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1. INTRODUÇÃO

A atividade de auditoria interna governamental tem como propósito aumentar e proteger

o  valor  organizacional  das  instituições  públicas,  fornecendo  avaliação,  assessoria  e

aconselhamento baseados em risco. Nesse sentido, os esforços da AUDIN devem ser direcionados

às áreas e atividades cujo alcance dos objetivos pode ser mais fortemente impactado por eventos

internos ou externos.

Considerando  que  a  emergência  de  saúde  pública  decorrente  do  coronavírus  causou

mudanças no contexto externo e, consequentemente, alterou os principais riscos institucionais; e

que o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT 2020) aprovado pela Controladoria-Geral da União

(CGU) em 02/12/2019 e pelo então Reitor, Marco Antonio Fontoura Hansen, em 10/12/2019, foi

concebido em contexto muito diferente do atual, observou-se a necessidade de adaptar as ações

da AUDIN à nova realidade enfrentada pela Instituição frente ao Coronavírus e direcioná-las para

assuntos estratégicos para a gestão da Unipampa.

Assim,  elaborou-se  um  planejamento  de  ações  a  serem  desenvolvidas  pela  AUDIN  no

segundo semestre de 2020.

2. CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO

Na elaboração do planejamento de ações para o segundo semestre de 2020,  a AUDIN

considerou os seguintes critérios:

a) O propósito da atividade de auditoria interna governamental de aumentar e proteger o

valor  organizacional  das  instituições  públicas,  fornecendo  avaliação,  assessoria  e

aconselhamento baseados em risco;

b) As mudanças no contexto externo e interno, causadas pela emergência de saúde pública,

de importância internacional, decorrente do coronavírus, e a consequente alteração nas

áreas de maior relevância e os principais riscos institucionais;

c) A necessidade de adaptar as ações da AUDIN à nova realidade enfrentada pela Instituição

frente ao Coronavírus e direcioná-las a assuntos estratégicos para a gestão da Unipampa.
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Os critérios tiveram como fundamento as disposições contidas no Manual de Orientações

Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, da CGU.

3. PLANEJAMENTO DE AÇÕES PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020

As ações planejadas para o segundo semestre de 2020 e seus objetivos estão apresentados

no Quadro 01:

Quadro 01: Ações planejadas para 2020/2

Ação Objetivo

Acompanhamento  da  execução  de
recursos descentralizados à Unipampa

Verificar,  por  amostragem,  a  aplicação  de  recursos  recebidos  pela
Unipampa via  Termo de Execução  Descentralizada  (TED) para  ações  de
enfrentamento do Coronavírus.

Consultoria sob demanda Prestar  serviços  de  assessoramento  e/ou  facilitação  sobre  temas
estratégicos, sob demanda da alta administração.

Avaliações,  auditorias  e  verificações  (a
critério da equipe da AUDIN)

Realizar  avaliações,  auditorias  e/ou verificações em temas considerados
relevantes pela equipe.

Monitoramento e  encaminhamento de
legislação e manuais

Manter a equipe atualizada e informar aos gestores sobre legislação e boas
práticas que tratem de aspectos relevantes no contexto de pandemia.

Elaboração,  revisão  e  atualização  de
documentos internos

Adaptar as normas e os documentos da AUDIN às novas legislações e boas
práticas.

Monitoramento  das  recomendações
emitidas pela AUDIN

Verificar a implementação das recomendações emitidas pela AUDIN e os
benefícios decorrentes do atendimento.

Capacitações em temas estratégicos Manter a equipe capacitada e atualizada em temas estratégicos.

Elaboração do PAINT 2021 Elaborar o Plano Anual de Auditoria Interna do exercício subsequente.

Monitoramento institucional Manter a equipe atualizada a respeito do que acontece na Instituição.

Fonte: Elaborado pela AUDIN.

A seguir, apresenta-se o detalhamento das ações planejadas no Quadro 01.

3.1. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE RECURSOS DESCENTRALIZADOS À UNIPAMPA

Tendo em vista o recebimento, pela Unipampa, do valor de R$ 1.446.451,12, através do

TED 9315, para aplicação em ações de enfrentamento do Coronavírus, a AUDIN analisará,  por

amostragem, a aplicação dos recursos recebidos, à medida que forem executados pela Instituição. 
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Caso a Unipampa receba mais recursos relacionados ao Coronavírus, por meio de outros

TED, a AUDIN avaliará a oportunidade e a conveniência de incluí-los em suas análises.

3.2. CONSULTORIA SOB DEMANDA

O serviço de consultoria é uma atividade de auditoria interna governamental fornecido à

alta administração com a finalidade de agregar valor à Instituição e de melhorar os seus processos

de governança, de gestão de riscos e de controles internos. Os trabalhos de consultoria devem

abordar  assuntos  estratégicos  da  gestão,  sem  que  o  servidor  da  AUDIN  assuma  qualquer

responsabilidade que seja da administração.

Os  serviços  de  consultoria  propostos  pela  AUDIN  compreendem  atividades  de

assessoramento e de facilitação.

Assessoramento

Caracteriza-se pela proposição de orientações em resposta a  questões formuladas  pela

gestão.  Tais  serviços  não se  destinam a responder  questionamentos  que ensejem pedidos  de

autorização ou de aprovação, como “posso fazer?” e “sim ou não?”, pois a tomada de decisão é

competência exclusiva do gestor, devendo essa atividade ser mais uma fonte de informações a

subsidiar sua decisão.

É  imprescindível  que  o  escopo  seja  objetivamente  definido  e  que,  portanto,  sejam

estabelecidos limites para o seu desenvolvimento, os quais podem ser ajustados em decorrência

de informações reveladas ao longo do trabalho.

Facilitação

Nessa atividade, os auditores internos governamentais utilizam seus conhecimentos para

facilitar  discussões  sobre  temas  relativos  à  governança,  ao  gerenciamento  de  riscos  e  aos

controles  internos.  Ao realizar  serviços  dessa natureza,  o  auditor  interno governamental  deve

abster-se de assumir qualquer responsabilidade que seja da gestão da Unidade demandante.
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Requisitos para consultoria:

A. A demanda deverá abordar assuntos estratégicos para a gestão da Unipampa;

B. A natureza e o alcance dos trabalhos devem ser acordados previamente entre a gestão e a

AUDIN;

C. A demanda deverá ser encaminhada à AUDIN pelo Reitor, ou pelos Pró-Reitores com o aval

do Reitor;

D. A Coordenadora da AUDIN avaliará a demanda e, caso o tema seja passível de consultoria,

indicará o(s) servidor(es) da equipe mais capacitado(s) para realizar(em) o serviço.

Exemplos de serviços que a AUDIN pode prestar:

✔ Participar em comitês, comissões e grupos de trabalho como apoio técnico;

✔ Realizar avaliações em temas relevantes para a gestão;

✔ Orientar na identificação e na aplicação de metodologias que auxiliem o gerenciamento de

riscos institucionais, incluindo riscos estratégicos no atual contexto, tais como: riscos de

integridade;  riscos  relacionados  ao  retorno  às  atividades  presenciais  de  servidores,

discentes e terceirizados; dentre outros relevantes para a Instituição;

✔ Analisar, a posteriori, processos de compras/contratações relevantes relacionadas à Covid-

19 ou impactadas pela pandemia;

✔ Avaliar a transparência das informações referentes à aplicação de recursos relacionados ao

combate/enfrentamento à pandemia (avaliar se a disponibilização das informações estão

postas de forma fácil e clara ao entendimento do cidadão).

Exemplos de serviços que a AUDIN não deve prestar:

✗ Fornecer parecer prévio em processos de compras e contratações;

✗ Responder  a  questionamentos  que  ensejem  pedidos  de  autorização  ou  de  aprovação,

como “posso fazer?” e “sim ou não?”;

✗ Determinar metodologias de gerenciamento de riscos a serem utilizadas;
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✗ Responsabilizar-se pelo processo de gerenciamento de riscos institucionais;

✗ Implementar respostas a riscos institucionais; 

✗ Assumir  responsabilidades que sejam da administração das Unidades e tomar decisões

cabíveis aos gestores.

3.3. AVALIAÇÕES, AUDITORIAS E VERIFICAÇÕES (A CRITÉRIO DA EQUIPE DA AUDIN)

Das sete ações de auditoria previsas no PAINT 2020, foi executada a avaliação do Relatório

de Gestão 2019; as demais encontram-se temporariamente suspensas. A equipe da AUDIN avaliou

que  algumas  auditorias  previstas  agregariam  baixo  valor  no  atual  cenário,  podendo  causar

desgaste aos gestores; enquanto outras dependeriam de visitas técnicas da equipe para correta

execução, trazendo riscos para saúde dos servidores envolvidos.

Assim,  durante  o  segundo  semestre  de  2020,  a  AUDIN  poderá  realizar  avaliações,

auditorias  e  verificações  em  temas  que  a  equipe  considerar  relevantes,  após  análise  de

oportunidade e conveniência, e considerando as condições necessárias para a correta execução

dos trabalhos.

3.4. MONITORAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE LEGISLAÇÃO E MANUAIS

A equipe se manterá atualizada sobre legislação e manuais, divulgados em meios oficiais de

comunicação, contendo aspectos relevantes no contexto de pandemia e encaminhará às áreas

responsáveis na Instituição.

3.5. ELABORAÇÃO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INTERNOS

A equipe trabalhará na elaboração, na revisão e na atualização de normativos internos,

como Regimento da AUDIN;  Manual  da Auditoria Interna;  Programa de Gestão e Melhoria da

Qualidade (PGMQ), dentre outros que se fizerem necessários.
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3.6. MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELA AUDIN

Após a finalização dos relatórios de auditoria, a AUDIN abre processo no SEI contendo o

Plano de Providências,  no qual  o gestor deve informar o que pretende fazer para atender as

recomendações  e  o  prazo  previsto  para  executar  as  ações  propostas.  A  medida  em  que  as

recomendações vão sendo atendidas, os gestores devem incluir, no processo, as comprovações de

que isso ocorreu.

Semestralmente,  a  AUDIN  analisa  todos  os  processos  para  saber  a  situação  das

recomendações e, não havendo informações, a AUDIN envia Solicitação de Auditoria para que o

gestor tome uma das seguintes ações: informe o atendimento da recomendação e as respectivas

comprovações; informe novo prazo para atendimento; opte por não atender a recomendação e

assuma o risco por tal decisão. Ao final dos trabalhos de verificação, a AUDIN elabora um Relatório

de Monitoramento com os resultados, a ser enviado ao Reitor e ao Conselho Curador (CONCUR).

No primeiro semestre de 2020, a equipe da AUDIN analisou os processos e observou que,

na maioria  deles,  não foram  incluídas  informações  sobre  o  atendimento das  recomendações,

porém, em decorrência do coronavírus, a equipe decidiu não enviar Solicitações de Auditoria aos

gestores. No segundo semestre, planeja-se executar esse trabalho e posteriormente informar os

resultados ao Reitor e ao CONCUR.

3.7. CAPACITAÇÕES EM TEMAS ESTRATÉGICOS

Os servidores da AUDIN continuarão se capacitando em assuntos estratégicos, conforme

Plano de Capacitação Emergencial apresentado no Apêndice A.

3.8. ELABORAÇÃO DO PAINT 2021

O Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2021 precisa ser elaborado pela

AUDIN e enviado para aprovação da CGU até 31/10/2020. Assim, no segundo semestre, a equipe

trabalhará na elaboração desse Plano.
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3.9. MONITORAMENTO INSTITUCIONAL

Para que a equipe da AUDIN se mantenha atualizada sobre o que acontece na Instituição,

serão mantidas as tarefas  de acompanhamento periódico das publicações no Diário  Oficial  da

União e das publicações internas; das recomendações emitidas pela CGU e das determinações do

TCU; dos indícios cadastrados no Sistema e-Pessoal;  e das reuniões do CONSUNI;  entre outros

canais de informação.

4. PLANEJAMENTO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DA AUDIN

A AUDIN possui, em seu orçamento para 2020, o valor de R$ 9.000,00, a ser utilizado em

despesas correntes. Até o presente momento, não houve utilização de tais recursos.

Tendo em vista a pandemia do coronavírus e o trabalho remoto, planeja-se investir o valor,

até  o  final  do  exercício  de  2020,  em  aquisição  de  cursos  de  capacitação  que  atendam  às

necessidades de desenvolvimento e atualização de conhecimento dos servidores da AUDIN.  O

planejamento  dessas  capacitações  está  explicitado  no  Apêndice  A  –  Plano  de  Capacitação

emergencial 2020/2º semestre, ao qual podem ser acrescentados outros cursos, a depender da

necessidade/oportunidade.

Gabriela Giacomini de Macedo
Auditora

Coordenadora da AUDIN

Ivani Soares
Secretária Executiva

Aline Daiane Gonçales Fagundes
Auditora

Cândida Dutra Garcia Cougo da Costa
Auditora

Alexandre Borba de Oliveira
Contador
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APÊNDICE A – PLANO DE CAPACITAÇÃO EMERGENCIAL 2020/2º SEMESTRE

1. INTRODUÇÃO

Considerando que a emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente

do coronavírus, causou mudanças no contexto externo e, consequentemente, alterou as áreas de

maior relevância e os principais riscos institucionais, foram planejadas novas atividades a serem

desenvolvidas no segundo semestre de 2020.

A partir desse planejamento, verificou-se, junto à equipe, as áreas nas quais se necessita

adquirir  novos  conhecimentos  e  atualizar  os  conhecimentos  já  adquiridos  para  definir  as

capacitações estratégicas no período de julho a dezembro de 2020. O resultado é apresentado

neste Plano de Capacitação Emergencial da Auditoria Interna.

Devido à multiplicidade de áreas de atuação da Unidade de Auditoria Interna, é necessário

que a equipe de trabalho desenvolva, aprimore e atualize seus conhecimentos permanentemente.

Assim, com vistas a criar condições para que os servidores da AUDIN adicionem valor à

Instituição,  neste Plano de Capacitação Emergencial,  foram planejadas  capacitações voltadas a

temas estratégicos, considerando a situação atual de emergência e de excepcionalidade.

2. CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO

Na elaboração do Plano de Capacitação Emergencial para o segundo semestre de 2020, a

AUDIN considerou os seguintes critérios:

1. As competências e conhecimentos atuais dos servidores que integram a auditoria;

2. As competências e conhecimentos necessários à realização das atividades planejadas para

o segundo semestre de 2020;

3. A racionalidade e a eficiência na aplicação dos recursos públicos.
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3. COMPETÊNCIAS ATUAIS DOS SERVIDORES DA AUDIN

Os servidores que compõem a equipe da AUDIN, com identificação dos respectivos cargos

e formação acadêmica, estão descritos no Quadro 01.

Quadro 01: Cargo e formação acadêmica dos servidores da AUDIN

Servidor Cargo Formação acadêmica

Aline Daiane Gonçales
Fagundes Auditora

Graduação em Ciências Contábeis
Especialização em Ciências Contábeis
Mestranda  no  Programa  de  Pós-Graduação  em  Gestão  de  Organizações
Públicas

Cândida Dutra Garcia
Cougo da Costa Auditora

Graduação em Direito
Especialização em Direito Público
Mestranda  no  Programa  de  Pós-Graduação  em  Gestão  de  Organizações
Públicas

Gabriela Giacomini de
Macedo Auditora Graduação em Ciências Contábeis

Especialização em Contabilidade Pública e Responsabilidade Fiscal

Alexandre Borba de
Oliveira Contador

Graduação em Ciências Contábeis
Especialização em Contabilidade Pública e Responsabilidade Fiscal
Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Gestão de Organizações Públicas

Ivani Soares Secretária
Executiva

Graduação em Letras (Português, Inglês e Literaturas)
Graduação em Direito
Especialização em Direito Tributário
Especialização em Educação, Diversidade e Cidadania
Mestrado  no  Programa  de  Pós-Graduação  em  Políticas  Públicas  e  Gestão
Educacional

Fonte: Elaborado pela AUDIN.

4. AÇÕES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS PELA EQUIPE NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020

Durante  o  primeiro  semestre  de  2020,  face  às  medidas  de  restrição  impostas  pela

pandemia  de  Covid-19,  todas  as ações  de capacitação realizadas  pelos  integrantes  da  equipe

ocorreram na modalidade a distância. Essas capacitações estão descritas no Quadro 02.

Quadro 02: Capacitações realizadas no primeiro semestre de 2020

Servidor Curso/Palestra/Seminário CH Instituição Período

Alexandre Borba de
Oliveira

Contabilização de Benefícios 10 Enap
06.01.2020 a
05.02.2020

Acesso à Informação 20 Enap 08.01.2020 a
07.02.2020

Tratamento de Denúncias em Ouvidoria 20 Enap 08.01.2020 a

11



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

AUDITORIA INTERNA

Servidor Curso/Palestra/Seminário CH Instituição Período

07.02.2020

Orientações  para  a  Celebração  de  Contratos  e
Convênios com Fundações de Apoio – Curso Básico
para Coordenadores, Gestores e Fiscais

6 Unipampa Janeiro 2020

Capacitação em Google Drive 8 Unipampa 23.06.2020

IA-CM – Modelo de Capacidade de Auditoria Interna 16 CGU
29.06.2020 a
02.07.2020

Total de horas de capacitação 80

Servidor Curso/Palestra/Seminário CH Instituição Período

Aline Daiane
Gonçales Fagundes

Siafi Básico 35 Enap 26.03.2020a
05.05.2020

Comunicação não violenta nos meios digitais 3 Unipampa 15.05.2020

1º Fórum de Sustentabilidade Ambiental do Pampa 8 Unipampa 05.06.2020

Webinário:  Medidas  Emergenciais  de  Proteção  às
Empresas  –  GT  –  Sustentabilidade  e  Qualidade  do
Gasto Público – CECAP/TCU

2 ISC 18.06.2020

Palestra  –  Prestação  de  Contas  –  Nova
Regulamentação da IN-TCU 84/2020 2 ISC 22.06.2020

Google Drive 8 Unipampa 23.06.2020

Total de horas de capacitação 58

Servidor Curso/Palestra/Seminário CH Instituição Período

Cândida Dutra
Garcia Cougo da

Costa

Siafi Básico 35 Enap 26.03.2020a
05.05.2020

Palestra  –  Prestação  de  Contas  –  Nova
Regulamentação da IN-TCU 84/2020 2 Instituto

Serzedello Corrêa 22.06.2020

Capacitação em Google Drive 8 Unipampa 23.06.2020

Elaboração de Relatórios de Auditoria 30 Enap 07.07.2020 a
16.08.2020

Total de horas de capacitação 75

Servidor Curso/Palestra/Seminário CH Instituição Período

Gabriela Giacomini
de Macedo Gestão de Riscos no Setor Público 20 Enap

11.12.2019 a
10.01.2020

Seminário Covid-19: O que você precisa saber 4 Unipampa 15.04.2020

Siafi Básico 35 Enap
04.05.2020 a
13.06.2020

Comunicação Não-Violenta nos Meios Digitais 3 Marshall
Rosenberg

15.05.2020
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Servidor Curso/Palestra/Seminário CH Instituição Período

Palestra  Como  Liderar  em  Tempos  de  Trabalho  a
Distância

1 Instituto
Serzedello Corrêa

26.05.2020

Palestra  –  Prestação  de  Contas  –  Nova
Regulamentação da IN-TCU 84/2020 2

Instituto
Serzedello Corrêa 22.06.2020

Capacitação em Google Drive 8 Unipampa 23.06.2020

5  Medidas  indispensáveis  para  o  controle  e  a
auditoria governamental no contexto da pandemia e
pós-pandemia

1,5 Esafi 25.06.2020

Metodologia de contabilização de benefícios 4 CGU 25.06.2020

Noções básicas do trabalho remoto 10 Enap 25.06.2020

IA-CM: Modelo de Capacidade de Auditoria Interna 16 CGU 29.06.2020a
02.07.2020

Total de horas de capacitação: 104,5

Servidor Curso/Palestra/Seminário CH Instituição Período

Ivani Soares

Gestão de Riscos no Serviço Público 20 Enap 07.01.2020 a
06.02.2020

Acesso à Informação 20 Enap 09.01.2020 a
08.02.2020

Criatividade e Novas Tecnologias no Serviço Público 10 Enap 27.01.2020 a
26.02.2020

Siafi Básico 35 Enap 20.03.2020 a
29.04.2020

Inteligência Emocional 10 Conquer Abril 2020

Comunicação Não-Violenta nos Meios Digitais 3
Marshall

Rosenberg
15.05.2020

Capacitação em Google Drive 8 Unipampa 09.06.2020

Total de horas de capacitação 106

Total geral de horas de capacitação 423,50

Fonte: Compilado pela AUDIN a partir dos certificados emitidos.

5. CAPACITAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020

A partir do planejamento de atividades para o segundo semestre de 2020, verificou-se,

junto à equipe, as áreas nas quais se necessita adquirir novos conhecimentos e/ou atualizar os

conhecimentos  já  adquiridos  para  definir  as  capacitações  estratégicas  no  período  de  julho  a

dezembro.
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No  Quadro  03,  estão  relacionadas  áreas  e  focos  das  capacitações  estratégicas  para  a

equipe de auditoria e a relação com as ações previstas para 2020/2º semestre, além da meta de

servidores a serem capacitados.

Quadro 03: Capacitações estratégicas para 2020/2º semestre
Área Foco Ação planejada 2020/2 Meta

Auditoria Estratégias  para  auditoria  interna
adicionar valor.

Todas 5 servidores

Auditoria
52º  FONAITec  (Capacitação  Técnica  dos
Integrantes  das  Auditorias  Internas  do
Ministério da Educação).

Todas 5 servidores

Auditoria Melhoria de processos internos. Todas 5 servidores

Execução
orçamentária Termo de Execução Descentralizada (TED).

Acompanhamento  da  execução
de  recursos  descentralizados  à
Unipampa

2 servidores

Gestão de riscos Compras/contratações  relacionadas  ou
impactadas pela pandemia. Consultoria 2 servidores

Gestão de riscos Ensino remoto emergencial. Consultoria 2 servidores
Gestão de riscos Integridade pública. Consultoria 2 servidores

Gestão de riscos Protocolos  de  retorno  às  atividades
presenciais. Consultoria 2 servidores

Gestão e Melhoria
da Qualidade

Elaboração  do  Programa  de  Gestão  e
Melhoria da Qualidade (PGMQ).

Elaboração, revisão e atualização
de documentos internos 2 servidores

Tecnologia Novas tecnologias no serviço público. Todas 5 servidores

Transparência
Transparência das informações referentes
à  aplicação  de  recursos  no
combate/enfrentamento à pandemia.

Consultoria 2 servidores

Fonte: Elaborado pela AUDIN.

Em observância às  áreas  e aos  focos  constantes  no Quadro 03,  serão escolhidos,  para

execução  em  2020/2,  cursos  cujos  conteúdos  atendam  às  necessidades  de  capacitações

estratégicas da equipe da AUDIN. Também poderão ser realizados cursos com vistas a atender

necessidades posteriores à elaboração do presente Plano de Capacitação, por exemplo, no caso de

a AUDIN ser demandada a realizar auditorias especiais e consultorias em assuntos que a equipe

necessite adquirir ou atualizar conhecimentos.

Ressalta-se que, além de ações de capacitação gratuitas,  poderão ser realizados cursos

pagos, para os quais serão utilizados os recursos orçamentários da UGR da AUDIN.
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