de  diretrizes  e  de  controles  institucionais  implantados  para  reduzir  o  risco  sobre

decisões críticas da Instituição que demandam segregação de funções;

• Ausência de diretrizes sobre limite de tempo que indivíduos podem exercer a mesma função ou

papel associado a decisões críticas;

• Ausência de sistema de governança formalmente definido e plenamente implantado.

5.1.1.1. Análise do gestor sobre a constatação

A responsabilidade pela solicitação, coordenação e recebimento das manifestações dos gestores das

diversas  áreas  demandadas  nessa  Auditoria  foi  da  Reitoria  da  UNIPAMPA.  As  manifestações  foram

recebidas pela AUDIN em 21/02/2018, por e-mail, e seguem transcritas:

Para  atendimento  às  recomendações da  Auditoria  consultou-se  as  áreas  competentes  sobre  os

assuntos tratados, obtendo-se as seguintes respostas que passamos a informar:

1. Recomenda-se elaborar os regimentos da Reitoria e das Pró-Reitorias, contendo, no mínimo: (a)

características  e  competências  desejáveis  ou  necessárias  a  Pró-Reitores  e  seus adjuntos;  (b)  papéis  e

responsabilidades dos Pró-Reitores e seus adjuntos (c) critérios e processo de seleção dos gestores; (d)

diretrizes e limites para delegação de competências;

No  tocante  a  esta  recomendação  informa-se  que  o  regimento  da  Reitoria  está  em  fase  de

elaboração. Para a realização dessa atividade foi designada a Comissão Especial de Regimento da Reitoria
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por meio da Portaria nº 12, de 31 de junho de 2017, do Conselho Universitário. Com relação aos regimentos

das pró-reitorias, aguarda-se a aprovação do regimento da Reitoria para os encaminhamentos.

2. Recomenda-se implementar  plano de capacitação baseado em levantamento específico sobre

necessidades de desenvolvimento para a Alta Administração;

Todos  os  anos  o  NUDEPE realiza,  através  de  meios  eletrônicos  (Google  Drive),  uma  pesquisa

denominada Levantamento de Necessidades de Capacitação que é respondida pelos Gestores da Instituição.

Nesta pesquisa são registradas as demandas de capacitação de cada setor. A pesquisa disponibiliza espaço

para manifestações diversas, dando origem ao Plano Anual de Capacitação dos servidores. Paralelo a esta

atividade foi  realizado no ano de 2017 o Curso de Formação de Gestores,  o  qual  foi  direcionado para

Diretores,  Coordenadores  Acadêmicos  e  Administrativos.  Para  2018  o  NUDEPE  está  prevendo  outra

atividade direcionada para alta gestão onde tratará de temas como liderança e gestão de conflitos entre

outros. Como providência para atender a recomendação da AUDIN, incluiremos na pesquisa 2018 uma seção

exclusiva para necessidades de capacitação dos gestores.

3.  Recomenda-se  estabelecer  sistemática  de  avaliação  de  desempenho  de  membros  da  Alta

Administração;

Quando  a  esta  recomendação,  a  PROGEPE  informa  que  operacionalizará  a  Avaliação  do

Desempenho  da  Alta  Administração,  em  dois  momentos:  a)  primeiro  momento,  constam  os  seguintes

membros da Alta Administração: Reitor, Vice-Reitor; Pró-Reitores, Coordenações das Reitorias e Direções de

Campi, caracterizados ainda por cargos que tenham CD. Esta avaliação tem como escopo propiciar uma

avaliação dentre os detentores de cargos da Alta Administração. O instrumento de avaliação está sendo

elaborado para ser aplicado no segundo semestre de 2018. b) segundo momento, proposta junto a Reitoria,

em que a Alta Administração é avaliada por todos os segmentos: Técnicos, Docentes e Discentes. Previsão

de implementação: 2019.

4. Recomenda-se realizar ações de divulgação e promoção do conhecimento do código de ética e de

conduta;

A PROGEPE informa que encaminhará, para que fique em sua página no portal da UNIPAMPA, com

aquiescência da Reitoria, um extrato do Código de Conduta da Alta Administração Federal (Decreto nº 1.171,

de 22 de junho de 1994), transcrevendo as Regras Deontológicas: os deveres fundamentais do servidor

Público; as Vedações ao Servidor Público; e Decreto nº 4.334, de 12 de agosto de 2002 – que dispõe sobre

as audiências concedidas a particulares por agentes públicos em exercício na Administração Pública Federal

direta, nas autarquias e fundações públicas federais. Constarão nesta transcrição os links da Comissão de
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Ética da UNIPAMPA e Comissão de Ética Pública da  Presidência da República. A data prevista  para o

encaminhamento é dia 28 de fevereiro de 2018.

5. Recomenda-se formalizar e publicizar diretrizes de transição dos membros da Alta Administração e

das demais instâncias internas de governança;

A formalização de possíveis diretrizes de transição dos membros da Alta Administração deverá ser

avaliada pelos gestores da Instituição, Reitor, Vice-reitor e Pró-reitores.

6. Recomenda-se elaborar e publicizar os regimentos de todas as instâncias internas de apoio à

governança (p. ex.: Comissões Locais de Pesquisa; Comissões Locais de Extensão; COPSPAD; CPADS;

CEUA; CIBio e CPL);

As instâncias internas de apoio à governança serão aconselhadas a elaborar seus regimentos a fim

de que esta recomendação seja atendida.

7.  Recomenda-se  definir  institucionalmente  as  decisões  críticas  que  demandam  segregação  de

funções e os controles implantados para reduzir o risco de tais decisões serem tomadas sem respeitar a

segregação;

As decisões críticas que demandam segregação de funções estão definidas por meio de portarias de

delegação de competência, como por exemplo: ao Pró-reitor de Administração como Ordenador de Despesa,

para atos atinentes à execução orçamentária e financeira; ao Pró-reitor de Gestão de Pessoas, para atos de

enquadramento, incentivo à qualificação, promoções e progressões funcionais por capacitação, titulação e

por mérito,  aceleração da promoção, retribuição por titulação e lotação que envolvam pessoal docente e

técnico-administrativo.

8.  Recomenda-se  definir  formalmente o  limite  de  tempo para  que indivíduos exerçam a mesma

função ou papel associado a decisões críticas;

Esta  recomendação  deverá  ser  avaliada  pelos  gestores  da  Instituição,  Reitor,  Vice-reitor  e  Pró-

reitores.

9. Recomenda-se definir formalmente e publicizar o Sistema de Governança da Instituição.

O  sistema  de  Governança  está  definido  e  publicizado,  conforme  verifica-se  no  link:

http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/proplan/files/2017/06/norma-operacional-unipampa-002-2017-

politica-de-governanca-integridade-e-gestao-de-riscos-na-unipampa.pdf

21

http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/proplan/files/2017/06/norma-operacional-unipampa-002-2017-politica-de-governanca-integridade-e-gestao-de-riscos-na-unipampa.pdf
http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/proplan/files/2017/06/norma-operacional-unipampa-002-2017-politica-de-governanca-integridade-e-gestao-de-riscos-na-unipampa.pdf


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

AUDITORIA INTERNA

5.1.1.2. Conclusão da auditoria

Após análise da manifestação dos gestores, a AUDIN deu baixa nas seguintes recomendações do

Relatório Preliminar: “5. Recomenda-se formalizar e publicizar diretrizes de transição dos membros da Alta

Administração e das demais instâncias internas de governança”; “7. Recomenda-se definir institucionalmente

as decisões críticas que demandam segregação de funções e os controles implantados para reduzir o risco

de tais decisões serem tomadas sem respeitar a segregação”; “8. Recomenda-se definir formalmente o limite

de tempo para que indivíduos exerçam a mesma função ou papel  associado a decisões críticas”;  e  “9.

Recomenda-se definir formalmente e publicizar o Sistema de Governança da Instituição”. Assim, restaram

cinco recomendações, que serão monitoradas através do Módulo de Auditoria no Sistema GURI.

5.1.1.3. Recomendações

1. Recomenda-se elaborar os regimentos da Reitoria e das Pró-Reitorias, contendo, no mínimo: (a)

características  e  competências  desejáveis  ou  necessárias  a  Pró-Reitores  e  seus  adjuntos;  (b)

papéis e responsabilidades dos Pró-Reitores e seus adjuntos (c) critérios e processo de seleção dos

gestores; (d) diretrizes e limites para delegação de competências;

2. Recomenda-se implementar plano de capacitação baseado em levantamento específico sobre

necessidades de desenvolvimento para a Alta Administração;

3.  Recomenda-se  estabelecer  sistemática  de  avaliação  de  desempenho  de  membros  da  Alta

Administração;

4. Recomenda-se realizar ações de divulgação e promoção do conhecimento do código de ética e

de conduta;

5. Recomenda-se elaborar e publicizar os regimentos de todas as instâncias internas de apoio à

governança (p. ex.: Comissões Locais de Pesquisa; Comissões Locais de Extensão; COPSPAD;

CPADS; CEUA; CIBio e CPL).

5.2. MECANISMO: ESTRATÉGIA

Os líderes da Instituição 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.
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Os  componentes  avaliados  foram:  Relacionamento  com  as  Partes  Interessadas;  Estratégia

Organizacional; e Alinhamento Transorganizacional.  De acordo com a metodologia utilizada, o estágio de

capacidade do Mecanismo de Estratégia, na UNIPAMPA, é de  19,28% - Capacidade Inicial (Iniciando).

Para fins desse cálculo foi realizada a média aritmética simples dos componentes E1, E2 e E3. Por sua vez,

para o cálculo de cada um dos componentes, foram realizadas as médias aritméticas simples das boas

práticas relacionadas a estes (E1.1. ao E3.1.).

Na  Figura  7,  estão  demonstrados  os  estágios  de  capacidade  de  cada  um  dos  componentes

relacionados ao Mecanismo de Estratégia:

Figura 7 – Estágio de capacidade do Mecanismo de Estratégia

Fonte: Elaborado pela AUDIN.
Observação: O componente E3 apresentou como resultado estágio de capacidade zero.

5.2.1. Constatação 2 – Mecanismo de Estratégia

Após  análise  das  informações  institucionais  disponíveis  no  sítio  eletrônico  da  Instituição  e  de

informações providas através de Solicitações de Auditoria, foram encontradas insuficiências no Mecanismo

de Estratégia, conforme apresentado no Quadro 7:

Quadro 7 – Insuficiências no Mecanismo de Estratégia

COMPONENTE ITEM DE CONTROLE RESPOSTA

Relacionamento
com  partes
interessadas

E1.1.5 O desempenho, a disponibilidade e a adequação dos canais de
comunicação são avaliados e monitorados. (*E)

Atende em parte

Este controle está formalizado

E1.3.1  Diretrizes  de  relacionamento  com  a  mídia,  organizações  de
controle e outras organizações estão definidas. (*D)

Atende em menor parte

Este controle está formalizado
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E1.3.2 Estão implantados mecanismos de relacionamento: (*E)

(a) com a mídia;

(b) com organizações de controle;

(c) com outras organizações públicas e privadas.

Atende em parte

Este controle não está formalizado

E1.3.3 O desempenho e a qualidade do relacionamento da organização
com a mídia, com as organizações de controle (internos e externos) e
com  outras  organizações  (públicas  e  privadas)  são  avaliados  e
monitorados. (*E)

Não atende:  não  há  deliberação  a
respeito

E1.4.4 A satisfação das partes interessadas com o atendimento de suas
necessidades e expectativas é avaliada e monitorada. (*E)

Atende em menor parte

Este controle não está formalizado

Estratégia
organizacional

E2.1.1  O  modelo  de  gestão  da  estratégia  está  definido  e  considera
aspectos como transparência e envolvimento das partes interessadas.
(*D)

Não atende:  não  há  deliberação  a
respeito

E2.1.2  O  modelo  de  gestão  da  estratégia  explicita  os  processos
necessários, contemplando as etapas de formulação, desdobramento e
monitoramento da estratégia. (*D)

Não atende:  não  há  deliberação  a
respeito

E2.1.3  O  modelo  de  gestão  da  estratégia  explicita  como  as  partes
interessadas definem, comunicam e revisam a estratégia. (*D)

Não atende:  não  há  deliberação  a
respeito

E2.1.4  O  modelo  de  gestão  da  estratégia  explicita  como  as  partes
interessadas  são  envolvidas  no  acompanhamento  do  desempenho
organizacional. (*D)

Não atende:  não  há  deliberação  a
respeito

E2.1.5 O modelo de gestão da estratégia explicita as responsabilidades
das  instâncias  internas  de  governança  (p.  ex.  conselhos,  chefes  de
poderes,  ministros  e  secretários)  no  que  tange  a  avaliação,
direcionamento e monitoramento da estratégia. (*D)

Não atende:  não  há  deliberação  a
respeito

E2.1.6  Diretrizes  para  monitoramento  e  avaliação  da  execução  da
estratégia estão definidas. (*D)

Não atende:  não  há  deliberação  a
respeito

E2.1.7 O modelo de gestão da estratégia está implantado. (*E)
Não atende:  não  há  deliberação  a
respeito

E2.2.4 A estratégia da organização está definida e explicita objetivos,
iniciativas, indicadores de desempenho e metas. (*D)

Atende em menor parte

Este controle está formalizado

E2.2.5 A estratégia da organização é executada. (*E)
Não atende:  não  há  deliberação  a
respeito

E2.3.1 A execução das iniciativas estratégicas é avaliada e monitorada.
(*E)

Não atende:  não  há  deliberação  a
respeito

E2.3.2  O  desempenho  da  organização  é  avaliado  com  base  nos
indicadores e metas definidos. (*E)

Não atende:  não  há  deliberação  a
respeito

E2.3.3  Ações são adotadas quando o desempenho é insatisfatório  e,
também, quando comprovadamente necessário. (*E)

Não atende:  não  há  deliberação  a
respeito

E2.3.4  A  estratégia  da  organização  é  executada  de  acordo  com  os
objetivos e as metas definidos. (*E)

Não atende:  não  há  deliberação  a
respeito

Alinhamento
transorganizacional

E3.1.1  Instâncias  de  governança  de  políticas  públicas  transversais,
multidisciplinares  ou  descentralizadas,  das  quais  a  organização
participa, estão definidas. (*D)

Não atende:  não  há  deliberação  a
respeito
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E3.1.2  Organizações  envolvidas  em  políticas  públicas  transversais,
multidisciplinares  ou  descentralizadas,  das  quais  a  organização
participa, estão identificadas. (*D)

Não atende:  não  há  deliberação  a
respeito

E3.1.3  Responsabilidades  de  organizações  envolvidas  em  políticas
públicas transversais, multidisciplinares ou descentralizadas, das quais a
organização participa, estão definidas. (*D)

Não atende:  não  há  deliberação  a
respeito

E3.1.4 Objetivos, indicadores e metas de políticas públicas transversais,
multidisciplinares  ou  descentralizadas,  das  quais  a  organização
participa,  estão  definidos  e  foram  acordados  com  as  organizações
envolvidas. (*D)

Não atende:  não  há  deliberação  a
respeito

E3.1.5  Normas  necessárias  à  execução  de  políticas  públicas
transversais,  multidisciplinares  ou  descentralizadas,  das  quais  a
organização participa, estão definidas. (*D)

Não atende:  não  há  deliberação  a
respeito

E3.1.6  Informações  relevantes  relativas  às  políticas  públicas
transversais,  multidisciplinares  ou  descentralizadas,  das  quais  a
organização participa, são compartilhadas e comunicadas às instâncias
de governança das políticas e às demais partes interessadas. (*E)

Não atende:  não  há  deliberação  a
respeito

E3.1.7  Ações  de  políticas  públicas  transversais,  multidisciplinares  ou
descentralizadas,  das  quais  a  organização  participa,  são  avaliadas,
direcionadas e monitoradas pelas instâncias de governança da política.
(*E)

Não atende:  não  há  deliberação  a
respeito

Fonte: TCU.

Nas  figuras  8  e  9  estão  demonstrados  os  estágios  de  capacidade  dos  componentes  E1

(Relacionamento com as Partes Interessadas) e E2 (Estratégia Organizacional) relacionados ao Mecanismo

de Estratégia. O componente E3 não está demonstrado graficamente por apresentar zero como resultado do

estágio de capacidade.

Figura 8 – Estágio de capacidade do Componente E1 do Mecanismo de Estratégia

Fonte: Elaborado pela AUDIN.
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Figura 9 – Estágio de capacidade do Componente E2 do Mecanismo de Estratégia

Fonte: Elaborado pela AUDIN.
Observação 1: A boa prática E.2.1 apresentou como resultado estágio de capacidade zero.
Observação 2: A boa prática E.2.3 apresentou como resultado estágio de capacidade zero.

As principais causas para a constatação de insuficiências no Mecanismo de Estratégia foram:

• Ausência  de  relatório  de  pesquisa  de  satisfação  quanto  ao  atendimento  prestado  pelas

Ouvidorias, no Sistema e-Ouv, para os administradores locais do Sistema;

• Ausência de diretrizes de relacionamento com a mídia;

• Ausência de mecanismos de relacionamento com organizações privadas;

• Ausência de avaliação e monitoramento do desempenho e da qualidade do relacionamento da

Instituição com a mídia, com as organizações de controle e com outras organizações públicas e

privadas;

• Ausência de avaliação e monitoramento da satisfação dos usuários com Núcleo de Inclusão e

Acessibilidade (NinA),  Coordenadoria  de Ações Afirmativas  (CAF),  Núcleos  de Estudos Afro-

Brasileiros e Indígenas (NEABIS), Núcleo de Desenvolvimento Educacional (NuDE), entre outros

responsáveis pelo atendimento de necessidades e expectativas de partes interessadas;

• O modelo de gestão da estratégia da Instituição não está definido nem implantado;

• O Planejamento Estratégico da Instituição não explicita metas;

• Ausência de diretrizes para monitoramento e avaliação da execução da estratégia;

• Ausência de definição de ações a serem adotadas quando o desempenho é insatisfatório;
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• Ausência  de  diretrizes  sobre  políticas  públicas  transversais,  multidisciplinares  ou

descentralizadas, das quais a Instituição participa.

5.2.1.1. Análise do gestor sobre a constatação

A responsabilidade pela solicitação, coordenação e recebimento das manifestações dos gestores das

diversas  áreas  demandadas  nessa  Auditoria  foi  da  Reitoria  da  UNIPAMPA.  As  manifestações  foram

recebidas pela AUDIN em 21/02/2018, por e-mail, e seguem transcritas:

Para  atendimento  às  recomendações da  Auditoria  consultou-se  as  áreas  competentes  sobre  os

assuntos tratados, obtendo-se as seguintes respostas que passamos a informar:

10. Recomenda-se definir diretrizes de relacionamento com a mídia;

A Assessoria de Comunicação Social (ACS) reconhece a necessidade de estabelecer diretrizes de

relacionamento com a mídia, a fim de estreitar os laços com os seus públicos, consolidar sua imagem ou

reputação,  melhorar  o  entendimento  dos  envolvidos  em  relação  à  instituição  e  aperfeiçoar  o  fluxo  da

informação. Sendo assim, a Política de Comunicação é um projeto discutido desde o início da gestão e

encontra-se em fase de desenvolvimento. Frisa-se que para se desenvolver uma Política de Comunicação

satisfatória é demandado tempo exclusivo de membros da equipe que já possuem funções preestabelecidas

e indispensáveis. Dessa forma, no início de 2018, o setor organizou-se para viabilizar que os responsáveis

pela  pesquisa,  planejamento  e  execução  da  Política  de  Comunicação  possam  evoluir  a  produção  do

documento, sabida a relevância deste para a instituição. O capital humano é a principal justificativa para a

morosidade no desenvolvimento do documento, tendo em vista que a ACS prioriza a divulgação imediata de

processos seletivos, editais e informações públicas nos seus canais. Para que o processo comunicativo da

Unipampa não sofra interrupções, o fluxo interno deve ser alterado com cautela. Tendo em vista os itens

citados, a ACS pretende, em 2018, evoluir no processo de desenvolvimento da Política de Comunicação.

11.  Recomenda-se  avaliar  e  monitorar  o  desempenho  e  a  qualidade  do  relacionamento  da

organização com a mídia, com as organizações de controle e com outras organizações públicas e privadas;

Atualmente, a Assessoria de Comunicação Social (ACS) mantém uma tabela de controle em que são

registrados  todos  os  atendimentos  à  imprensa.  Também  possui,  em  sua  página  institucional

(http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/acs/),  uma área denominada “Imprensa”, informando os contatos

institucionais de todas as jornalistas que atuam na ACS. Assim, profissionais da imprensa podem entrar em

contato diretamente com as jornalistas, a fim de solicitar informações ou agendamento de entrevista. Sempre

quando uma jornalista atende a imprensa, ela registra na tabela de controle. No ano de 2017, foram 23

demandas atendidas. Até o mês de fevereiro de 2018, foram atendidas duas solicitações. Todavia, a ACS
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não possui um método que vise monitorar o desempenho e a qualidade do relacionamento com a mídia, tanto

pela inexistência da Política de Comunicação que regule os fluxos e processos, quanto pela ausência de

orçamento  próprio  do órgão,  o  que impossibilita  a  contratação  de uma plataforma específica  para  essa

finalidade.

12. Recomenda-se avaliar e monitorar a satisfação das partes interessadas com o atendimento de

suas necessidades e expectativas. (p. ex. Pesquisa de satisfação quanto ao atendimento prestado pelos

setores NinA, CAF, NEABIS, NuDEs).

No que diz respeito à recomendação de avaliar e monitorar a situação das partes interessadas com o

atendimento do setor  apresentamos manifestações de áreas que se relacionam com públicos internos e

externos:

OUVIDORIA – Até o mês de maio de 2017, a Ouvidoria da Unipampa aplicava pesquisa de satisfação

quanto  ao  atendimento  prestado  aos  cidadãos.  A  pesquisa  de  satisfação  ficava  disponível  ao  final  do

atendimento prestado pelo setor, por meio do módulo de atendimento de Ouvidoria no Sistema de Gestão

Unificada de Recursos Institucionais (GURI), sendo facultativa a participação do cidadão no preenchimento

da referida pesquisa. A partir do mês de maio de 2017, a Unipampa a aderiu ao Sistema de Ouvidorias do

Poder Executivo Federal (e-Ouv). O e-Ouv é um sistema para registro de manifestações desenvolvido pela

Ouvidoria-Geral da União (OGU), órgão ligado ao Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-

Geral da União. O objetivo do e-Ouv é integrar o sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal. Até a

presente data, o e-Ouv não disponibilizou, para os administradores locais do sistema, relatório de pesquisa

de  satisfação  quanto  ao  atendimento  prestado  pelas  Ouvidorias.  Portanto,  após  a  adesão ao  e-Ouv,  a

Ouvidoria da Universidade não possui mais a possibilidade de geração de relatórios quanto à avaliação de

satisfação dos usuários que foram atendidos pelo setor. Devido à inexistência de relatório de pesquisa de

satisfação no sistema do e-Ouv, a Ouvidoria da Unipampa encaminhou, no mês de julho de 2017, sugestão à

OGU, referente à disponibilização de relatório de pesquisa de satisfação quanto ao atendimento prestado

pelas Ouvidorias, assim como já é realizado pelo Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão

(e-SIC). O Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) da Universidade tem a possibilidade de emitir relatórios

das pesquisas de satisfação quanto ao atendimento prestado aos cidadãos. O questionário é disponibilizado

aos cidadãos através do e-SIC. Ao ser finalizado o atendimento ao pedido de acesso à informação, existe a

possibilidade de os cidadãos avaliarem a experiência que tiveram com o SIC, respondendo ao questionário

disponível diretamente no sistema do e-SIC. Ressalta-se que responder às pesquisas de satisfação é uma

ação totalmente facultativa. Assim, considera-se importante destacar alguns dados quanto à pesquisa de

satisfação disponibilizada no sistema do e-SIC: do total de 125 atendimentos do SIC no ano de 2017, 44

cidadãos responderam à pesquisa de satisfação, representando 35% do público atendido pelo setor. Do total
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de respondentes à pesquisa, 86% considera que a resposta fornecida pelo SIC atendeu plenamente ao seu

pedido e, 98% considera que a resposta fornecida pelo SIC foi de fácil compreensão.

NINA – Desde sua criação, a UNIPAMPA conta com processo seletivo para provimento de vagas

para  deficientes,  através  do  sistema  de  cotas,  visando  a  inclusão  de  candidatos  com  necessidades

educacionais especiais. A Universidade dispõe do Núcleo de Inclusão e Acessibilidade (NINA), vinculado ao

Gabinete da Reitoria, para a articulação de ações voltadas à definição, desenvolvimento e implantação de

políticas de inclusão e acessibilidade, tendo como desafio abranger os dez campi da instituição, mantendo a

equalização de oportunidades para discentes com deficiência. O NINA tem como documento norteador a Lei

nº  13.146,  de 6  de julho de 2015,  pela  qual,  estabelece seu objetivo,  conforme o Art.  1º:  “assegurar  e

promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa

com  deficiência,  visando  à  sua  inclusão  social  e  cidadania”.  No  ano  de  2018  será  dada  sequência  a

consolidação da ação de identificação e acompanhamento através do atendimento educacional especializado

(AEE)  dos  estudantes  com  deficiência,  transtornos  globais  do  desenvolvimento  ou  necessidades

educacionais especiais. O AEE conta com bolsistas, intérpretes de Libras e Interfaces NINA para auxílio e

atendimento do aluno com deficiências. Nesse contexto, a pesquisa de satisfação deve ser aplicada aos

discentes  que  são  atendidos  pelo  AEE.  O NINA  pretende  contar  com o  auxílio  da  DTIC,  utilizando da

ferramenta LimeSurvey para o envio via e-mail de questionários curtos e objetivos.

CAF – A Coordenadoria de Ações Afirmativas (CAF) da Unipampa está estrategicamente vinculada

ao Gabinete da Reitoria,  como forma de promover ações transversais de equidade junto aos órgãos da

administração  superior,  comissões,  órgãos  complementares  e  suplementares,  pró-reitorias  e  unidades

universitárias sediadas nos municípios de Alegrete, Bagé, Caçapava do Sul, Dom Pedrito, Itaqui, Jaguarão,

Santana do Livramento, São Borja, São Gabriel e Uruguaiana, com a missão de garantir a equidade e a

igualdade de oportunidades no acesso, na permanência, nas mobilidades e nas qualificações de discentes e

servidores/as nos âmbitos do Ensino, da Pesquisa e da Extensão da Unipampa, atuando na superação das

históricas desigualdades socioeconômicas, culturais e políticas na sociedade brasileira. A CAF iniciou em

2017 o acompanhamento do número de alunos autodeclarados negros, pardos, indígenas ou brancos, o

controle do ingresso dos novos alunos em 2018 através de comissões locais capacitadas, assim como a

expansão dos NEABIs aos 10 Campi. No ano de 2018 será dada sequência na consolidação das ações

afirmativas e monitoramento através de pesquisa de satisfação e expectativas que deve ser aplicada aos

discentes e servidores. Para tal, a CAF pretende contar com o auxílio da DTIC, utilizando da ferramenta

LimeSurvey para o envio via e-mail de questionários curtos e objetivos.

13. Recomenda-se definir, implantar e publicizar o modelo de gestão da estratégia da Instituição;
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A PROPLAN ressalta que o modelo adotado pela Instituição para alcançar seus objetivos e atender

sua missão institucional se dá através do Plano de Desenvolvimento Institucional 2014-2018, e que é de

responsabilidade dos  gestores  conhecer  e  atuar  no  sentido  de  alcançar  os objetivos  estabelecidos pela

Comunidade Acadêmica para o período. A implantação dos eixos estratégicos, dos objetivos, das iniciativas e

das metas físicas é, ou deveria ser,  do conhecimento dos gestores e demais membros da comunidade

acadêmica,  uma  vez  que  a  responsabilidade  na  efetivação  do  PDI  é  de  todos.

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pdi/.  O novo planejamento estratégico da Instituição se dará a partir  da

construção do novo Plano de Desenvolvimento Institucional, por meio da qual será definido o conjunto de

objetivos a serem alcançados ao final do período de vigência do PDI 2019-2023. O planejamento estratégico

deverá ser elaborado a partir das contribuições coletadas junto à comunidade após os resultados obtidos

para construção do novo PDI, tendo como pano de fundo o Plano Nacional da Educação (PNE), o Plano

Plurianual do Governo Federal (PPA) e os resultados de análises realizadas internamente na Instituição,

como a Autoavaliação Institucional.  Ações serão adotadas para melhorar  a publicidade do planejamento

institucional,  sensibilizando  a  comunidade  acadêmica  para  sua  importância  e  a  forma  como  afeta  o

funcionamento da instituição.

14. Recomenda-se instituir  diretrizes para monitoramento e avaliação da execução da estratégia,

definidas no Planejamento Estratégico da Instituição;

A PROPLAN está em fase de testes com o módulo no sistema GURI, que permitirá o monitoramento

e a avaliação dos objetivos e iniciativas definidos pelo planejamento institucional. O referido módulo entrará

em operação definitiva quando da conclusão da elaboração do novo PDI 2019-2023. O atual PDI não possuía

metas físicas estabelecidas, o que foi corrigido pela emissão da Portaria Institucional nº 610/2017. A Diretriz

usual e atualmente utilizada pela Instituição é a de verificar o alcance dos objetivos institucionais no momento

da elaboração anual do Relatório de Gestão, modelo que deverá ser superado na realização do novo PDI,

dando ao gestor maior agilidade na tomada de decisões e poder de intervir nos objetivos quando verificada

intercorrência negativa.
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15.  Recomenda-se  estabelecer  diretrizes  e  mecanismos  de  atuação  sobre  políticas  públicas

transversais, multidisciplinares ou descentralizadas, das quais a Instituição participa.

As áreas estão avaliando e providenciando a elaboração de diretrizes e mecanismos de atuação

sobre  políticas  públicas  da  Instituição,  como  por  exemplo,  as  Normas  Operacionais  NO  nº  02/2017,

encaminhada pela PROPLAN sobre política de governança, integridade e gestão de riscos; NO nº 03/2017

sobre redistribuições e a NO nº 04/2017, sobre remoções, ambas encaminhadas pela PROGEPE.

5.2.1.2. Conclusão da auditoria

Após a manifestação do gestor,  a AUDIN deu baixa nas seguintes  recomendações do Relatório

Preliminar “13. Recomenda-se definir, implantar e publicizar o modelo de gestão da estratégia da Instituição”;

“14. Recomenda-se instituir diretrizes para monitoramento e avaliação da execução da estratégia, definidas

no Planejamento Estratégico da Instituição”; e “15. Recomenda-se estabelecer diretrizes e mecanismos de

atuação sobre políticas públicas transversais, multidisciplinares ou descentralizadas, das quais a Instituição

participa”.

Assim, restaram três recomendações, cujos atendimentos serão monitorados através do Módulo de

Auditoria no Sistema GURI.

5.2.1.3. Recomendações

6. Recomenda-se definir diretrizes de relacionamento com a mídia;

7.  Recomenda-se  avaliar  e  monitorar  o  desempenho  e  a  qualidade  do  relacionamento  da

organização com a mídia, com as organizações de controle e com outras organizações públicas e

privadas;

8. Recomenda-se avaliar e monitorar a satisfação das partes interessadas com o atendimento de

suas necessidades e expectativas. (p. ex. Pesquisa de satisfação quanto ao atendimento prestado

pelos setores NinA, CAF, NEABIS, NuDEs).

5.3. MECANISMO: CONTROLE

Para que os processos sejam executados, existem riscos, os quais devem ser avaliados e tratados.

Para isso, é conveniente o estabelecimento de controles e sua avaliação, transparência e accountability, que

envolve, entre outras coisas, a prestação de contas das ações e a responsabilização pelos atos praticados.
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Os  componentes  avaliados  foram:  Gestão  de  Riscos  e  Controle  Interno;  Auditoria  Interna;

Accountability e  Transparência.  De  acordo  com  a  metodologia  utilizada,  o  estágio  de  capacidade  do

Mecanismo de Controle, na UNIPAMPA, é de  35,01% - Capacidade Inicial (Iniciando).  Para fins desse

cálculo foi realizada a média aritmética simples dos componentes C1, C2 e C3. Por sua vez, para o cálculo de

cada um dos componentes, foram realizadas as médias aritméticas simples das boas práticas relacionadas a

estes (C1.1. ao C3.4.).

Na  Figura  10,  estão  demonstrados  os  estágios  de  capacidade  de  cada  um  dos  componentes

relacionados ao Mecanismo de Controle:

Figura 10 – Estágio de capacidade do Mecanismo de Controle

Fonte: Elaborado pela AUDIN.

5.3.1. Constatação 3 – Mecanismo de Controle

Após  análise  das  informações  institucionais  disponíveis  no  sítio  eletrônico  da  Instituição  e  de

informações providas através de Solicitações de Auditoria, foram encontradas insuficiências no Mecanismo

de Controle, conforme apresentado no Quadro 8:

Quadro 8 – Insuficiências no Mecanismo de Controle

Componente Item de controle Resposta

Gestão  de  riscos  e
controle interno

C1.1.3 Riscos críticos da organização estão identificados. (*D)
Não atende: não há deliberação
a respeito.

C1.1.4 Controles internos para reduzir os riscos críticos identificados
estão implantados. (*E)

Não atende: não há deliberação
a respeito.
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C1.1.5 Plano de continuidade, relacionado aos elementos críticos de
sua área de atuação, está implantado. (*E)

Não atende: não há deliberação
a respeito.

C1.1.7 As instâncias internas de governança utilizam as informações
resultantes  do  processo  de  gestão  de  riscos  para  apoiar  seus
processos decisórios. (*E)

Não atende: não há deliberação
a respeito.

C1.2.1 O monitoramento e a avaliação da estrutura de gestão de
riscos são executados e consideram aspectos como: conformidade
legal  e regulamentar,  boas práticas, alinhamento a estratégias da
organização e seu desempenho global. (*E)

Não atende: não há deliberação
a respeito.

C1.2.2 A estrutura de gestão de riscos é monitorada e avaliada pela
mais alta instância interna de governança da organização. (*E)

Não atende: não há deliberação
a respeito.

C1.2.3 Medidas visando o aprimoramento da estrutura de gestão de
riscos são implementadas sempre que necessário. (*E)

Não atende: não há deliberação
a respeito.

Auditoria Interna

C2.2.4  Condições  são  providas  para  que  os  auditores  internos
possuam,  coletivamente,  as  competências  necessárias  ao
desempenho das atribuições da função de auditoria interna. (*E)

Atende em menor parte – Este
controle está formalizado

C2.3.2  Diretrizes  para  o  planejamento  dos  trabalhos  de auditoria
interna  estão  definidas  e  levam  em  consideração  os  riscos
relevantes para a organização. (*D)

Atende em menor parte – Este
controle está formalizado

C2.3.4 Plano de auditoria interna, elaborado com base nos objetivos,
riscos e metas da organização, está aprovado. (*D)

Atende em menor parte – Este
controle está formalizado

Accountability e
transparência

C3.1.3  O  catálogo  de  informações  às  quais  a  organização  se
compromete a dar transparência ativa está definido e é acessível às
partes interessadas. (*D)

Atende em parte – Este controle
está formalizado

C3.1.4 As informações às quais a organização se compromete a dar
transparência ativa estão acessíveis às partes interessadas. (*E)

Atende em parte – Este controle
está formalizado

C3.1.5  As  informações  publicadas  estão  de  acordo  com  as
exigências normativas e jurisprudenciais. (*E)

Atende em parte – Este controle
está formalizado

C3.1.6  A satisfação  das  partes  interessadas com as  informações
providas é avaliada e monitorada. (*E)

Atende em parte – Este controle
está formalizado

C3.2.1  Relatórios  produzidos  pela  organização,  relativos  à
implementação e aos resultados dos sistemas de governança e de
gestão da organização, estão publicados. (*E)

Atende em menor parte – Este
controle está formalizado

C3.2.4 A satisfação das partes interessadas com o conteúdo e a
qualidade da prestação de contas é avaliada e monitorada. (*E)

Não atende: não há deliberação
a respeito.

C3.3.3  Ações  de  melhoria  são  implementadas  com  base  nos
resultados das avaliações. (*E)

Atende em menor parte – Este
controle está formalizado

C3.4.4  Casos  comprovados  de  irregularidade  resultam  no
encaminhamento  tempestivo  de  informações  para  os  órgãos  de
controle competentes. (*E)

Não atende: não há deliberação
a respeito.

Fonte: TCU.

33



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

AUDITORIA INTERNA

Nas  figuras  11,  12  e  13  estão  demonstrados  os  estágios  de  capacidade  dos  componentes  C1

(Gestão  de  Riscos  e  Controle  Interno),  C2  (Auditoria  Interna)  e  C3  (Accountability e  Transparência)

relacionados ao Mecanismo de Controle.

Figura 11 – Estágio de capacidade do Componente C1 do Mecanismo de Controle

Fonte: Elaborado pela AUDIN.
Observação: A boa prática C.1.2 apresentou como resultado estágio de capacidade zero.

Figura 12 – Estágio de capacidade do Componente C2 do Mecanismo de Controle

Fonte: Elaborado pela AUDIN.
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Figura 13 – Estágio de capacidade do Componente C3 do Mecanismo de Controle

Fonte: Elaborado pela AUDIN.

As principais causas para a constatação de insuficiências no Mecanismo de Controle foram:

• Ausência de Política de Gestão de Riscos;

• Ausência  de  identificação,  avaliação  e  gerenciamento  de  riscos  que  possam  impactar  a

consecução dos objetivos da Instituição;

• Ausência  de  implementação,  monitoramento  e  revisão  do  processo  de  gestão  de  riscos,

conforme diretrizes estabelecidas na IN MP/CGU nº 01/2016;

• Ausência de Plano de Continuidade, contendo o conjunto de estratégias preventivas para garantir

que os serviços essenciais sejam identificados e preservados em caso de ocorrência de um

evento desfavorável;

• Ausência  de  condições  para  que  os  auditores  internos  cumpram  plenamente  seu  plano  de

capacitação;

• Informações desatualizadas na página eletrônica da Instituição;

• Ausência de avaliação e monitoramento da satisfação das partes interessadas com o conteúdo e

a qualidade da prestação de contas;

• Ausência de rotina de encaminhamento tempestivo de informações sobre casos comprovados de

irregularidade aos órgãos de controle competentes.
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5.3.1.1. Análise do gestor sobre a constatação

A responsabilidade pela solicitação, coordenação e recebimento das manifestações dos gestores das

diversas  áreas  demandadas  nessa  Auditoria  foi  da  Reitoria  da  UNIPAMPA.  As  manifestações  foram

recebidas pela AUDIN em 21/02/2018, por e-mail, e seguem transcritas:

Para  atendimento  às  recomendações da  Auditoria  consultou-se  as  áreas  competentes  sobre  os

assuntos tratados, obtendo-se as seguintes respostas que passamos a informar:

16. Recomenda-se elaborar e implantar a Política de Gestão de Riscos da Instituição;

A  Política  de  Gestão  de  Riscos  está  definida  e  publicizada,  conforme  verifica-se  no  link:

http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/proplan/files/2017/06/norma-operacional-unipampa-002-2017-

politica-de-governanca-integridade-e-gestao-de-riscos-na-unipampa.pdf.  Aguarda-se,  conforme  prevê  a

Norma Operacional  nº  02/2017,  em seu  art.  27,  os  encaminhamentos do Magnífico  Reitor  para que os

processos internos sejam deflagrados.

17. Recomenda-se instituir diretrizes de conteúdo mínimo, padronizado, para os sites da Instituição,

principalmente no que se refere à transparência ativa;

A proposição, manutenção e atualização dos sites da Instituição é um trabalho realizado entre a

Assessoria de Comunicação Social (ACS) e a Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC).

A ACS propõe a organização e distribuição dos portais e define as informações que devem ser publicadas. O

trabalho em conjunto entre DTIC e ACS possibilita a integração de sistemas, promovendo a transparência de

informações, bem como, as atualizações frequentes destas informações, vide portais dos Campi, que foi

remodelado, padronizado e busca informação do sistema acadêmico para apresentação à sociedade. A DTIC

trabalhará junto com a ACS para identificar possíveis necessidades de melhorias nos portais, garantindo que

toda informação esteja disponível em nossos sítios institucionais.

18.  Recomenda-se aplicar  pesquisas junto  às partes interessadas referente  à  satisfação com os

Relatórios de Gestão produzidos pela Instituição.

A  metodologia  para  aplicação  desta  pesquisa  deverá  ser  avaliada  pelos  gestores  da  alta

administração, Reitor, Vice-reitor e Pró-reitor da PROPLAN.

5.3.1.2. Conclusão da auditoria

Após análise da manifestação dos gestores, a AUDIN deu baixa nas seguintes recomendações do

Relatório Preliminar: “17. Recomenda-se instituir diretrizes de conteúdo mínimo, padronizado, para os sites da

Instituição, principalmente no que se refere à transparência ativa”; e “18. Recomenda-se aplicar pesquisas

junto às partes interessadas referente à satisfação com os Relatórios de Gestão produzidos pela Instituição”.
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A recomendação do Relatório Preliminar que diz respeito à elaboração e implantação da Política de

Gestão  de  Riscos  da  Instituição  foi  reformulada,  visto  que  a  Política  foi  elaborada  através  da  Norma

Operacional nº 02/2017. Assim, resta a efetiva implementação da Política de Gestão de Riscos, que será

objeto  de  monitoramento  através  do  Módulo  de  Auditoria  no  Sistema  GURI,  até  que  se  realizem  os

encaminhamentos do Magnífico Reitor para início dos processos internos relativos à NO nº 02/2017.

5.3.1.3. Recomendação

9. Recomenda-se implantar a Política de Gestão de Riscos da Instituição.

6. PONTOS POSITIVOS

Como pontos positivos, identificamos as boas práticas da Instituição:

• L.2.2  Estabelecer  mecanismos  de  controle  para  evitar  que  conflitos  de  interesse

influenciem as decisões e as ações de membros da Alta Administração e dos conselhos ou colegiado

superior.

Foram identificadas diversas Resoluções da UNIPAMPA que apresentam vedações a determinadas

ações que possam ser caracterizadas como participação de pessoas envolvidas em possíveis conflitos de

interesse.

Além disso, no que diz respeito a denúncias, incluindo as relacionadas à violação do código de ética

e a conflitos de interesse, o recebimento e o tratamento são feitos pela Comissão de Ética e pela Ouvidoria,

para as quais é possível submeter as denúncias diretamente. Assim, atuam como instâncias internas de

apoio à governança.

• L.3.5 Avaliar os resultados das atividades internas de controle e dos trabalhos de auditoria

e, se necessário, determinar que sejam adotadas providências.

As diretrizes para planejamento, implantação e avaliação das atividades de auditoria estão definidas

no Manual da Auditoria Interna.

A Alta  Administração  se posiciona sobre os resultados das  atividades internas  de  controle  e  as

recomendações dos trabalhos de auditoria através dos Planos de Providências enviados pela Auditoria ao

final dos Relatórios.

As providências necessárias, com respeito aos resultados das atividades internas de controle e dos

trabalhos de auditoria, são avaliadas, determinadas e monitoradas através dos Planos de Providências, que

estão sistematizados no Sistema da AUDIN no Módulo GURI.
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7. CONCLUSÃO

Os trabalhos  desenvolvidos  nessa  Auditoria  permitiram a  conclusão  das  seguintes  respostas  às

questões de auditoria:

1. Em relação ao mecanismo de liderança,  são adotadas práticas,  de natureza humana ou

comportamental,  que  asseguram  a  existência  das  condições  mínimas  para  o  exercício  da  boa

governança?

Concluímos  que  existem  práticas,  de  natureza  humana  ou  comportamental,  que  asseguram  a

existência das condições mínimas para o exercício da boa governança na Instituição. As principais falhas

apontadas nesse mecanismo são, atualmente, a ausência de regimentos da Reitoria e das Pró-Reitorias, a

inexistência de plano de capacitação específico para membros para a Alta Administração e de sistemática de

avaliação de seus membros, a falta de ações de divulgação e promoção do conhecimento do código de ética,

e a inexistência de regimentos de instâncias internas de apoio à governança. Ressalta-se que foram feitas

cinco recomendações visando a correção dessas falhas, às quais o gestor se mostrou favorável, indicando,

inclusive, que já iniciou ações nesse sentido.

2. Em relação ao mecanismo de estratégia, são adotadas práticas que permitem aos líderes

conduzirem o processo de estabelecimento da estratégia necessária à boa governança?

Foi possível verificar que são adotadas práticas que permitem aos líderes conduzirem o processo de

estabelecimento  da  estratégia  necessária  à  boa  governança.  As  principais  falhas  apontadas  nesse

mecanismo são,  atualmente  a  ausência  de  diretrizes  de  relacionamento  com a  mídia  e  de  avaliação  e

monitoramento  com  a  mídia,  com  as  organizações  de  controle  e  com  outras  organizações  públicas  e

privadas,  e  a  ausência  de  avaliação  e  monitoramento  de  satisfação  das  partes  interessadas  com  o

atendimento  de  suas  necessidades  e  expectativas. Visando a  correção  dessas  falhas,  foram feitas  três

recomendações,  às  quais  o  gestor  se  mostrou  favorável,  indicando,  inclusive,  ações  já  iniciadas  nesse

sentido.

3. Em relação ao mecanismo de controle, são adotadas práticas de gestão de riscos e controle

interno, auditoria interna, accountability e transparência que contribuem para a boa governança?

Observou-se que são adotadas práticas de gestão de riscos e controle interno,  auditoria interna,

accountability  e  transparência  que contribuem para a  boa governança.  A principal  falha apontada nesse

mecanismo é a falta de implantação da Política de Gestão de Riscos da Instituição. Quanto a esse ponto, foi

feita uma recomendação, e estima-se que será resolvido a partir dos encaminhamentos do Magnífico Reitor

para início dos processos internos relativos à Norma Operacional nº 02/2017, que estabeleceu a Política de

Governança, Integridade e Gestão de Riscos da UNIPAMPA.
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Após as verificações realizadas pela AUDIN e, considerando as manifestações dos gestores, foram

mantidas  nove  recomendações  no  Relatório  Final,  as  quais  serão  monitoradas  através  do  Módulo  de

Auditoria, no Sistema GURI.

Atendendo  aos  objetivos  propostos,  aferiu-se  o  atual  estágio  de  capacidade  de  governança  da

UNIPAMPA em “Inicial: iniciando” (valor atribuído 31,49%). Foi possível chegar a essa conclusão a partir da

média aritmética dos valores atribuídos aos mecanismos de Liderança, Estratégia e Controle da Instituição,

de 40,19%, 19,28% e 35,01%, respectivamente.

Assim, os resultados obtidos nesse trabalho revelam deficiências em controles e práticas, sugeridos

no modelo de avaliação. Por outro lado, essa auditoria aponta diversas oportunidades de melhoria para a

governança na Instituição, às quais os gestores se mostraram favoráveis.

Em razão dos trabalhos desenvolvidos e dos resultados obtidos ao longo desta ação de Auditoria,

conclui-se que os objetivos propostos foram alcançados.

Bagé, 23 de fevereiro de 2018.

Jeferson Luís Lopes Goularte

Professor

Gabriela Giacomini de Macedo

Auditora
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