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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 006/2021-CONSAD, de 29 de julho de 2021. 

 
 
Aprova normas de organização da Auditoria Interna da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte. 

 

O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE faz saber que o Conselho 
de Administração – CONSAD, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 19, inciso XI, do Estatuto da 
UFRN, 

CONSIDERANDO o disposto no Relatório CGU nº 201305993 no tocante à elaboração de 
normativos regulamentares das funções e prerrogativas da Auditoria Interna da UFRN, em consonância 
com o Acórdão 577/2010-TCU-Plenário; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de aderência do Regimento Interno da Reitoria aos requisitos e 

critérios estabelecidos no Decreto 3.591/2000 e nos normativos do Institute of Internal Auditors (IIA), no 
tocante à institucionalização do funcionamento da unidade de auditoria, citado no Acórdão 3466/2014-
TCU-Plenário; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer um conjunto de regras sobre o funcionamento da 

Auditoria Interna da UFRN, de acordo com os princípios, as diretrizes e os requisitos fundamentais para a 
prática profissional da atividade de auditoria interna governamental constante na Instrução Normativa 
CGU n.º 03, de 9 de julho de 2017;  

 
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a qualidade e o aperfeiçoamento contínuo das 

atividades de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, conforme Instrução 
normativa nº 08, de 06 de dezembro de 2017, do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da 
União; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a conformidade com a Instrução Normativa CGU nº 

13, de 6 de maio de 2020, que aprova os requisitos mínimos a serem observados nos estatutos das 
Unidades de Auditoria Interna Governamental (UAIG) do Poder Executivo Federal; 
 

CONSIDERANDO a necessidade de aprimorar a gestão da Auditoria Interna da UFRN, conforme 
previsto no Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM); 

 
CONSIDERANDO o disposto no art. 18 do Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, que 

dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional; 
 

CONSIDERANDO a determinação do Conselho Universitário disposta no parágrafo único do art. 
216, do Regimento Interno da Reitoria, incluído pela Resolução 021/2021-CONSUNI, para que o CONSAD 
aprove Resolução dispondo sobre normas internas de organização da Auditoria Interna; e 

 
CONSIDERANDO o que consta no processo nº 23077.067861/2020-31. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.203-2017?OpenDocument


RESOLVE: 
 
Art. 1º  Aprovar as normas de organização da Auditoria Interna da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. 
 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Seção I 

Da definição 

 
Art. 2º  A unidade de Auditoria Interna - AUDIN é o órgão técnico de avaliação das operações e 

dos controles internos e de consultoria à alta administração e aos demais gestores da Universidade, que 
desempenha suas funções de modo independente e objetivo com o propósito de proteger e agregar valor 
à Universidade. 

Seção II 

Da vinculação 

 
Art. 3º  A Auditoria Interna é vinculada administrativamente ao Reitor e funcionalmente ao 

Conselho de Administração – CONSAD, cabendo ao Auditor-Geral esse duplo reporte, vedada sua 
delegação.  

 
Art. 4º  A AUDIN deverá observar à orientação normativa e supervisão técnica do Órgão Central 

do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, nos termos do art. 15 do Decreto nº 3.591, 
de 6 de setembro de 2000. 

Seção III 

Da missão 

 
Art. 5º  A missão da Auditoria Interna consiste em apoiar as atividades acadêmicas e 

administrativas da Universidade a partir da aplicação de abordagem sistemática e disciplinada para avaliar 
e melhorar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos, 
de forma ética e independente, auxiliando no alcance dos objetivos institucionais. 

 
Seção IV 

Dos objetivos 

 

Art. 6º  São objetivos da Auditoria Interna: 
 
I - verificar a legalidade dos atos dos gestores;  
 
II - avaliar o cumprimento de metas e de resultados quanto à economicidade, à eficácia e à 

eficiência da gestão;   
 
III - contribuir para melhoria dos mecanismos de governança, de gerenciamento de riscos e de 

controles interno no âmbito da UFRN; e 



IV - adicionar valor à Universidade, especialmente: 
 
a) apoiando o órgão de controle externo, possibilitando segurança quanto à confiabilidade da 

prestação de contas; 
 

b) avaliando à eficácia dos processos de governança organizacional; 
 

c) contemplando a avaliação da gestão de tecnologia e segurança da informação; e 
 

e) envolvendo outras ações definidas pelo Comitê de Governança, Riscos e Controle. 
 

CAPÍTULO II 

DAS COMPETÊNCIAS DA AUDITORIA INTERNA 

 
Art. 7º  Compete à Auditoria Interna: 
 
I - apoiar a governança na estruturação e efetivo funcionamento da primeira e segunda linhas de 

defesa, por meio da prestação de serviços de consultoria e de avaliação dos processos de governança, de 
gerenciamento de riscos e de controles internos administrativos; 

 
II - verificar se os controles internos, a gestão de riscos e a governança da UFRN estão 

funcionando de forma a garantir que os riscos são identificados e administrados; 
 
III - avaliar a regularidade das contas, a eficiência e a eficácia na aplicação dos recursos 

disponíveis, observados os princípios da legalidade, legitimidade e economicidade; 
 
IV - assessorar o Reitor e os demais gestores da UFRN quanto à utilização adequada de recursos 

e bens disponíveis e à melhoria dos processos de trabalho; 
 
V - propor medidas visando à racionalização progressiva dos procedimentos administrativos, 

contábeis, orçamentários, financeiros e patrimoniais da UFRN; 
 
VI - avaliar se a qualidade e melhoria contínua são promovidas no âmbito dos processos de 

controle da organização e os seus problemas de conformidade legal são reconhecidos e tratados; 
 
VII - prestar consultoria à alta administração e aos demais gestores, com a finalidade de evitar o 

cometimento de equívocos, desperdícios, abusos, práticas antieconômicas e fraudes; 
 
VIII - emitir orientações à alta administração e aos demais gestores de natureza administrativa, 

contábil e operacional quanto à aplicação das leis, normas e deliberações dos órgãos de controle interno 
e externo; 

 
IX - acompanhar a implementação das recomendações exaradas pelos órgãos de controle interno 

e externo; 
 
X - informar sobre eventuais situações de conflito de interesses, com base na legislação vigente, 

que possam comprometer os trabalhos de auditoria; 
 



XI - avaliar objetivamente as evidências levantadas, com vistas a fornecer opiniões ou conclusões 
isentas na execução de suas atividades; 

 
XII - buscar identificar potenciais riscos de fraude e realizar o adequado e tempestivo 

encaminhamento das informações às instâncias competentes, quando houver indícios suficientes de 
fraudes ou de ilegalidades; 

 
XIII - implementar o Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade - PGMQ, o qual deve prever 

avaliações internas e externas, orientadas para a avaliação da qualidade e a identificação de 
oportunidades de melhoria das atividades da Auditoria Interna da UFRN; 

 
XIV - elaborar o Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT, de forma a identificar, de maneira 

técnica, os trabalhos a serem realizados prioritariamente no exercício seguinte ao de sua elaboração, 
considerando as estratégias, os objetivos, as prioridades, as metas da Universidade, os riscos a que os 
seus processos estejam sujeitos e as expectativas da alta administração; 

 
XV - elaborar o Relatório Anual de Auditoria Interna – RAINT, de forma a apresentar os resultados 

dos trabalhos de auditoria interna e os trabalhos técnicos realizados no exercício anterior, assim como 
outras informações definidas em normas aplicáveis à atividade de auditoria interna;  

 
XVI - monitorar as suas recomendações e dos demais Órgãos de Controle; e 
 
XVII - realizar outras atividades definidas no Estatuto e Regimento Geral da UFRN, em Resoluções 

do Conselho Universitário – CONSUNI, do Conselho de Administração - CONSAD, do Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão - CONSEPE ou demandadas pela Administração Superior da UFRN, segundo suas 
competências estatutárias e legais. 
 

Art. 8º  A AUDIN executará suas atividades observando as diretrizes da UFRN, do Órgão Central 
do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, do Tribunal de Contas da União (TCU) e, no 
que couber, das boas práticas internacionais. 

 
Art. 9º  Os trabalhos de avaliação e de consultoria na UFRN observarão o planejamento baseado 

em riscos, com a finalidade de assegurar o cumprimento da missão da unidade de Auditoria Interna. 
 
Art. 10.  Não são atividades atribuíveis à Auditoria Interna, sem prejuízo de outras que ofereçam 

riscos à sua independência e objetividade: 
 
I - estabelecer disposição ao risco ou risco aceitável; 
 
II - tomar decisões sobre as respostas aos riscos;  
 
III - implantar as respostas aos riscos em nome da administração;  
 
IV - responsabilizar-se pelo gerenciamento de riscos; 
 
V - realizar consultoria de natureza jurídica; e 
 
VI - assumir qualquer responsabilidade relacionada à gestão da Universidade.  

 



CAPÍTULO III 

DO QUADRO DE PESSOAL  

 
Art. 11.  Integram o quadro de pessoal de auditoria interna: 
 
I - auditor-geral; 
 
II - auditor-geral adjunto; 

 
III - equipe técnica de auditoria; e 
 
IV - apoio administrativo. 
 
Art. 12.  São atribuições do auditor-geral: 
 
I - acompanhar, orientar e supervisionar as atividades da Auditoria no âmbito da UFRN; 

 
II - determinar o universo e a extensão dos trabalhos, definindo o alcance dos procedimentos a 

serem utilizados e estabelecendo as técnicas apropriadas; 
 
III - apresentar ao Comitê de Governança, Riscos e Controles os casos em que se identificar a 

existência de níveis de risco que podem ser inaceitáveis para a instituição; 
 
IV - opinar sobre a adequação da governança, gestão de riscos e controles internos da UFRN; 
 
V - apresentar ao Reitor relatórios parciais e/ou globais de atividades e auditagens; 
 
VI - apresentar sugestões e colaborar na sistematização, padronização e simplificação de normas 

e procedimentos operacionais da UFRN; 
 
VII - propor ao Reitor e aos demais dirigentes universitários ações necessárias para assegurar o 

cumprimento da legislação pertinente, normas e instrumentos vigentes, além de recomendações da 
auditoria interna e demais órgãos de controle; 

 
VIII - desenvolver ações para a melhoria da auditoria interna na UFRN; 
 
IX - avaliar a contribuição dos trabalhos de consultoria para a melhoria dos processos de 

governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos; 
 
X - elaborar o plano e o relatório anual de atividades da Auditoria Interna e dar conhecimento ao 

Conselho de Administração; 
 

XI - estabelecer e revisar periodicamente o plano de auditoria interna baseado em riscos; 
 
XII - informar sobre a suficiência dos recursos financeiros, materiais e de pessoal destinados à 

unidade de Auditoria Interna ao Conselho de Administração e à alta administração; 
 



XIII - monitorar a execução do plano anual de auditoria interna e comunicar periodicamente ao 
Conselho de Administração sobre o andamento dos trabalhos e as possíveis intercorrências ou situações 
relevantes ocorridas que possam impactar o resultado do trabalho; 

 
XIV - reportar ao Conselho de Administração interferências, de fato ou veladas, na determinação 

do escopo da Auditoria Interna, na execução do trabalho ou na comunicação dos resultados obtidos; 
 
XV - informar sobre eventuais situações de conflito de interesses, com base na legislação vigente, 

que possam comprometer os trabalhos de auditoria; e 
 
XVI - tratar de outros assuntos de interesse da Auditoria Interna. 
 
Parágrafo único. O auditor-geral adjunto auxiliará o auditor geral no desempenho de suas 

atribuições e o substituirá nos casos de afastamento legal. 
 
Art. 13.  A equipe técnica de auditoria é formada pelos profissionais que atuam diretamente na 

execução dos trabalhos de avaliação, de monitoramento e de consultoria. 
 

Art. 14. A cada trabalho de auditoria interna, o auditor-geral constituirá equipe técnica, 
indicando o coordenador da equipe. 
 

Art. 15.  São atribuições da equipe técnica de auditoria: 
 

I - executar o trabalho de acordo com as normas e práticas de auditoria aplicáveis; 
 
II - executar as atividades de acordo com o planejamento realizado; 
 
III - coletar e analisar informações relevantes e precisas por meio de procedimentos e técnicas 

de auditoria apropriados; 
 
IV - assegurar a suficiência e a adequação das evidências de auditoria para apoiar achados, 

recomendações e conclusões da auditoria; 
 
V - registrar as atividades realizadas em papéis de trabalho; 
 
VI - auxiliar o coordenador da equipe na elaboração do planejamento do trabalho de auditoria; 
 
VII - observar as orientações do coordenador da equipe; 
 
VIII - comunicar, em tempo hábil, quaisquer achados críticos ou potencialmente significativos ao 

coordenador da equipe ou, ainda, ao auditor-geral; 
 
IX - elaborar documentos de comunicação com as unidades auditadas e submetê-los à avaliação 

do coordenador de equipe; 
 

X - comunicar de imediato ao coordenador da equipe quando houver limitação do trabalho, e 
 
XI - desempenhar outras atividades inerentes às suas funções, ainda que não especificadas, e 

desde que determinadas pelo auditor-geral. 



 
Art. 16.  São atribuições do coordenador de equipe: 
 
I - elaborar o programa de auditoria e as matrizes de planejamento e de procedimentos e, quando 

necessário, apresentar sugestões de alteração do planejamento ao auditor-geral; 
 
II - liderar a execução dos trabalhos, de forma a garantir o cumprimento do planejamento; 
 
III - acompanhar os integrantes da equipe de auditoria na aplicação de testes que demandem 

interação com os gestores ou servidores das unidades auditadas, tais como entrevistas ou aplicações de 
questionários; 

 
IV - solicitar a intervenção do auditor-geral sempre que seja necessária para assegurar o 

cumprimento das normas, das orientações, a segurança da equipe e a solução de eventuais conflitos; 
 
V - manter interlocução com as unidades auditadas e atender aos seus servidores e dirigentes, 

sobretudo para esclarecer o conteúdo de documentos emitidos durante o trabalho de auditoria; e 
 
VI - emitir documento de comunicação dos resultados dos trabalhos a ser submetido à apreciação 

do auditor-geral. 
 

Art. 17.  São atividades de apoio administrativo: 
 
I - redigir comunicações oficiais; 
 
II - inserir e acompanhar documentos oficiais, relatórios, solicitações de auditoria, ordens de 

serviço, notas técnicas, requisições, chamados e outras informações no Sistema Integrado de Patrimônio, 
Administração e Contratos (SIPAC); 

 
III - registrar e controlar o protocolo, a tramitação interna, o cadastro, a distribuição e a expedição 

de processos e documentos; 
 
IV - organizar e manter arquivos da secretaria;  
 
V - gerenciar e publicar informações no site oficial da unidade de auditoria interna; 
 
VII - realizar serviços de atendimento;  
 
VIII - gerenciar os materiais de consumo e equipamentos; 
 
IX - controlar e atestar a prestação de serviços; e 
 
X - desempenhar outras atividades inerentes às suas funções associadas ao ambiente 

organizacional, ainda que não especificadas neste artigo e desde que determinadas por autoridade 
competente. 

 
 
 
 



 
CAPÍTULO IV 

DA DESIGNAÇÃO E EXONERAÇÃO DO AUDITOR-GERAL 

 
Art. 18.  Compete ao Reitor a indicação e nomeação do auditor-geral, observando-se os seguintes 

critérios: 
 
I - a escolha do auditor-geral recairá dentre servidores efetivos da Universidade, portadores de 

diploma de graduação em áreas de Ciências Contábeis, Economia, Administração ou Direito e pós-
graduação em áreas correlatas que atendam aos requisitos definidos pela legislação aplicável; 

 
II - comprovação de experiência de, no mínimo, dois anos em atividades de auditoria, 

preferencialmente governamental; 
 
III - comprovação de carga horária de, no mínimo, quarenta horas em atualização técnica nas 

áreas de auditoria interna ou auditoria governamental nos últimos três anos que antecederem à escolha. 
 

IV - aprovação pelo Conselho de Administração - CONSAD; e 
 
V - submissão à apreciação da Controladoria-Geral da União (CGU), após aprovação pelo 

Conselho de Administração (CONSAD), nos termos da Portaria CGU nº 2.737, de 20 de dezembro de 2017, 
e o do artigo 15, § 5º, do Decreto 3.591, de 06 de setembro de 2000. 
 

§1º  A permanência no cargo de titular da AUDIN é limitada a 3 (três) anos consecutivos, podendo 
ser prorrogada, uma única vez, por igual período. 

 
§  2º  O titular destituído, inclusive a pedido, só poderá voltar a ocupar a mesma função, após o 

interstício de 3 (três) anos.  
 

Art. 19.  A proposta de exoneração do titular da unidade de auditoria interna deverá ser motivada 
com justificativa encaminhada previamente à aprovação da CGU. 

 
Art. 20.  Cabe ao Reitor indicar e nomear o auditor-geral adjunto, dentre servidores efetivos da 

Universidade, portadores de diploma de graduação em áreas de Ciências Contábeis, Economia, 
Administração ou Direito e pós-graduação em áreas correlatas. 
 

 
CAPÍTULO V 

DOS PRÍNCIPIOS E REQUISITOS ÉTICOS 

 
Art. 21.  A prática profissional da atividade de auditoria interna governamental será está pautada 

pelos seguintes princípios: 
 
I - integridade: servir ao interesse público e honrar a confiança pública, executando seus trabalhos 

com honestidade, diligência e responsabilidade, contribuindo para o alcance dos objetivos da UFRN; 
II - proficiência: possuir e manter o conhecimento, as habilidades e outras competências 

necessárias ao desempenho de suas responsabilidades individuais; 



III - zelo profissional: deter as habilidades necessárias e adotar o cuidado esperado de um 
profissional prudente e competente, manter postura de ceticismo profissional, agir com atenção, 
demonstrar diligência e responsabilidade no desempenho das tarefas atribuídas, de modo a reduzir ao 
mínimo a possibilidade de erros, e buscar atuar de maneira precipuamente preventiva; 

 
IV - autonomia técnica: desenvolver seus trabalhos de maneira imparcial e livre de interferências 

na determinação do escopo, na execução dos procedimentos, no julgamento profissional, que deve estar 
respaldado por critérios e evidências adequados e suficientes; 

 
V - objetividade: adotar atitude imparcial e isenta assim como evitar qualquer conflito de 

interesses;  
 
VI - sigilo profissional: manter sigilo e agir com cuidado em relação a dados e informações obtidos 

em decorrência do exercício de suas funções; 
 
VII - qualidade e melhoria contínua: promover uma cultura que resulta em comportamentos, 

atitudes e processos que proporcionam a entrega de produtos de alto valor agregado, atendendo às 
expectativas das partes interessadas; 

 
VIII - comunicação eficaz: comunicar de forma clara, completa, concisa, construtiva, objetiva, 

precisa e tempestiva; e 
 
IX - trabalho em equipe: desenvolver os trabalhos de forma colaborativa, visando o crescimento 

individual e coletivo, e buscando a unidade e uniformidade dos documentos emitidos. 
 

 
CAPÍTULO VI 

DO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS  

 
Art. 22.  O planejamento, a execução e a divulgação dos resultados das atividades de auditoria 

interna são realizados por meio dos seguintes documentos: 
 

I - Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT; 
 
II - Solicitações de Auditoria - SAs; e 
 
III - Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT. 

 

Seção I 

Do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 

 
Art. 23. O Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT é o instrumento que contempla o 

planejamento dos trabalhos prioritários a serem realizados no período de um ano, sendo elaborado em 
conformidade com as diretrizes emanadas da Controladoria-Geral da União, que constarão no Manual de 
Procedimentos da Auditoria Interna. 
 



Art. 24.  Na elaboração do PAINT, a Auditoria Interna deverá considerar o planejamento 
estratégico da UFRN, as expectativas da alta administração e demais partes interessadas, os riscos 
significativos aos quais a Universidade está exposta e seu processo de governança, de gerenciamento de 
riscos e de controles internos. 
 

§ 1º  Os trabalhos de avaliação e consultoria constarão no PAINT, e terão início com a emissão 
de Ordem de Serviço - OS pelo auditor-geral, o qual designará o coordenador da equipe e seus membros. 

 
§ 2º  Apenas serão executados trabalhos de auditoria sem previsão no PAINT quando demandado 

pelo  Comitê de Governança, Riscos e Controles – CGRC, pelo Conselho de Administração - CONSAD ou 
pelo Reitor, mediante justificativa. 
 

Art. 25.  Após a aprovação do PAINT pelo CONSAD, a Auditoria Interna o encaminhará à CGU, 
obedecendo prazo definido em normativo específico, para fins de supervisão técnica, que poderá propor 
a inclusão ou exclusão de trabalhos específicos.  

 
Parágrafo único.  A ausência de manifestação formal da CGU no prazo estipulado não impede a 

adoção, por parte da Auditoria Interna, das providências necessárias à aprovação interna do PAINT.  
 

Seção II 

Das Solicitações de Auditoria 

 
Art. 26.  As demandas da AUDIN serão formalizadas por meio de Solicitações de Auditoria (SAs), 

as quais deverão ser atendidas de forma tempestiva.  
 
§ 1º  Na impossibilidade de atendimento das SAs dentro dos prazos estabelecidos, as unidades 

administrativas da Universidade deverão formalizar pedido de prorrogação mediante apresentação de 
justificativa motivada, antes do término do prazo estipulado na SA.  

 
§ 2º O não atendimento do prazo da Solicitação de Auditoria (SA), sem pedido formal de 

prorrogação, implicará em comunicação ao Conselho de Administração – CONSAD para as providências 

cabíveis por intermédio do Comitê de Governança, Riscos e Controles - CGRC. 

§ 3º A não implementação de recomendação da AUDIN importará na assunção dos riscos pelo 

gestor e a comunicação ao Conselho de Administração – CONSAD para providências cabíveis por 

intermédio do Comitê de Governança, Riscos e Controles - CGRC. 

Art. 27. O desempenho das atividades da unidade de Auditoria Interna pressupõe acesso 
tempestivo e irrestrito às dependências da UFRN, aos seus colaboradores, às informações, aos processos, 
aos bancos de dados e aos sistemas informatizados, bem como utilização de serviços de especialistas, 
quando se julgar necessário.  

 
Parágrafo único. As limitações de acesso importarão na comunicação ao CONSAD para 

providências cabíveis por intermédio do Comitê de Governança, Riscos e Controles – CGRC. 
 
  
 
 



Seção III 

Do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna 

 
Art. 28.  O Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT tem por objetivo divulgar os 

resultados sobre a execução do PAINT e a análise dos resultados dos trabalhos de auditoria, sendo 
elaborado em conformidade com as diretrizes emanadas da Controladoria-Geral da União, que constarão 
no Manual de Procedimentos da Auditoria Interna. 
 

Art. 29.  A AUDIN apresentará o resultado do RAINT ao Conselho de Administração – CONSAD, que 
encaminhará ao Comitê de Governança, Riscos e Controles para análise.  
 

Art. 30.  A AUDIN publicará o RAINT em sua página e o encaminhará à CGU, observando os prazos 
estabelecidos em normativo específico. 

 
Art. 31.  A AUDIN dará ampla publicidade aos relatórios de auditoria preservando a divulgação de 

informações sensíveis que possam expor a Universidade e suas Unidades, pessoas físicas e pessoas 
jurídicas, bem como as informações protegidas por sigilo. 

 
 

CAPÍTULO VII 

DO RELACIONAMENTO DA AUDITORIA INTERNA COM AS INSTÂNCIAS  

INTERNAS DE GOVERNANÇA  
 
 

Art. 32. A Auditoria Interna relaciona-se com as seguintes instâncias de governança da 
Universidade: 

 
I - Conselho de Administração – CONSAD;  
 
II - Comitê de Governança, Riscos e Controle - CGRC; e 
 
III - alta administração. 

 
Seção I 

Do relacionamento com o Conselho de Administração 

 
Art. 33.  Ao Conselho de Administração – CONSAD, em relacionamento com a Auditoria Interna, 

compete: 
 

I - revisar juntamente com a AUDIN estas normas internas para assegurar sua conformidade com 
o arcabouço normativo vigente; 
 

II - observar normas e orientações da CGU quanto ao perfil profissional do titular da unidade de 
auditoria interna, sua nomeação, designação, exoneração ou dispensa; 

 
III - aprovar o Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT; 



IV - apreciar o Relatório Anual de Auditoria Interna – RAINT com o apoio do Comitê de 
Governança, Riscos e Controles - CGRC; 
 

V - supervisionar a unidade de Auditoria Interna;  
 
VI - avaliar anualmente o desempenho do auditor-geral com o auxílio do CGRC;  
 
VII - revisar sempre que entender necessário o Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT; e 
 
VIII - opinar sobre o desempenho da função de auditoria interna com base nos resultados do 

Programa de Gestão de Melhoria da Qualidade - PGMQ da atividade de auditoria interna com o apoio do 
Comitê de Governança, Riscos e Controles - CGRC. 
 

Seção II 

Do relacionamento com o Comitê de Governança, Riscos e Controle 

 
Art. 34. O Comitê de Governança, Riscos e Controle será apoiado pela unidade de Auditoria 

Interna, a qual prestará serviços de consultoria visando o aprimoramento da governança, do 
gerenciamento de riscos e dos controles da gestão. 

 
Parágrafo Único. Os serviços de consultoria a que se refere o caput consiste na avaliação objetiva 

quanto à eficácia do gerenciamento de riscos, orientação quanto às suas etapas, disponibilização de 
ferramentas e técnicas na análise de riscos e controles e proposição de recomendações quando 
necessário. 
 

Art. 35.  O relacionamento do Comitê de Governança, Riscos e Controle com a Auditoria Interna 
compreenderá, também, as seguintes atividades: 

 
I - participar da elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT, informando anualmente 

à auditoria interna: 
 
a)  os objetivos estratégicos e prioridades organizacionais; 
 
b) riscos críticos organizacionais; e 
 
c) processos e atividades relevantes organizacionais. 

 
II - discutir formalmente os resultados dos principais trabalhos de auditoria interna.  

 

 

Seção III 

Do relacionamento com a alta administração 

 
Art. 36.  A alta administração compreende gestores da administração central da UFRN (Reitor, 

Vice-Reitor, Pró-reitores, Superintendentes e Secretários) com atribuições para estabelecer as políticas, 
os objetivos e conduzir a implementação da estratégia da organização para o cumprimento da sua missão. 



 
 Art. 37. Compete aos integrantes da alta administração em relacionamento com a Auditoria 
Interna: 
 

I - prover recursos humanos, serviços e materiais para garantir a autonomia funcional necessária 
ao cumprimento da missão da auditoria interna;  

 
II - promover capacitação por intermédio da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas – DDP da 

Pró-reitoria de Gestão de Pessoas; e 
 
III - zelar pela adequada implementação das recomendações emitidas pela auditoria interna, 

aceitando formalmente o risco associado à decisão de não adotar alguma recomendação. 
 
 

CAPÍTULO VIII 

DO PROGRAMA DE GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE 

 

Seção I 

Dos objetivos do Programa  

 
Art. 38.  O Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade - PGMQ objetiva estabelecer atividades 

de caráter permanente destinadas a avaliar a qualidade, produzir informações gerenciais e promover a 
melhoria contínua da atividade de auditoria interna governamental. 

 
Art. 39.  O PGMQ deve ser aplicado tanto no nível de trabalhos individuais de auditoria quanto 

no nível mais amplo da atividade de auditoria interna governamental. 
 

Seção II 

Das avaliações de qualidade 

 
Art. 40.  As avaliações de qualidade devem incluir todas as fases da atividade de auditoria interna, 

tais como, processos de planejamento, de execução dos trabalhos, de comunicação dos resultados e de 
monitoramento, de forma a aferir: 
 

I - o alcance do propósito da atividade de auditoria interna; 
 
II - a conformidade dos trabalhos com as disposições da IN SFC/CGU nº 3, 

de 9 de junho de 2017; com as disposições IN SFC/CGU nº 8, de 6 de dezembro de 2017; e com as 
normas e procedimentos de auditoria estabelecidos pela Auditoria Interna da UFRN; e 

 
III - a conduta ética e profissional dos auditores.   

 
Art. 41.  O PGMQ será implementado por meio de avaliações internas e externas de qualidade, 

assim consideradas: 
 



I - avaliações internas por meio de monitoramento contínuo e avaliações periódicas; e 
II - avaliações externas. 

 
Art. 42.  O monitoramento contínuo contempla, entre outras, as seguintes atividades: 
 
I - planejamento e supervisão dos trabalhos de auditoria;  
 
II - revisão de documentos, de papéis de trabalho e de relatórios de auditoria;  
 
III - estabelecimento de indicadores de desempenho; 
 
IV - avaliação realizada pelos auditores após a conclusão dos trabalhos; 
  
V - feedback de gestores e de partes interessadas de forma ampla para aferir a percepção da alta 

administração sobre a agregação de valor da atividade de auditoria interna e, de forma pontual, 
considerando os trabalhos individuais de auditoria realizados; e 

 
VI - listas de verificação (checklists) para averiguar se manuais e procedimentos de auditoria estão 

sendo adequadamente observados.  
 

Art. 43.  As avaliações periódicas serão realizadas de forma sistemática, abrangente e 
permanente com base em roteiros de verificação previamente estabelecidos para avaliar a qualidade, a 
adequação e a suficiência: 

 
I - do processo de planejamento; 
 
II - das evidências e dos papéis de trabalho produzidos ou coletados pelos auditores; 
 
III - das conclusões alcançadas;  
 
IV - da comunicação dos resultados; 
 
V - do processo de supervisão; e  
 
VI - do processo de monitoramento das recomendações emitidas em trabalhos individuais de 

auditoria.  
 
Art. 44.  As atividades relativas às avaliações internas de qualidade poderão ser realizadas por 

meio de amostragem. 
 
Art. 45.  As avaliações externas serão realizadas, no mínimo, a cada 5 anos, com o objetivo de 

obter opinião independente sobre o conjunto geral dos trabalhos de auditoria realizados e sua 
conformidade com princípios e normas aplicáveis.  

 
§ 1º  As avaliações externas serão conduzidas por profissional ou organização qualificado e 

independente, externo à estrutura da UFRN, ou por meio de autoavaliação com posterior validação 
externa independente. 

 



§ 2º  As avaliações externas de qualidade serão realizadas com base no Modelo de Capacidade 
de Auditoria Interna (IA-CM), do Instituto dos Auditores Internos (IIA), nos termos da Portaria CGU nº 777, 
de 18 de fevereiro de 2019. 

 
§ 3º  O Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM) também poderá ser utilizado, de 

forma suplementar, no contexto das avaliações internas periódicas. 
 

 
Seção III 

Da Coordenação do programa 

 
Art. 46. O auditor-geral designará grupo de trabalho para coordenar as atividades do PGMQ com 

as seguintes atribuições: 
 

I - estabelecer e monitorar os indicadores de desempenho da atividade de auditoria interna; 
 
II - estabelecer o conteúdo e a forma de obtenção dos feedbacks de gestores e de auditores; 
 
III - definir os roteiros, a periodicidade, a metodologia e a forma de reporte das avaliações 

internas de qualidade; 
 
IV - promover a consolidação e a divulgação dos resultados das avaliações realizadas no âmbito 

do PGMQ; 
 
V - propor outros procedimentos de asseguração e de melhoria da qualidade; e 
 
VI - acompanhar a avaliação externa. 

 
Seção IV 

Dos resultados do programa 

 

Art. 47.  Os resultados do PGMQ devem ser reportados anualmente ao Conselho de 
Administração – CONSAD, que encaminhará ao Comitê de Governança, Riscos e Controles para análise, 
contemplando, no mínimo, as seguintes informações: 

 

I - o escopo, a frequência e os resultados das avaliações internas e externas realizadas;  
 
II - o nível de capacidade da unidade, conforme Modelo IA-CM;  
 
III - as oportunidades de melhoria identificadas;  
 
IV - as fragilidades com potencial de comprometer a qualidade da atividade de auditoria interna;  
 
V - os planos de ação corretiva, se for o caso; e 
 
VI - o andamento das ações para melhoria da atividade de auditoria interna. 
 



 Art. 48.  Os resultados do PGMQ serão utilizados como base para os processos de capacitação de 
auditores e de melhoria contínua da atividade de auditoria interna com previsão no Plano Anual de Auditoria 
Interna - PAINT. 

 
CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 49.  A Auditoria Interna da UFRN somente deve declarar conformidade com os preceitos da 
IN SFC/CGU nº 3, de 9 de junho de 2017, e com normas internacionais que regulamentam a prática 
profissional de auditoria interna quando os resultados do PGMQ sustentarem essa afirmação. 
 

Art. 50.  Os casos de não conformidade com a IN SFC/CGU nº 3, de 9 de junho de 2017, que 
impactem o escopo geral ou a operação da atividade de auditoria interna devem ser comunicados pelo 
auditor-geral ao CONSAD e à Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União. 

 
Parágrafo único.  O CONSAD remeterá os casos de não conformidade a que se refere o caput ao 

Comitê de Governança, Riscos e Controle -CGRC para providências cabíveis. 
 

Art. 51.  Fica determinado à AUDIN elaborar o Manual de Auditoria Interna e submetê-lo à 
apreciação do CONSAD com o apoio técnico do Comitê de Governança, Riscos e Controles - CGRC. 

 
Art. 52.  Os casos omissos nesta Resolução serão submetidos à apreciação do CONSAD. 

 
Art. 53.  Revogam-se as Resoluções nº 085/2019-CONSAD, de 19 de setembro de 2019; nº 

099/2019-CONSAD, de 28 de novembro de 2019; e nº 109/2019-CONSAD, de 19 de dezembro de 2019. 
 
Art. 54.  Esta Resolução entra em vigor em 1 de setembro de 2021. 

 
 

Natal, 29 de julho de 2021. 
 

 
HENIO FERREIRA DE MIRANDA 

Vice-Reitor 
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