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1 INTRODUÇÃO 

Magnífico Reitor, 

A Auditoria Interna (AUDIN) da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), em atendimento à Ordem de Serviço (OS) n.º 016/2021, de 29 de 

outubro de 2021, vem apresentar o resultado dos trabalhos realizados nesta unidade com 

o objetivo de avaliar os controles internos da gestão relativos à concessão e ao 

pagamento de bolsas e retribuição pecuniária no âmbito dos projetos acadêmicos da 

UFRN. 

Esta ação de auditoria foi demandada pelo Comitê de Governança, Riscos e 

Controles (CGRC) da UFRN por meio do ofício n.° 2/2021-CGRC a partir de 

deliberação do Comitê de Integridade. 

Cabe informar que esta ação não estava prevista no Plano Anual de Auditoria 

Interna de 2021 (Paint 2021), no entanto, foram utilizadas horas destinadas à reserva 

técnica para a realização de demandas extraordinárias (subitem 4.6 do Paint 2021). 

Por abranger projetos acadêmicos realizados com ou sem a participação da 

fundação de apoio, esta ação de auditoria envolveu a Pró-reitoria de Planejamento 

(PROPLAN), a Pró-reitoria de Administração (PROAD) e a Fundação Norte-rio-

grandense de Pesquisa e Cultura (FUNPEC). A Secretaria de Governança Institucional 

(SGI) e a Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) também foram 

demandadas para apresentar informações. 

mailto:auditoria@reitoria.ufrn.br
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2 ESCOPO 

A delimitação do escopo foi definida com base nos principais riscos inerentes 

relacionados aos processos de concessão e pagamento de bolsas e retribuição pecuniária 

no âmbito dos projetos acadêmicos da UFRN, evidenciados a seguir: 

Risco 1: A norma interna não contemplar aspectos imprescindíveis à concessão 

e ao pagamento de bolsas e retribuição pecuniária no âmbito dos projetos acadêmicos da 

UFRN (caracterização do rendimento, tratamento tributário, situações para concessão, 

requisitos, valores, limites e vedações). 

Risco 2: Realização de pagamento de bolsas ou retribuição pecuniária no 

âmbito dos projetos acadêmicos da UFRN sem a autorização do coordenador do projeto 

ou de integrante com competência equivalente. 

Risco 3: Realização de pagamento de bolsas ou retribuição pecuniária no 

âmbito dos projetos acadêmicos da UFRN sem observar os limites de remuneração e 

carga horária previstos nas normas internas. 

Risco 4: Realização de pagamento de bolsas ou retribuição pecuniária no 

âmbito dos projetos acadêmicos da UFRN sem observar o tratamento tributário 

adequado. 

Risco 5: Existência de controles manuais quando deveriam ser automatizados 

em função do volume de operações realizadas.  

A partir dos riscos mencionados anteriormente, foram definidas as questões de 

auditoria, as quais são evidenciadas no Quadro 1. 

Quadro 1: Questões de auditoria e aspectos analisados 

Questões de Auditoria Riscos Associados 

Q1: A UFRN estabeleceu em 

normativos internos critérios 

claros e objetivos para a 

concessão de bolsas e retribuição 

pecuniária no âmbito de seus 

projetos acadêmicos? 

A norma interna não contemplar aspectos 

imprescindíveis à concessão e ao pagamento de bolsas 

e retribuição pecuniária no âmbito dos projetos 

acadêmicos da UFRN (caracterização do rendimento, 

tratamento tributário, situações para concessão, 

requisitos, valores, limites e vedações). 

Q2: A UFRN estabeleceu 

controles internos suficientes 

para evitar o pagamento de 

bolsas e retribuição pecuniária 

no âmbito de seus projetos 

acadêmicos em desconformidade 

com as normas internas? 

Realização de pagamento de bolsas ou retribuição 

pecuniária no âmbito dos projetos acadêmicos da 

UFRN sem a autorização do coordenador do projeto 

ou de integrante com competência equivalente. 

Realização de pagamento de bolsas ou retribuição 

pecuniária no âmbito dos projetos acadêmicos da 

UFRN sem observar os limites de remuneração e 

carga horária previstos nas normas internas. 

Realização de pagamento de bolsas ou retribuição 

pecuniária no âmbito dos projetos acadêmicos da 

UFRN sem observar o tratamento tributário adequado. 

Q3: Os recursos tecnológicos 

utilizados pela UFRN e pela 

FUNPEC são suficientes para 

garantir um controle eficiente 

relativo à concessão de bolsas e 

retribuição pecuniária? 

Existência de controles manuais quando deveriam ser 

automatizados em função do volume de operações 

realizadas. 

Fonte: Elaboração própria 
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Frise-se que não foi imposta nenhuma restrição aos exames realizados pela 

equipe da Auditoria Interna. 

Para fins de avaliação dos controles internos, foram solicitados os pagamentos 

de bolsas e retribuição pecuniária realizados pela Funpec em 2021, uma vez que eles 

representam parte substancial dos pagamentos efetuados a título dessas rubricas no 

âmbito dos projetos acadêmicos da Universidade, bem como os projetos de n.° 

418/2017, 511/2017, 580/2017, 609/2018, 628/2018, 98/2019, 749/2019, 750/2019, 

733/2021, 755/2021 e 717/2021. 

Os projetos acadêmicos foram selecionados de forma aleatória entre aqueles 

cujos integrantes haviam recebido os maiores valores mensais a título de bolsa e 

retribuição pecuniária, bem como os três últimos projetos classificados no sistema como 

“sob encomenda”1. 

 

3 DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS 

Os trabalhos de auditoria tiveram início com a revisão dos normativos internos 

que dispõem, entre outros assuntos, sobre a concessão de bolsas e retribuição pecuniária 

no âmbito na UFRN, elencados a seguir: 

 Resolução n.° 243/2018-CONSEPE, que regulamenta as hipóteses de bolsas de 

estudo, ensino, pesquisa, extensão e estímulo à inovação pagas pela 

Universidade e pela Fundação de Apoio; 

 Resolução n.° 033/2018-CONSEPE, que regulamenta as hipóteses de 

concessão de retribuição pecuniária a servidores efetivos, docentes e técnico-

administrativos, no âmbito de projetos acadêmicos e planos de trabalho; 

 Resolução n.° 065/2018-CONSAD, que regulamenta as atividades de prestação 

de serviços em projetos acadêmicos realizadas por servidores e estudantes da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte; e 

 Resolução n.° 061/2016-CONSAD, que disciplina o relacionamento entre a 

UFRN e a FUNPEC e estabelece os procedimentos operacionais, 

orçamentários e financeiros de projetos acadêmicos desenvolvidos com a 

finalidade de dar apoio à Universidade. 

Na sequência, foi elaborada a Matriz de Planejamento, visando facilitar a 

execução dos trabalhos de auditoria a partir da definição de questões, detalhamento das 

informações requeridas, fontes de informação, procedimentos, técnicas de auditoria etc. 

No dia 07 de dezembro foi realizada a reunião de abertura dos trabalhos, a qual 

contou com a participação de integrantes da Pró-reitoria de Planejamento (PROPLAN), 

da Pró-reitoria de Administração (PROAD), da Fundação Norte-rio-grandense de 

Pesquisa e Cultura (FUNPEC), da Secretaria de Governança Institucional (SGI) e da 

Superintendência de Tecnologia da Informação (STI). 

                                                 
1 Informação solicitada à PROPLAN por meio da SA n.° 2021016-003. 
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Uma vez que essa ação de auditoria não estava prevista no PAINT 2021, ela 

precisou ser suspensa em dezembro de 2021 em função do coordenador (e único 

integrante da equipe) necessitar coordenar outras ações de caráter obrigatório2. 

Com o retorno de uma servidora da Auditoria Interna, que havia se afastado 

para mestrado, em fevereiro de 2022, foi possível retomar a execução desta ação de 

auditoria em março, uma vez que ela passou a coordenar a OS n.° 005/2022. 

Outro fator que contribuiu com a emissão deste relatório apenas neste mês foi a 

substituição da servidora responsável pela Diretoria de Projetos Acadêmicos (DPA), 

vinculada à Pró-reitoria de Planejamento (PROPLAN), o que resultou na necessidade de 

dilação de prazo para atendimento das Solicitações de Auditoria (SAs). 

Há de se esclarecer que a DPA é uma das principais unidades administrativas 

envolvidas no processo de gestão dos projetos acadêmicos desenvolvidos pela UFRN.   

Durante a execução dos trabalhos foram emitidas 14 (quatorze) SAs, as quais 

foram devidamente respondidas. 

 

4 RESULTADO DOS TRABALHOS 

ASSUNTO: CONTROLES INTERNOS 

4.1. Informação 001: Consolidação das normas internas relativas à execução de 

projetos acadêmicos da Universidade e, consequentemente, das orientações acerca 

da concessão e pagamento de bolsas e retribuição pecuniária a seus servidores. 

Conforme já evidenciado no item 3 (DESENVOLVIMENTO DOS 

TRABALHOS), a execução dessa ação de auditoria teve início com a leitura dos 

normativos internos que tratam da concessão e do pagamento de bolsas e retribuição 

pecuniária na UFRN, a saber, as Resoluções n.° 243/2018-CONSEPE, n.° 033/2018-

CONSEPE, n.° 065/2018-CONSAD e n.° 061/2016-CONSAD. 

Constatou-se, portanto, a existência de diversos normativos dispondo sobre 

assuntos semelhantes, o que, de certa forma, dificulta a compreensão quanto aos 

critérios relacionados à concessão e ao pagamento de bolsas e retribuição pecuniária a 

servidores da Universidade. 

A título de exemplo, tanto o art. 18, I, da Resolução n.° 065/2018-CONSAD3 

quanto o §1º, I, do art. 6º da Resolução n.° 033/2018-CONSEPE4 estabelecem limites de 

carga horária para docentes em regime de 40 (quarenta) horas com dedicação exclusiva 

para o desempenho de atividades relacionadas à prestação de serviços. 

                                                 
2 Prestação de contas das unidades gestoras descentralizadas (OS n.° 015/2021) e Relatório de Gestão da 

Administração Central (OS n.° 005/2022). 
3 Que regulamenta as atividades de prestação de serviços em projetos acadêmicos realizadas por 

servidores e estudantes da UFRN. 
4 Que regulamenta as hipóteses de concessão de retribuição pecuniária a servidores efetivos, docentes e 

técnico-administrativos, no âmbito de projetos acadêmicos e planos de trabalho. 
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Cabe mencionar que no dia 28 de novembro de 2019 foi editado o Decreto n.° 

10.139/2019, dispondo sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a 

decreto. 

Nesse sentido, a UFRN vem, nos últimos anos, procedendo com a atualização e 

consolidação de suas normas internas, inclusive aquelas relacionadas à execução de 

projetos acadêmicos, as quais também dispõem sobre a concessão e o pagamento de 

bolsas e retribuição pecuniária a servidores da Universidade. 

Ciente desse processo de revisão e consolidação, foi encaminhada a Solicitação 

de Auditoria n.° 2021016-002 à Secretaria de Governança Institucional (SGI), 

solicitando que fosse disponibilizada a minuta da resolução que disciplinará a execução 

de projetos acadêmicos da UFRN. 

A Auditoria Interna entende que não seria producente analisar as inúmeras 

normas atualmente vigentes, uma vez que elas serão revogadas. Em contrapartida, a 

análise foi realizada com base na minuta da nova resolução, cujo resultado é 

evidenciado na Informação 002.  

Importante ressaltar o processo democrático no qual essa nova norma está 

sendo elaborada. Em 22 de março do corrente ano ocorreu uma reunião no Anfiteatro A 

do Centro de Ciências Exatas e da Terra (CCET) com o objetivo de discuti-la, e contou 

com a participação de integrantes da comunidade acadêmica, dentre eles pesquisadores, 

gestores e servidores técnicos administrativos. 

4.2. Informação 002: Previsão de critérios claros e objetivos relacionados à 

concessão e ao pagamento de bolsas e retribuição pecuniária em minuta de 

resolução que consolidará normas internas relativas à execução de projetos 

acadêmicos na UFRN.  

Para responder à primeira questão de auditoria, foi realizada uma análise na 

minuta da resolução que disciplinará os procedimentos de formalização e execução dos 

projetos acadêmicos da UFRN, com o objetivo de verificar se ela estabelece critérios 

claros e objetivos quanto à concessão e ao pagamento de bolsas e retribuição pecuniária. 

A abrangência da análise contemplou oito critérios, a saber, caracterização do 

rendimento, tratamento tributário, situações para concessão, requisitos para concessão, 

valores, limites de carga horária, limites remuneratórios e vedações. 

Evidencia-se no Quadro 2 os dispositivos dos normativos relacionados a cada 

um desses critérios. 
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Quadro 2: Critérios analisados na norma interna 

Critério Retribuição Pecuniária Bolsas 

Caracterização do 

rendimento 
Art. 99 Art. 112 

Tratamento tributário Arts. 100 e 101 Arts. 113 e 114 

Situações para 

concessão 

Art. 102 (pela UFRN) 

Art. 103 (pela FUNPEC) 

Arts. 118 e 119 (bolsa de estudo pela 

UFRN e FUNPEC, respectivamente) 

Arts. 122 e 123 (bolsa de ensino pela 

UFRN e FUNPEC, respectivamente) 

Arts. 126 e 127 (bolsa de extensão pela 

UFRN e FUNPEC, respectivamente) 

Arts. 128 e 129 (bolsa de pesquisa pela 

UFRN e FUNPEC, respectivamente) 

Arts. 130 e 131 (bolsa de estímulo à 

inovação pela UFRN e FUNPEC, 

respectivamente) 

Requisitos para 

concessão 
Art. 110 Art. 139 

Valores Art. 109 Art. 142 

Limite de carga 

horária 

Incisos IV e V do parágrafo 

único do art. 110; § 3° do 

art. 106; e art. 111 

Art. 140 

Limite remuneratório 
Art. 113 (bolsas e 

retribuição pecuniária) 
Art. 113 (bolsas e retribuição pecuniária) 

Vedações Arts. 104 e 105 Art. 147 

Fonte: Elaboração própria 

Com base na análise realizada, concluiu-se que a minuta da resolução 

estabelece critérios claros e objetivos relacionados à concessão e ao pagamento de 

bolsas e retribuição pecuniária no âmbito dos projetos acadêmicos da UFRN. A única 

exceção é quanto aos valores de referência das bolsas e retribuição pecuniária, que serão 

definidos em outra resolução a ser aprovada pelo Conselho de Administração 

(CONSAD). 

Atualmente, esses valores estão previstos na Resolução n.° 061/2016-

CONSAD. Embora esteja previsto a revogação deste normativo, entende-se necessário 

tecer alguns comentários acerca desses valores referenciais. 

Ao analisar os valores das bolsas de pesquisa e estímulo à inovação previstos 

Anexos XXX-C e III-D da Resolução n.° 61/2016-CONSAD, é possível constatar que 

não há associação desses valores a carga horária mínima. 

Diante disso, foi encaminhada a SA à SGI solicitando esclarecimentos acerca 

da possibilidade de previsão de pagamento de bolsa de pesquisa ou estímulo à inovação 

no valor de R$ 11.000,00 a membro de projeto com carga horária de 8h semanais. 

Transcreve-se a seguir a resposta apresentada pela SGI por meio da Resposta 

de Solicitação de Auditoria n.° 2/2022-SGI/UFRN cadastrada na Mesa Virtual: 
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1) Inicialmente, é importante destacar que o valor de 11.000,00 

previsto no Anexo III-C é o valor máximo de bolsas considerando a 

titulação de doutor do servidor em área de conhecimento relacionada 

às atividades do projeto de pesquisa. Além desse requisito, em tese, 

para a concessão integral desse valor, o servidor precisa dedicar carga 

horária máxima de 20 (vinte) horas em atividades do projeto de 

pesquisa, conforme prevista no art. 28, § 1º, da Resolução 061/2016-

CONSAD, in verbis: 

Art. 28. A participação esporádica dos servidores docentes e técnicos 

administrativos nos projetos acadêmicos de que trata o art. 27 desta 

Resolução, conforme o que dispõe o art. 7º, § 1º, do Decreto no 

7.423/10, além de observar às determinações do art. 42 desta 

Resolução, atenderá aos seguintes requisitos: 

(...) 

§1º A participação de servidores, inclusive docentes com dedicação 

exclusiva, em projetos acadêmicos com a percepção de bolsas, com 

fundamento no art. 4º c/c 4º-B da Lei 8.958/94, fica limitada a 20 

(vinte) horas semanais, exceto nas atividades compatíveis com art. 9º 

da Lei 10.973/04 consoante Parecer nº 24/2016/DEPCONSU/ 

PGF/AGU. 

Pelo exposto, para que o servidor receba o valor máximo de 11.000,00 

a título de bolsa de pesquisa precisa ter a titulação de doutor e 

desempenhar atividades de 20 (vinte) horas semanais. No caso do 

servidor que desempenhe apenas 8h semanais, o valor dever ser 

proporcional haja vista a inclusão do termo até junto aos valores 

máximos no Anexo III-C. 

2) A definição dos valores das bolsas a serem concedidos aos 

pesquisadores, conforme relatado no item 1, além de observar a 

titulação do servidor e a carga horária máxima de 20h semanais, deve 

levar em consideração a proporcionalidade de 100% da sua 

remuneração regular, conforme previsão contida no art. 30 da 

Resolução 061/2016-CONSAD, in verbis: 

Art. 30. Os valores referenciais de bolsas concedidas a servidores 

participantes de projetos acadêmicos não poderá ultrapassar os limites 

estabelecidos nos Anexos III-A, III-B e III-C observando-se a 

compatibilidade com a formação e à natureza do projeto, bem como a 

proporcionalidade de até 100% da remuneração regular do 

beneficiário (art. 17, §3º do Decreto 8240/14). 

Assim, por exemplo, um servidor que perceba remuneração de 

8.000,00 não poderá receber o valor máximo de 11.000,00 previsto no 

Anexo III-C. 

Em suma, os valores de bolsas a serem concedidos aos pesquisadores 

devem levar em consideração a titulação do beneficiário, a sua 

remuneração regular (vencimento básico e retribuição por titulação) e 

a carga de trabalho destinada às atividades do projeto mensurada por 

meio de horas semanais. 

De acordo com a SGI, o art. 28, § 1º, da Resolução n.° 061/2016-CONSAD 

estabelece o limite máximo de carga horária destinada para participação de projeto por 

servidores da UFRN, que é de 20h semanais. Logo, para que um servidor venha a 

receber bolsa no valor de R$ 11.000,00 (valor máximo previsto no anexo III-C), ele 

precisaria ter a titulação de doutor e desempenhar atividades de 20 (vinte) horas 

semanais. Esclareceu, ainda, que no caso de servidor que venha a desempenhar apenas 
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8h semanais, o valor seria proporcional, uma vez que o termo “até” daria essa 

interpretação. 

A norma precisa ser a mais objetiva possível, sem deixar brecha para 

interpretações divergentes, já que se identificou durante a realização das análises 

pagamento de bolsas no valor de R$ 11.000,00 a servidor com carga horária de 4 horas 

semanais. Nesse sentido, é recomendável que seja estabelecido faixas de valores 

associando-as a cargas horárias mínimas. 

Evidencia-se, a seguir, exemplo de como poderia ser instituído esse controle. 

Quadro 3: Exemplo de estabelecimento de valores referenciais de bolsas associando-os 

à carga horária mínima. 

CARGA HORÁRIA 
TITULAÇÃO 

DOUTOR MESTRE ESPECIALISTA 

Acima de 10h semanais  Até R$ 10.000,00 Até R$ 8.000,00 Até R$ 6.000,00 

Até 9h semanais Até R$ 8.000,00 Até R$ 6.000,00 Até R$ 4.000,00 

Até 6h semanais Até R$ 6.000,00 Até R$ 4.000,00 Até R$ 3.000,00 

Até 3h semanais Até R$ 3.000,00 Até R$ 2.000,00 Até R$ 1.500,00 

Fonte: Adaptado de Anexo III-C da Resolução nº 061/2016-CONSAD. 

Vejamos o posicionamento do Tribunal de Contas da União (TCU) acerca 

desse tema em recomendação à Universidade Federal do Paraná (UFPR) e à 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) no Acórdão n.° 2001/2017-

Plenário: 
(...) 

9.4.2. atualizem seus normativos internos com vistas à definição de 

critérios objetivos para fixação dos valores das bolsas concedidas, em 

razão da carga horária envolvida, considerando critérios de 

proporcionalidade em relação à remuneração de seus beneficiários e 

sempre que possível com os valores de bolsas correspondentes 

concedidas por agências oficiais de fomento, nos termos do Decreto 

7.423/2010, art. 7º. 

4.3. Informação 003: Observância parcial dos controles internos relativos à 

concessão e ao pagamento de bolsas e retribuição pecuniária no âmbito dos 

projetos acadêmicos da UFRN. 

A análise dos controles internos relativos à concessão e ao pagamento de 

bolsas e retribuição pecuniária no âmbito dos projetos acadêmicos da UFRN ocorreu 

sob três perspectivas, quais sejam, autorização dos pagamentos dos rendimentos, 

observância aos limites remuneratórios e de carga horária e adequação no tratamento 

tributário. 

Desses três aspectos, considerou-se como adequado os controles internos 

relativos à autorização dos pagamentos. No entanto, foram identificadas fragilidades 

tanto com relação aos limites remuneratórios e de carga horária quanto no tratamento 

tributário. Tais fragilidades são evidenciadas nos subitens a seguir. 

 



9 

                                                                                                                                                                                       

 

 

RA 007/2022 - AUDIN/UFRN 
 

4.4. Constatação 001: Ausência do registro de carga horária de pesquisadores no 

campo “C.H. Dedicada” no módulo Projetos/Convênios do SIPAC, dificultando a 

avaliação dos controles internos relativos ao cumprimento dos limites de carga 

horária previstos na norma interna da Universidade. 

Ao analisar se a UFRN estava observando os limites de carga horária relativos 

à concessão de bolsas e retribuição pecuniária previstos em seus normativos internos 

com base na amostra definida, verificou-se a ausência de registro no campo “C.H. 

Dedicada” no módulo Projetos/Convênios5 do SIPAC para alguns pesquisadores. 

Não foram identificadas as cargas horárias dos pesquisadores inscritos no CPF 

sob o n.° ***.783.514-**, no projeto n.° 511/2017; CPF n.° ***.332.204-**, nos 

projetos n.° 98/2019 e n.° 418/2017; e CPF n.° ***.019.834-**, no projeto n.° 

749/2019. Em função disso, foi encaminhada SA à PROPLAN solicitando 

esclarecimentos. 

4.4.1. Causa: Falta de obrigatoriedade quanto à inclusão de carga horária de 

pesquisadores externos à UFRN e inconsistências do Sistema SIG. 

4.4.2. Manifestação da Unidade: Por meio do Ofício n.° 15/2022-PROPLAN 

cadastrado na Mesa Virtual, a PROPLAN informou: 

Esclarecemos que quanto à ausência no registro dos bolsistas 

mencionados, tal fato se deve à duas causas: 1. Não há 

obrigatoriedade na definição de carga horária para discentes ou 

pesquisadores externos, como é o caso dos membros dos projetos J. C. 

de P. e L. C. M. E. 2. O SIPAC não permite que o coordenador do 

projeto inclua ou edite a informação de carga horária dos 

colaboradores, mas apenas importa o que já está inserido no SIGAA, e 

por vezes, em outras fontes, que não é possível identificar. Sobre esse 

problema, em 12/03/2020 foi aberto o chamado nº 335962 solicitando 

aprimoramento nesse contexto, entretanto, ainda não houve o 

atendimento. 

Nesse sentido, é provável que esse problema tenha ocorrido no 

momento do cadastro do projeto 749/2019. Entretanto, consta no 

processo nº 23077.017587/2020-50 (documento 7) a autorização da 

servidora E. M. da S. L. devidamente assinada pela respectiva chefia, 

informando a carga horária de 04h/semanais para dedicação ao projeto 

supra. 

Por fim, solicitamos novamente a resolução deste problema, ao que a 

STI nos respondeu no Ofício n. ° 84/2022/STI/REITORIA/UFRN (em 

anexo), de modo que uma reunião está agendada para próxima semana 

de modo a tratar esta questão. 

    

4.4.3. Análise da Auditoria Interna: Embora a Unidade tenha informado que não há a 

obrigatoriedade de inclusão da carga horária de pesquisadores externos, entende-se que 

essa informação é imprescindível. Isso porque os limites de carga horária se aplicam a 

todos os servidores, independentemente de ele pertencer ao quadro efetivo da 

Universidade ou não. 

                                                 
5 Utilizado para subsidiar a formalização dos instrumentos jurídicos decorrentes dos projetos acadêmicos 
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É compreensível a dificuldade da gestão em evitar o descumprimento de carga 

horária por pesquisadores externos. No entanto, sem a informação da carga horária, 

torna-se impossível a avaliação do controle por instâncias externas à Universidade 

(Ministério Público Federal, Controladoria-Geral da União, Tribunal de Contas da 

União etc.). 

No que diz respeito à inconsistência identificada na importação de dados do 

SIGAA para o SIPAC, verifica-se que a Unidade já adotou providências junto à STI no 

sentido de saná-la. 

4.4.4. Benefício: Não financeiro. 

4.4.5. Recomendação 001: Estabelecer como obrigatório o campo destinado ao registro 

de carga horária dos pesquisadores nos projetos acadêmicos da Universidade de modo a 

garantir a transparência e possibilitar uma avaliação efetiva dos órgãos de controle 

quanto aos limites estabelecidos nas normas. (STI) 

4.5. Constatação 002: Ausência do registro de pesquisadores nos campos 

“Membros do Projeto” e “Auxílio Financeiro a Pesquisadores” no módulo 

Projetos/Convênios do SIPAC, dificultando a avaliação dos controles internos 

relativos ao cumprimento dos limites remuneratórios e de carga horária previstos 

na norma interna da Universidade. 

Ainda durante a análise dos limites de carga-horária e de remuneração relativas 

à concessão de bolsas e retribuição pecuniária previstos nos normativos internos da 

UFRN, verificou-se a ausência do registro de pesquisadores nos campos “Membros do 

Projeto” e “Auxílio Financeiro a Pesquisadores”6 no módulo Projetos/Convênios do 

SIPAC. 

Não foram identificados os nomes dos pesquisadores inscritos no CPF sob o 

número n.° ***.783.514-**, no projeto n.° 628/2018 e CPF n.° ***.785.944-**, nos 

projetos n.° 418/2017 e n.° 98/2019, nem os valores das respectivas bolsas. 

Ao acessar o módulo “Projetos/Convênios” do SIPAC, constatou-se, também, 

que diversos projetos não apresentavam a relação completa de seus pesquisadores. 

Em função disso, foi encaminhada SA à PROPLAN solicitando 

esclarecimentos quanto à ausência do registro dos pesquisadores mencionados 

anteriormente nos campos “Membros do Projeto” e “Auxílio Financeiro a 

Pesquisadores”, bem como sobre a possibilidade de atualização desses campos após a 

inclusão de novos pesquisadores durante a execução dos projetos. 

4.5.1. Causa: Limitação do sistema no que diz respeito à atualização dos campos 

“Membros do Projeto” e “Auxílio Financeiro a Pesquisadores” quando há a inclusão de 

novos pesquisadores durante a execução dos projetos. 

4.5.2. Manifestação da Unidade: Por meio do Ofício n.° 15/2022-PROPLAN 

cadastrado na Mesa Virtual, a PROPLAN informou: 

                                                 
6 Campo no qual constam os nomes dos pesquisadores, a quantidade de parcelas e os valores das bolsas 

ou retribuição pecuniária a serem concedidas. 
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Quanto à ausência do registro dos pesquisadores no campo 

“Membros do Projeto” e “Auxílio Financeiro a Pesquisadores” no 

módulo do SIPAC:  

Neste caso, esclarecemos que os bolsistas listados foram incluídos ao 

longo do projeto, de modo que os ofícios de solicitação e inclusão e 

demais documentos destes bolsistas encontram-se listados na área 

“Documentos Anexados ao Projeto” do módulo Projetos/Convênios 

do SIPAC, e seguem em anexo os documentos para exemplificar. 

 

Quanto à atualização dos campos “Membros do Projeto” e 

“Auxílio Financeiro a Pesquisadores” após a inclusão de novos 

pesquisadores durante a execução do projeto: 

Durante a inclusão de membros ao projeto, estes dados são 

informados em ofícios anexados ao módulo de Projetos no SIPAC, 

podendo ser consultado na área de “Documentos Anexados ao 

Projeto” após a busca por um projeto específico. Assim, o SIPAC não 

permite que estes campos sejam atualizados após a submissão dos 

projetos. 

    

4.5.3. Análise da Auditoria Interna: Embora a Unidade tenha informado que os 

pesquisadores passaram a integrar os projetos após o início de sua execução, a forma 

como eles foram incluídos no sistema dificulta a análise quanto à observância dos 

limites de carga horária e de remuneração previstos nos normativos internos. Isso 

porque tais informações deveriam constar em campos específicos e não em ofícios 

inseridos junto a diversas outros documentos. 

Considerando a existência dos campos “Membros dos Projetos” e “Auxílio 

Financeiro a Pesquisadores”, somada à necessidade de apresentar as informações de 

forma mais objetiva possível, entende-se que o sistema deve ser configurado para 

permitir a atualização desses campos na medida em que houver a inclusão de novos 

pesquisadores. 

 Vejamos o entendimento do TCU acerca da disponibilização de informações 

(transparência) relativas aos projetos acadêmicos desenvolvidos por Instituições 

Federais de Ensino Superior (IFES) e Institutos Federais (IF) em determinação proferida 

por meio do Acórdão n.° 1.178/2018-Plenário ao Ministério da Educação: 

(...) 

9.3. determinar ao Ministério da Educação que oriente as IFES e 

IF a observarem a legislação relativa à transparência na 

Administração Pública no que diz respeito a seus relacionamentos 

com fundações de apoio, com explicitação a essas instituições 

federais da necessidade de adotar as seguintes medidas: 

(...) 

9.3.2. adotar, na divulgação das informações, em especial daquelas 

referentes ao registro centralizado de projetos e aos agentes que 

deles participem, os seguintes parâmetros: 

9.3.2.1. disponibilização na forma de relação, lista ou planilha que 

contemplem todos os projetos/agentes, de todas as fundações, para 

atender aos princípios da completude, da interoperabilidade e da 

granularidade; 
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9.3.2.2. possibilidade de filtrar, inclusive mediante pesquisa 

textual, de ordenar e de totalizar a relação de projetos e agentes 

por parâmetros; 

9.3.2.3. possibilidade de gravação de relatórios a partir de lista ou 

relação, em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não 

proprietários, de modo a facilitar a análise das informações; 

9.3.2.4. atualização tempestiva das informações disponíveis em 

seus sítios eletrônicos na internet. (grifo nosso) 

4.5.4. Benefício: Não financeiro. 

4.5.5. Recomendação 001: Configurar o módulo Projetos/Contratos do SIPAC de 

modo a permitir que os campos “Membros do Projeto” e “Auxílio Financeiro a 

Pesquisadores” possam ser atualizados a qualquer momento, inclusive quando houver a 

inclusão de novos pesquisadores durante a execução dos projetos. (STI)    

4.6 Constatação 003: Pagamento superior ao valor do subsídio mensal dos 

Ministros do Supremo Tribunal Federal, em desconformidade com o art. 30 da 

Resolução n.° 061/2016-CONSAD. 

Em função da limitação do grau de automação dos controles internos da gestão 

para evitar o pagamento de bolsas e retribuição pecuniária com valores superiores 

àqueles estabelecidos na Resolução n.° 061/2016-CONSAD, foi realizada uma análise 

dos pagamentos efetuados pela FUNPEC nessas rubricas. Essa análise teve como 

objetivo identificar eventuais pagamentos com valores superiores àqueles estabelecidos 

na norma interna, tanto de forma individualizada quanto no seu conjunto (teto do 

funcionalismo público). 

Foram identificados pagamentos à pesquisadora inscrita no CPF sob o número 

n.° ***.966.824-**, com valores superiores ao subsídio mensal dos Ministros do 

Supremo Tribunal Federal. Diante disso, foi encaminhada SA à PROPLAN, solicitando 

esclarecimentos.   

4.6.1. Causa: Limitação do grau de automação dos controles internos da gestão no que 

diz respeito ao controle dos limites remuneratórios. 

4.6.2. Manifestação da Unidade: Por meio do Ofício n.° 15/2022-PROPLAN 

cadastrado na Mesa Virtual, a PROPLAN informou: 

Esclarecemos que a PROPLAN tomou as seguintes providências para 

este caso: 

 Solicitou à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas a ficha financeira da 

servidora J. L. de C., matrícula SIAPE nº ******, CPF 

***.966.824-**; tendo recebido a referida ficha por meio do 

OFÍCIO N° 1/2022/DPSA/DAP/PROGESP/PROGESP/REITO 

RIA/CONSUNI/UFRN, de 6 de abril de 2022 (anexo); 

 Tratou todos os dados da ficha financeira, conforme demonstrado 

em Planilha (anexo), chegando a conclusão que a servidora precisa 

fazer a devolução do valor de R$ 45.549,46 (Quarenta e cinco mil, 

quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos). 

Todavia, esclarecemos que o referido valor será devolvido em 12 



13 

                                                                                                                                                                                       

 

 

RA 007/2022 - AUDIN/UFRN 
 

parcelas mensais iguais no valor de R$ 3.795,79 (Três mil, 

setecentos e noventa e cinco reais e setenta e nove centavos); 

 Comunicou, por meio do OFÍCIO Nº 10/2022 - PROPLAN 

(11.07), de 13 de abril de 2022, à Professora J. L. de C. sobre o 

achado de Auditoria Interna contido na SA 2021016-008; 

 Solicitou, por meio do OFÍCIO Nº 11/2022 - PROPLAN (11.07), 

de 18 de abril de 2022 (anexo), ao Professor André Laurindo 

Maitelli (Diretor Geral da Funpec) a emissão de doze boletos 

bancários no valor de R$ 3.795,79 (Três mil, setecentos e noventa 

e cinco reais e setenta e nove centavos), conforme acordado com a 

Professora J. L. de C.. 

 A Professora J. L. de C. efetuou o pagamento no valor R$ 3.800,29 

(Três mil, oitocentos reais e vinte e nove centavos), em 

27/04/2022, com NR. DOCUMENTO 42.702; e outro pagamento 

em 27/04/2022 no valor R$ 3.800,29 (Três mil, oitocentos reais e 

vinte e nove centavos) com vencimento para o dia 05/05/2022, 

com NR. DOCUMENTO 42.703; conforme comprovantes em 

anexo. 

    

4.6.3. Análise da Auditoria Interna: A manifestação da Unidade sinaliza para o 

reconhecimento da impropriedade como também aponta as providências adotadas para 

saná-la, antecipando a eventual recomendação da Auditoria Interna. 

Embora tenha sido identificado apenas um caso de inobservância ao §1° do art. 

30 da Resolução n.° 061/2016-CONSAD, considerando os pagamentos efetuados em 

2021 pela FUNPEC, é possível constatar o impacto desse tipo de ocorrência para os 

cofres públicos, exigindo, portanto, uma reflexão por parte da gestão acerca dos 

controles atualmente empregados. 

O subitem 4.10 dispõe melhor acerca do grau de automação dos controles 

internos da gestão no tocante aos limites de carga horária e de remuneração previstos 

nos normativos internos da Universidade. 

4.6.4. Benefício: Não financeiro. 

4.6.5. Recomendação 001: Efetuar pelo menos uma vez ao ano análise nos pagamentos 

de bolsas e retribuição pecuniária realizados no âmbito dos projetos acadêmicos da 

UFRN com o objetivo de identificar eventuais descumprimentos da legislação que trata 

do teto do funcionalismo público até que os controles internos sejam automatizados. 

(PROPLAN) 

4.6.6. Benefício: Financeiro. 

4.6.7. Recomendação 002: Comunicar à Auditoria Interna quando houver a quitação 

dos valores pagos de forma indevida à pesquisadora inscrita no CPF ***.966.824-**. 

(PROPLAN)           

4.7. Constatação 004: Tratamento tributário diferenciado no pagamento de 

rendimentos a docentes que atuam em projetos acadêmicos voltados à oferta de 

cursos de pós-graduação lato senso e pós-graduação profissional stricto senso. 
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Durante a análise relativa ao tratamento tributário, verificou-se que os 

pagamentos a docentes que ministram aulas em cursos de pós-graduação lato senso 

estavam ocorrendo por meio de retribuição pecuniária enquanto que para os cursos de 

pós-graduação profissional stricto senso estavam sendo por meio de bolsa de ensino. 

Em função dessa divergência, foi encaminhada SA à Diretoria de 

Contabilidade e Finanças (DCF) indagando sobre a operacionalização do processo de 

pagamento de bolsas de ensino nos cursos de mestrado e doutorado profissionais, bem 

como se havia a incidência dos mesmos tributos aplicados às retribuições pecuniárias 

pagas a docentes que ministram aulas em cursos de especialização. 

4.7.1. Causa: Entendimento da gestão de que as bolsas de ensino, pesquisa e extensão 

concedidas a servidores para desenvolver atividades acadêmicas por meio de acordos de 

parceria com instituições públicas ou privadas são isentas de imposto de renda. 

4.7.2. Manifestação da Unidade: Por meio da Resposta de Solicitação de Auditoria n.° 

1/2022-DCF/PROAD cadastrada na Mesa Virtual, a DCF informou: 

Em atenção a SA 2021016-005, informamos que as bolsas de ensino 

pagas pela UFRN aos docentes que lecionam em cursos de mestrado e 

doutorado profissionais são operacionalizadas/cadastradas pelo 

SIPAC, no módulo de bolsas, com o cadastro de matriz de cotas para 

os tipos de benefícios “Mestrado (CONSAD Resolução 061/2016 

Anexo III)” e/ou “Doutorado (CONSAD Resolução 061/2016 Anexo 

III)”, e são pagas diretamente aos servidores pelo SIAFI. 

Com relação a incidência dos mesmos tributos aplicáveis ao 

pagamento de retribuição pecuniária paga a docentes que ministram 

aulas em cursos de pós-graduação lato senso (especialização), que a 

resolução 061 cita com desconto de IR, informamos que atualmente 

nenhuma bolsa paga diretamente pela UFRN tem retenção na fonte de 

IR ou demais tributos, tendo em vista que esse sempre foi o 

entendimento comum no âmbito da instituição e tratado na Resolução 

n 243/2018-CONSEPE no sentido da não incidência tributária sobre 

bolsas de ensino, pesquisa e extensão quando pagas para o 

desenvolvimento de atividades acadêmicas por meio de acordos de 

parceria com instituições públicas e privadas. 
 

4.7.3. Análise da Auditoria Interna: As atividades desenvolvidas pelos docentes nos 

projetos acadêmicos voltados à oferta de cursos de especialização e mestrado ou 

doutorado profissionais são bastante semelhantes. A diferença é que uma é ofertada para 

discentes já graduados (especialização) e a outra para profissionais (mestrado ou 

doutorado profissional). Porém, ambas são decorrentes de demandas da sociedade, 

incluindo instituições públicas ou privadas. 

Chamou atenção não as formas distintas dos rendimentos pagos aos docentes 

nesses programas de pós-graduação, mas a diferença quanto ao tratamento tributário 

entre elas, uma vez que a incidência de imposto de renda estava ocorrendo apenas nos 

pagamentos efetuados por meio de retribuição pecuniária a docentes que ministram 

aulas em cursos de especialização. 

Segundo resposta apresentada pela Unidade, há um entendimento da gestão de 

que as bolsas de ensino, pesquisa e extensão concedidas a servidores para desenvolver 
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atividades acadêmicas por meio de acordos de parceria com instituições públicas ou 

privadas são isentas de imposto de renda. 

Tal alegação não está amparada pelo Decreto n.° 9.580/2018 (Regulamento do 

Imposto de Rendado), cujos arts. 35 e 36, que dispõem sobre a isenção e a tributação de 

rendimentos, respectivamente, são transcritos a seguir. 

Art. 35. São isentos ou não tributáveis: 

(...) 

VII - os seguintes rendimentos diversos: 

a) as bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, 

quando recebidas exclusivamente para proceder a estudos ou 

pesquisas e desde que os resultados dessas atividades não representem 

vantagem para o doador nem importem contraprestação de serviços 

(Lei nº 9.250, de 1995, art. 26); 

 

(...) 

 

Art. 36. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho 

assalariado, as remunerações por trabalho prestado no exercício de 

empregos, cargos e funções, e quaisquer proventos ou vantagens 

percebidas, tais como: 

I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, 

subsídios, honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e 

de pesquisa e remuneração de estagiários; (grifo nosso) 

 

Percebe-se que no Regulamento do Imposto de Renda não há menção a bolsas 

de ensino, mas tão somente a bolsas de estudo e de pesquisa. E mesmo assim, impõe 

algumas condições para que elas sejam isentas de imposto de renda, a saber, serem 

caracterizadas como doações e que os resultados das atividades desenvolvidas não 

representem vantagem para o doador nem importem contraprestação de serviço. 

Sempre houve uma grande dúvida acerca da tributação de bolsas pagas no 

âmbito dos projetos acadêmicos desenvolvidos pelas Instituições Federais de Ensino 

Superior (IFES). Embora os projetos acadêmicos aqui tratados sejam executados 

diretamente pela UFRN7, cabe mencionar a Lei n.° 8.958/1994, que trata da relação 

entre as instituições federais de ensino superior e as fundações de apoio. 

Essa lei dispõe sobre o pagamento de bolsas de ensino, pesquisa e extensão 

realizadas no âmbito de projetos de ensino, pesquisa, extensão, de desenvolvimento 

institucional, científico e tecnológico e de estímulo à inovação decorrente desse 

relacionamento, de acordo com os parâmetros a serem fixados em regulamento.  

Atualmente, a Lei n.° 8.958/1994 é regulamentada pelo Decreto n.° 

7.423/2010, que revogou o Decreto n.º 5.205/2004. O decreto ora revogado, estabelecia, 

em seu art. 7°, que as bolsas pagas no âmbito da referida lei eram isentas de imposto de 

renda, conforme transcrito a seguir: 

 

                                                 
7 Art. 8° da Resolução n.º 023/2018-CONSEPE, que regulamenta a oferta de vagas nos Mestrados e 

Doutorados profissionais no âmbito dos Programas de Pós-Graduação da UFRN. 
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Art. 7º As bolsas concedidas nos termos deste Decreto são isentas do 

imposto de renda, conforme o disposto no art. 26 da Lei nº 9.250, 

de 26 de dezembro de 1995, e não integram a base de cálculo de 

incidência da contribuição previdenciária prevista no art. 28, incisos I 

a III, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. 

Com a revogação do Decreto n.º 5.205/2004, deixou de existir uma previsão 

legal acerca da isenção do imposto de renda para o pagamento de bolsas decorrentes 

desses projetos. Dessa forma, o dispositivo que deve ser observado passou a ser o art. 

35 do Regulamento do Imposto de Renda. 

Cabe ressaltar, no entanto, que as bolsas de pesquisa científica e tecnológica 

pagas em acordos de parceria firmados por IFES com base no art. 9º da Lei 10.973/2004 

continuam isentas de imposto de renda, conforme § 4º do referido artigo, transcrito a 

seguir: 

§ 4º A bolsa concedida nos termos deste artigo caracteriza-se como 

doação, não configura vínculo empregatício, não caracteriza 

contraprestação de serviços nem vantagem para o doador, para 

efeitos do disposto no art. 26 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 

1995, e não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, 

aplicando-se o disposto neste parágrafo a fato pretérito, como previsto 

no inciso I do art. 106 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. 

(Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016). (grifo nosso)    

Assim, pode-se concluir que nem todas as bolsas pagas no âmbito dos projetos 

acadêmicos são consideradas como doação, pois podem sim caracterizar 

contraprestação de serviços ou vantagem para o doador. 

Daí a necessidade de haver na instituição um controle efetivo com o objetivo 

de validar se os projetos acadêmicos desenvolvidos no âmbito da Universidade 

preenchem os requisitos necessários para que as bolsas não sejam tributadas. 

4.7.4. Benefício: Não financeiro. 

4.7.5. Recomendação 001: Atribuir o mesmo tratamento tributário aos rendimentos 

pagos a docentes decorrentes de projetos acadêmicos voltados à oferta de cursos de 

especialização e mestrado ou doutorado profissional. (SGI) 

4.8. Constatação 005: Ausência de documento validando os requisitos necessários 

para caracterizar as bolsas concedidas no âmbito dos projetos acadêmicos da 

Universidade como doação nos moldes do que estabelece o art. 26 da Lei 

9.250/1995.   

No tocante ao tratamento tributário, verificou-se que as normas internas da 

UFRN estabelecem de forma clara as situações que ensejam a incidência de tributos no 

pagamento de bolsas e retribuição pecuniária. 

Conforme já mencionado, nem todas as bolsas são isentas de imposto de renda. 

Para que elas atendam o art. 26 da Lei n.° 9.250/1995, alguns requisitos precisam ser 

observados. 
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Transcreve-se, a seguir, os artigos da Resolução n.º 243/2018-CONSEPE, bem 

como o texto da minuta da nova resolução que disciplinará os procedimentos de 

formalização e execução dos projetos acadêmicos da UFRN8, que tratam 

especificamente sobre o tratamento tributário das bolsas. 

Art. 16. As bolsas de pesquisa constituem-se em doação a docentes, 

servidores técnico-administrativos, estudantes de cursos técnicos, de 

graduação e de pós-graduação, pesquisadores convidados e visitantes, 

e especialistas convidados devidamente reconhecidos pela Pró-

Reitoria de Pesquisa da UFRN; não configuram vínculo empregatício 

e não importam em contraprestação de serviços nem vantagem 

econômica para Universidade, fundação de apoio ou pessoa interposta 

para efeito do disposto no artigo 26, da Lei no 9.250/95, e não integra 

a base de cálculo da contribuição previdenciária (art. 9°, §4°, da Lei 

no 10.973/04). 

Art. 17. Para efeito do disposto no artigo 16 desta Resolução os 

instrumentos contratuais de financiamento (acordos de parceria, 

convênios, termos de outorga ou ajustes similares) deverão 

demonstrar que a concessão de bolsas de pesquisa não importa em 

contraprestação de serviços nem vantagem econômica para o doador 

mediante a indicação da forma de uso e compartilhamento da 

produção científica resultante, na forma a seguir: 

I - pesquisa científica em parceria; 

II - pesquisa científica em mútua colaboração; 

III - pesquisa científica institucional. 
 

(...) 
 

Art. 112.  As bolsas constituem-se em doação de recursos financeiros 

a pesquisadores, servidores e estudantes para a realização de 

atividades acadêmicas de interesse público, desde que observadas as 

seguintes condições: 

I - têm características de temporariedade e eventualidade; 

II - não configuram vínculo empregatício; 

III - não importam em contraprestação de serviços; e 

IV - não constituem vantagem econômica para Universidade, 

Fundação de Apoio ou pessoa interposta. 

Art. 113.  Para efeito do disposto no art. 36, inciso I, do Decreto 

9.580, de 2018 (Regulamento do Imposto de Renda), são tributáveis 

as bolsas pagas pela Universidade e pela Fundação de Apoio, exceto 

quando atendidas as condições estabelecidas nos incisos I a IV, do art. 

112 (art. 26, da Lei 9.250, de 1995),  

Parágrafo único. As condições previstas nos incisos I a IV, do art. 112, 

serão declaradas pelo coordenador do projeto com base no 

instrumento jurídico e avaliadas pela fonte pagadora em respeito 

ao art. 45, parágrafo único da Lei 5.172, de 1966 (Código Tributário 

Nacional) c/c art. 775, do Decreto 9.580, de 2018 (Regulamento do 

Imposto de Renda).  

Art. 114.  Consideram-se atendidas as condições previstas nos incisos 

I a IV, do art. 112, quando a Universidade e a Fundação de Apoio 

celebrarem instrumentos jurídicos de financiamento de projetos em 

parceria, projetos em mútua colaboração e projetos institucionais. 

                                                 
8 A qual revogará a Resolução n.° 243/2018-CONSEPE. 



18 

                                                                                                                                                                                       

 

 

RA 007/2022 - AUDIN/UFRN 
 

§ 1º  Projetos em parceria são aqueles (...) 

§ 2º  Projetos em mútua cooperação são aqueles (...) 

§ 3º  Projetos institucionais são aqueles (...) (grifo nosso) 

Em razão do disposto nas normas, foi encaminhada SA à PROPLAN 

solicitando esclarecimentos acerca da unidade administrativa responsável por avaliar se 

os projetos acadêmicos foram devidamente classificados, de acordo com a forma de uso 

e compartilhamento da produção científica constante nos instrumentos contratuais de 

financiamento, como sendo de pesquisa científica em parceria, de pesquisa científica em 

mútua cooperação ou de pesquisa científica institucional. 

4.8.1. Causa: Falta de definição na norma interna quanto à unidade administrativa 

responsável por validar se os projetos acadêmicos desenvolvidos pela Universidade 

atendem os requisitos necessários para que as bolsas sejam isentas de tributação. 

4.8.2. Manifestação da Unidade: Por meio da Resposta de Solicitação de Auditoria n.° 

1/2022-PROPLAN cadastrada na Mesa Virtual, a PROPLAN informou: 

“O Capítulo III - Das Bolsas de Pesquisa, da Resolução 243/2018- 

CONSEPE não esclarece qual unidade administrativa da UFRN é 

responsável por avaliar se os instrumentos contratais de financiamento dos 

projetos acadêmicos podem ser classificados, de acordo com a forma de uso e 

compartilhamento da produção científica deles resultantes, como de pesquisa 

científica em parceria, pesquisa científica em mútua cooperação ou pesquisa 

científica institucional. No entanto, entendemos que esta é uma matéria de 

natureza acadêmica e não administrativa, já que se trata de classificação 

baseada na análise da forma de uso e compartilhamento da produção 

científica resultante dos projetos acadêmicos, sendo inclusive tramitados e 

analisados pela Agência de Inovação (AGIR) e pela Pró-Reitoria de Pesquisa 

(PROPESQ)”. 

4.8.3. Análise da Auditoria Interna: De acordo com a manifestação da Unidade, a 

avaliação quanto à classificação dos projetos acadêmicos, de acordo com a forma de uso 

e compartilhamento da produção científica deles resultantes, é uma atividade acadêmica 

e não administrativa. Pelo motivo então exposto, a avaliação é realizada pela Agência 

de Inovação (AGIR) ou pela Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPESQ). 

De fato, quando os projetos acadêmicos se referirem a projetos de pesquisa e 

de desenvolvimento científico e tecnológico que envolvam a realização de estudos de 

ciência, tecnologia e inovação em áreas estratégicas; de projetos de fomento à inovação 

para o desenvolvimento de criações previstas no inciso II, do art. 2°, da Lei n.° 

10.973/04; e de projetos de extensão tecnológica, há a necessidade de emissão de 

parecer pela Agência de Inovação (AGIR) acerca da titularidade intelectual e da 

participação na exploração do resultado da pesquisa9. 

                                                 
9 Art. 6º, §2°, da Resolução n.° 061/2016-CONSAD. Tal previsão consta, também, na minuta da nova 

resolução que disciplinará os procedimentos de formalização e execução dos projetos acadêmicos da 

UFRN. 
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Percebe-se, no entanto, que o teor do parecer emitido pela AGIR difere daquele 

que validaria o cumprimento dos requisitos constantes no art. 16 da Resolução n.° 

243/2018-CONSEPE10. 

Ao analisar os projetos acadêmicos n.° 580/2017, n.° 750/2019 e n.° 733/2021, 

para os quais não haveria a necessidade de pronunciamento da AGIR11, não se 

identificou documentos emitidos pela PROPESQ validando os requisitos constantes no 

art. 16 da Resolução n.° 243/2018-CONSEPE. Tal informação foi ratificada pela 

PROPLAN por meio Ofício n.° 13/2022-PROPLAN cadastrado na Mesa Virtual. 

Esclareceu, ainda, que a PROPESQ apenas homologa a natureza do projeto 

aprovado pela plenária do departamento. 

Essa validação é importante para garantir maior segurança ao processo de 

pagamento das bolsas no âmbito dos projetos acadêmicos da UFRN. 

É pública a informação de que parte expressiva dos projetos acadêmicos da 

Universidade é executada com o apoio da FUNPEC. Apesar da responsabilidade pela 

retenção dos tributos decorrentes do pagamento de bolsas (tributáveis) possa ser 

atribuída à fonte pagadora12, não é razoável deixar esse encargo para a fundação de 

apoio. 

Entende-se que a FUNPEC atua apenas como mera executora dos projetos 

acadêmicos desenvolvidos pela Universidade e que a questão tributária deve ser 

resolvida pela própria UFRN antes da formalização dos contratos.    

4.8.4. Benefício: Não financeiro. 

4.8.5. Recomendação 001: Estabelecer grupo de trabalho com o objetivo de detalhar os 

critérios estabelecidos na norma interna quanto à classificação dos projetos em parceria, 

em mútua cooperação, institucional ou sob encomenda, visando aprimorar os controles 

internos relativos à concessão de bolsas nos moldes do que estabelece o art. 26 da Lei 

9.250/1995. (SGI) 

4.9. Informação 004: Utilização de tecnologias da informação para gerenciar os 

projetos acadêmicos da UFRN. 

A terceira e última questão de auditoria tem como objetivo avaliar se os recursos 

tecnológicos dispensados pela UFRN e pela FUNPEC são suficientes para garantir um 

controle eficiente no tocante à concessão de bolsas e retribuição pecuniária no âmbito 

dos projetos acadêmicos da UFRN. 

Nesse sentido, faz-se necessário descrever, mesmo que de forma sucinta, esse 

processo. 

                                                 
10 Equivalente ao art. 112 da minuta da nova resolução que disciplinará os procedimentos de formalização 

e execução dos projetos acadêmicos da UFRN. 
11 Por não se tratar de projetos desenvolvidos no âmbito da Lei 10.973/2004, que dispõe sobre incentivos 

à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. 
12 Parágrafo único do art. 45 da Lei n.° 5.172/1966. 
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Na fase de submissão dos projetos acadêmicos, as informações relativas à 

concessão de bolsas e retribuição pecuniária são cadastradas no módulo 

Projetos/Contratos do SIPAC ou importadas do SIGAA, observando as orientações 

contidas nas normas internas. 

Na medida em que os projetos são executados, os coordenadores autorizam o 

pagamento das bolsas ou retribuição pecuniária, independentemente de elas serem 

gerenciados diretamente pela Universidade ou com o apoio da fundação de apoio. 

De modo geral, pode-se concluir como bons os controles internos relativos a 

esse processo, apesar da fragilidade no tocante aos mecanismos instituídos pela gestão 

para evitar o descumprimento dos limites de carga horária e de remuneração, conforme 

evidenciado no próximo subitem. 

De acordo com respostas apresentadas pela PROPLAN por meio do Ofício n.° 

15/2022 - PROPLAN e pela FUNPEC por meio do Ofício n.° 412/2022-DG esse 

controle é realizado por autodeclarações assinadas pelos integrantes dos projetos. 

Embora a confiança seja algo fundamental em qualquer relação, é recomendável 

que os controles internos não se limitem à apresentação de declarações. 

A UFRN utiliza diversas soluções de tecnologia da informação para gerenciar 

seus projetos acadêmicos, a saber, quadros de projetos e demandas no Trello, projetos 

registrados no SIGAA e na Mesa Virtual do SIPAC e Sistema Memo. No entanto, 

nenhuma dessas soluções apresenta funcionalidade que possibilite a emissão de 

relatórios com informações acerca da carga horária ou da remuneração dos 

pesquisadores decorrentes da sua atuação em projetos acadêmicos. 

4.10. Constatação 006: Realização do controle de carga horária e de remuneração 

dos projetos acadêmicos da UFRN de forma não automatizada. 

A partir de uma análise preliminar, verificou-se que o módulo Projetos/Contratos 

do SIPAC não dispõe de funcionalidade que possibilite a emissão de relatórios com a 

relação dos pesquisadores envolvidos nos projetos, acompanhados de informações 

relativas aos valores pagos a título de bolsas e retribuição pecuniária, bem como de suas 

respectivas cargas horárias.  

Em função disso, foi encaminhada SA à PROPLAN indagando se alguma das 

soluções de tecnologia utilizada pela UFRN para gerenciar seus projetos acadêmicos é 

capaz de controlar a carga horária e os valores dos rendimentos a serem pagos aos 

pesquisadores por CPF.    

4.10.1. Causa: Limitação do módulo Projetos/Contratos do SIPAC. 

4.10.2. Manifestação da Unidade: Por meio do Ofício n.° 15/2022-PROPLAN 

cadastrado na Mesa Virtual, a PROPLAN informou: 

Considerando o desenvolvimento em curso do novo sistema 

SIGProjetos, atualmente focado no controle das submissões dos 

projetos de pesquisas, com funcionalidades implementadas e em fase 

de testes, há a previsão para implementação do controle de carga 

horária dos servidores no momento da autorização de participação em 
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projetos de pesquisa, além do controle na totalidade dos rendimentos 

recebidos pela UFRN e pelos projetos cadastrados no SIGProjetos, de 

acordo com o ofício emitido pela Superintendência de Tecnologia da 

Informação, em resposta a estes questionamentos do item 3 desta SA. 

4.10.3. Análise da Auditoria Interna: É possível depreender com base na 

manifestação da Unidade que a gestão tem avançado no sentido de aprimorar os 

mecanismos de controle atualmente utilizados para evitar o descumprimento dos limites 

de carga horária e de remuneração previstos em seus normativos internos. 

Em função do desenvolvimento do SIGProjetos para gerenciar seus projetos 

acadêmicos, entende-se ser desarrazoado recomendar alterações substanciais no sistema 

atual. 

Como contrapartida, foi emitida recomendação para implementação de controles 

detectivos (vide subitem 4.6.5), para reaver eventuais valores pagos acima do teto do 

funcionalismo público.   

4.10.4. Benefício: Não financeiro. 

4.10.5. Recomendação 001: Automatizar os controles internos relativos aos limites de 

carga horária e de remuneração dos projetos acadêmicos da Universidade. (STI) 
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5 CONCLUSÃO 

A concessão de bolsas e retribuição pecuniária representa um papel importante 

na execução dos projetos acadêmicos desenvolvidos pela Universidade. 

Apesar de a UFRN executar diretamente parte de seus projetos, é por meio da 

Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura (FUNPEC) que a maioria deles é 

operacionalizado. 

De acordo com o Relatório de Atividades da FUNPEC 2020, foram realizados 

naquele ano 7.136 (sete mil e cento e trinta e seis) pagamentos de bolsas a 663 

(seiscentos e sessenta e três) pesquisadores, totalizando mais de 27 (vinte e sete) 

milhões de reais13. Analisando a origem desses recursos, é possível verificar que mais 

de 70% deles são públicos14. 

Nesse sentido, considerando as cifras envolvidas no pagamento de bolsas e 

retribuição pecuniária e a origem desses recursos, é imprescindível a existência de 

controles internos robustos para evitar o seu mau uso. 

Esse trabalho teve como objetivo avaliar os controles internos instituídos pela 

UFRN relacionados à concessão e ao pagamento de bolsas e retribuição pecuniária. Para 

isso, foram elaboradas três questões de auditoria. 

A primeira, diz respeito à normatização e teve como objeto avaliar se a norma 

interna da Universidade contempla aspectos imprescindíveis à concessão e ao 

pagamento de bolsas e retribuição pecuniária no âmbito de seus projetos acadêmicos, 

tais como caraterização, tratamento tributário, limites e vedações. 

Já a segunda, pretendia verificar se os controles internos instituídos pela gestão 

foram suficientes para evitar o pagamento de bolsas e retribuição pecuniária no âmbito 

dos projetos acadêmicos da UFRN em desconformidade com a norma interna. 

Por fim, a terceira e última questão de auditoria avaliou se os recursos 

tecnológicos dispensados pela UFRN e pela FUNPEC eram suficientes para garantir a 

eficácia dos controles internos da gestão relacionados à concessão e ao pagamento das 

bolsas e retribuições pecuniárias. 

Das três questões de auditoria, a que apresentou melhor resultado foi a 

primeira. No entanto, foram identificadas algumas fragilidades no tocante à segunda e à 

terceira questão de auditoria, o que resultou na emissão de 7 (sete) recomendações. 

Entende-se que a implementação das recomendações emitidas nesse relatório 

fortalecerá ainda mais os controles internos atualmente existentes. 

 

 

                                                 
13 Tabela 9: Detalhamento de auxílios financeiros (pág. 19 do Relatório de Atividades 2020 da FUNPEC). 
14 Tabela 7: Recursos orçamentários por órgão financiador (pág. 16 do Relatório de Atividades 2020 da 

FUNPEC). 
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