
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

RESOLUÇÃO No 102/2021-CONSAD, de 18 de novembro de 2021.

Aprova o Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT,
exercício 2022.

O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE faz saber que o Conselho de
Administração – CONSAD, usando das atribuições que lhe confere o inciso XI, do artigo 19 do Estatuto da
UFRN,

CONSIDERANDO a Instrução Normativa no 5, de 27 de agosto de 2021, da Controladoria Geral da União
– CGU;

CONSIDERANDO o Despacho de Encaminhamento no 026/2021-AUDIN, da Auditoria Interna – AUDIN,
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, de 16 de novembro de 2020;

CONSIDERANDO o parecer do relator, aprovado pela plenária do Conselho de Administração –
CONSAD, em reunião ordinária realizada no dia 18 de novembro de 2021;

CONSIDERANDO o que consta no processo no 23077.131578/2021-51,

RESOLVE:

Art. 1o Aprovar o Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT, da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte – UFRN, para o exercício financeiro do ano de 2022, baixado por esta Resolução e dela sendo parte
integrante.

Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Reitoria, em Natal, 18 de novembro de 2021.

HENIO FERREIRA DE MIRANDA
Vice-Reitor
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INTRODUÇÃO

O Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2022 (Paint/2022) foi

elaborado em conformidade com a Instrução Normativa CGU nº 5, de 27 de agosto de 2021,

que dispõe, entre outros tópicos, sobre o Plano Anual de Auditoria Interna (Paint) das

unidades de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal.

Com o objetivo de eleger as atividades prioritárias para o exercício subsequente,

este documento adota a metodologia para seleção de trabalhos com base em riscos, conforme

preceitua o Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna

Governamental do Poder Executivo Federal (MOT, 2017).

Além dos trabalhos selecionados com base em riscos, constam os de obrigação

normativa, do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Atividade de Auditoria

Interna Governamental (PGMQ), de capacitação dos auditores internos, de gestão interna, de

levantamento de informações para os órgãos de controle interno ou externo bem como aqueles

relacionados ao monitoramento de recomendações pendentes de atendimento emitidas pela

Audin/UFRN.

Nesse contexto, o fluxo de aprovação do Paint/2022 observará a ordem

cronológica evidenciada na Figura 1.
Figura 1 – Fluxo de aprovação do Paint/2022

Fonte: Elaboração própria a partir da Instrução Normativa CGU nº 05/2021.

Assim, o Paint/2022 é apresentado nos capítulos subsequentes.
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1. A UNIVERSIDADE

1.1 Complexidade do negócio, estrutura e outros fatores

Com 63 anos de história, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte1 é uma

instituição federal de educação superior de natureza pública, 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 2.

Figura 2 – Instrumentos normativos da UFRN

Fonte: Elaboração própria.

De acordo com o documento Plano de Gestão 2019-2023 (2020, p. 5), a missão da

UFRN consiste em:
Educar, produzir e disseminar o saber universal, preservar e difundir as artes e
cultura e contribuir para o desenvolvimento humano, comprometendo-se com a
justiça social, a sustentabilidade socioambiental, a democracia e a cidadania.

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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A respeito de sua visão de futuro, a UFRN almeja sua consolidação como uma

Universidade inovadora e inclusiva, socialmente referenciada, reconhecida nacional e

internacionalmente por sua excelência acadêmica e de gestão2.

No tocante aos seus valores, a gestão da UFRN adota a ética, a democracia, o

pluralismo e o respeito à diversidade como princípios norteadores de todas as suas ações,

conforme evidencia a Figura 3.
Figura 3 – Valores da UFRN

Fonte: Elaboração própria a partir do Plano de Gestão 2019-2023 (2020, p. 7) da UFRN.

2 Plano de Desenvolvimento Institucional 2020-2029.
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Presente em todas as regiões do Estado, a UFRN atua em cinco campi e 15 polos

presenciais de apoio EAD, localizados nos municípios, conforme evidencia a Figura 4.

Figura 4 – Mapa de atuação da UFRN

Fonte: Relatório de Gestão 2019 da UFRN (adaptada).

A UFRN oferta educação presencial e à distância por intermédio de 112 cursos de

graduação, dos quais 102 são presenciais e 10 na modalidade EAD. Disponibiliza também

134 cursos de pós-graduação stricto sensu, sendo que 90 são de mestrado e 44 de doutorado.

Soma-se a isso, 16 cursos técnicos de nível médio3.

Quanto à pesquisa e extensão, a universidade conta, atualmente, com 478 grupos

de pesquisa, 1.741 projetos e 2.169 ações de extensão detalhados na Figura 5.

3 Plano de Gestão (2019-2023, p. 11) da UFRN.



10

Figura 5 – Ações de pesquisa e extensão da UFRN

Fonte: Plano de Gestão 2019-2023 (2020, p. 13) da UFRN.

De acordo com o Plano de Gestão 2019-2023, desde 2007 a UFRN possui

conceito 4 no índice geral de cursos do MEC. A respeito dos conceitos da CAPES, a

universidade possui cursos de pós-graduação com conceitos de 5 a 7 em sua avaliação. Por

fim, porém não menos importante, 58% dos cursos de graduação possuem conceitos 4 e 5 no

ENADE4.

Consoante Relatório de Gestão (2019, p. 22), “a UFRN conta com mais de 60

unidades organizacionais, que buscam permitir maior agilidade na prestação de serviços e

4 Plano de Gestão 2019-2023 da UFRN (2020, p. 12).
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flexibilidade para se adaptar às mudanças”5. Adicionalmente, sua força de trabalho

corresponde a 48.917 pessoas, segundo Figura 6.

Figura 6 – Estrutura física e força de trabalho da UFRN

Fonte: Plano de Gestão 2019-2023 da UFRN (2020, p. 10).

1.2 Planejamento estratégico, expectativas da alta administração e riscos significativos

A Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) possui dentre suas competências, a

de coordenar o planejamento institucional envolvendo o diagnóstico, a formalização, os

5 De acordo com o relatório de gestão (2019, p. 22), no ano de 2019, a UFRN promoveu a atualização do
Regimento Interno da Reitoria, induzida por uma necessidade de melhoria na estrutura organizacional e por
decretos sancionados no mesmo ano: Decreto nº 9.794/2019, Decreto nº 9.725/2019 e Decreto nº 9.739/2019.
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desdobramentos, o acompanhamento e o encerramento do ciclo da gestão estratégica e tática

da Universidade6.

Além disso, compete, dentre outros, à Coordenadoria de Planejamento e

Desenvolvimento Institucional, unidade pertencente ao organograma da PROPLAN, subsidiar

a elaboração não apenas do planejamento estratégico (Plano de Desenvolvimento Institucional

- PDI) como também do planejamento tático (Plano de Gestão – PG)7.

Nessa perspectiva, o processo de planejamento na Universidade é integrado,

compreendendo três níveis hierárquicos: plano estratégico, planos táticos e planos

operacionais, conforme evidencia a Figura 7.
Figura 7 – Processo de planejamento da UFRN

Fonte: https://proplan.ufrn.br/pagina.php?alias=a_plan_ufrn.

Consoante demonstra a Figura 7, o PDI corresponde ao plano estratégico. Sua

elaboração decorre do esforço da comunidade universitária (estudante/servidor/professor) e

contempla a “missão, visão de futuro e projeto pedagógico institucional, com as políticas e

respectivas estratégias visando a atingir seus objetivos e metas” (PDI, 2020, p. 4). Assim, com

vigência para um período de dez anos, ele norteia os planos de gestão da Reitoria, dos Centros

Acadêmicos e das Unidades Acadêmicas Especializadas, por exemplo8.

6 Art. 105, II, da Resolução n.° 017/2019-CONSUNI, que aprovou o Regimento Interno da Reitoria.
https://proplan.ufrn.br/pagina.php?alias=i_inicio. Acesso em: 01/10/2020.
7 Art. 113, I e II da Resolução n.° 017/2019-CONSUNI, que aprovou o Regimento Interno da Reitoria.
https://proplan.ufrn.br/pagina.php?alias=a_inicio. Acesso em: 01/10/2020.
8 O PDI é elaborado com base no Decreto n.º 9.235, de 15 de dezembro de 2017. O atual PDI da UFRN
compreenderá o período de 2020 a 2029.

https://proplan.ufrn.br/pagina.php?alias=a_plan_ufrn
https://proplan.ufrn.br/pagina.php?alias=i_inicio
https://proplan.ufrn.br/pagina.php?alias=a_inicio
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A Figura 8 apresenta o fluxo de elaboração do PDI 2020-2029 da UFRN. A

Comissão Própria de Avaliação (CPA)9 é formada por professores, alunos, servidores e

representantes da sociedade, com atribuições de coordenação dos processos de avaliação da

instituição e de sistematização dos dados solicitados pelo INEP10.

No tocante à avaliação institucional, ela consiste num “processo sistemático de

análise contextualizada que avalia a instituição nas dimensões previstas pelo SINAES. É um

processo contínuo de aperfeiçoamento do PDI, constituindo-se em ferramenta para

acompanhamento e avaliação da gestão”11.
Figura 8 – Fluxo de elaboração do PDI 2020-2029 da UFRN

Fonte: Elaboração própria a partir do PDI 2020-2029 (2020, p. 4) da UFRN.

O diagnóstico das condições de desenvolvimento institucional da UFRN foi

construído a partir dos relatórios: de avaliações institucionais, de gestão, de avaliação da

9 É uma comissão constituída em todas as IES, em cumprimento à Lei n.º 10.861/2004, que instituiu o SINAES
(Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior).
10 http://www.avaliacao.ufrn.br/. Acesso em: 01/10/2020.
11 http://www.avaliacao.ufrn.br/. Acesso em: 01/10/2020.

http://www.avaliacao.ufrn.br/
http://www.avaliacao.ufrn.br/
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docência, de informações do Censo da Educação Superior (MEC). Ademais, entrevistas com

gestores e docentes também foram utilizados como insumos para a elaboração do diagnóstico.

Assim, no período de 2010-2019, a UFRN experimentou um processo de

expansão não apenas no número de cursos de graduação12 e de pós-graduação stricto sensu

como também na sua estrutura física: “diversas novas construções, reformas e adequação da

infraestrutura, o que aumentou em cerca de 55% a área construída da UFRN” (PDI 2020-2029,

p. 16)13.

Entretanto, houve redução no desempenho institucional aferido por intermédio de

indicadores nacionais de qualidade apesar dessa expansão:

Nos últimos anos observou-se uma redução do desempenho institucional em alguns
indicadores nacionais de qualidade. Em torno de 44% dos cursos obtiveram conceito
3 no Exame Nacional de Desempenho do Estudante, um indicador de qualidade dos
cursos de graduação do INEP/MEC que afere conceitos variando de 1 a 5. Além
disso, de 2015 a 2019, o número de matrículas na graduação caiu 9,3%. No mesmo
período, cerca de 41% dos cursos atingiram uma taxa de sucesso abaixo de 50%, o
que representou uma queda de 10% nos últimos 5 anos (PDI 2020-2029, p. 16).

Adicionalmente, segundo o PDI 2020-2029 observa-se redução na demanda de

alunos pelos cursos de graduação.

Em 2018, 48% dos cursos de graduação não preencheram todas as vagas ofertadas, o
que aponta para necessidade de avaliação da pertinência de alguns cursos. Esse
cenário indica que é inevitável o reordenamento dessa expansão nos próximos dez
anos, com foco na melhoria da qualidade dos cursos (PDI, 2020-2029, p. 17).

Diante desse cenário, a UFRN instituiu a Política de Melhoria da Qualidade dos

Cursos de Graduação e de Pós-Graduação. Suas diretrizes pautam-se na relevância da

avaliação dos cursos com foco na melhoria dos indicadores de qualidade acadêmica. Dentre

suas ações, destacam-se: propiciar a incorporação de metodologias inovadoras no processo

ensino-aprendizagem e efetivação de carga horária de ensino à distância nos cursos

presenciais.

No que se refere a gestão institucional, ela se viabiliza por meio da

operacionalização nos 3 níveis de planejamento, a saber, estratégico, tático e operacional,

conforme Figura 7. “Esse processo é acompanhado e avaliado para subsidiar a tomada de

decisão em todos os níveis da Universidade” (PDI 2020-2029, p. 56).

12 19 cursos de graduação foram criados e vários cursos passaram a funcionar no período noturno. Resultado
disso, aumento no número de vagas nos cursos presenciais, passando de 6.307 em 2010 para 8.129 em 2019.
Decorreu dessa expansão também o aumento no número anual de alunos matriculados na graduação: de 25.562
em 2010 para 29.291 em 2019.
13 No período de 2010 a 2019, houve avanços relacionados a gestão de pessoas com a implementação do Plano
de Desenvolvimento de Pessoas (PDP), do Programa de Capacitação e Qualificação (PCQ) e da Política de
Qualidade de Vida no Trabalho (PDI 2020-2029).
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Nessa perspectiva, as expectativas da alta administração, apensadas no PDI 2020-

2029, podem ser resumidas pela melhoria na eficiência, eficácia e efetividade da gestão de

modo a viabilizar objetivos institucionais, orientados pela visão de futuro da Universidade.

Em outras palavras, aperfeiçoar as estruturas e os processos institucionais com a finalidade de

apoiar as políticas de ensino, pesquisa, extensão e inovação elencadas no PDI 2020-2029.

Tais diretrizes deverão ser alcançadas por intermédio das linhas de ação da

Política de Gestão, evidenciadas na Figura 9, bem como das metas globais.

Figura 9 – Linhas de ação da política de gestão do PDI 2020-2029 da UFRN

Fonte: Elaboração própria a partir do PDI 2020-2029 (2020, p. 56-57) da UFRN.

Com relação as metas globais, elas sinalizam que a Universidade perseguirá

melhorias na qualidade do ensino, pesquisa, extensão e inovação por intermédio das
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atividades propostas nas linhas de ação. Dessa forma, ocasionará elevação nos indicadores

nacionais de qualidade, conforme evidencia a Figura 1014.

Figura 10 – Metas globais do PDI 2020-2029 da UFRN

Fonte: Elaboração própria a partir do PDI 2020-2029 (2020, p. 59-60) da UFRN.

Alinhado não apenas às linhas de ação, mas também às metas globais, o Plano de

Gestão, que constitui o planejamento tático da Universidade, propõe um novo mapa

estratégico da UFRN para o quadriênio 2019-2023, com assunção de compromissos pela

gestão, conforme evidencia a Figura 11.
Figura 11 – Compromissos assumidos pela gestão da UFRN

14 No período de 2010 a 2019 houve expansão da infraestrutura da UFRN. Agora, a Universidade busca se
consolidar regional, nacional e internacionalmente. Para isso, terá que superar os desafios que impactam na
qualidade do ensino, pesquisa, extensão e inovação.
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Fonte: Elaboração própria a partir do Plano de Gestão 2019-2023 da UFRN.
Vale ressaltar que enquanto no PDI (linhas de ações e metas globais) são definidas

as diretrizes, os objetivos e as metas globais institucionais para um horizonte temporal de 10

anos, no Plano de Gestão são projetadas as metas e prioridades para o quadriênio.

Nesse contexto, o novo mapa estratégico reúne os desafios institucionais em três

perspectivas inter-relacionadas: sociedade, desenvolvimento acadêmico e desenvolvimento

institucional, conforme evidencia a Figura 12.

Figura 12 – Novo mapa estratégico 2019-2023 da UFRN

Fonte: Plano de Gestão 2019-2023 (2020, p. 18-19) da UFRN.

De acordo com a Figura 12, as perspectivas desenvolvimento acadêmico e

institucional agrupam objetivos estratégicos, mensurados por indicadores institucionais,
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metas e iniciativas estratégicas. O resultado do atingimento desses objetivos contribui

diretamente para a materialização da perspectiva sociedade, isto é, fortalecer o valor público

da UFRN15.

Não obstante, a UFRN depara-se com vários desafios institucionais, ou seja,

riscos institucionais consubstanciados no fortalecimento da cultura de gestão estratégica, na

melhoria da comunicação institucional com maior divulgação da produção acadêmica, no

aperfeiçoamento da gestão nas esferas (ambiental, social e econômica) bem como no

aprimoramento das políticas de inclusão com vistas à excelência acadêmica.

Por fim, porém não menos importante, há fatores potenciais que podem impactar

negativamente no atingimento das metas globais, que se encontram intimamente relacionados

a conjuntura econômica e política do país.

1.3 Processos de governança, gerenciamento de riscos e controles internos

A UFRN é uma instituição com uma estrutura organizacional complexa,

constituída por quatro Conselhos Superiores, oito Pró-reitorias, oito Centros Acadêmicos,

nove Unidades Acadêmicas Especializadas, seis Secretarias, nove Núcleos de Estudos

Interdisciplinares, oito Unidades Suplementares, duas Superintendências, uma Auditoria

Interna, uma Ouvidoria, Assessorias Especiais e Comissões Permanentes, conforme

evidenciado na Figura 13.

Figura 13 – Organograma da UFRN

15 Para maiores informações sobre o novo mapa estratégico, ver o Plano de Gestão 2019-2023 disponível no
endereço eletrônico: https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/28389.

https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/28389
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Fonte: Relatório de Gestão da UFRN (2020, pag. 22).

Diante dessa complexidade, é importante que haja na Universidade uma estrutura

de governança adequada, em quem seja possível a adoção de práticas de liderança, de

estratégia e de controle que permitam aos seus mandatários e às partes nela interessadas

avaliar sua situação e demandas, direcionar a sua atuação e monitorar o seu funcionamento,

de modo a aumentar as chances de entrega de bons resultados aos cidadãos, em termos de

serviços e de políticas públicas (Brasília, 2020).

Cabe destacar que a UFRN instituiu em 2019 a Secretaria de Governança

Institucional (SGI) com a missão de “promover a governança no âmbito da Universidade para

fortalecer suas atividades acadêmicas e administrativas visando alcançar com excelência seus

objetivos institucionais”16.

Dentre as principais competências dessa secretaria, destacam-se o assessoramento

aos gestores, o monitoramento das ações de governança da instituição, a proposta e revisão

dos seus atos normativos, a coordenação das atividades relacionadas à integridade, bem como

a promoção da transparência e da accountability (responsabilização, fiscalização e controle

social)17.

16 https://governanca.ufrn.br/. Acesso em 29/09/2021.
17 Especial UFRN, edição 113, 25/09/2020.

https://governanca.ufrn.br/
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Em 2021, a UFRN publicou a Resolução n.º 021/2021-CONSUNI, que alterou a

composição das instâncias internas de apoio à governança que, agora, são: ouvidoria,

auditoria interna, corregedoria, comissão de ética, comitê de governança, riscos e controle,

comitê de integridade e comitê gestor de custos.

Dessa maneira, a SGI assume o papel de ser não apenas o órgão responsável por

articular essas instâncias internas, como também fortalecer os mecanismos de liderança,

estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão da UFRN.

Assim, a Figura 14 apresenta a modelagem da governança na UFRN vigente.

Figura 14 – Estrutura de governança da UFRN

Fonte: https://governanca.ufrn.br/.
No que se refere ao gerenciamento de riscos e controles internos, o Conselho de

Administração (CONSAD) instituiu por meio da Resolução n.º 016/2017-CONSAD, de 4 de

maio de 2017, a Política de Gestão de Riscos da UFRN18 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). Assim, a Figura 15 elenca as principais diretrizes dessa política.

18 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).

https://governanca.ufrn.br/
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Vale salientar que o gerenciamento dos riscos relevantes abrange todas as

unidades da Universidade.
Figura 15 – Principais diretrizes da Política Gestão de Riscos da UFRN

Fonte: Elaboração própria a partir da Resolução n.º 016/2017-CONSAD.

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

também criou o Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC), 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 eficaz19, cujas principais

diretrizes são evidenciadas na Figura 16.

Cabe informar que o Plano de Gerenciamentos de Riscos foi aprovado ainda em

2017 por meio da Resolução n.° 076/2017-CONSAD.
Figura 16 – Principais diretrizes do Comitê de Governança, Riscos e Controles da UFRN

19 Art. 9º da Resolução n.º 016/2017–CONSAD, que aprovou a Política de Gestão de Riscos na UFRN.
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Fonte: Elaboração própria a partir da Resolução n.º 016/2017–CONSAD.

Conforme consta no art. 11 da Resolução n.º 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 gestão20.

Por sua vez, em 27 de maio de 2021, por meio da Resolução Deliberativa n.º

01/2021, foi aprovado o Modelo de Gestão de Riscos da UFRN, em observância ao art. 23, §

2º, incisos II e XII da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016 bem como ao art.

10, VII da Resolução n.° 016/2017-CONSAD.

Esse modelo possui o objetivo de apresentar uma metodologia para identificar,

avaliar, tratar e monitorar potenciais eventos que possam impactar a implementação da

estratégia e a consecução dos objetivos da Organização no cumprimento da sua missão

institucional. Nesse sentido, conforme os macroprocessos presentes na cadeia de valor, sua

aplicação ocorre em todas as Unidades Organizacionais da Universidade.

Além disso, a Figura 17 apresenta as responsabilidades dos agentes para a efetiva

implantação da gestão de riscos no âmbito da Universidade.

20 Essa consultoria 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.



Figura 17 – Responsabilidades dos agentes do Modelo de Gestão de Riscos da UFRN

Fonte: Resolução Deliberativa n.º 01/2021-CGRC.
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De acordo com a Resolução Deliberativa n.º 01/2021-CGRC, a metodologia de

gestão de riscos consiste na construção de um fluxo ordenado de ações que permite avaliar o

contexto organizacional, bem como identificar, analisar, avaliar, tratar, monitorar e comunicar

os riscos da instituição.

No âmbito da UFRN, os parâmetros para a elaboração da metodologia foram:

ABNT/ISO 31000 (2009 e 2018), COSO/ERM e Portaria SEGECEX n.º 9/2017 do TCU. Tais

documentos de suporte foram adaptados à realidade da Universidade, o que permitiu não só a

estruturação como também a definição de um processo de gestão de riscos, denominado

PROGERIS. A Figura 18 apresenta as providências gerais para o funcionamento da gestão de

riscos na UFRN.
Figura 18 – Providências para o funcionamento da gestão de riscos na UFRN

Fonte: Resolução Deliberativa n.º 01/2021-CGRC.

Ainda nesse sentido, a referida resolução apresenta a estrutura de gestão de riscos

da UFRN bem como as dez etapas no que se refere aos procedimentos de gestão de riscos

(PROGERIS), conforme se pode visualizar nas Figuras 19 e 20.
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Figura 19 – Estrutura de gestão de riscos da UFRN

Fonte: Resolução Deliberativa n.º 01/2021-CGRC.

Figura 20 – Processo da gestão de riscos da UFRN

Fonte: Resolução Deliberativa n.º 01/2021-CGRC.

Com base na Figura 20, descreve-se, resumidamente, as etapas a seguir:

estabelecer os objetivos constitui a primeira etapa. Ela é desenvolvida quando da construção

do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFRN. A partir daí, procede-se com a

segunda etapa (priorização dos processos), tratada anualmente pelo CGRC, com utilização
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dos critérios de (i) impacto estratégico; (ii) impacto orçamentário; e (iii) percepção de

desempenho e frequência de ocorrência. Nessa etapa, elabora-se o plano de ação anual de

gestão de riscos.

A equipe da Secretaria de Gestão de Projetos procede com a priorização dos

processos críticos que receberão tratamento de riscos. Para isso, inicialmente, verifica-se

quais são as unidades institucionais responsáveis por macroprocessos contidos na cadeia de

valor da UFRN. Por fim, analisam-se in loco os processos do setor, visando classifica-los em:

principais/finalísticos ou de apoio.

A terceira etapa – capacitação e análise dos processos – objetiva facilitar a

compreensão e execução das próximas etapas por meio da capacitação acerca dos conceitos

básicos de gestão de processos da equipe que executa os processos.

Quanto à quarta etapa – análise dos processos -, ela ocorre por meio de oficinas,

coordenadas por analistas de risco, com a finalidade de: (i) mapear e validar os processos; (ii)

identificar problemas/rupturas/gargalos; e (iii) obter propostas de melhoria nos processos

analisados.

Já com relação à quinta etapa – capacitação e identificação dos riscos – a equipe

das unidades da UFRN é capacitada em gestão de riscos a fim de compreender os conceitos e

técnicas utilizadas, bem como promover a adequada identificação dos riscos.

A respeito da sexta etapa – avaliação dos riscos -, de posse dos resultados obtidos

na etapa da capacitação e identificação dos riscos, define-se o nível de impacto por meio da

análise de probabilidade de ocorrência dos eventos de riscos e de consequência para a

organização. Depois disso, procede-se com a avaliação de risco mediante os componentes: (i)

critério de probabilidade; (ii) causas; (iii) consequências; (iv) probabilidade; (v) impacto e (vi)

risco inerente, conforme Figuras 21, 22, 23, 24, 25 e 26.
Figura 21 – Escala de avaliação da probabilidade de ocorrência de eventos de risco

Fonte: Resolução Deliberativa n.º 01/2021-CGRC.
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Figura 22 – Escala de avaliação do impacto de ocorrência de eventos de risco

Fonte: Resolução Deliberativa n.º 01/2021-CGRC.

O nível de risco é obtido a partir da multiplicação entre a pontuação da

probabilidade e do impacto.
Figura 23 – Níveis de risco do evento

Fonte: Resolução Deliberativa n.º 01/2021-CGRC.

Figura 24 – Representação visual dos limiares dos níveis de risco a partir da matriz de riscos

Fonte: Resolução Deliberativa nº 01/2021-CGRC.
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Figura 25 – Categorização visual dos níveis de risco

Fonte: Resolução Deliberativa n.º 01/2021-CGRC.

Figura 26 – Aceitabilidade de riscos a partir da alocação em possíveis níveis

Fonte: Resolução Deliberativa nº 01/2021-CGRC.

De acordo com a Resolução Deliberativa n.º 01/2021-CGRC, a metodologia

empregada na UFRN é quali-quantitativa, em que as percepções dos envolvidos no processo

serão convertidas em valores ordinais de 1 a 5 tanto para a probabilidade quanto para o

impacto. A partir disto, são realizadas operações algébricas simples como forma de avaliar o

nível de risco do evento e o risco residual gerado após a implementação de controles.
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Ainda nesse sentido, os eventos de riscos categorizados em Muito Alto e Alto

devem passar por mecanismos de controle na busca da redução de seus riscos, já que a CGRC

definiu que não é possível a aceitação de riscos nestas categorias em questão.

A respeito da sétima etapa – definição do tratamento de riscos -, ela

compreende o levantamento, a validação e o planejamento dos planos de ação bem como

mecanismos de controle que podem reduzir o risco inerente dos eventos de risco. No contexto

do tratamento dos riscos quatro estratégias podem ser levantadas, conforme Figura 27.

Figura 27 – Tipos de resposta aos riscos

Fonte: Resolução Deliberativa n.º 01/2021-CGRC.

Ainda nesta etapa, o CGRC estabeleceu a seguinte forma de tratamento para cada

nível de risco, de acordo com a Figura 28.
Figura 28 – Tratamento aos riscos

Fonte: Resolução Deliberativa n.º 01/2021-CGRC.
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De acordo com a Resolução Deliberativa n.º 01/2021, a aplicação de estratégias de

transferir ou de evitar devem ser tratadas como exceções e avaliadas individualmente pelo

CGRC.

No tocante a oitava etapa – execução dos planos de ação – a equipe de execução

juntamente com os executores do processo deve avaliar os mecanismos de controle já

existentes e quais novos controles podem ser incorporados. A ocorrência de novos

mecanismos de controle pode acarretar a alocação de um responsável, que será aquele

definido para gerenciar o risco, com o objetivo de executar cada plano de ação trazido pela

implementação deste mecanismo.

Segundo a Resolução Deliberativa n.º 01/2021-CGRC, avalia-se, a partir da

execução dos planos de ação, o risco residual. Nesse sentido, ele será avaliado com base no

roteiro de auditoria do TCU (2017), o qual orienta que a avaliação baseada em nível de

confiança apresenta uma escala de controle partindo do inexistente para o forte, conforme

Figura 29.

Figura 29 – Níveis de confiança atribuído às atividades de controle

Fonte: Resolução Deliberativa n.º 01/2021-CGRC.

Ainda de acordo com a referida resolução, vale destacar que:

Com isto, é mister destacar que os riscos elencados como Alto e Muito Alto
precisam ter mecanismos de controle suficientes para que o risco residual seja pelo
menos médio. Caso seja necessária a criação de novos mecanismos de controle a
avaliação do risco residual só se dará no novo ciclo de monitoramento. Assim, como
na definição do risco inerente, nenhum cálculo necessitará ser realizado pelo gestor
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para definir o risco residual. O próprio Mapa de Riscos já está configurando para
realizar esses cálculos, bastando para isso, ser definido pelo gestor o nível de
confiança dos mecanismos de controle estabelecido.

Com relação a etapa nona (monitoramento e análise crítica), avalia-se e revisa-

se continuamente os riscos elencados a fim de subsidiar a tomada de decisão das informações

repassadas. Dessa forma, os gestores de riscos possuem o papel de monitorar os riscos e

desenvolver os relatórios anuais das ocorrências dos riscos e da qualidade dos mecanismos de

controle adotados.

Por fim, a décima etapa (comunicação e consulta), consiste no reporte não só

pelos gestores de riscos como também por toda a comunidade acadêmica caso venham a

perceber a existência de novos eventos de riscos que podem impactar nos objetivos

institucionais. Ademais, a Universidade possui o sistema de informação denominado

GERIFES.net21, que proporciona relatórios contendo status globais da gestão de riscos, os

quais podem ser pautados nas reuniões do CGRC.

Segundo a resolução deliberativa nº 01/2021-CGRC, vale destacar:
Com base na aplicação do processo de gestão de riscos junto às unidades da UFRN,
gera-se relação de riscos já identificados, classificados e em tratamento, que estão
aptos ao monitoramento e validação por parte do Comitê de Governança, Riscos e
Controle, instituído pela Resolução n.º 016/2017- CONSAD, de 04 de maio de 2017,
bem como no Programa de Integridade, criado pela Resolução n.º 059/2018-
CONSAD, de 29 de novembro de 2018.

Esta etapa de apreciação e validação está contida no fluxograma geral de gestão de
riscos e envolve o acompanhamento da Governança Institucional junto aos riscos
mapeados de diferentes tipologias e naturezas e que circundam os processos
institucionais.

A validação dos riscos pelo Comitê de Governança, Riscos e Controle ocorre com
base nos riscos priorizados pelas unidades que executaram a gestão de riscos
disposta neste Modelo, priorização realizada com base em critérios de maior
probabilidade e impacto pelos proprietários desses riscos. O Comitê, portanto, tem a
prerrogativa de convalidar ou não os riscos críticos priorizados pelas unidades e
deliberar encaminhamentos conforme definido na Política de Governança e no Plano
de Integridade.

Assim, a gestão de riscos configura insumo para o gerenciamento de riscos

estratégicos da Universidade, conforme destaca a referida resolução.
A partir dos Planos de Desenvolvimento Institucional (PDI’s), de caráter decenal,
bem como dos Planos Quadrienais de Gestão Estratégica (PG’s), a UFRN caminha
orientada para entregar valor público em direção às realizações do Ensino, Pesquisa,
Extensão e do seu Desenvolvimento Institucional. No tocante à sustentação do
planejamento estratégico, figurado nos referidos PG’s em ciclos de quatro anos,
surge a gestão de riscos como ferramenta para aumentar a taxa de alcance nos
objetivos, indicadores e metas ora visionados.

21 Sistema de Gestão de Riscos em Instituições Federais de Ensino Superior.
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Tanto na concepção como no desdobramento desses planejamentos a UFRN se
utiliza dos componentes da gestão de riscos com o objetivo de identificar, classificar,
gerenciar e monitorar eventos capazes de reduzir a chance de sucesso da instituição
na consecução de seus objetivos estratégicos. A técnica é disposta em frameworks e
metodologias científico-legais notoriamente reconhecidas.

Assim, a descrição do modelo desenhado e adotado pela UFRN para o
gerenciamento de seus riscos estratégicos, que vem estruturado com base em
elementos preconizados em recomendações proferidas do Tribunal de Contas da
União, na Instrução Normativa Conjunta n.º 01, de 10 de maio de 2016, do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Controladoria Geral da União;
nas normatizações da ABNT/ISO n.º 31000 e suas atualizações posteriores; e em
metodologia aprovada por esta Universidade nas Resoluções n.º 016/2017-
CONSAD, de 4 de maio de 2017, que institui a Política de Gestão de Riscos desta
Universidade; e na Resolução n.º 076/2017-CONSAD, de 21 de dezembro de 2017,
que aprova o Plano de Gestão de Riscos da UFRN.

Nesse contexto, a Figura 30 apresenta o modelo de riscos estratégicos da UFRN.
Figura 30 – Modelo de Riscos Estratégicos da UFRN

Fonte: Resolução Deliberativa n.º 01/2021-CGRC.
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2. UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA

O Conselho de Administração da UFRN aprovou, em 2021, a Resolução

Normativa n.º 006/2021, que dispõe sobre a organização da Auditoria Interna da UFRN

(Audin/UFRN). No art. 2 desse documento, define-se a unidade de Auditoria Interna como 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 Universidade22.

De acordo com essa resolução, a Audin/UFRN possui a missão de 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.

Ainda na Resolução Normativa n.º 006/2021, a Audin/UFRN é vinculada

administrativamente ao Reitor e funcionalmente ao Conselho de Administração (CONSAD),

cabendo ao Auditor-Geral esse duplo reporte, vedada sua delegação.

Ademais, o órgão de Auditoria Interna possui as competências, evidenciadas na

Figura 31.

22 Art. 2º da Resolução Normativa n.º 006/2021-CONSAD, que aprovou normas de organização da Auditoria
Interna da UFRN.



Figura 31 – Principais competências da Auditoria Interna da UFRN

Fonte: Competências da Unidade Auditoria Interna da UFRN.
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Com relação aos recursos orçamentários e financeiros, a Audin/UFRN passou a

possuir orçamento próprio a partir de 2021. Nesse ano, a dotação orçamentária foi de

R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A respeito da equipe técnica, a Audin/UFRN possui sete auditores, incluindo o

Auditor-Geral, conforme consta no Quadro 1.

Quadro 1 – Pessoal lotado na Auditoria Interna da UFRN

NOME FORMAÇÃO CARGO

Adlareg Áurea da Costa Dutra
Bacharel em Ciências Contábeis / Especialista em

Auditoria e Controladoria
Contador

Anailson Márcio 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 /

Especialista em Direito de Trânsito
Auditor

Bruno José Pereira Silva

Bacharel em Ciências Contábeis / Especialista em

Auditoria e Perícia Contábil / Mestre em Gestão de

Processos Institucionais

Auditor

Francisco Diego Jacinto Alves de

Oliveira

Bacharel em Direito / Especialista em Direito

Administrativo
Auditor

Gilderlanio Alves Holanda
Bacharel em Ciências Econômicas / Bacharel em Ciências

Contábeis / 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.

No que se refere ao quantitativo de horas úteis destinadas aos trabalhos no âmbito

da Audin/UFRN, o total disponível é de 10.280 horas úteis. Ademais, para o próximo ano há

expectativa de dois afastamentos: um auditor para realizar curso de pós-graduação stricto

sensu na área jurídica (mestrado acadêmico) e outro para gozar de licença capacitação bem

como tirar férias de períodos anteriores, conforme pode-se visualizar no Quadro 2.



Quadro 2 – Levantamento de horas úteis por servidor da Audin/UFRN em 2022

MÊS DIAS ÚTEIS CARGA HORÁRIA Nº SERVIDORES TOTAL
Janeiro 20 8 7 1.120
Fevereiro 19 8 7 1.064
Março 21 8 7 1.176
Abril 19 8 7 1.064
Maio 22 8 7 1.232
Junho 21 8 7 1.176
Julho 21 8 7 1.176
Agosto 23 8 7 1.288
Setembro 21 8 7 1.176
Outubro 19 8 7 1.064
Novembro 19 8 7 1.064
Dezembro 22 8 7 1.232

SUBTOTAL 13.832
Férias (-) 22 8 7 1.232
Afastamento Integral (-)¹ 178 8 1 1.424
Licença Capacitação e Férias de outro exercício (-)² 112 8 1 896

TOTAL 10.280

Nota:
¹ servidor Arnaldo Rodrigues Bezerra Neto (afastamento a partir de maio/2022)
² servidor Ricardo Alexandre Bastos Barros

Fonte: Elaboração própria.
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3. ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL

Este capítulo apresenta os trabalhos programados para serem realizados pela

Unidade de Auditoria Interna da UFRN durante o exercício de 2022, observando a Instrução

Normativa n.º 5, de 27 de agosto de 2021 da CGU.

Vale destacar que na seção 3.8 consta a Previsão de Alocação da Força de

Trabalho distribuído por percentual e horas úteis em relação as categorias: (i) serviços

de auditoria, (ii) capacitação de auditores internos, (iii) monitoramento de recomendações

emitidas em trabalhos anteriores e ainda não implementadas, (iv) gestão e melhoria da

qualidade de atividade de auditoria interna governamental, (v) levantamento de informações

para órgãos de controle interno ou externo, (vi) gestão interna e (vii) demandas

extraordinárias recebidas pela UAIG durante a realização do Paint.

Essas categorias serão detalhadas em seções e visam atender ao disposto no inciso

II do art. 4º da Instrução Normativa n.º 05/2021 da CGU.

3.1. Serviços de Auditoria

De acordo com o Quadro 3, os serviços de auditoria programados para o ano de

2022 perfazem 7.824 horas úteis, das quais 2.880 são destinadas a trabalhos de avaliação de

origem obrigação normativa, 1.236 para trabalhos solicitados pela alta administração e 3.708

com base em riscos.

A respeito dos trabalhos de origem normativa, destacam-se as atividades de

avaliação: (i) emissão do parecer sobre a prestação de contas anual da UFRN, que envolve a

equipe completa da Audin; e (ii) avaliação da gestão de riscos de processos de trabalho cujos

riscos já foram gerenciados. Esse último trabalho corresponde ao indicador institucional de

número 51 (taxa de avaliação da gestão de riscos) de responsabilidade da Audin, contido no

Plano de Gestão 2019-2023 da UFRN.

No tocante aos trabalhos de auditoria solicitados pela alta administração, a

Auditoria Interna recebeu, em 27 de outubro de 2021, o Ofício n.°

159/2021/GAB/REITORIA/UFRN, solicitando a realização de uma ação de auditoria voltada

à avaliação da conformidade do projeto “Sífilis Não” com a legislação vigente e o plano de

trabalho proposto.

Já com relação aos trabalhos de auditoria selecionados com base nos riscos, cuja

metodologia é retratada no apêndice, serão realizadas ações envolvendo os processos de
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“consolidação da proposta orçamentária da Universidade”, “planejamento das aquisições e

contratações” e “elaboração, acompanhamento e avaliação do planejamento estratégico”.



Quadro 3 – Informações sobre os serviços de auditoria a serem executados em 2022

Nº TIPO DE
SERVIÇO23 OBJETO OBJETIVO

DATA
PREVISTA
DE INÍCIO

DATA
PREVISTA DE
CONCLUSÃO

ORIGEM DA
DEMANDA ∑ GR24

CARGA
HORÁRIA
PREVISTA

1 Avaliação

Emissão do parecer sobre
a prestação de contas
anual e tomada de contas
especiais da UFRN
(Decreto nº 3.591/2000)

Monitorar a elaboração e verificar o
cumprimento das formalidades
exigidas na prestação de contas,
evitando incompatibilidade com a
legislação.

janeiro março Obrigação
normativa N/A 2.400

2 Avaliação

Análise das prestações de
contas das unidades
gestoras descentralizadas
(Resolução nº 18/2020 -
CONCURA)

Emitir relatório sobre a formalização
dos Relatórios de Gestão, análise da
execução dos gastos e do atendimento
das recomendações da Auditoria
Interna para cada unidade
descentralizada.

janeiro fevereiro Obrigação
normativa N/A 1.440

3 Avaliação

Avaliação da gestão de
riscos de processos de
trabalho cujos riscos já
foram gerenciados

Avaliar a adequação da gestão de
riscos em unidades da UFRN,
considerando os processos de trabalho
cujos riscos já foram gerenciados e a
meta prevista para o indicador
institucional “Taxa de avaliação da
gestão de riscos” no Plano de Gestão
2019-2023.

novembro dezembro Obrigação
normativa N/A 1.296

4 Avaliação

Projeto "Pesquisa
Aplicada para Integração
Inteligente Orientada ao
Fortalecimento das Redes
de Atenção para Resposta
Rápida à Sífilis"

Avaliar a conformidade do projeto
“Sífilis Não” com a legislação vigente
e o plano de trabalho proposto.

abril julho
Solicitação da

alta
administração

N/A 1.236

23 De acordo com a IN n.° 5/2021, os tipos de serviço são: avaliação, consultoria e apuração.
24 Grau de Risco.



Nº TIPO DE
SERVIÇO23 OBJETO OBJETIVO

DATA
PREVISTA
DE INÍCIO

DATA
PREVISTA DE
CONCLUSÃO

ORIGEM DA
DEMANDA ∑ GR24

CARGA
HORÁRIA
PREVISTA

5 Avaliação
Consolidação da proposta
orçamentária da
Universidade

Avaliar o mapeamento e o
gerenciamento de riscos dos processos
de trabalho relativos à consolidação da
proposta orçamentária da
Universidade, bem como a
adequabilidade dos controles internos
daqueles considerados mais
relevantes.

abril julho Baseada em
riscos 230 1.236

6 Avaliação Planejamento das
aquisições e contratações

Avaliar o mapeamento e o
gerenciamento de riscos dos processos
de trabalho relativos ao planejamento
das aquisições e contratações, bem
como a adequabilidade dos controles
internos daqueles considerados mais
relevantes.

agosto novembro Baseada em
riscos 100 1.236

7 Avaliação

Elaboração,
acompanhamento e
avaliação do planejamento
estratégico da
Universidade

Avaliar o mapeamento e o
gerenciamento de riscos dos processos
de trabalho relativos ao processo de
elaboração, acompanhamento e
avaliação do planejamento estratégico
da Universidade, bem como a
adequabilidade dos controles internos
daqueles considerados mais
relevantes.

agosto novembro Baseada em
riscos 95 1.236

TOTAL 7.824

Fonte: Elaboração própria.
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3.2. Capacitação dos Auditores Internos

O plano de capacitação da Audin/UFRN contempla, além de eventos da categoria

profissional, cursos on-line cujo conteúdo programático objetiva não apenas dotar os

auditores internos de conhecimento necessário ao desenvolvimento de suas atividades de

auditoria interna governamental como também atender ao inciso III do art. 16 da IN n.°

05/2021 da CGU25.

Este último decorre de deficiências de conhecimento no que se refere a como

avaliar o processo de elaboração das informações contábeis e financeiras. A Audin/UFRN

entende que essas deficiências constituem riscos ao desenvolvimento do trabalho de emissão

do parecer de auditoria, visto que a equipe técnica possui pouco (ou quase nada de)

conhecimento acerca de como avaliar esse processo.

Assim, o Quadro 4 apresenta as atividades de capacitação para o exercício

financeiro de 2022, que perfazem 558 horas. Essa quantidade atende o previsto no art. 4º, II,

§2º da IN n.° 05/2021 da CGU.
Quadro 4 – Plano de capacitação Audin/UFRN para 2022

Nº CAPACITAÇÃO CARGA
HORÁRIA

QUANT.
SERVIDORES

CARGA
HORÁRIA
TOTAL

1 55º FONAITec 32 1 32
2 56º FONAITec 32 1 32

3
3º Congresso Brasileiro de Auditoria e
Controle Interno (COBACI)
promovido pela Unamec

24 1 24

4 Curso sobre Tesouro Gerencial no site
da Escola Virtual (EVG) 60 2 120

5 Curso do Siafi Básico no site da EVG 35 2 70

6

Curso da etapa de monitoramento
módulo IV do Programa de
Fortalecimento da Auditoria Interna
da UFRN

40 7 280

TOTAL 558

Fonte: Elaboração própria.

25 Trata do parecer que deve expressar a opinião geral sobre a adequação dos processos de governança, gestão de
riscos e controles internos com base nos trabalhos de auditorias individuais previstos e executados no âmbito do
PAINT.



42

3.3. Monitoramento de recomendações ainda não implementadas

O processo de monitoramento de recomendações possui ciclo trimestral, conforme

Figura 32.
Figura 32 – Ciclo trimestral do monitoramento

Fonte: Elaboração própria.

Ademais, esse ciclo observa o cronograma de acordo com o Quadro 5.

Quadro 5 – Cronograma do ciclo trimestral

TRIMESTRE PERÍODO

1º De janeiro a março

2º De abril a junho

3º De julho a setembro

4º De outubro a dezembro

Fonte: Elaboração própria.

Nesse contexto, as solicitações de auditoria de monitoramento são emitidas na

primeira semana de início de cada trimestre, com prazo de resposta de vinte (20) dias corridos

para a Unidade Auditada.

As respostas das Unidades Auditadas, quando recebidas por meio do módulo

“Auditoria e Controle Interno” do SIPAC, são inseridas nas planilhas de monitoramento.
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Depois disso, é enviado para cada auditor um quadro resumo das recomendações

de sua responsabilidade, com respostas para serem analisadas. O auditor analisa as respostas e

emite sua opinião, inserindo-as não só no SIPAC como também nas planilhas de

monitoramento.

Até dez (10) dias após o fim de cada trimestre, a equipe de monitoramento encerra

o trimestre, abrindo nova pasta com indicação do novo período. Além disso, elabora notas

técnicas, atualiza o banco de dados do Painel de Indicadores, contabiliza os benefícios

financeiros e não financeiros, analisa os dados e os apresenta em reunião ao Auditor-Geral ou

seu substituto e à equipe técnica da Audin/UFRN.

No tocante à quantidade de recomendações pendentes de atendimento, no final do

terceiro trimestre 15 recomendações foram atendidas e o estoque final (quantidade

remanescente que passa para o quarto trimestre) ficou em 106 recomendações pendentes.

Nesse somatório, incluem-se as 12 recomendações emitidas em agosto de 2021, isto é, dentro

do terceiro trimestre.

Dessa forma, foram destinadas 818 horas para o monitoramento das

recomendações da Audin/UFRNN, o que equivale a uma média de 7,7 horas por cada

recomendação (818/106).

Para informações adicionais a respeito das recomendações emitidas pela

Audin/UFRN, recomenda-se visitar o Painel de Indicadores no sítio eletrônico da Auditoria

Interna por meio do link https://auditoria.ufrn.br/indicadores.

3.4. Gestão e melhoria da qualidade da atividade de auditoria interna governamental

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

atividades de Auditoria Interna, pretende-se realizar as atividades conforme Quadro 6.

De acordo com o quadro 6, a atividade Gestão dos Riscos da Auditoria Interna

contemplará o mapeamento dos riscos no que se refere aos macroprocessos: Plano Anual de

Auditoria Interna (Paint) e Relatório Anual de Auditoria Interna (Raint).

Acerca da Elaboração de KPA com base no modelo IA-CM, o trabalho abordará o

nível 2 – infraestrutura – do referido modelo, que, em essência, consiste num conjunto de

ações compreendidas na perspectiva de seis dimensões: (1) serviços e papel da Auditoria

Interna; (2) Gerenciamento de Pessoas; (3) Práticas Profissionais; (4) Gerenciamento do

https://auditoria.ufrn.br/indicadores
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Desempenho e Prestação de Contas; (5) Cultura e Relacionamento Organizacional e (6)

Estruturas de Governança.

Por fim, no âmbito da ação Pesquisa de avaliação feedback dos gestores da alta

administração e partes interessadas nos trabalhos da unidade de Auditoria Interna da UFRN, a

Audin/UFRN implementará, além do questionário existente, uma pesquisa de percepção

ampla.
Quadro 6 – Carga horária por atividade relacionada ao PGMQ

Nº ATIVIDADE CARGA
HORÁRIA

Nº
SERVIDORES

CARGA
HORÁRIA
TOTAL

1 Gestão dos riscos da Auditoria Interna 60 1 60
2 Elaboração de KPA com base no modelo IA-CM 260 2 520

3

Pesquisa de avaliação feedback dos gestores da
alta administração e partes interessadas nos
trabalhos da unidade de Auditoria Interna da
UFRN

60 1 60

TOTAL 640

Fonte: Elaboração própria.

No tocante às ações no âmbito do PGMQ em 2021, a Audin/UFRN realizou as

seguintes ações no primeiro semestre: (1) revisão da minuta do regulamento interno da Audin;

(2) elaboração do painel de indicadores da Audin; (3) realização da pesquisa feedback gestor

junto às unidades auditadas cujos trabalhos de avaliação foram concluídos no primeiro

semestre; e (4) gestão dos riscos da Auditoria Interna.

A revisão da minuta do regulamento interno da Audin26 (processo n.º

23077.067861/2020-31) observou o disposto no Decreto nº. 10.139/2019, que dispõe sobre a

revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decreto. Nesse sentido, houve a

consolidação da Resolução n.º 099/2019-CONSAD (PGMQ) e a revogação das Resoluções de

n.º 085/2019-CONSAD (contabilização de benefícios financeiros e não financeiros) e de n.º

109/2019-CONSAD (manual de auditoria).

Cabe informar que o próprio regulamento da Auditoria Interna27, estabeleceu que

fosse elaborado, ou melhor, revisado, o manual de auditoria, uma vez que já existia a

Resolução n.º 109/2019-CONSAD, o qual contemplará também a metodologia relativa à

26 Foi utilizado como referência o Decreto nº 3.591/2000, as principais normas emitidas pela Controladoria-Geral
da União (CGU), em especial a IN nº 13/2020, que aprovou os requisitos mínimos a serem observados nos
estatutos das Unidades de Auditoria Interna Governamental (UAIG) do Poder Executivo Federal, além do
relatório CGU n.º 201305993 e do Acórdão n.º 3.466/2014-Plenário.
27 Resolução n.º 006/2021-CONSAD, publicada em 29 de julho de 2021.
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contabilização de benefícios financeiros e não financeiros, por se tratar de questões

operacionais.

A elaboração do painel de indicadores da Audin (Ordem de Serviço n.° 008/2021)

contribui para a transparência ativa, uma vez que passou a divulgar ações da auditoria interna.

Ele está disponível na página https://auditoria.ufrn.br/indicadores e encontra-se estruturado

em três temas: (1) monitoramento, (2) benefícios financeiros e não financeiros e (3) feedback

gestor.

No primeiro destacam-se os indicadores: “eficácia geral”, que mede o percentual

de recomendações emitidas pela Audin implementadas pela gestão. Sua aferição corresponde

à razão entre as recomendações atendidas e baixadas divididas pelo total de recomendações

emitidas pela Audin/UFRN, e “CGU: eficácia exercício anterior”, que deriva da

recomendação emitida pela CGU (Relatório de Auditoria n.° 201800625).

Este último indicador mede o percentual de recomendações pendentes da Audin

implementadas pela gestão no tocante ao exercício anterior àquele do Raint (Relatório Anual

de Atividades de Auditoria Interna). A meta desse indicador foi definida pela CGU (relatório

referido anteriormente) em 70% de recomendações atendidas. Assim, a aferição corresponde à

razão entre recomendações atendidas e baixadas de exercícios anteriores divididas pelo total

de recomendações de exercícios anteriores. Por fim, vale ressaltar que há no painel de

indicadores uma tabela que detalha cada recomendação emitida pela Audin/UFRN.

O tema benefícios financeiros e não financeiros apresenta cartões mostrando de

forma consolidada a quantidade de benefícios e gráficos demonstrando a quantidade de

benefícios por dimensão e ano bem como por repercussão e ano. Ademais, há uma tabela ao

final detalhando o registro dos benefícios.

Com relação ao tema feedback gestor, ele aborda os resultados da pesquisa de

avaliação feedback gestor, em especial a quantidade de respostas e o resultado por pergunta e

por ano, compreendendo a série histórica de 2019 a 2021.

Quanto à pesquisa de avaliação feedback gestor, elaboramos o questionário

composto por oito questões, das quais sete com padrão de resposta Likert (não tenho opinião

sobre esse ponto, discordo totalmente, discordo, concordo e concordo totalmente) e uma

aberta no Google Forms28. A Figura 33 apresenta as sentenças do questionário.
Figura 33 – Questionário Feedback Gestor

28 O questionário não identifica a unidade respondente.

https://auditoria.ufrn.br/indicadores
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Fonte: Audin/UFRN.

Ele foi enviado para as unidades auditadas no âmbito dos trabalhos: (1) análise

das prestações de contas das unidades gestoras descentralizadas, o qual envolveu o Centro de

Biociências, o Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, o Centro de Ciências da Saúde, o

Centro de Ciências Sociais Aplicadas e o Centro de Ensino Superior do Seridó29; (2)

avaliação da transparência no relacionamento entre a UFRN e a Fundação Norte-Rio-

Grandense de Pesquisa e Cultura (FUNPEC), o qual envolveu a PROPLAN e o Gabinete30; e

(3) avaliação da adequação da gestão de riscos em unidades da UFRN, considerando os

processos de trabalho cujos riscos já foram gerenciados e a meta prevista para o indicador

institucional “taxa de avaliação da gestão de riscos” no Plano de Gestão 2019-2023, o qual

envolveu a PROPESQ31.

Das nove unidades auditadas que receberam o questionário, obtivemos respostas

de oito. O Quadro 7 apresenta mini gráficos correspondente a cada pergunta fechada do

questionário.
Quadro 7 - Gráficos dos atributos do questionário

29 Relatórios de Auditoria n.° 001/2021, n.° 002/2021, n.° 003/2021, n.° 003/2021 e n.° 005/2021.
30 Relatório de Auditoria n.° 006/2021.
31 Relatório de Auditoria n.° 013/2020.
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Fonte: Questionário feedback gestor – Audin/UFRN.

No tocante a pergunta aberta – qual(is) sugestão(ões) você tem para a melhoria

dos trabalhos de auditoria? -, o Quadro 8 expõe as sugestões das unidades auditadas no

sentido de melhorar os trabalhos de auditoria desenvolvidos pela Audin/UFRN.
Quadro 8 – Sugestões para melhoria dos trabalhos de auditoria

Sugiro capacitação dos gestores nos normativos legais atuais sob os quais somos auditados.

Maior observação aos dados acadêmicos enviados no relatório.

Acho fundamental essa comunicação constante com os gestores no sentido das orientações. Isso é importante
porque qualifica a nossa gestão.
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Estreitar o contato com os gestores no sentido de orientá-los não só quando esclarecimentos, justificativa são
solicitados, mas dando à auditoria um tom de trabalho inovador no sentido de evitar que problemas aconteçam.
É importante ter em mente que muitos gestores não têm formação em administração, nem em economia, nem
em contabilidade e nem em direito, implicando, assim, desconhecimento de determinadas orientações,
procedimentos e princípios que para alguns são claros, para outros são temas desconhecidos. Gostaria de
expressar meu reconhecimento ao trabalho criterioso dos auditores. Sempre que preciso, que busco orientação,
sou muito bem atendida e orientada. Toda a equipe explica muito bem e imprime um clima de segurança em
relação ao que transmite.

1. Dar continuidade as reuniões conjuntas para a busca de soluções dos problemas institucionais;
2. Avançar na padronização dos procedimentos institucionais; e
3. Avançar na apresentação dos critérios de avaliação a serem utilizados, antes da avaliação.

Acredito que o trabalho já está sendo muito bem realizado, principalmente, com o feedback que a reunião de
busca conjunta de soluções oferece a entidade auditada, no sentido de ouvi-lo e fazê-lo entender.

Fonte: Questionário feedback gestor – Audin/UFRN.

No que se refere à gestão de riscos da Auditoria Interna, foi realizado em 2021 o

gerenciamento dos riscos relativo ao processo de acompanhamento e análise do Relatório de

Gestão da UFRN”32. Após o preenchimento do mapa de riscos33, as informações foram

inseridas no GERIFES.net, para fins de acompanhamento.

Por fim, está em curso a revisão do manual de procedimentos da Audin/UFRN,

com prazo de conclusão para final de novembro de 2021.

3.5. Levantamento de informações para órgãos de controle interno ou externo

Cabe mencionar que o monitoramento das recomendações da CGU, bem como

das recomendações e determinações do TCU no âmbito da UFRN é realizado pela Secretaria

de Governança Institucional (SGI) em função do que estabelece o art. 176, X, do Regimento

Interno da Reitoria.

De acordo com este normativo, compete à SGI monitorar o recebimento de

diligências e assessorar os gestores da instituição na implementação de recomendações e

determinações de órgãos de controle interno e externo.

Em razão disso, foram reservadas apenas 90 horas úteis para esta categoria,

considerando que a Auditoria Interna participa de reuniões com a Alta Administração para

tratar de temas relacionados a essas demandas.

A título de informação, a Figura 35 e o Quadro 9 evidenciam as pendências juntos

à CGU e ao TCU, respectivamente.

32 Em 2020 havia sido realizado o gerenciamento dos riscos do processo de monitoramento das recomendações
da Auditoria Interna.
33 Documento que apresenta as informações relacionadas a todas as etapas do processo de gestão de riscos.
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Figura 34 – Situação das recomendações da CGU por unidade administrativa da UFRN 34

Fonte: Sistema e-Aud.

Quadro 9 – Situação das determinações do TCU por unidade administrativa da UFRN35

ACÓRDÃO NÚMERO DO
PROCESSO SITUAÇÃO TEXTO DO ITEM UNIDADE

RESPONSÁVEL

1178/2015-
2C 033.685/2013-4

Aguardando
resposta da
unidade

jurisdicionada

1.8.1.2. no prazo de 120 dias, instaure e
conclua procedimento administrativo para
apurar a responsabilidade e obter o
ressarcimento ao erário do montante de
R$ 59.199,74 (peça 34, p. 1), referente ao
prejuízo causado na obra da Escola Lygia
Maria Rocha Leão Laporta pela
necessidade de demolição de estruturas já
construídas no valor de R$47.722,46, ao
custo de R$ 11.477,28, devido a falhas de
planejamento e elaboração de projetos e
alterações de especificações (Itens 50, 51,
83, 85-86 e 109 da instrução da unidade
técnica peça 75.

Pró-Reitoria de
Administração
(PROAD)

9687/2017-
2C 033.685/2013-4

Aguardando
resposta da
unidade

jurisdicionada

9.6. determinar à UFRN, com amparo no
art. 250, inciso II, do RITCU, que, no
prazo de 120 (cento e vinte) dias, apure,
mediante processo administrativo com
direito à ampla defesa da sociedade
empresária R & H Engenharia Ltda., o
montante a ser glosado em relação à
ausência da prestação de serviços de
vigilância patrimonial da obra da Escola
Lygia Maria Rocha Leão Laporta, insertos
no Contrato 47/2014-UFRN, tendo em
vista que não houve a efetiva prestação do
serviço pelo menos no período entre
11/6/2014 (início do contrato) e 25/7/2014
(data de constatação pela equipe técnica
deste Tribunal), quando os serviços
relativos estavam sendo prestados por
empresa de segurança (Garra Vigilância)

Pró-Reitoria de
Administração
(PROAD)

34 Consulta realizada no dia 15/10/2021.
35 Consulta realizada no dia 15/10/2021.
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contratada diretamente pela UFRN, por
meio do Contrato 85/2010, por apenas um
funcionário, conforme informações da
própria R & H Engenharia Ltda. em
resposta ao Ofício 1.050/2016-
TCU/Secex-RN, o que fere a planilha
orçamentária apresentada (peça 34, p. 2),
que prevê, no item Administração Local,
item 01.02, do orçamento analítico, os
serviços de Vigia Noturno (Código 10508)
e Vigia Diurno (Código 10508U), no
montante total de R$ 19.272,16, e
contraria o disposto no art. 63 da Lei
4.320/1964, ante o pagamento de serviços
não executados (itens 46-47, 98-100, 108-
109 da peça 75 e itens 17-19 da instrução
transcrita no relatório integrante desta
deliberação);

Fonte: Conecta TCU

3.6. Gestão interna

Na Audin/UFRN, esta categoria compreende um conjunto de ações: reunião

semanal, elaboração do Paint e Raint bem como participação nas reuniões dos colegiados

superiores da Universidade.

A respeito da reunião semanal, ela ocorre toda segunda-feira entre o responsável

pela UAIG e sua equipe técnica. Nessa oportunidade, são relatados os trabalhos executados na

semana anterior, compartilhado eventuais dificuldades encontradas durante a execução desses

trabalhos, bem como discutidos outros assuntos inerentes ao objeto da reunião.

Com relação a elaboração do Paint e Raint, são emitidas ordens de serviço

específicas, compostas por auditores especialmente da equipe de planejamento e

monitoramento.

No tocante às reuniões dos colegiados superiores, o responsável pela UAIG ou seu

substituto legal participa dessas reuniões a fim de contribuir para melhorar a comunicação

institucional entre a Audin e alta administração da Universidade.

Por fim, vale destacar que há outras ações administrativas relacionadas ao

gerenciamento do órgão. Assim, foram reservadas para esta categoria 260 horas úteis (2,53%)

conforme pode-se visualizar no item 3.8 – Previsão de Alocação da Força de Trabalho.

3.7. Demandas extraordinárias
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O planejamento das atividades de auditoria interna governamental é flexível e

iterativo, podendo sofrer alterações ao longo de sua execução, visto que os agentes

institucionais, como a alta administração ou os responsáveis pela governança da Universidade

podem requisitar trabalhos especiais. Dessa maneira, a Instrução Normativa n.º 05/2021 da

CGU contempla a categoria demanda extraordinária, conforme inciso II do art. 4º da referida

instrução.

Nessa perspectiva, de 2016 até o corrente ano, a Audin/UFRN recebeu apenas três

demandas36: (i) responder alguns questionamentos sobre a execução da despesa do Centro de

Ensino Superior do Seridó em 2016; (ii) acompanhar o projeto “Pesquisa Aplicada para

Integração Inteligente Orientada ao Fortalecimento das Redes de Atenção para Resposta

Rápida à Sífilis” em 2018; e (iii) avaliar os controles na concessão e pagamentos de bolsas e

retribuição pecuniária em projetos acadêmicos em 2021.

Assim, foram estimadas 90 horas úteis (0,88%) do total de horas disponíveis,

conforme pode-se visualizar no item 3.8 – Previsão de Alocação da Força de Trabalho,

para essa categoria, uma vez que, nos últimos seis anos, ela contemplou apenas três trabalhos.

3.8 Previsão de alocação da força de trabalho

O Quadro 10 apresenta a previsão de alocação da força de trabalho da

Audin/UFRN por categoria para o exercício de 2022, conforme previsto no art. 4º, II da IN

05/2021 da CGU.

Quadro 10 – Previsão de alocação da força de trabalho da Audin/UFRN

Nº CATEGORIAS HORAS %
1 Serviços de auditoria 7.824 76,11
2 Capacitação dos auditores internos 558 5,43

3 Monitoramento de recomendações emitidas em trabalhos anteriores e ainda não
implementadas 818 7,96

4 Gestão e melhoria da qualidade da atividade de auditoria interna governamental 640 6,23
5 Levantamento de informações para órgãos de controle interno ou externo 90 0,88
6 Gestão interna (inclui elaboração do Paint e Raint) 260 2,53
7 Demandas extraordinárias recebidas pela UAIG durante a realização do Paint 90 0,88

TOTAL 10.280 100

Fonte: Elaboração própria.

36 As duas primeiras demandadas pela Reitoria e a terceira pelo Comitê de Governança, Riscos e Controles
(CGRC).
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3.9 Premissas, restrições e riscos associados à execução do Paint/2022

Adotamos como premissas para a elaboração do Paint, não só a Instrução

Normativa da CGU 5, de 27 de agosto de 2021, que dispõe, dentre outros tópicos, sobre as

diretrizes para elaborar o Plano Anual de Auditoria Interna, como também o Manual de

Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo

Federal (MOT, 2017), notadamente, na metodologia seleção de trabalhos com base em riscos.

A respeito das restrições, procuramos adequar a quantidade de atividades a serem

executadas, no próximo exercício financeiro, em relação as horas úteis disponíveis e ao

efetivo de auditores internos lotados na Audin/UFRN. Nesse sentido, a quantidade de

atividades, além de compatibilizar essas três variáveis, atende ao disposto do art. 4º da IN da

CGU 5/2021: “O Paint deve estabelecer uma previsão realista das atividades a serem

realizadas no período”.

O evento potencial que pode impactar negativamente a execução do Paint/2022 é,

essencialmente, deficiências de conhecimento da equipe técnica, notadamente, relacionada à

auditoria financeira, isto é, ao processo de elaboração de informações contábeis e financeiras,

item que constitui requisito para emissão do parecer da auditoria interna (inciso III do art. 16

da IN 05/2021 da CGU).

Para mitigar esse risco, a Audin/UFRN inseriu, no plano de capacitação, cursos

on-line que, inicialmente, presumem-se necessários ao desenvolvimento de habilidades

imprescindíveis à avaliação desse processo.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cabe esclarecer que este planejamento anual contemplou todas as atividades de

auditoria a serem executadas em 2022 pela Audin/UFRN, incluindo aquelas decorrentes de

obrigação normativa, da gestão interna, da gestão e melhoria da qualidade da atividade de

auditoria interna, do monitoramento das recomendações e da capacitação dos auditores.

Além dessas atividades, foram definidos, também, trabalhos de auditoria

selecionados com base nos riscos, ou seja, envolvendo os processos que podem ser mais

fortemente impactos por eventos internos e externos.

Dessa forma, espera-se que os trabalhos da Audin/UFRN sejam executados de

maneira compatível com seu planejamento, de modo que os resultados ocorram conforme o

previsto.

Diante da proposta elaborada, encaminha-se este Paint à Regional da CGU, com

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

evitar a sobreposição de trabalhos, conforme previsto no art. 5º da IN CGU n.º 05/2021.

Natal, 19 de novembro de 2021.

________________________
Bruno José Pereira da Silva
Auditor-Geral Adjunto

___________________________
Gilderlanio Alves Holanda

Auditor

____________________________
Anailson Marcio Gomes

Auditor-Geral
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APÊNDICE – Metodologia para seleção dos trabalhos de auditoria com base nos riscos

Para definição dos trabalhos de auditoria a serem executados no Paint 2022 com

base nos riscos, foi utilizada a metodologia apresentada pela CGU na “Orientação prática:

plano anual de auditoria interna baseado em riscos”, tendo sido realizado pequenos ajustes

para se adequar às especificidades da universidade.

De acordo com a orientação prática, o processo de planejamento da Unidade de

Auditoria Interna Governamental compreende quatro etapas, apresentadas na Figura 36.

Figura 35 – Processo de planejamento da Unidade de Auditoria Interna Governamental

Fonte: Orientação prática: plano de auditoria interna baseado em riscos.

1. Entendimento da Unidade Auditada

De acordo com o Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria

Interna Governamental (MOT), a finalidade dessa etapa é adquirir conhecimentos sobre a

Unidade Auditada, ou seja, seus objetivos, as estratégias e os meios pelos quais ela monitora o

seu desempenho e os processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles

internos.

O entendimento da UFRN foi obtido por meio da leitura dos principais

documentos institucionais, dentre eles seu Estatuto, o Regimento Geral, o Regimento Interno

da Reitoria, o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o Plano de Gestão 2019-2023,

seu organograma, sua estrutura de governança, etc. Tais informações foram abordadas no item

1 do Paint 2022 (A UNIVERSIDADE).

2. Definição do universo de auditoria

De acordo com o MOT, o universo de auditoria consiste no conjunto de objetos

sobre os quais a UAIG pode realizar suas atividades, tais como unidades de negócios, linhas
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de produtos ou serviços, processos, programas, sistemas, controles, operações, contas,

divisões, funções, procedimentos e políticas.

A orientação prática da CGU, por sua vez, estabelece que as unidades de

Auditoria Interna devem considerar os processos37 como o padrão preferencial para

definição do universo de auditoria. Dessa forma, o universo de auditoria considerado na

elaboração do Paint 2022 da Universidade foi definido com base nos seus processos.

Em 2017, antes da aprovação da Política de Gestão de Riscos, a UFRN já havia

elaborou a primeira versão da sua cadeia de valor. Recentemente, ela passou por uma

atualização e contempla hoje 15 macroprocessos, conforme evidenciado na Figura 37.

Figura 36 – Cadeia de valor da UFRN

Fonte: Relatório de Gestão da UFRN de 2020.

Para definição do universo de auditoria, foi encaminhada Solicitação de Auditoria

(SA) à Secretaria de Gestão de Projetos (SGP), a quem compete promover e compartilhar

melhores práticas e conhecimentos em gestão de projetos, de processos e de riscos38,

solicitando que fosse informada a relação de processos da Universidade.

A resposta encaminhada pela SGP foi analisada pela Auditoria Interna, a qual

concluiu que os 15 macroprocessos da UFRN podem ser desdobrados em 56 processos,

conforme evidenciado no Quadro 11.

37 O MOT define processo como um conjunto de atividades sequenciadas e relacionadas entre si que têm como
finalidade transformar insumos em produtos e serviços.

38 Art. 172, IV, da Resolução n.° 017/2019-CONSUNI, que aprovou o Regimento Interno da Reitoria.



Quadro 11 – Universo de auditoria

MACROPROCESSOS PROCESSOS

Gerir ciclo estratégico Elaboração, acompanhamento e avaliação do planejamento estratégico

Gerir governança e controles

Planejar e realizar auditoria
Promover a transparência e garantir o acesso à informação
Prestar contas
Propor, revisar e consolidar normas internas
Gerir riscos

Gerir processos organizacionais
Mapear processos
Gerir projetos

Promover ensino

Apoiar as unidades de ensino básico, técnico e tecnológico
Apoiar o ensino de graduação
Apoiar o ensino de pós-graduação
Gerir a documentação acadêmica do aluno
Criação de cursos de graduação
Criação de cursos de pós-graduação
Atualização de cursos
Desenvolver práticas educacionais inovadoras

Promover extensão
Gerir ações, projetos e programas de extensão
Gerir as ações integradas de ensino, pesquisa e extensão
Gerir as políticas e ações do patrimônio histórico e cultural

Promover pesquisa

Gerir atividades de pesquisa
Estimular redes de pesquisa e cooperações nacionais e internacionais
Incentivar atividades científicas e tecnológicas voltadas para o desenvolvimento econômico e social sustentável
Apoiar a melhoria das infraestruturas de pesquisa

Promover inovação
Gerir a produção e a transferência de tecnologia
Gerir as ações das empresas juniores



MACROPROCESSOS PROCESSOS

Gerir projetos de inovação
Gerir o desenvolvimento de empreendimentos de base tecnológica

Gerir assistência estudantil Gerir políticas e ações de inclusão e permanência

Gerir comunicação
Divulgar as atividades institucionais da UFRN
Promover a interação com a sociedade

Gerir patrimônio, logística e infraestrutura

Gerir frota da UFRN
Promover o desenvolvimento sustentável
Gerir bens imóveis
Gerir bens móveis
Gerir incorporação, depreciação e desfazimento de bens móveis
Gerir espaços físicos
Manter a infraestrutura existente
Gerir emissão de passagens e diárias
Garantir a segurança patrimonial
Construir e reformar edificações
Proceder com a manutenção de bens e equipamentos

Gerir orçamento
Consolidar a proposta orçamentária da Universidade
Acompanhar e avaliar a execução orçamentária

Gerir contratação

Planejamento das aquisições e contratações
Seleção de fornecedor das aquisições e contratações
Gerir contratos
Fiscalizar contratos

Gerir tecnologia da informação

Prover manutenção dos sistemas integrados de gestão
Evoluir os sistemas integrados de gestão
Manter a infraestrutura de tecnologia da informação
Garantir a segurança da informação

Gerir pessoas e promover a qualidade de Gerir direitos e vantagens



MACROPROCESSOS PROCESSOS
vida no trabalho Desenvolver pessoas

Promover a segurança e saúde no trabalho
Gerir força de trabalho

Gerir internacionalização Gerir políticas e ações para internacionalização

Fonte: Elaboração própria.
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3. Avaliação da maturidade da gestão de riscos

Conforme já informado, o Conselho de Administração da Universidade aprovou

em 2017 tanto a Política de Gestão de Riscos da UFRN quanto o seu Plano de Gestão de

Riscos, por meio da Resoluções n.º 016/2017-CONSAD e n.º 076/2017-CONSAD,

respectivamente.

Cabe mencionar que o Plano de Gestão de Riscos estabeleceu que a implantação

da gestão de riscos na UFRN ocorreria de forma gradativa, abrangendo todas as unidades

organizacionais no prazo de cinco anos.

Dessa forma, em 2017, a SGP39 iniciou o processo de implantação da gestão de

riscos na UFRN. Porém, com foco nos objetivos operacionais, ou seja, gerenciando os riscos

dos processos de trabalho executados pelas unidades na ponta. Até o presente momento, já

foram identificados mais de 600 riscos relativos a esses processos de trabalho40.

Já em 2021, o Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC) editou a

Resolução Deliberativa n.° 1/2021-CGRC, aprovando o modelo de gestão de riscos da UFRN.

Esse novo normativo, na prática, atualizou a metodologia utilizada pela UFRN para gerenciar

seus riscos41, incorporando o modelo de ricos estratégicos da UFRN, conforme evidenciado

na Figura 30 do subitem 1.3 do Paint 2022 (Processos de governança, gerenciamento de riscos

e controles internos).

Para compreender melhor o gerenciamento dos riscos estratégicos da

Universidade, é necessário discorrer brevemente sobre o processo de elaboração e execução

do seu planejamento estratégico.

O Plano de Gestão 2019-2023 definiu 10 objetivos estratégicos para a UFRN, a

partir de três perspectivas (sociedade, desenvolvimento acadêmico e desenvolvimento

institucional), evidenciado na Figura 39. Para cada um desses objetivos, foram previstos

indicadores institucionais42.

39 Unidade responsável pela facilitação do processo de gestão de riscos na Universidade.
40 Consulta realizada ao GERIFES.net em 25 de setembro de 2021.
41 Plano de Gestão de Riscos, aprovado pela Resolução n.º 076/2017-CONSAD.
42 No total, foram estabelecidos 59 indicadores institucionais.



Figura 37 – Objetivos estratégicos da UFRN

Fonte: Elaboração própria a partir do Plano de Gestão 2019-2023 da UFRN.
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A quinta etapa do modelo de riscos estratégicos da UFRN prevê a identificação

dos riscos que podem comprometer o alcance dos indicadores institucionais e,

consequentemente, de seus objetivos estratégicos.

De acordo com o MOT, existem basicamente três maneiras de selecionar os

trabalhos de auditoria com base nos riscos, a saber: i. avaliação de riscos realizada pela

unidade auditada; ii. avaliação de riscos pela própria UAIG; e iii. fatores de riscos.

Considerando que a UFRN possui certa maturidade na gestão de riscos, objetivos

estratégicos bem definidos e cadeia de valor já elaborada, optou-se por selecionar os trabalhos

de auditoria do Paint 2022 com base na avaliação de riscos realizada pela própria

Universidade.

4. Seleção dos trabalhos de auditoria com base em riscos

Durante o processo de gerenciamentos de riscos dos objetivos estratégicos da

UFRN, foram identificados 11143 riscos que podem comprometer o alcance desses objetivos.

De acordo com a orientação prática da CGU, quando se optar pela seleção dos

trabalhos de auditoria com base na avaliação realizada pela própria Unidade Auditada, a

Auditoria Interna deve associar os riscos (ou conjuntos de riscos) aos processos que compõe o

universo de auditoria.

Essa associação foi realizada em dois momentos. Primeiramente, houve a

associação dos riscos aos macroprocessos, conforme evidenciado no Quadro 12.
Quadro 12 – Associação dos riscos aos macroprocessos

43 Da relação de 111 riscos, foram excluídos 2 riscos por não ter sido possível associá-los aos macroprocessos e,
consequentemente, aos processos.



MACROPROCESSO RISCO PROBABILIDADE IMPACTO GRAU DE
RISCO

Gerir ciclo estratégico

R1 Não execução dos demais objetivos estratégicos. 3 5 15
R2 Não promoção das reuniões (táticas e estratégicas) de monitoramento e controle. 3 4 12
R3 Baixa de divulgação do Plano de Gestão. 3 4 12
R4 Falta de alinhamento do planejamento institucional à capacidade orçamentária da instituição. 3 3 9
R61 Falta de permissão/acesso aos sistemas SIGs para gerar as informações das unidades. 4 3 12
R63 Dados cadastrados de forma equivocada pelas unidades. 2 4 8
R64 Falta, por parte das unidades, de uma maior clareza onde e como são obtidos os dados para o
cálculo dos indicadores. 5 3 15

R73 Possíveis adaptações nos sistemas para extração automática dos indicadores não serem
priorizadas. 3 2 6

R98 Ausência de instrumentalização das métricas e indicadores do planejamento estratégico da
diretoria de compras. 2 3 6

Gerir governança e
controles

R5 Disponibilizar informação incorreta ou negativa de acesso a informações da Universidade. 4 4 16
R65 Dificuldade de acesso às informações institucionais. 4 4 16
R66 Não encaminhamento das Manifestações de Ouvidoria/ Solicitações de Acesso à informação
aos setores demandados. 5 3 15

R67 Não registro de respostas/Informações das Manifestações de Ouvidoria/ Solicitações de Acesso
à informação na Plataforma Fala.Br no prazo estabelecido. 2 3 6

R68 Surgimento de novas demandas/obrigações inerentes à atividade de Ouvidoria ou de Acesso à
Informação. 3 4 12

R69 Indisponibilidade dos sistemas da Controladoria-Geral da União e da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte. 2 3 6

R70 Alta sazonal das demandas de Ouvidoria. 4 1 4
R71 Dificuldade no cumprimento dos prazos de resposta pelas unidades demandadas. 3 4 12
R72 Desatualização dos Dados Abertos da UFRN. 1 4 4
R94 Não realização da avaliação da gestão de riscos dos processos de trabalho cujos riscos já foram
gerenciados 3 5 15

R95 A Audin/UFRN emitir recomendações que não fortaleçam a governança, a gestão de riscos e os
controles internos da gestão. 4 4 16

R103 Não Realização de prestação de contas dos auxílios financeiros concedidos aos estudantes de
graduação. 5 4 20

Gerir processos
organizacionais

R100 Dificuldade na identificação dos processos. 4 2 8



R101 Equipes de trabalho com pouca disponibilidade de tempo. 5 2 10

Promover ensino

R8 Comprometimento da permanência e êxito do estudante nos Cursos Técnicos de Nível Médio. 4 5 20
R9 Desatualização de Projetos Pedagógicos de Cursos às necessidades do mundo do trabalho e
exigências legais. 3 3 9

R13 Não alcançar o índice previsto de experiência no exterior para os docentes de programas de PG. 3 4 12
R14 Baixo desempenho dos programas da UFRN na avaliação quadrienal da Capes. 2 4 8
R26 Não conseguir diminuir o número de cursos com o conceito 2 - ENADE. 3 4 12
R27 Não ampliar o número de cursos com conceito 4 e 5 no ENADE. 4 3 12
R28 Evasão nos cursos de graduação. 4 4 16
R32 Dificuldade na implementação de práticas inovadoras. 3 5 15
R33 Dificuldade dos docentes de implementação de práticas inovadoras. 3 4 12
R34 Dificuldade dos discentes no desenvolvimento de práticas de ensino inovadoras. 4 5 20
R35 Não implementação de metodologias interdisciplinares entre cursos distintos. 5 3 15
R36 Desalinhamento entre o ensino e o mundo do trabalho. 3 3 9
R37 Ambientes físicos e virtuais inadequados as práticas inovadores. 2 4 8
R50 As repercussões da Pandemia de COVID 19 na execução dos projetos de ensino voltados para a
temática de inclusão. 5 4 20

R52 Baixa proposição de projetos de ensino sobre a temática de inclusão. 3 3 9

Promover extensão

R16 Diminuição do número de bolsas, especialmente, para os grupos consolidados. 3 3 9
R17 Falta de articulação e apoio institucional entre unidades afins, PROEX, NAC e demais
instâncias competentes da UFRN. 2 4 8

R18 Desmobilização entre as gestões dos museus da UFRN junto às coordenadorias dos respectivos
cursos de graduação correlatos à natureza acadêmica de cada museu. 3 4 12

R20 Ausência de financiamento por parte do Ministério da Educação e/ou outras instituições para o
lançamento de editais para o desenvolvimento de ações de extensão, por exemplo, Edital PROEXT. 5 5 25

R23 Percentual alto de propostas inadequadas de cursos de extensão, em relação ao Regulamento de
Extensão, disposto na Res. 077/2017. 2 4 8

R24 Dificuldade de execução nas ações de extensão na modalidade remota ou a distância. 4 3 12
R25 A não implementação da curricularização da extensão em todos os cursos de graduação da
UFRN. 4 4 16

R41 Perda do acervo por furtos ou pragas. 1 4 4
R44 Ausência de um mecanismo específico de monitoramento e avaliação de impacto das ações de
extensão em seu desenvolvimento e sobre o público alvo. 5 3 15



Promover pesquisa
R46 Pesquisadores não cadastrarem seus laboratórios de pesquisa no SIGAA. 3 3 9
R56 Descontinuidade da publicação de editais institucionais contemplando projetos com temáticas
na área da inclusão e acessibilidade. 4 4 16

Promover inovação

R6 Baixa procura por pesquisadores para proteção de ativos de PI. 3 5 15
R7 Baixa procura de empresas por salas nas incubadoras e parques. 3 5 15
R38 Falta de interesse de empresas nas tecnologias 5 4 20
R40 Dificuldade na manutenção das parcerias públicas e/ou privadas necessárias para a implantação
do Parque. 3 3 9

Gerir assistência estudantil

R53 Dificuldade para implementação das CPIA nas unidades acadêmicas e administrativas. 3 4 12
R55 Dificuldade para implementação dos serviços críticos essenciais às atividades no nível Ensino
acessíveis. 4 4 16

R57 Evasão de estudantes com deficiência cotistas na graduação. 4 4 16
R102 Acidente ou contração de doenças por moradores das residências universitárias. 4 4 16
R103 Não Realização de prestação de contas dos auxílios financeiros concedidos aos estudantes de
graduação. 5 4 20

R104 Impossibilidade de aquisição de gêneros alimentícios para o Restaurante Universitário (RU),
devido ausência de certames licitatórios. 3 5 15

R105 Ineficiência na manutenção dos equipamentos do RU por ausência de contratos ou empresas
desqualificadas. 5 5 25

R106 Dificuldades no atendimento presencial de discentes. 4 4 16
R107 Ausência de planejamento das ações de esporte e lazer. 4 5 20

Gerir patrimônio, logística
e infraestrutura

R21 A distribuição espacial das salas da Pró-Reitoria de extensão. 5 3 15
R42 Estrutura física não-acessível para pessoas com deficiência. 4 4 16
R48 Recursos técnicos (normas técnicas específicas e softwares) insuficientes para atender a
demanda de projetos de acessibilidade nas edificações da UFRN. 3 4 12

R49 Demora no processo para aprovação dos projetos pela SEMURB visando o licenciamento na
UFRN. 5 5 25

R74 Não publicação do normativo sobre gestão patrimonial. 2 5 10
R75 Atraso na realização do levantamento patrimonial. 3 4 12
R76 Poucos agentes patrimoniais na unidade gestora. 3 3 9
R77 Realização de Inventário em ambiente de Teletrabalho. 4 3 12
R78 Problemas com o SIPAC na geração e consolidação das informações do Inventário. 3 3 9



R85 Baixo engajamento da Comunidade Acadêmica no que diz respeito à promovação da
sustentabilidade energética. 5 5 25

R86 Distorções do parâmetro de consumo de energia elétrica da instituição pela não utilização da
infraestrutura física da UFRN e, consequentemente, reduzindo o consumo e demanda de energia
elétrica.

2 1 2

R87 Indisponibilidade orçamentária para melhoramento do sistema elétrico e para o investimento
em geração própria de energia por meio de fontes renováveis. 5 4 20

R89 Não aquisição de equipamentos ou não contratação de serviços que possibilitem geração de
energia própria (geração distribuída). 3 5 15

Gerir orçamento

R11 Dificuldades de financiamento pela universidade. 3 3 9
R19 A limitação de recursos orçamentários. 5 5 25
R29 Redução do recurso de fomento à pesquisa (seja através da redução das verbas públicas
concedidas às universidades, seja através de agências de fomento). 3 4 12

R39 Falta de recursos para obras e melhorias necessárias para a implementação do Parque 4 5 20
R43 Diminuição do orçamento, especialmente, em relação às ações estruturantes. 3 4 12
R51 Redução de financiamento dos projetos de ensino. 5 4 20
R58 Falta de recurso para manutenção de equipamentos essenciais a transmissão de programas. 3 3 9
R59 Falta de recursos para a manutenção, atualização e renovação de equipamentos essenciais. 5 5 25
R82 Falta de recursos (pessoais e financeiros) para implantação mecanismos de segurança. 3 4 12
R84 Insuficiência Orçamentária 5 5 25
R87 Indisponibilidade orçamentária para melhoramento do sistema elétrico e para o investimento
em geração própria de energia por meio de fontes renováveis. 5 4 20

R93 Não ter recurso financeiro suficiente para fomentar projetos de inovação tecnológica. 5 5 25
R109 Indisponibilidade orçamentária. 4 4 16

Gerir contratação

R22 Dificuldades no processo de aquisição de bens e materiais para execução das ações de extensão. 5 4 20
R89 Não aquisição de equipamentos ou não contratação de serviços que possibilitem geração de
energia própria (geração distribuída). 3 5 15

R96 Instabilidade jurídica na legislação, instruções e orientações normativas relacionadas às
compras públicas, tanto interna, quanto externamente à instituição. 5 5 25

R104 Impossibilidade de aquisição de gêneros alimentícios para o Restaurante Universitário (RU),
devido ausência de certames licitatórios. 3 5 15

R105 Ineficiência na manutenção dos equipamentos do RU por ausência de contratos ou empresas
desqualificadas. 5 5 25



Gerir tecnologia da
informação

R73 Possíveis adaptações nos sistemas para extração automática dos indicadores não serem
priorizadas. 3 2 6

R80 Ausência de aquisição de equipamentos de informática e infraestrutura para CFTV. 3 4 12
R82 Falta de recursos (pessoais e financeiros) para implantação mecanismos de segurança. 3 4 12
R83 Não aprovação das medidas de segurança das políticas e planos. 3 5 15
R91 As unidades internas não aceitarem o modelo de bilhetagem do datacenter. 4 4 16

Gerir pessoas e promover a
qualidade de vida no
trabalho

R10 Ausência de servidores e bolsistas no NAC (Atelier, Galeria, Museu e Produção cultural). 2 5 10
R15 Redução da participação de docentes nas Residências em Saúde. 4 4 16
R30 Atraso na contratação de servidor técnico para a PROPESQ. 3 3 9
R45 Número reduzido de servidores para atender às demandas da pró-reitoria. 4 4 16
R47 Recursos Humanos insuficientes para atender a demanda de projetos de acessibilidade nas
edificações da UFRN. 4 4 16

R54 Número insuficiente de profissionais para assegurar os serviços de acessibilidade em resposta
às demandas da UFRN, como: intérpretes e tradutores de LIBRAS, audiodescritores,
Ledores/transcritores, Revisores braile, guia-intérpretes, profissionais para legendagem.

4 4 16

R60 A não contratação de pessoal qualificado tecnicamente. 5 5 25
R62 Limitação de recursos disponíveis (humanos e materiais). 5 3 15
R79 Mão-de-obra especializada insuficiente. 3 5 15
R81 Não ter disponibilidade de instrutores para capacitação. 4 4 16
R88 Impossibilidade de capacitação da equipe técnica da INFRA. 3 4 12
R92 Falta de recursos humanos suficientes para demanda interna. 5 5 25
R97 Ausência de capacitação da equipe da divisão de planejamento e gerenciamento de compras. 3 3 9
R99 Não realizar plenamente as atividades de avaliação, direcionamento e monitoramento das ações
de governança por falta de pessoal. 3 3 9

R108 Mudanças nos normativos relacionados aos direitos dos servidores e reestruturação das
carreiras. 4 3 12

R110 Não realização dos Exames Médicos Periódicos. 3 3 9
R111 Mudança no formato de trabalho (ensino remoto, teletrabalho, etc). 5 3 15

Gerir internacionalização R31 Pouca procura da UFRN por parceiros estrangeiros. 5 4 20

Fonte: Elaboração própria.



Na sequência, os riscos foram associados aos processos, permitindo a somatória dos graus de risco por processo, conforme

evidenciado no Quadro 13.
Quadro 13 – Associação dos riscos aos processos e definição dos graus de risco por processo

MACROPROCESSO PROCESSO RISCO ∑ GR

Gerir ciclo estratégico Elaboração, acompanhamento e avaliação do planejamento
estratégico

R1, R2, R3, R4, R61, R63, R64, R73 e
R98 95

Gerir governança e controles Gerir riscos R94 15
Gerir governança e controles Planejar e realizar auditoria R95 16
Gerir governança e controles Prestar contas R103 20

Gerir governança e controles Promover a transparência e garantir o acesso à informação R5, R65, R66, R67, R68, R69, R70,
R71 e R72 91

Gerir processos organizacionais Mapear processos R100 e R101 18
Promover ensino Apoiar as unidades de ensino básico, técnico e tecnológico R8 20
Promover ensino Apoiar o ensino de graduação R26, R27, R28, R35, R36, R50 e R52 93
Promover ensino Apoiar o ensino de pós-graduação R13 e R14 20
Promover ensino Atualização de cursos R9 9
Promover ensino Desenvolver práticas educacionais inovadoras R32, R33, R34 e R37 55
Promover extensão Gerir ações, projetos e programas de extensão R16, R20, R23, R24 e R44 69
Promover extensão Gerir as ações integradas de ensino, pesquisa e extensão R17, R18 e R25 36
Promover extensão Gerir as políticas e ações do patrimônio histórico e cultural R41 4
Promover pesquisa Gerir atividades de pesquisa R46 e R56 25
Promover inovação Gerir a produção e a transferência de tecnologia R6 15

Promover inovação Gerir o desenvolvimento de empreendimentos de base
tecnológica R7, R38 e R40 44

Gerir assistência estudantil Gerir políticas e ações de inclusão e permanência R53, R55, R57, R102, R103, R104,
R105, R106 e R107 156

Gerir patrimônio, logística e infraestrutura Construir e reformar edificações R48 e R49 37
Gerir patrimônio, logística e infraestrutura Gerir bens móveis R74, R75, R76, R77 e R78 52
Gerir patrimônio, logística e infraestrutura Gerir espaços físicos R21 e R42 31
Gerir patrimônio, logística e infraestrutura Promover o desenvolvimento sustentável R85, R86, R87 e R89 62



MACROPROCESSO PROCESSO RISCO ∑ GR

Gerir orçamento Consolidar a proposta orçamentária da Universidade R11, R19, R29, R39, R43, R51, R58,
R59, R82, R84, R87, R93 e R109 230

Gerir contratação Planejamento das aquisições e contratações R22, R89, R96 e R104 100
Gerir tecnologia da informação Evoluir os sistemas integrados de gestão R73 6
Gerir tecnologia da informação Garantir a segurança da informação R82 e 83 27
Gerir tecnologia da informação Manter a infraestrutura de tecnologia da informação R80 e R91 28
Gerir pessoas e promover a qualidade de
vida no trabalho Desenvolver pessoas R81, R88 e R97 37

Gerir pessoas e promover a qualidade de
vida no trabalho Gerir direitos e vantagens R108 12

Gerir pessoas e promover a qualidade de
vida no trabalho Gerir força de trabalho R10, R15, R30, R45, R47, R54, R60,

R62, R79, R92, R99 e R111 187

Gerir pessoas e promover a qualidade de
vida no trabalho Promover a segurança e saúde no trabalho R110 9

Gerir internacionalização Gerir políticas e ações para internacionalização R31 20

Fonte: Elaboração própria.

Por fim, os processos foram ranqueados (em ordem decrescente) de acordo com o somatório dos graus de risco, conforme

evidenciado no Quadro 14.
Quadro 14 – Priorização dos processos por somatório dos graus de risco

PRIORIZAÇÃO PROCESSO RISCO ∑ GR

1 Consolidar a proposta orçamentária da Universidade R11, R19, R29, R39, R43, R51, R58, R59, R82, R84, R87, R93 e R109 230
2 Gerir força de trabalho R10, R15, R30, R45, R47, R54, R60, R62, R79, R92, R99 e R111 187
3 Gerir políticas e ações de inclusão e permanência R53, R55, R57, R102, R103, R104, R105, R106 e R107 156
4 Planejamento das aquisições e contratações R22, R89, R96 e R104 100

5 Elaboração, acompanhamento e avaliação do planejamento
estratégico R1, R2, R3, R4, R61, R63, R64, R73 e R98 95

6 Apoiar o ensino de graduação R26, R27, R28, R35, R36, R50 e R52 93
7 Promover a transparência e garantir o acesso à informação R5, R65, R66, R67, R68, R69, R70, R71 e R72 91



PRIORIZAÇÃO PROCESSO RISCO ∑ GR

8 Gerir ações, projetos e programas de extensão R16, R20, R23, R24 e R44 69
9 Promover o desenvolvimento sustentável R85, R86, R87 e R89 62
10 Desenvolver práticas educacionais inovadoras R32, R33, R34 e R37 55
11 Gerir bens móveis R74, R75, R76, R77 e R78 52

12 Gerir o desenvolvimento de empreendimentos de base
tecnológica R7, R38 e R40 44

13 Construir e reformar edificações R48 e R49 37
14 Desenvolver pessoas R81, R88 e R97 37
15 Gerir as ações integradas de ensino, pesquisa e extensão R17, R18 e R25 36
16 Gerir espaços físicos R21 e R42 31
17 Manter a infraestrutura de tecnologia da informação R80 e R91 28
18 Garantir a segurança da informação R82 e 83 27
19 Gerir atividades de pesquisa R46 e R56 25
20 Prestar contas R103 20
21 Gerir políticas e ações para internacionalização R31 20
22 Apoiar as unidades de ensino básico, técnico e tecnológico R8 20
23 Apoiar o ensino de pós-graduação R13 e R14 20
24 Mapear processos R100 e R101 18
25 Planejar e realizar auditoria R95 16
26 Gerir riscos R94 15
27 Gerir a produção e a transferência de tecnologia R6 15
28 Gerir direitos e vantagens R108 12
29 Promover a segurança e saúde no trabalho R110 9
30 Atualização de cursos R9 9
31 Evoluir os sistemas integrados de gestão R73 6
32 Gerir as políticas e ações do patrimônio histórico e cultural R41 4

Fonte: Elaboração própria.
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Considerando a capacidade operacional da Auditoria Interna da UFRN44, serão

realizados três trabalhos de auditoria com base em riscos no ano de 2022. Esses trabalhos

envolverão os processos de “consolidação da proposta orçamentária da Universidade”,

“planejamento das aquisições e contratações” e “elaboração, acompanhamento e avaliação do

planejamento estratégico”, uma vez que em 2021 foram realizados trabalhos de auditoria

relacionados aos processos “gerir força de trabalho” e “gerir políticas e ações de inclusão e

permanência”.

Cabe informar que as análises preliminares dos objetos de auditoria, bem como a

definição dos objetivos e do escopo dos trabalhos serão realizados quando do planejamento

dos trabalhos individuais de auditoria, conforme prevê o MOT (item 4.3).

Durante a execução dos trabalhos de auditoria, serão avaliados, dentre outros

aspectos, o gerenciamento sistemático de riscos relativo aos processos de trabalhos que

integram o processo auditado, bem como a efetividade dos controles estabelecidos pela gestão

para mitigar os riscos mais significativos.

44 Art. 3°, IV, da IN n.° 5/2021, que dispõe sobre o Plano Anual de Auditoria Interna, sobre o Relatório Anual de
Atividades de Auditoria Interna e sobre o parecer sobre a prestação de contas da entidade das unidades de
auditoria interna governamental sujeitas à supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
Federal.
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