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1. INTRODUÇÃO 

 

O Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2020 (PAINT/2020) foi 

elaborado em conformidade com a Instrução Normativa CGU/SFC nº 9, de 9 de outubro de 

2018, que dispõe sobre o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) e sobre o Relatório 

Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) das unidades de Auditoria Interna 

Governamental do Poder Executivo Federal. 

O objetivo deste PAINT é definir os trabalhos prioritários a serem realizados no 

exercício de 2020, por meio de procedimentos ordenados e sistemáticos. 

Para sua elaboração, utilizou-se a metodologia de Auditoria Baseada em Riscos 

desenvolvida pela Universidade Federal do ABC, devidamente adaptada aos cenários atuais 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e da Auditoria Interna, onde foram 

analisadas as unidades que compõem a gestão tática da Universidade. 

Assim, o PAINT/2020 encontra-se estruturado em cinco capítulos. Após a 

introdução, tem-se o segundo capítulo que descreve em linhas gerais a UFRN. O terceiro 

aborda o perfil da unidade de Auditoria Interna. Por sua vez, o quarto capítulo trata da escolha 

dos trabalhos para o exercício de 2020. E, por fim, no quinto e último capítulo, são 

apresentadas as considerações finais seguidas do apêndice que contém a metodologia de 

auditoria baseada em riscos. 
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2. A INSTITUIÇÃO 

 

Com mais de 60 anos de história, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte1 é 

uma instituição de caráter público, organizada sob a forma de autarquia em regime especial, 

vinculada ao Ministério da Educação (MEC), com sede e foro na cidade do Natal, capital do 

Estado do Rio Grande do Norte. Possui autonomias didático-científica, administrativa, de 

gestão financeira e patrimonial garantidas pela Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988.  

Considerando não só o princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão, como também a estrutura organizacional da Universidade, a UFRN rege-

se pelos instrumentos normativos, conforme delineado na figura 1. 

 

Figura 1 - Instrumentos normativos da UFRN 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

2.1 Estrutura acadêmica 

 

Presente em todas as regiões do Estado do Rio Grande do Norte, a UFRN atua por 

intermédio de cinco campi, dos quais um está localizado em Natal e quatro no interior do 

Estado, e de 15 polos voltados para o apoio ao ensino presencial. A instituição oferta 

educação presencial e à distância mediante cursos de graduação, de pós-graduação, de 

                                                 
1 A UFRN foi criada pela Lei Estadual nº 2.307, de 25 de junho de 1958. Federalizada pela Lei nº 3.849, de 18 

de dezembro de 1960, com plano de reestruturação aprovado pelo Decreto nº 62.091, de 09 de janeiro de 1968 e 

modificado pelo Decreto nº 74.211, de 24 de junho de 1974. 
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profissionalização técnica de nível médio e de educação infantil, conforme pode ser 

observado na figura 2.  

Figura 2 - Mapa de Atuação da UFRN 

 
Fonte: Relatório de Gestão 2018 - UFRN. 

 

Por sua vez, as figuras 3 e 4 apresentam o organograma e a relação da estrutura 

organizacional da UFRN, compreendendo seus conselhos superiores, reitoria, pró-reitorias, 

secretarias, centros acadêmicos, unidades acadêmicas especializadas, unidades suplementares, 

superintendências e núcleos interdisciplinares de estudos.  
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Figura 3 - Organograma da UFRN 

 
Fonte: Página da UFRN2  

 

Figura 4 - Relação da Estrutura Organizacional da UFRN 

 
Fonte: Página da UFRN3  

 

De acordo com o estatuto da UFRN, os objetivos da instituição consistem em: 

 

                                                 
2 Disponível em: < https://www.ufrn.br/resources/documentos/organograma-geral-UFRN.pdf>. Acesso em 08/10/2019. 
3 Idem. 

https://www.ufrn.br/resources/documentos/organograma-geral-UFRN.pdf
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Figura 5 - Objetivos da UFRN 

Fonte: Estatuto da UFRN (adaptado)4. 

 

2.2 Planejamento estratégico, expectativas da alta administração e riscos significativos 

 

Os atuais Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), bem como o Plano de 

Gestão (PG), nos quais a Universidade projeta suas ações institucionais, encerram suas 

vigências ao final de 2019. 

Nesse cenário, em que os planos que entrarão em vigor a partir de 2020 ainda estão 

em fase de elaboração, destaca-se como expectativa da instituição a passagem retirada do 

Relatório de Gestão 2018, onde a UFRN enfatiza “que diante do atual cenário econômico do 

país, a UFRN não tem perspectiva de expansão para os próximos anos, mas de consolidação 

de suas ações em busca da melhoria da qualidade acadêmica”. (UFRN. RELATÓRIO DE 

GESTÃO, 2018, p. 121). 

Apesar disso, as atuais discussões sobre a elaboração dos novos planos que entrarão 

em vigor a partir de 2020 sinalizam o desejo da instituição em “Ser uma Universidade 

inovadora, inclusiva, socialmente referenciada, reconhecida nacional e 

internacionalmente pela sua excelência acadêmica e de gestão”, conforme Mapa 

Estratégico atualmente em discussão na UFRN (figura 6). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Disponível em: https://sigrh.ufrn.br/sigrh/public/colegiados/anexos/estatuto_ufrn_2011.pdf. Acesso em 

08/10/2019. 

Ministrar 
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conhecimento

Desenvolver e 

difundir a 

pesquisa 

científica

https://sigrh.ufrn.br/sigrh/public/colegiados/anexos/estatuto_ufrn_2011.pdf
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Figura 6 - Mapa Estratégico da UFRN - 2019-2023 

 
Fonte: Pró-reitoria de Planejamento – PROPLAN/UFRN 

 

A respeito da exposição da Universidade a riscos, identifica-se o atual contexto 

político e econômico do país que pode impactar negativamente a atividade fim da instituição, 

bem como comprometer os investimentos necessários ao desenvolvimento da produção 

técnico-científica da academia e, desse modo, afetar significativamente a UFRN no alcance de 

seus objetivos organizacionais. 

Nessa perspectiva, em que tanto o PDI5 relativo ao período de 2020 a 2029, quanto o 

PG6 para o próximo quinquênio, encontram-se em fase de elaboração, vale destacar as 

políticas e planos da Universidade (ilustradas nas figuras 7 e 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 O último PDI compreende o período de 2010 a 2019.  
6 O último PG compreende o período de 2015 a 2019.  
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Figura 7 - Políticas da UFRN 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 8 - Planos da UFRN 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Essas políticas e planos compreendem um dos principais arcabouços para o 

delineamento das estratégias a serem construídas e implementadas pela Universidade no 

contexto do PDI, bem como do PG. Assim, vale destacar a política de gestão de riscos7.  

                                                 
7 A Política de Gestão de Riscos foi instituída pela resolução 016/2017 do CONSAD.  
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Com relação à política de gestão de riscos, esta estabelece diretrizes bem como os 

objetivos para o gerenciamento de riscos na UFRN a fim de ampliar a “qualificação da gestão 

acadêmica e administrativa em todos os níveis da universidade.” (UFRN. RESOLUÇÃO Nº 

016/2017 – CONSAD)8.  

No tocante as expectativas da alta administração e demais partes interessadas, essas 

encontram-se consubstanciadas tanto no relatório de gestão de 2018 quanto na visão de futuro 

da UFRN construída para o PDI 2020-2029. No tocante ao relatório, há, expressamente, 

análise da perspectiva e expectativas para os próximos exercícios sob o prisma dos desafios e 

incertezas que a universidade poderá enfrentar.  

 

2.3 Processos de governança, gerenciamento de riscos e controles internos 

 

Conforme citado anteriormente, a projeção das ações institucionais da UFRN para os 

próximos anos estará contida de forma mais explícita no Plano de Gestão e no Plano de 

Desenvolvimento Institucional que encontram-se em fase de elaboração. Entretanto, além 

desses, a Universidade possui outros planos e políticas que funcionam como instrumentos 

balizadores de suas ações. 

Nesse contexto, cabe ressaltar também a última atualização do Regimento Interno da 

Reitoria, ocorrida em junho deste ano, que reformulou a sua estrutura administrativa. Uma 

dessas inovações merecedoras de destaque neste PAINT foi a criação da Secretaria de 

Governança Institucional (SGI). 

Conforme art. 174 do citado regimento, a SGI é o órgão responsável pela promoção 

da governança no âmbito da Universidade, visando o fortalecimento dos mecanismos de 

liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão 

da Instituição. 

Ainda de acordo com o Regimento Interno da Reitoria, compete à SGI: 

Art. 176 (...) 

I – propor plano estratégico de governança e gestão de riscos na 

Universidade; 

II – monitorar e avaliar o sistema de gestão de riscos e controles internos; 

III – avaliar e monitorar a execução das estratégias da organização, 

compreendendo objetivos, iniciativas, indicadores, resultados e metas de 

desempenho; 

IV – monitorar a implantação de políticas de melhoramento com base nos 

resultados das avaliações institucionais; 

                                                 
8 Esta política será discutida no item 2.6 Processos de gerenciamento de riscos e de controles internos da UFRN. 
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V – desenvolver ações que disseminem os princípios da boa governança no 

âmbito da Universidade; 

VI – promover a transparência e a accountability (prestação de contas e 

responsabilidade); 

VII – monitorar o cumprimento da legislação de acesso à informação; 

VIII – monitorar os procedimentos de divulgação de informações relevantes 

da instituição, compreendendo situação financeira, desempenho e 

governança; 

IX – dar suporte aos gestores da Universidade por meio de assessorias e 

orientações em assuntos de gestão de contratos, contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial quanto à conformidade com a 

legislação em vigor; 

X – monitorar o recebimento de diligências e assessorar os gestores da 

instituição na implementação de recomendações e determinações de órgãos 

de controle interno e externo; 

XI – propor normas que visem melhorar a eficácia dos processos de 

governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos; 

XII – revisar atos normativos da instituição pautando-se pelas boas práticas 

regulatórias e pela legitimidade, estabilidade e coerência do ordenamento 

jurídico; 

XIII – propor e acompanhar ações a serem desenvolvidas pela auditoria 

interna; 

XIV – acompanhar a implementação das ações propostas pela política de 

governança da instituição e pelo Comitê de Governança; 

XV – propor e monitorar mecanismos de governança de pessoal e de agentes 

públicos, compreendendo avaliação de desempenho, capacitação e 

integridade, e de estudantes; 

XVI – acompanhar as ações propostas pelo Comitê de Integridade; 

XVII – coordenar atividades relacionadas à prevenção e apuração de 

irregularidades por meio da instauração e condução de processos 

administrativos disciplinares e sindicâncias. 

 

Diante dos objetivos e das competências atribuídas à SGI, observa-se que a 

Universidade possui um órgão apto a avaliar, direcionar e monitorar a gestão da instituição. 

Com relação ao seu gerenciamento de riscos, o Conselho de Administração 

(CONSAD) instituiu por meio da Resolução CONSAD nº 016/2017, de 4 de maio de 2017, a 

Política de Gestão de Riscos da UFRN9 com a finalidade de assegurar aos gestores o acesso 

tempestivo às informações quanto aos riscos a que a instituição está exposta, melhorando o 

processo de tomada de decisão e ampliando a possibilidade de alcance dos objetivos 

estratégicos expressos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e no Plano de Gestão 

(PG). 

                                                 
9 Entende-se por gestão de riscos o processo voltado para identificar, avaliar, administrar, controlar e monitorar 

potenciais eventos ou situações capazes de afetar o desempenho da instituição, buscando estabelecer uma 

garantia razoável quanto ao cumprimento de seus objetivos (UFRN. RESOLUÇÃO 016/2017 – CONSAD art. 

2º). 
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Vale salientar que o gerenciamento dos riscos relevantes abrange todas as unidades 

da Universidade, desde a sua Administração Central (Reitoria, Pró-Reitorias, Secretarias, 

Superintendências) até Administração Acadêmica (Centros e Unidades Acadêmicas)10. 

Dentre as diretrizes dessa política, destacam-se: 

I – a gestão de riscos será integrada ao planejamento estratégico estabelecido 

no Plano de Desenvolvimento Institucional, levando em conta as políticas lá 

estabelecidas e os processos da universidade; 

II – os riscos serão divididos em riscos estratégicos, associados aos objetivos 

institucionais e riscos de processo. Estes riscos serão classificados em quatro 

tipos, conforme definidos nos conceitos relevantes (operacionais, legais, 

financeiros/orçamentários, imagem/reputação da instituição);  

[...]; 

V – a UFRN, a partir da sua matriz de Probabilidade X Impacto, definirá o 

tratamento e o monitoramento dos riscos tomando como base o modelo 

apresentado no anexo II; 

VI – deverão ser definidos indicadores que permitam a análise do 

desempenho da gestão de riscos, tendo como base número de riscos 

previstos, números de riscos mapeados, número de riscos ocorridos, eficácia 

das medidas de tratamento e monitoramento adotados, dentre outras; 

VII – deverão ser definidos responsáveis diretos por cada risco, com 

competências de implantar as medidas de tratamento e monitoramento, 

devendo reportar-se diretamente ao Comitê de Gestão de Riscos da 

universidade, bem como a seu gestor; 

[...]; 

IX – dentro da política de capacitação institucional, devem ser considerados 

formações específicas em gestão de riscos voltadas para todos os atores 

envolvidos (CONSAD, 2017, art. 7º da resolução 016/2017).   

 

Além de instituir a Política de Gestão de Riscos da UFRN, a citada resolução 

também criou o Comitê de Governança, Riscos e Controles, responsável pela elaboração e 

implementação do Plano de Gerenciamento de Riscos da Universidade com a finalidade de 

gerenciar, de forma integrada, os riscos institucionais e seus controles internos, visando 

estabelecer um ambiente de controle e gestão de riscos eficaz11. 

Dentre as competências do Comitê de Governança, Riscos e Controles, destacam-se: 

I – promover práticas e princípios de conduta e padrões de comportamentos; 

II – institucionalizar estruturas adequadas de governança, gestão de riscos e 

controles internos; 

III – promover o desenvolvimento contínuo dos agentes públicos e 

incentivar a adoção de boas práticas de governança, de gestão de riscos e de 

controles internos; 

[...] 

V – promover a integração dos agentes responsáveis pela governança, pela 

gestão de riscos e pelos controles internos; 

[...] 

                                                 
10 Art. 6º da Resolução nº 016/2017 – CONSAD. 
11 Art. 9º da Resolução nº 016/2017 – CONSAD. 
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VIII – supervisionar o mapeamento e avaliação dos riscos-chave que podem 

comprometer a prestação de serviços de interesse público; 

[...] 

XII – emitir recomendação para o aprimoramento da governança, da gestão 

de riscos e controles internos; 

[...] 

XIV – aprovar propostas de políticas, diretrizes, objetivos e estratégias de 

TIC; 

[...] 

XVII – acompanhar, periodicamente, a execução dos planos estratégicos e 

táticos de TIC, a evolução dos indicadores de desempenho de TIC e outras 

informações relativas ao provimento, à gestão e ao uso de TIC na UFRN, de 

modo a reavaliar prioridades, identificar eventuais desvios e determinar 

correções necessárias; 

XVIII – analisar as medidas de transparência, comunicação e conformidade 

apreendidas pelo CGTIC (CONSAD, 2017, art. 10º da resolução 016/2017). 

 

Conforme consta no art. 11 da Resolução nº 016/2017 - CONSAD, o Comitê de 

Governança, Riscos e Controle será apoiado pela unidade de Auditoria Interna por intermédio 

da prestação de consultoria a fim de aprimorar a governança, o gerenciamento de riscos e os 

controles internos da gestão12. 

Por sua vez, em 21 de dezembro de 2017, por meio da Resolução no 076/2017-

CONSAD, foi aprovado o Plano de Gestão de Riscos da UFRN, com vigência no período de 

2018 a 2022, cujo objetivo é apresentar a metodologia de gerenciamento de riscos da 

Universidade, detalhando os Processos de Gestão de Riscos previstos na Política de Gestão de 

Riscos da Instituição. 

De acordo com esse plano, ao longo dos cinco anos de sua vigência, serão 

gerenciados os riscos de 67 (sessenta e sete) processos.  O quadro 1, a seguir, demonstra suas 

metas anuais para desenvolvimento do projeto. 

 

Quadro 1 - Quantidade anual de processos a terem seus riscos gerenciados 

Ano 
Quantidade de Processos com Riscos 

Gerenciados 

2018 14 

2019 14 

2020 13 

2021 13 

2022 13 

Fonte: Resolução nº 76/2017-CONSAD 

 

                                                 
12 Isso ocorre por meio da avaliação objetiva quanto à eficácia do gerenciamento de riscos; orientação quanto às 

suas etapas; disponibilização de ferramentas e técnicas utilizadas por ela na análise de riscos e controles; e 

proposição de recomendações quando necessário. 
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Vale destacar que esses 67 (sessenta e sete) processos a terem seus riscos 

gerenciados derivam dos 25 macroprocessos (3 macroprocessos finalísticos e 22 

macroprocessos de suporte) evidenciados na cadeia de valor da UFRN, que pode ser 

visualizada na figura 9. 

Figura 9 – Cadeia de valor da UFRN 

 
Fonte: Relatório de Gestão 2018 - UFRN. 

 

Nesse contexto, a unidade de auditoria interna da UFRN solicitou à Secretaria de 

Gestão de Projetos (SGP)13 relação nominal e detalhada dos processos cujos riscos foram 

mapeados no ano 2018 bem como no período de janeiro a agosto de 2019. 

De acordo com a resposta da SGP, para o mapeamento dos riscos realizados no ano 

de 2018, utilizou-se como metodologia o levantamento dos eventos de riscos a partir dos 

macroprocessos de áreas institucionais da UFRN. Dessa forma, o quadro 2 apresenta a relação 

dos processos mapeados para o referido ano. 

 

 

 

                                                 
13 A SGP executa o plano de gerenciamento de riscos. 
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Quadro 2 - Relação de processos de trabalho com riscos mapeados – ano 2018 

Processos com Risco Mapeados 

Quant. 

Eventos de 

Risco 

Classificados 

como Baixo 

Quant. 

Eventos de 

Risco 

Classificados 

como Médio 

Quant. 

Eventos de 

Risco 

Classificados 

como Alto 

Quant. 

Eventos de 

Risco 

Classificados 

como Muito 

Alto 

Promover as interações com a 

sociedade e divulgar as atividades 

institucionais da UFRN. - ASSCOM e 

COMUNICA 

5 7 12 14 

Evoluir os sistemas integrados de 

gestão - SINFO 
0 0 1 5 

Gerir as ações para segurança 

patrimonial - DSP 
1 3 1 2 

Gerir a atualização do patrimônio 

imóvel da UFRN - DMP 
0 1 2 4 

Gerir Frotas - CGT 1 0 0 6 

Gerir políticas e ações para 

internacionalização - SRI 
3 3 4 5 

Editora Universitária 1 2 4 11 

TOTAL 11 16 24 47 

Fonte: Secretaria de Gestão de Projetos (SGP) 

 

Para o mapeamento de riscos realizado em 2019 (até agosto), a Secretaria considerou 

a maturidade dos processos pilotos implantados no ano anterior, adotando como estratégia o 

levantamento dos eventos de riscos a partir dos processos operacionais das unidades com 

maior estrutura organizacional da UFRN (Pró-reitorias). 

Ainda de acordo com a SGP, isso possibilitou alavancar a quantidade total de 

processos de trabalho com riscos mapeados. Assim, o quadro 3 apresenta a relação dos 

processos mapeados para o período em destaque. 

 

 

Quadro 3 – Relação de processos de trabalho com riscos mapeados – ano 2019 

Processos com Risco Mapeados 

Quant. Eventos 

de Risco 

Classificados 

como Baixo 

Quant. Eventos 

de Risco 

Classificados 

como Médio 

Quant. Eventos 

de Risco 

Classificados 

como Alto 

Quant. Eventos 

de Risco 

Classificados 

como Muito 

Alto 

1. PRÓ-REITORIA DE 

ASSUNTOS ESTUDANTIS 

(PROAE) 

8 17 25 52 

  1.1. SECRETARIA DA PROAE 2 0 1 6 

     1.1.1 Auxílio Financeiro para 

Eventos 
1 0 1 3 

     1.1.2 Recursos de Auxílio 

Estudantil 
1 0 0 3 
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Processos com Risco Mapeados 

Quant. Eventos 

de Risco 

Classificados 

como Baixo 

Quant. Eventos 

de Risco 

Classificados 

como Médio 

Quant. Eventos 

de Risco 

Classificados 

como Alto 

Quant. Eventos 

de Risco 

Classificados 

como Muito 

Alto 

  1.2. RESTAURANTE 

UNIVERSITÁRIO (PROAE) 
2 3 10 12 

     1.2.1 Aquisição de 

Equipamentos 
0 0 1 3 

     1.2.2 Aquisição de Gêneros 

Alimentícios 
1 0 3 3 

     1.2.3 Contratação de Pessoal 0 0 1 1 

     1.2.4 Manutenção de 

Equipamentos 
0 0 0 3 

     1.2.5 Manutenção Predial 0 1 3 2 

     1.2.6 Pagamento de Notas 

Fiscais 
1 2 2 0 

  1.3. DIRETORIA DE 

ATIVIDADES ESTUDANTIS 

(PROAE) 

3 10 2 6 

     1.3.1 Auxílio Financeiro para 

Competições Esportivas 
0 3 0 2 

     1.3.2 Pagamento de Anuidade 0 2 0 1 

     1.3.3 Pagamento de Taxas de 

Inscrições 
1 2 2 1 

     1.3.4 Prestação de Contas de 

Auxílio Financeiro 
2 1 0 2 

     1.3.5 Solicitação de Compra de 

Materiais 
0 2 0 0 

  1.4. COORDENADORIA DE 

GESTÃO DA (RESIDÊNCIA 

UNIVERSITÁRIA (PROAE) 

1 0 4 15 

     1.4.1 Contratos e Materiais 0 0 1 1 

     1.4.2 Contratos e Serviços 0 0 1 4 

     1.4.3 Levantamento Patrimonial 0 0 1 3 

     1.4.4 Manutenção de 

Infraestrutura Física 
1 0 0 4 

     1.4.5 Solicitação em Registros 

de Preços 
0 0 1 3 

  1.5. COORDENADORIA DE 

ATENÇÃO À SAUDE DO 

ESTUDANTE (PROAE) 

0 4 8 13 

     1.5.1 Ações da PROAE 0 0 2 1 

     1.5.2 Atendimento Individual 0 2 2 5 

     1.5.3 Atendimento Psiquiátrico 0 0 2 2 

     1.5.4 Processo Grupal 0 1 2 1 

     1.5.5 Solicitação de Consulta 

Médica 
0 1 0 2 

     1.5.6 Solicitação de Dentista do 

DOD 
0 0 0 2 

2. PRÓ-REITORIA DE 

GRADUAÇÃO (PROGRAD) 
0 3 2 6 

  2.1. Setor de Acompanhamento de 

Cursos (PROGRAD) 
0 3 2 6 



18 

 

 

 

Processos com Risco Mapeados 

Quant. Eventos 

de Risco 

Classificados 

como Baixo 

Quant. Eventos 

de Risco 

Classificados 

como Médio 

Quant. Eventos 

de Risco 

Classificados 

como Alto 

Quant. Eventos 

de Risco 

Classificados 

como Muito 

Alto 

     2.1.1 Alteração de Componente 

Curricular 
0 0 0 1 

     2.1.2 Atualização de Cursos 0 0 0 1 

     2.1.3 Atualização/Criação de 

Cursos 
0 1 2 1 

     2.1.4 Criação de Componente 

Curricular 
0 1 0 0 

     2.1.5 Criação de Novos Cursos 0 0 0 1 

     2.1.6 Criação/Alteração de 

Componente Curricular 
0 1 0 2 

3. PRÓ-REITORIA DE PÓS-

GRADUÇÃO (PPG) 
0 2 7 4 

  3.1 Processo de confecção de 

Diplomas 
0 0 0 1 

  3.2 Processo de Reconhecimento 

de Título Estrangeiro 
0 0 2 0 

  3.3 Processo de Residência em 

Saúde 
0 1 1 1 

  3.4 Processo de Secretariar a 

Câmara de Pós-Graduação 
0 1 1 1 

  3.5 Processo de Secretariar a 

Comissão da PPG 
0 0 3 1 

TOTAL 8 22 34 62 

Fonte: Secretaria de Gestão de Projetos (SGP) 

 

Nesse cenário, com 42 processos de trabalho com riscos mapeados (sete em 2018 e 

35 em 2019), optou-se por não selecionar os trabalhos de auditoria com base na avaliação de 

riscos realizada pela Instituição, uma vez que, por ser o segundo ano da implementação da 

Política de Gestão de Riscos da UFRN, o alto nível de maturidade ainda não foi atingido, 

conforme orienta o Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna 

Governamental do Poder Executivo Federal14. 

Dessa forma, a seleção dos trabalhos foi feita com base na metodologia de avaliação 

de riscos utilizada pela Universidade Federal do ABC, conforme citado alhures. 

Essa metodologia, devidamente adaptada às realidades da UFRN e desta unidade de 

Auditoria Interna, levou em consideração não apenas a avaliação da AUDIN, como também a 

                                                 
14 De acordo com o Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder 

Executivo Federal (CGU, 2017, p. 53), caso a UAIG tenha segurança razoável de que o processo de 

gerenciamento de riscos da Unidade Auditada apresenta alto nível de maturidade e, consequentemente, uma 

indicação de que o cadastro de riscos é confiável, os riscos identificados e mensurados pela organização poderão 

ser utilizados como insumo para a elaboração do Plano de Auditoria Interna. 
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avaliação de riscos dos próprios gestores das unidades, conforme melhor explicitado no 

Apêndice A deste PAINT. 

 

3. UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

 

A Auditoria Interna da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, vinculada à 

Reitoria, possui atividades de avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar valor e 

melhorar as operações da organização. 

De acordo com o Regimento Interno da Reitoria (anexo da Resolução nº 017/2019-

CONSUNI, de 19 de junho de 201915), a Auditoria Interna é o órgão responsável por verificar 

a legalidade dos atos dos gestores, avaliar o cumprimento de metas e de resultados quanto à 

economicidade, à eficácia e à eficiência da gestão, bem como contribuir para melhoria dos 

mecanismos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos no âmbito da 

UFRN. 

O art. 216 do citado regimento elenca as competências da Auditoria Interna, quais 

sejam: 

Art. 216 (...) 

I – 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; 

II – avaliar a regularidade das contas, a eficiência e a eficácia na aplicação 

dos recursos disponíveis, observados os princípios da legalidade, 

legitimidade e economicidade; 

III – 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; 

IV – propor medidas visando à racionalização progressiva dos 

procedimentos administrativos, contábeis, orçamentários, financeiros e 

patrimoniais da UFRN; 

V – avaliar se a qualidade e melhoria contínua são promovidas no âmbito 

dos processos de controle da organização e se os problemas de conformidade 

legal dentro da organização são reconhecidos e tratados; 

VI – prestar consultoria, à alta administração e aos demais gestores, com a 

finalidade de evitar o cometimento de equívocos, desperdícios, abusos, 

práticas antieconômicas e fraudes; 

VII – 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; 

VIII – acompanhar a implementação das recomendações exaradas pelos 

órgãos de controle interno e externo. 

 

                                                 
15 Disponível em: <https://sigrh.ufrn.br/sigrh/public/colegiados/anexos/regimento_interno_reitoria_2019.pdf>. 

Acesso em 30/09/2019. 

https://sigrh.ufrn.br/sigrh/public/colegiados/anexos/regimento_interno_reitoria_2019.pdf
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Atualmente, o quadro de recursos humanos da AUDIN/UFRN é composto por oito 

servidores, conforme consta no quadro 416. 

Quadro 4 – Pessoal lotado na auditoria interna da UFRN 

Nome Formação Cargo 

Adlareg Áurea da Costa 

Dutra 

Bacharel em Ciências Contábeis / Especialista em Auditoria e 

Controladoria 
Contadora 

Anailson Marcio Gomes 
Bacharel em Ciências Contábeis / Mestre em Administração / 

Doutor em Ciências Contábeis 
Auditor-Geral 

Arnaldo Rodrigues Bezerra 

Neto 
Bacharel em Direito / Especialista em Direito Eleitoral Auditor 

Bruno José Pereira Silva 

Bacharel em Ciências Contábeis / Especialista em Auditoria e 

Perícia Contábil / Mestre em Gestão de Processos 

Institucionais 

Auditor 

Danielle Noberto Queiroz Bacharel em Ciências Contábeis / Licenciatura em Espanhol 
Técnico em 

Secretariado 

Francisco Diego Jacinto 

Alves de Oliveira 
Bacharel em Direito / Especialista em Direito Administrativo Auditor 

Gilderlanio Alves Holanda 
Bacharel em Ciências Econômicas / Mestre em Ciências 

Econômicas 
Auditor 

Ricardo Alexandre Bastos 

Barros 

Bacharel em Ciências Contábeis / Especialista em Auditoria 

Fiscal e Tributária e em Direito Tributário 
Auditor 

Fonte: Auditoria Interna - UFRN 

 

Para a apuração das horas úteis a serem atribuídas aos trabalhos de auditoria, 

desconsiderou-se as horas da servidora com cargo de técnico em secretariado, uma vez que 

suas atribuições são pertinentes somente à secretaria administrativa. 

Desta forma, levou-se em consideração o quantitativo de sete servidores para 

apuração da carga horária destinada aos trabalhos a serem executados no ano de 2020, 

conforme quadro 5. 

  

                                                 
16 A partir de agosto de 2019, a unidade de auditoria interna passou a contar com dois bolsistas. 
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Quadro 5 – Levantamento de horas úteis/servidor/AUDIN 2020 

Mês Dias Úteis 
Carga 

Horária 

Nº de 

Servidores 
Total 

Janeiro 21 8 h 7      1.176 h  

Fevereiro 17 8 h 7         952 h  

Março 22 8 h 7      1.232 h  

Abril 19 8 h 7      1.064 h  

Maio 20 8 h 7      1.120 h  

Junho 21 8 h 7      1.176 h  

Julho 23 8 h 7      1.288 h  

Agosto 21 8 h 7      1.176 h  

Setembro 21 8 h 7      1.176 h  

Outubro 20 8 h 7      1.120 h  

Novembro 20 8 h 7      1.120 h  

Dezembro 20 8 h 7      1.120 h  

Subtotal    13.720 h  

Férias (-) 22 8 h 7      1.232 h  

Afastamento Parcial (-) 164 4 h 2      1.312 h  

Afastamento Integral (-) 81 8 h 2      1.296 h  

Total      9.880 h  

Fonte: Elaboração Própria 

 

Conforme pode ser observado no Quadro 5, a Auditoria Interna da UFRN dispõe de 

9.880 horas úteis a serem distribuídas entre os trabalhos previstos para 2020. Salienta-se que 

para apuração da carga horária acima especificada, levou-se em consideração os feriados e 

pontos facultativos elencados no anexo da Resolução nº 80/2019-CONSAD, de 19 de 

setembro de 201917, que aprovou o calendário universitário da UFRN para 2020, bem como, 

os afastamentos parciais (de janeiro a agosto) e totais (a partir de setembro) para cursos de 

Pós-Graduação Stricto Sensu solicitados pelos servidores Adlareg Áurea da Costa Dutra e 

Ricardo Alexandre Bastos Barros. 

 

                                                 
17 Disponível em <https://sigrh.ufrn.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf>. Acesso em 30/09/2019. 

https://sigrh.ufrn.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf


22 

 

 

 

4. TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA A SEREM EXECUTADOS EM 

2020 

 

Neste capítulo, serão descritos os trabalhos programados para serem realizados pela 

Unidade de Auditoria Interna da UFRN durante o exercício de 2020, de acordo com o que 

preceitua a IN CGU/SFC nº 09 de 09/10/2018. 

 

4.1.  Ações de melhoria da gestão e qualidade da atividade da Auditoria Interna 

Governamental 

 

Ao longo do próximo exercício, com o objetivo de melhorar a qualidade das 

atividades de Auditoria Interna, pretende-se realizar as seguintes atividades: 

a) Conclusão do redesenho do sistema de auditoria interna – módulo auditoria; 

b) Revisão do manual de procedimentos da unidade de auditoria interna; 

c) Capacitação de gestores por intermédio do ciclo de oficinas; 

d) Elaboração de indicadores gerenciais; 

e) Gestão dos riscos da Auditoria Interna; 

f) Pesquisa de avaliação do feedback dos gestores da alta administração e partes 

interessadas nos trabalhos da unidade de Auditoria Interna da UFRN; 

g) Análise e avaliação comparativa das competências da Audin, da Secretaria de 

Governança Institucional e outras unidades administrativas consubstanciadas nos regimentos 

da universidade, com vistas a identificar e corrigir sobreposição de competências. 

Para realização das atividades acima elencadas, destinou-se 10% (dez por cento) do 

total das horas úteis disponíveis. 

 

4.2. Ações de capacitação 

 

O plano de capacitação previsto para os auditores internos governamentais lotados na 

Auditoria Interna da UFRN para o próximo ano está disposto no quadro 6. 
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Quadro 6 – Plano de capacitação AUDIN/UFRN - 2020 

Capacitação Carga Horária 
Nº Servidores 

Participantes 

Carga 

Horária 

Total 

Curso de Línguas Estrangeiras - Instituto Ágora 60 2 120 

52º - FONAITec 32 2 64 

53º - FONAITec 32 2 64 

3º - Congresso Brasileiro de Auditoria e 

Controle Interno – COBACI (UNAMec) 
24 2 48 

X Congresso Internacional de Custos e 

Qualidade do Gasto no Setor Público 
24 3 72 

XVI Encontro Norte-Rio-Grandense de Ciências 

Contábeis (ENCC) 
24 3 72 

Curso de Planejamento em Auditoria 

Governamental 
40 1 40 

Curso execução, relatório e normas sobre 

auditoria interna 
40 1 40 

Curso monitoramento, TCU na atualidade, 

SecexEducação e Selog, relato integrado, 

prestações de contas, índice de governança da 

UFRN, implantação do Conecta, relação do 

TCU com as IFES, casos da UFRN, 

constatações mais comuns nas IFES e fomento 

ao Controle Social 

40 1 40 

Excel aplicado ao controle 8 1 8 

Auditoria baseada em riscos – etapas I e II 24 2 48 

Detecção de fraudes em licitações 16 5 80 

Total de Horas de Capacitação Previstas 696 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Ressalta-se que as capacitações serão atribuídas aos servidores em forma de rodízio e 

de acordo com suas necessidades de conhecimento, com vistas a atender o quantitativo 

mínimo de quarenta horas de capacitação por servidor, conforme preceitua o art. 5º, III, da IN 

CGU/SFC nº 09/2018. 

Desta forma, as 696 horas de capacitação previstas para os auditores internos 

governamentais lotados na AUDIN/UFRN corresponde a 7% (sete por cento) do quantitativo 

total de horas úteis para o ano de 2020. 

 

4.3. Trabalhos em função de obrigação normativa, por solicitação da alta 

administração ou por outros motivos que não a avaliação de riscos 
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A Auditoria Interna da UFRN deve observar um conjunto de normativos obrigatórios 

no planejamento de suas atividades. Para atendê-los, é preciso destinar cerca de 40% 

(quarenta por cento) do total das horas úteis disponíveis. São eles: 

a) Emissão do parecer sobre a prestação de contas anual e tomada de contas 

especiais da UFRN (Decreto nº 3.591/2000); 

b) Análise das prestações de contas das unidades gestoras descentralizadas 

(Resolução nº 14/2018 – CONCURA); 

c) Verificação da transparência das IFES e fundações de apoio (Acórdão nº 

1.178/2018 - TCU/Plenário); 

d) Elaboração do PAINT e RAINT (Instrução Normativa nº 09/2018 - 

CGU/SFC); 

e) Auditoria nas contas anuais da Fundação de Apoio a serem submetidas à 

apreciação e aprovação do CONSAD (Resolução nº 61/2016 – CONSAD); 

f) Acompanhar a implementação das recomendações exaradas pelos órgãos de 

controle interno e externo (art. 216, do Regimento Interno da Reitoria); 

g) Avaliação do programa de integridade da UFRN e da eficácia do processo de 

governança institucional; 

h) Avaliação da gestão de riscos de processos de trabalho cujos riscos já foram 

gerenciados. 

As duas últimas ações foram adicionadas por solicitação da alta gestão, visando 

melhorar o índice de governança da universidade e em virtude do planejamento estratégico da 

instituição, que contemplará o indicador institucional “índice de avaliação da gestão de 

riscos”. 

 

4.4. Trabalhos com base na Avaliação de Riscos 

 

Conforme detalhamento da Matriz de Riscos constante no Apêndice A deste PAINT, 

as três unidades que obtiveram graus de risco mais elevados estão descritas no Quadro 7. 

Quadro 7 - Unidades com grau de risco elevado 

Unidade Grau de Risco 

ECT 84,0% 

EAJ 60,7% 

FACISA 60,4% 

Fonte: Matriz de Riscos 2020-AUDIN/UFRN 
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Conforme exposto, a ECT obteve um grau de risco de 84% caracterizado como 

altíssimo ou crítico (de 75,01% a 100% - vermelho), ao passo que a EAJ e FACISA, com 

graus de risco de 60,7% e 60,4%, respectivamente, caracterizado como alto (de 50,01% a 75% 

- laranja). 

Nesse contexto, serão auditadas três unidades administrativas da UFRN: Escola de 

Ciências e Tecnologia – ECT, Escola Agrícola de Jundiaí – EAJ e Faculdade de Ciências da 

Saúde do Trairí – FACISA, sendo destinado para essas ações 25% (vinte e cinco por cento) 

do total das horas úteis disponíveis. Considerou-se para a definição desse quantitativo de 

unidades, a quantidade de auditores e os dias úteis disponíveis para realização das ações. 

Cabe ressaltar que a metodologia utilizada para definição dos trabalhos com base na 

avaliação de riscos resultou em unidades diretamente ligadas à atividade fim da UFRN. 

 

4.5. Monitoramento das Recomendações 

 

O monitoramento das recomendações de auditoria interna emitidas em trabalhos 

anteriores e ainda não implementadas pelas unidades auditadas será realizado de maneira 

contínua, com emissão de relatórios com intervalos temporais máximos de seis meses, 

conforme preceitua a IN CGU/SFC nº 09/2018. A esta atividade será destinada 15% (quinze 

por cento) do total das horas disponíveis. 

Salienta-se que, considerando o atual quantitativo de recomendações com pendências 

de atendimento, pretende-se realizar reuniões com as unidades envolvidas visando identificar 

as dificuldades encontradas pelo gestor e auxiliá-lo no atendimento das recomendações. 

 

4.6. Demandas extraordinárias 

 

Ao longo do exercício, o cronograma de execução dos trabalhos poderá sofrer 

alterações em função de fatores externos, não programados, como trabalhos especiais, 

atendimento ao Conselho de Curadores (CONCURA - art. 21, V, do Estatuto da UFRN), ao 

Reitor, à administração central e aos diretores de centros. 

Além disso, a unidade de Auditoria Interna da UFRN prestará assistência durante as 

auditorias porventura realizadas na UFRN, tanto pela CGU, quanto pelo TCU, bem como 

quaisquer outras auditorias e fiscalizações externas, acompanhando as recomendações por 

eles efetuadas e informando seus resultados às unidades competentes. A estas demandas 

extraordinárias serão destinados 3% (três por cento) do total das horas disponíveis. 
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4.7. Resumo das ações de auditoria interna para o exercício de 2020 

 

Em síntese, no quadro 8, apresenta-se as ações da unidade de Auditoria Interna da 

UFRN para o exercício de 2020. 

 

Quadro 8 – Resumo das ações AUDIN/UFRN para o exercício de 2020 

Ações de Auditoria % Horas 

Melhoria da gestão e qualidade da atividade da Auditoria Interna Governamental 10% 988 

Capacitação dos auditores internos da UFRN 7% 696 

Trabalhos em função de obrigação normativa, por solicitação da alta administração 

ou por outros motivos que não a avaliação de riscos 
40% 3.950 

Trabalhos selecionados com base na auditoria baseada em riscos 25% 2.470 

Monitoramento das recomendações 15% 1.480 

Demandas extraordinárias 3% 296 

TOTAL 100% 9.880 
Fonte: Elaboração própria. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a elaboração deste Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna espera-se 

que os trabalhos da auditoria interna da UFRN sejam realizados de maneira compatível com o 

planejamento a fim de que os resultados ocorram conforme o esperado. 

Diante da proposta elaborada, encaminha-se à análise da CGU Regional/RN, com 

vistas a possibilitar a harmonização do planejamento, racionalizar a utilização de recursos e 

evitar a sobreposição de trabalhos, conforme previsto no art. 6º, §1º da IN CGU/SFC nº 

09/2018. 

 

Natal, 30 de outubro de 2019. 

 

 

________________________ 

Adlareg Áurea da Costa Dutra  

Contadora 

 ___________________________ 

Gilderlanio Alves Holanda 

Auditor 

 

 

____________________________ 

Anailson Marcio Gomes 

Auditor-Geral 
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APÊNDICE A - Metodologia de seleção dos trabalhos de auditoria com base na avaliação de 

riscos 

 

O art. 4º da Instrução Normativa SFC/CGU nº 09/2018 estabelece que: 

Na elaboração do PAINT, a UAIG deverá considerar o planejamento 

estratégico da Unidade Auditada, as expectativas da alta administração e 

demais partes interessadas, os riscos significativos a que a Unidade Auditada 

está exposta e os processos de governança, de gerenciamento de riscos e de 

controles internos da Unidade Auditada. 

 

Considerando que tanto o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) para a 

próxima década, bem como o Plano de Gestão (PG) da Universidade que abrangerá o próximo 

quinquênio estão em fase de elaboração, uma vez que os atuais encerrarão sua vigência ao 

final de 2019, não foi possível considerar esses instrumentos no planejamento das atividades 

da Auditoria Interna para 2020. 

Nessa perspectiva, considerando a necessidade de planejar as ações de auditoria 

tendo como base os riscos das unidades, utilizou-se a metodologia de Auditoria Baseada em 

Riscos desenvolvida pela Universidade Federal do ABC, devidamente adaptada ao cenário 

atual da UFRN e a esta unidade de Auditoria Interna. 

Para isso, utilizou-se de avaliações de riscos realizadas tanto pelos gestores das 

unidades quanto pela própria Auditoria Interna, tendo em vista a necessidade de um olhar 

técnico na avaliação de riscos da unidade. 

A avaliação de riscos realizada pelos gestores foi feita por meio de questionário. Já a 

avaliação de riscos realizada pela Auditoria Interna foi feita em conjunto por toda a equipe da 

AUDIN para cada unidade que compõe a gestão tática da Universidade. 

 

1.1. Avaliação do risco da unidade pelo gestor 

 

Visando realizar um planejamento que abrangesse toda a Universidade, a avaliação 

de riscos feita pelos gestores consistiu na aplicação de questionário aos dirigentes das 

unidades que compõem a gestão tática da UFRN demonstrada na figura 9. 
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Figura 10 – Estrutura de governança da UFRN 

 
Fonte: Relatório de Gestão 2018 - UFRN  

 

De maneira mais detalhada, o questionário foi aplicado às unidades constantes no 

quadro 9. 

 

Quadro 9 – Unidades convidadas a responder o questionário de avaliação 

Pró-Reitorias 

PROGRAD - Pró-Reitoria de Graduação 

PPG - Pró-Reitoria de Pós-Graduação 

PROEX - Pró-Reitoria de Extensão 

PROPESQ - Pró-Reitoria de Pesquisa 

PROAD - Pró-Reitoria de Administração 

PROGESP - Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

PROAE - Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 

PROPLAN - Pró-Reitoria de Planejamento 

Superintendências 

INFRA - Superintendência de Infraestrutura 

SINFO - Superintendência de Informática 

Secretarias 

SEBTT - Secretaria de Educação Básica, Técnica e Tecnológica 

SEDIS - Secretaria de Educação a Distância 

SGP - Secretaria de Gestão de Projetos 

SRI - Secretaria de Relações Internacionais 

SIA - Secretaria de Inclusão e Acessibilidade 

SGI - Secretaria de Governança Institucional 

Centros Acadêmicos 

CB - Centro de Biociências 
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CCET - Centro de Ciências Exatas e da Terra 

CCHLA - Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 

CCS - Centro de Ciências da Saúde 

CCSA - Centro de Ciências Sociais Aplicadas 

CE - Centro de Educação 

CERES - Centro de Ensino Superior do Seridó 

CT - Centro de Tecnologia 

Unidades Acadêmicas Especializadas 

EAJ - Escola Agrícola de Jundiaí 

ECT - Escola de Ciências e Tecnologia 

EMUFRN - Escola de Música 

FACISA - Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi 

ICe - Instituto do Cérebro 

IMD - Instituto Metrópole Digital 

ESUFRN - Escola de Saúde 

EMCM - Escola Multicampi de Ciências Médicas 

Unidades Suplementares 

IIF - Instituto Internacional de Física 

IMT - Instituto de Medicina Tropical 

COMPERVE - Núcleo Permanente de Concursos 

BCZM - Biblioteca Central Zila Mamede 

HUOL - Hospital Universitário Onofre Lopes 

MEJC - Maternidade Escola Januário Cico 

HUAB - Hospital Universitário Ana Bezerra 

COMUNICA - Superintendência de Comunicação 

EDUFRN - Editora Universitária 

MCC - Museu Câmara Cascudo 

COESPE - Complexo de Esportes e Eventos 

NUPLAM - Núcleo de Pesquisas em Alimentos e Medicamentos 

NAC - Núcleo de Arte e Cultura 

NuRA - Núcleo de Redes Avançadas 

IEN - Instituto do Envelhecer 

AGIR - Agência de Inovação 

Fonte: Organograma da UFRN 

 

Além das unidades que compõem a gestão tática, o questionário também foi aplicado 

à alta administração e foi respondido pelo vice-reitor. 

As vinte e nove afirmativas do questionário foram distribuídas em cinco fatores de 

risco previstos na Estrutura Integrada do COSO 2013: Ambiente de Controle, Avaliação de 

Riscos, Atividades de Controle, Informação e Comunicação, e Atividades de Monitoramento, 

conforme pode ser observado no quadro 10. 
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Quadro 10 – Questionário aplicado aos gestores 

Ambiente de Controle 

Resposta 

(Gestor Nível 

Estratégico) 

1. Os servidores da área demonstram comprometimento com a integridade e os valores éticos 

(considerar, por  exemplo, histórico de processos disciplinares respondidos e recomendações da 

Comissão de Ética aos servidores da área). 

  

2. A estrutura de governança (dirigentes) da área demonstra independência em relação aos seus 

executivos e supervisiona o desenvolvimento e o desempenho do controle interno. 
  

3. A área estabelece, com a supervisão da estrutura de governança (dirigentes), as estruturas, os 

níveis de subordinação e as autoridades e responsabilidades adequadas na busca dos objetivos. 
  

4. A área demonstra comprometimento para atrair, desenvolver e reter talentos alinhados com seus 

objetivos. 
  

5. A área faz com que as pessoas assumam responsabilidade por suas funções de controle interno na 

busca pelos objetivos. 
  

6. A área detalha, no processo de planejamento, os recursos (materiais, financeiros, humanos) 

necessários para a implementação do(s) plano(s). 
  

7. A área identifica o perfil profissional requerido/desejado para desenvolver suas atividades.   

8. A área executa processo de gestão do conhecimento, documentando e compartilhando o 

conhecimento com os  seus servidores 
  

9. A área monitora conjunto de indicadores relevantes sobre sua força de trabalho (ex.: índices de 

absentismo, índices de rotatividade, projeções de aposentadoria, etc.) 
  

Avaliação de Riscos 

Resposta 

(Gestor Nível 

Estratégico) 

10. A área específica e comunica seus objetivos com clareza suficiente, a fim de permitir a 

identificação e a avaliação dos riscos associados aos objetivos. 
  

11. A área identifica e analisa os riscos à realização de seus objetivos, definindo a forma como os 

riscos devem ser gerenciados. 
  

12. A área considera o potencial para fraude (financeira, informações manipuladas ou outras 

naturezas) na avaliação dos riscos à realização dos seus objetivos.  
  

13. A área desenvolve ações educacionais com base em necessidades futuras, buscando mitigar 

riscos. 
  

14. A área identifica e avalia as mudanças que poderiam afetar, de forma significativa, seus 

controles internos. 
  

Atividades de Controle 

Resposta 

(Gestor Nível 

Estratégico) 

15. A área seleciona e desenvolve atividades de controle que contribuem para a redução, a níveis 

aceitáveis, dos riscos à realização dos objetivos.  
  

16. A área utiliza, seleciona e/ou desenvolve ferramentas gerais de controle sobre a tecnologia para 

apoiar  a realização dos objetivos. 
  

17. A área define atividades de controle por meio de políticas que estabelecem o que é esperado e os 

procedimentos que colocam em prática essas políticas. 
  

18. As atividades de controle são implementadas de maneira ponderada, consciente e consistente, 

considerando, entre outras questões, a relação custo/benefício do controle. 
  

19. A área dispõe de instrumentos/rotinas de conformidade e de conferência  que permitam se 

certificar  de que os mecanismos de controle são adequados. 
  

20. Há políticas e procedimentos para assegurar que decisões críticas sejam tomadas com aprovação 

adequada (nível hierárquico). 
  

Informação e Comunicação 

Resposta 

(Gestor Nível 

Estratégico) 

21. A área obtém, gera e utiliza informações significativas e de qualidade para apoiar o 

funcionamento dos seus controles internos. 
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22. A área comunica internamente as informações necessárias para apoiar o funcionamento dos seus 

controles internos, inclusive os objetivos e responsabilidades pelo controle. 
  

23. A área fornece as informações que lhe são solicitadas de forma prática e tempestiva.   

24. A área comunica-se com os públicos externos sobre assuntos que afetam o funcionamento do 

controle interno. 
  

25. Os arquivos (banco de dados) são periodicamente revisados, atualizados e validados, no sentido 

de garantir a produção de informações adequadas e confiáveis. 
  

26. A área adota medidas quando recebe críticas ou elogios.   

Atividades de Monitoramento 

Resposta 

(Gestor Nível 

Estratégico) 

27. A área seleciona, desenvolve ou se submete a avaliações para se certificar da presença e do 

funcionamento dos seus controles. 
  

28. O sistema de controle interno da área tem contribuído para a melhoria do desempenho de suas 

atividades. 
  

29. A área avalia e comunica deficiência nos controles internos em tempo hábil aos responsáveis por 

tomar ações corretivas, inclusive a estrutura de governança e alta administração, conforme aplicável. 
  

Pontuação Total   

Grau de Risco pelo Gestor = Pontuação Total / 87   

Fonte: Auditoria Interna da UFABC 

 

O questionário foi aplicado de forma presencial aos Pró-Reitores e ao vice-reitor da 

UFRN em reunião realizada em 20/09/2019 e enviado de forma eletrônica às outras unidades 

por meio de ofício eletrônico contendo link da ferramenta Google Forms® para 

preenchimento de maneira virtual. Para cada assertiva, a unidade possuía como opções uma 

das quatro alternativas descritas no quadro 11, com pontuações pré-definidas podendo 

alcançar um total de 87 pontos: 

 

Quadro 11 – Alternativas para resposta do gestor 

Pontuação/Respostas Descrição 

0 = Concordo Totalmente 
O fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado ou válido 

no contexto da unidade avaliada. 

1 = Concordo Parcialmente 
O fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado ou válido 

no contexto da unidade avaliada, porém, em sua maioria. 

2 = Não Concordo Parcialmente 
O fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado ou válido 

no contexto da unidade avaliada, porém, em sua minoria. 

3 = Não Concordo Totalmente 
O fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado ou 

válido no contexto da unidade avaliada. 

Fonte: Auditoria Interna da UFABC 

 

Das 49 unidades convidadas a responder o questionário, somente uma não respondeu 

– Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), conforme evidenciado no quadro 13. 
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1.2. Avaliação do Risco da Unidade pela Auditoria Interna 

 

A segunda etapa buscou obter conhecimento a partir do julgamento profissional dos 

servidores integrantes da unidade de Auditoria Interna em relação a unidade avaliada. Para 

tanto, foi elaborado um questionário com cinco questões, contendo alternativas com 

pontuações pré-definidas e cujo somatório pode alcançar o máximo de cem pontos. 

Para elaboração do questionário, levou-se em consideração critérios de relevância, 

criticidade e materialidade, bem como o gerenciamento de riscos realizado pela instituição, 

conforme pode ser observado no quadro 12. 

 

Quadro 12 – Questionário aplicado à Auditoria Interna 

1. Qual o montante de recursos orçamentários destinados para a UNIDADE? 

(5) De R$ 0,00 a R$ 500.000,00 

(10) De R$ 500.000,01 a R$ 1.000.000,00 

(15) De R$ 1.000.000,01 a R$ 3.000.000,00 

(20) Acima de R$ 3.000.000,00 

2. Qual a relação das atividades da UNIDADE com a atividade finalística da UFRN? 

(10) Suas atividades são de suporte a processos de ensino, pesquisa e extensão (atividade meio) 

(20) Suas atividades estão diretamente ligadas ao ensino, pesquisa e extensão (atividade fim) 

3. Quando foi a última vez que a UNIDADE foi auditada pela AUDIN? 

(0) Há menos de 1 (um) ano 

(5) Há mais de 1 (um) e menos de 2 (dois) anos 

(10) Há mais de 2 (dois) e menos de 3 (três) anos 

(15) Há mais de 3 (três) anos 

(20) Nunca. 

4. A UNIDADE costuma implementar as recomendações realizadas pela Auditoria Interna? 

(0) Não houve recomendação 

(5) Sempre 

(10) Frequentemente 

(15) Raramente 

(20) Nunca / Não houve recomendação 

5. O gerenciamento de riscos nos processos de trabalho da UNIDADE foi realizado? 

(5) Sim 

(10) Sim, de forma parcial 

(20) Não 

Fonte: Elaboração Própria 

 

1.3. Matriz de Risco das Unidades 

 

Diante dos dados obtidos das avaliações realizadas pelos gestores das unidades e pela 

Auditoria Interna, foi elaborada a matriz de riscos constante no quadro 13. 
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Quadro 13 – Matriz de riscos 

Unidade 
Avaliação do 

Gestor 

Avaliação da 

AUDIN 

Grau de Risco 

(Média 

Ponderada) 

Reitoria GABINETE 14,9% 50,0% 39,5% 

Pró-Reitorias 

PROGRAD 26,4% 55,0% 46,4% 

PPG 28,7% 55,0% 47,1% 

PROEX 12,6% 65,0% 49,3% 

PROPESQ  6,9% 65,0% 47,6% 

PROAD  42,5% 40,0% 40,8% 

PROGESP  14,9% 35,0% 29,0% 

PROAE  27,6% 45,0% 39,8% 

PROPLAN  21,8% 45,0% 38,1% 

Superintendências 
INFRA  20,7% 55,0% 44,7% 

SINFO  4,6% 40,0% 29,4% 

Secretarias 

SEBTT  19,5% 55,0% 44,4% 

SEDIS  12,6% 55,0% 42,3% 

SGP  2,3% 35,0% 25,2% 

SRI  8,0% 30,0% 23,4% 

SIA  67,8% 55,0% 58,8% 

SGI 24,1% 55,0% 45,7% 

Centros Acadêmicos 

CB  0,0% 70,0% 49,0% 

CCET  49,4% 65,0% 60,3% 

CCHLA  21,8% 75,0% 59,1% 

CCS  11,5% 70,0% 52,4% 

CCSA Não respondeu 60,0% 42,0% 

CE  28,7% 60,0% 50,6% 

CERES  16,1% 55,0% 43,3% 

CT  19,5% 65,0% 51,4% 

Unidades Acadêmicas 

Especializadas 

EAJ 39,1% 70,0% 60,7% 

ECT  81,6% 85,0% 84,0% 

EMUFRN  10,3% 65,0% 48,6% 

FACISA  37,9% 70,0% 60,4% 

ICe  18,4% 70,0% 54,5% 

IMD  13,8% 70,0% 53,1% 

ESUFRN  4,6% 65,0% 46,9% 

EMCM  18,4% 70,0% 54,5% 

Unidades Suplementares 

IIF 32,2% 65,0% 55,2% 

IMT  12,6% 65,0% 49,3% 

COMPERVE  3,4% 55,0% 39,5% 

BCZM  14,9% 60,0% 46,5% 

HUOL 46,0% 55,0% 52,3% 

MEJC 12,6% 65,0% 49,3% 

HUAB  3,4% 65,0% 46,5% 

COMUNICA  6,9% 30,0% 23,1% 

EDUFRN  49,4% 45,0% 46,3% 

MCC  27,6% 65,0% 53,8% 

COESPE  6,9% 55,0% 40,6% 

NUPLAM  26,4% 55,0% 46,4% 

NAC 13,8% 65,0% 49,6% 

NuRA  24,1% 55,0% 45,7% 

IEN  20,7% 55,0% 44,7% 

AGIR  20,7% 55,0% 44,7% 

Fonte: Elaboração própria 
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Legenda: 
 

Percentual de Risco Nível de Risco 

de 0% a 25% Baixo 

De 25,01% a 50% Médio 

De 50,01% a 75% Alto 

De 75,01% a 100% Altíssimo ou Crítico 

 


