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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O órgão Auditoria Interna da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(Audin/UFRN) é vinculado administrativamente ao Reitor, funcionalmente ao Conselho de 

Administração – CONSAD – e tecnicamente ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno 

do Poder Executivo Federal, conforme resolução normativa nº 006/2021-CONSAD/UFRN. 

De acordo com a resolução normativa nº 006/2021, a Audin/UFRN é o órgão 

técnico de avaliação das operações e dos controles internos e de consultoria à alta administração 

e aos demais gestores da Universidade, que desempenha suas funções de modo independente e 

objetivo com o propósito de proteger e agregar valor à Universidade. 

Além disso, as unidades de auditoria interna das entidades da Administração 

Pública Federal indireta estão sujeitas, por força do disposto no art. 15 do Decreto nº 

3.591/2000, à orientação normativa e à supervisão técnica do Órgão Central e dos órgãos 

setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, em suas respectivas áreas 

de jurisdição. 

Assim, em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa nº 05/2021 da 

Controladoria-Geral da União (CGU), a Audin/UFRN apresenta o Relatório Anual de 

Atividades da Auditoria Interna (Raint) do exercício 2021.  
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2. PAINT EXERCÍCIO 2021 

 

 

Este capítulo abordará os incisos I, II e III do art. 11 da Instrução Normativa nº 

5/2021 da CGU. Tais incisos se referem a: (i) alocação de força de trabalho, (ii) posição sobre 

a execução dos serviços de auditoria previstos no Paint e (iii) descrição de fatos relevantes que 

impactaram a execução dos serviços de auditoria. 

 

2.1 Alocação da Força de Trabalho 

 

 

Com relação a alocação de força de trabalho, o quadro 1 demonstra os trabalhos 

realizados no exercício de 2021 categorizados conforme inciso II da IN nº 05/2021 bem como 

a quantidade de auditor interno alocado para cada atividade de auditoria interna com sua 

respectiva ordem de serviço e título da ação. 

Nesse contexto, em 2021 foram abertas 17 (dezessete) ordem de serviço (OS) para 

4 (quatro) auditores internos (equipe técnica vigente da Audin/UFRN). Dessa forma, das 17 

OS, apenas 3 (três) não foram concluídas em 2021, conforme quadro 1.  
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Quadro 1 - Demonstrativo da alocação da força de trabalho no Paint/2021 

Nº CATEGORIAS 
ORDEM DE 

SERVIÇO 
TÍTULO 

HORA 

PREVISTA 

HORA 

EFETIVA 

QUANTIDADE 

DE AUDITOR 

INTERNO 

OBSERVAÇÃO 

1 
Capacitação de 

auditores internos 
ND 

Capacitações dos auditores 

internos da UFRN 
636 200 5 

As horas efetivas de 

capacitações compreendem 

horas de treinamento realizadas 

fora e dentro do horário de 

expediente. Considerando uma 

forma objetiva de mensurar as 

horas de capacitação dentro do 

horário de expediente, optou-se 

por adotar o que estabelece a IN 

n.° 05/2021, que é 40h por 

auditor. Dessa forma, 40 x 5 = 

200. A quantidade total de horas 

destinadas à capacitação é 

retratada no capítulo 4. 

2 

Demandas 

extraordinárias 

recebidas pela 

UAIG durante a 

realização do Paint 

016-2021 

Avaliação dos controles 

internos na concessão e 

pagamento de bolsas e 

retribuição pecuniária em 

projetos acadêmicos com ou 

sem a participação da 

fundação de apoio 

140 352 1 

Os trabalhos desta OS estão 

programados para terminarem 

em 31/03/2022. 

 

As horas efetivas para este 

trabalho foram contabilizadas 

até 30/12/2021. 

3 

Gestão e melhoria 

da qualidade da 

atividade de 

auditoria interna 

governamental 

005-2021 
Pesquisa de avaliação 

feedback gestor 
180 30 1 
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Nº CATEGORIAS 
ORDEM DE 

SERVIÇO 
TÍTULO 

HORA 

PREVISTA 

HORA 

EFETIVA 

QUANTIDADE DE 

AUDITOR INTERNO 
OBSERVAÇÃO 

4 

Gestão e melhoria 

da qualidade da 

atividade de 

auditoria interna 

governamental 

007-2021 

Avaliação dos riscos relativos 

ao processo de trabalho da 

Auditoria Interna, tomando 

como base a IN Conjunta 

CGU/ME n.o 01/2016 e os 

normativos internos que tratam 

da política e do plano de 

gestão de riscos na 

universidade (Resoluções n.os 

016/2017 e 076/2017 do 

CONSAD). 

160 60 4 

  

5 

Gestão e melhoria 

da qualidade da 

atividade de 

auditoria interna 

governamental 

008-2021 

Elaboração de indicadores 

gerenciais para o exercício da 

atividade de Auditoria Interna, 

previsto no PGMQ do 

regulamento da Audin/UFRN 

154 780 1 

  

6 

Gestão e melhoria 

da qualidade da 

atividade de 

auditoria interna 

governamental 

011-2021 

Revisão do manual de 

procedimentos da 

Audin/UFRN 

280 320 2 

  

7 

Gestão e melhoria 

da qualidade da 

atividade de 

auditoria interna 

governamental 

014-2021 

Oficinas virtuais de 

capacitação acerca dos 

trabalhos de auditoria interna 

governamental junto aos 

diretores acadêmicos e outros 

gestores de unidades 

administrativas 

descentralizadas da UFRN 

160 30 1 
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Nº CATEGORIAS 
ORDEM DE 

SERVIÇO 
TÍTULO 

HORA 

PREVISTA 

HORA 

EFETIVA 

QUANTIDADE 

DE AUDITOR 

INTERNO 

OBSERVAÇÃO 

8 

Gestão interna 

(inclui elaboração 

do Paint e Raint) 

003-2021 Elaboração do Raint/2020 162 400 2 

  

9 

Gestão interna 

(inclui elaboração 

do Paint e Raint) 

013-2021 Elaboração do Paint/2022 162 416 2 

  

10 

Levantamento de 

informações para 

órgãos de controle 

interno ou externo 

006-2021 

Acompanhamento, por meio do e-Aud e do 

Conecta TCU, as ciências, recomendações e 

determinações emitidas pela Controladoria 

Geral da União (CGU) e pelo Tribunal de 

Contas da União (TCU) visando assessorar 

a Alta Gestão 

840 120 1 

  

11 

Monitoramento de 

recomendações 

emitidas em 

trabalhos anteriores 

e ainda não 

implementadas 

001-2021 
Monitoramento das recomendações emitidas 

pela da Audin/UFRN 
1400 960 4 

  

12 Outros 010-2021 
Revisão do regulamento interno da 

Audin/UFRN 
ND 96 4 

  

13 
Serviços de 

auditoria 
002-2021 

Análise das prestações de contas das 

unidades gestoras descentralizadas 

(resolução 018/2020 - CONCURA/UFRN) 

1170 996 2 
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Nº CATEGORIAS 
ORDEM DE 

SERVIÇO 
TÍTULO 

HORA 

PREVISTA 

HORA 

EFETIVA 

QUANTIDADE DE 

AUDITOR INTERNO 
OBSERVAÇÃO 

14 
Serviços de 

auditoria 
004-2021 

Emissão do parecer sobre a 

prestação de contas anual e 

tomada de contas especiais da 

UFRN (Decreto 3591/2000) 

1120 1248 4 

  

15 
Serviços de 

auditoria 
009-2021 

Identificação e avaliação dos 

os riscos inerentes dos 

processos de trabalho 

(subprocessos) que integram o 

processo gerir força de 

trabalho e avaliar os controles 

internos da gestão daqueles 

que apresentarem os maiores 

riscos 

720 1254 3 

  

16 
Serviços de 

auditoria 
012-2021 

Avaliação do mapeamento e 

da gestão de riscos dos 

processos de trabalho 

(subprocessos) que integram o 

processo gerir políticas e ações 

de inclusão e permanência, 

bem como os controles 

internos daqueles considerados 

com mais relevantes 

720 1162 2 

Os trabalhos desta OS 

estão programados para 

terminarem em 

25/02/2022. 

 

As horas efetivas para este 

trabalho foram 

contabilizadas até 

30/12/2021. 

17 
Serviços de 

auditoria 
015-2021 

Seleção de processos das 

unidades gestoras 

descentralizadas a serem 

analisados 

ND 208 1 
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Nº CATEGORIAS 
ORDEM DE 

SERVIÇO 
TÍTULO 

HORA 

PREVISTA 
HORA 

EFETIVA 
QUANTIDADE DE 

AUDITOR INTERNO 
OBSERVAÇÃO 

18 
Serviços de 

auditoria 
ND 

Elaboração, acompanhamento 

e avaliação do planejamento 

estratégico 

912 ND ND 

  

19 
Serviços de 

auditoria 
017-2021 

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 

280 32 2 

Os trabalhos desta OS 

estão programados para 

terminarem em 

31/03/2022. 

 

As horas efetivas para este 

trabalho foram 

contabilizadas até 

30/12/2021. 

20 

Demandas 

extraordinárias 

recebidas pela 

UAIG durante a 

realização do Paint 

008-2020 

Transparência no 

relacionamento entre a UFRN 

e a Funpec 

140 200 2 

Essa OS foi emitida em 

2020, cuja conclusão dos 

trabalhos ocorreu em abril 

de 2021. 

TOTAL 9336 8864  

NOTA:  

1. ND = não se aplica 

2.No somatório de horas previstas, contém a quantidade de horas da servidora afastada cujo retorno ao trabalho estava programado para 31/08/2021. Entretanto, 

ocorreu a prorrogação do afastamento dela. Já no total de horas efetivas, a quantidade de horas correspondente a servidora não está computada. Assim, a quantidade 

de horas efetivas é menor que a prevista. 

Fonte: Auditoria Interna – UFRN 
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2.2 Posição Sobre a Execução dos Serviços de Auditoria 

 

 

Em relação aos Serviços de Auditoria realizados em 2021, a Unidade Auditoria 

Interna atuou de forma objetiva a fim de agregar valor à Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte. Os trabalhos foram realizados de forma independente, com preservação do diálogo 

produtivo juntamente com as Unidades Auditadas e a Alta Administração da Universidade, o 

que, por sua vez, resultou em trabalhos relevantes que poderam contribuir para o 

reconhecimento da UFRN como instituição de excelência. 

Com relação aos trabalhos não concluídos e não realizados, a análise ocorre sob 

dois prismas: interno e externo. Acerca do externo, deve ser considerada a gravidade da situação 

de pandemia que ainda persiste. Isso impacta diretamente na conclusão dos trabalhos, visto que 

a quantidade de servidores afastados resultou em pedidos de dilatação de prazos para envio de 

respostas das Solicitações de Auditoria (SA) enviadas durante a execução dos trabalhos. Tais 

pedidos de prorrogação de prazo para conclusão dos trabalhos impactou diretamente no prazo 

médio das avaliações.  

Quanto ao interno, as intercorrências administrativas foram determinantes para o 

andamento dos trabalhos de auditoria, tais como: sobrecarga de trabalho das Unidades 

Auditadas, afastamentos, férias ou ausências temporárias de servidores devido as condições de 

saúde ou a outros motivos legalmente previstos – impactaram diretamente os Serviços de 

Auditoria para que não fossem concluídos ou não realizados no exercício de 2021. 

Nesse contexto, o quadro 2 apresenta a posição sobre a execução dos serviços de 

auditoria. O quadro 2 indica que dos 8 (oito) serviços de avaliação, 1 (um) não foi realizado. 

Ademais, 4 (quatro) foram finalizados e 3 (três) não foram concluídos. Acerca dos não 

concluídos, eles serão finalizados nos meses de fevereiro e março de 2022. 
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Quadro 2 - Demonstrativo da posição sobre a execução dos serviços de auditoria previstos no Paint/2021 

Nº 
SERVIÇOS DE 

AUDITORIA 

ORDEM DE 

SERVIÇO 
TÍTULO NÚMERO DO RELATÓRIO STATUS OBSERVAÇÃO 

1 Avaliação 002-2021 

Análise das prestações de 

contas das unidades gestoras 

descentralizadas (resolução nº 
018/2020 - 

CONCURA/UFRN) 

RA 001_2021- Relatório de Gestão CCS 

RA 002_2021- Relatório de Gestão CB 

RA 003_2021- Relatório de Gestão CCSA 

RA 004_2021- Relatório de Gestão 

CCHLA 

RA 005_2021- Relatório de Gestão 

CERES 

Finalizado   

2 Avaliação 004-2021 

Emissão do parecer sobre a 

prestação de contas anual e 

tomada de contas especiais da 

UFRN (Decreto nº 
3591/2000) 

001/2021 Finalizado 

Parecer emitido 

em 09 de abril de 

2021. 

3 Avaliação 009-2021 

Identificação e avaliação dos 

riscos inerentes dos processos 

de trabalho (subprocessos) que 

integram o processo gerir 

força de trabalho e avaliar os 

controles internos da gestão 

daqueles que apresentarem os 

maiores riscos 

RA 008_2021 - Relatório Gerir Força de 

Trabalho 
Finalizado   

4 Avaliação 012-2021 

Avaliação do mapeamento e 

da gestão de riscos dos 

processos de trabalho 

(subprocessos) que integram o 

processo gerir políticas e 

ações de inclusão e 

permanência, bem como os 

controles internos daqueles 

considerados com mais 

relevantes 

ND Não concluído 

O prazo de 

conclusão dessa 

avaliação é 

25/02/2022. 
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Nº 
SERVIÇOS DE 

AUDITORIA 

ORDEM DE 

SERVIÇO 
TÍTULO NÚMERO DO RELATÓRIO STATUS OBSERVAÇÃO 

5 Avaliação 015-2021 

Seleção de processos das 

unidades gestoras 

descentralizadas a serem 

analisados 

Processos selecionados. Não gera relatório 

de auditoria. 
Finalizado   

6 Avaliação 016-2021 

Avaliação dos controles 

internos na concessão e 

pagamento de bolsas e 

retribuição pecuniária em 

projetos acadêmicos com ou 

sem a participação da 

fundação de apoio 

ND Não concluído 

A atividade não 

foi prevista no 

Paint/2021. Ela 

decorre de 

demanda 

extraordinária da 

Alta 

Administração. 

O prazo de 

conclusão é 

31/03/2022. 

7 Avaliação 017-2021 

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 

ND Não concluído 

O prazo de 

conclusão dessa 

avaliação é 

31/03/2022. 

8 Avaliação ND 

Elaboração, acompanhamento 

e avaliação do planejamento 

estratégico da Universidade 

ND Não realizado   

NOTA:  

1. Tipos de serviço de auditoria: avaliação, consultoria e apuração 

2. ND = não se aplica 

Fonte: Auditoria Interna – UFRN 
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2.3 Fatos relevantes impactantes na execução dos serviços de auditoria 

 

 

No exercício de 2021, os fatores relevantes que impactaram a execução dos serviços 

de auditoria foram: (1) trabalho remoto; (2) não retorno de servidor afastado no tempo 

programado; (3) horas alocadas no trabalho demanda extraordinária insuficiente; e (4) prazo 

médio do trabalho de avaliação. 

Dessa maneira, o trabalho remoto impactou positivamente na execução dos serviços 

de auditoria, visto que ampliou a interação entre a equipe técnica da Audin bem como entre os 

auditores internos que trabalharam na execução dos trabalhos de avaliação e as unidades 

auditadas.  

No Paint/2021 o serviço de auditoria escolhido com base em risco - elaboração, 

acompanhamento e avaliação do planejamento estratégico da Universidade -, estava 

programado para ser executado no último trimestre do ano.  

Entretanto, ele não foi executado em decorrência de prorrogação de afastamento de 

servidor que resultou no adiamento do retorno do auditor bem como do surgimento de uma 

demanda extraordinária cujo trabalho foi avaliar os controles internos na concessão e no 

pagamento de bolsas e retribuição pecuniária em projetos acadêmicos com ou sem a 

participação da fundação de apoio. Corrobora com isso, o fato de que as horas alocadas na 

demanda extraordinária no Paint/2021 foram insuficientes para execução o trabalho de 

avaliação da concessão e pagamento de bolsas.  

Por fim, constatamos também que o prazo médio para a realização dos trabalhos de 

avaliação foi inadequado, visto que 3 (três) meses foram insuficientes. Assim, o prazo médio 

passou para 4 (quatro) meses, considerado no prazo de conclusão dos trabalhos as 

intercorrências administrativas, bem como a limitação de força de trabalho da Unidade 

Auditoria Interna. 
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3. MONITORAMENTO DE RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELA AUDIN 

 

 

No exercício financeiro de 2021, o órgão Auditoria Interna da UFRN enviou 62 

(sessenta e duas) solicitações de auditoria, compreendendo 176 (cento e setenta e seis) pedidos 

de respostas acerca das recomendações pendentes de atendimento às unidades administrativas 

auditadas1. Ademais, analisou 94 (noventa e quatro) respostas enviadas bem como emitiu 21 

(vinte e uma) novas recomendações, decorrentes dos trabalhos de avaliação executados em 

2021. 

O gráfico 1 apresenta a quantidade de recomendações pendentes de atendimento 

por ano de emissão segmentado por início de 2021 e final de 2021. No início de 2021, havia 

117 (cento e dezessete) e no final 96 (noventa e seis) recomendações pendentes. Dessa forma, 

percebe-se que ainda existem recomendações pendentes desde 2013. As maiores quantidades 

de recomendações pendentes estão nos anos de 2014 e 2020. Das 21 (vinte e uma) novas 

recomendações emitidas, apenas 5 (cinco) foram atendidas, isto é, ainda existem 16 (dezesseis).  

 

Gráfico 1 – Quantidade de recomendações pendentes por ano de emissão: início e final de 2021 

 

Fonte: Audin/UFRN 

 

 

 
1 Os pedidos de respostas se repetem quando a unidade administrativa não responde dentro do trimestre. 
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O gráfico 2 apresenta o estoque de recomendações pendentes por status bem como 

por trimestre em 2021. Dessa forma, percebe-se que, ao longo dos trimestres, a maioria das 

recomendações ficaram com o status de “em atendimento”, seguido de “em análise”.  

Os dados revelam que a quantidade de recomendação com o status de “em 

atendimento” derivou mais do não envio de respostas pelas unidades administrativas auditadas 

do que de análise de respostas pelos auditores internos, visto que em média 67,65% das 

recomendações não foram respondidas ao longo dos trimestres. A respeito das recomendações 

cujo status é “em análise”, os dados revelam que há necessidade de uma força tarefa por parte 

dos auditores internos na Audin/UFRN.  

Por fim, a recomendação com status de “não monitorada” nos trimestres 3º e 4º 

significa que o prazo de resposta de 30 (trinta) dias contados a partir da emissão do relatório de 

auditoria expirou e a unidade administrativa não enviou retorno em relação às demandas 

solicitadas2. 

  

Gráfico 2 – Quantidade de recomendação por status e por trimestre no exercício de 2021 

 

Fonte: Audin/UFRN 

 

Além disso, o gráfico 3 demonstra o estoque3 inicial de recomendações pendentes 

por unidade administrativa do exercício de 2021. Das 117 (cento e dezessete) recomendações, 

69 (sessenta e nove), isto é, 58,97% correspondem as unidades: DAP, GABINETE, CCHLA, 

PROGESP, SGP, RU, DGC, NAC, PROAD e DLOG. 

 
2 . Ocorre que, após o envio do relatório de auditoria interna, o primeiro retorno das Unidades Auditadas em 

relação as recomendações emitidas devem acontecer nos primeiros 30 dias. 
3 Por estoque entende-se a quantidade. 
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Gráfico 3 – Estoque inicial de recomendações pendentes de atendimento por unidade administrativa 

do exercício 2021 

 
Fonte: Audin/UFRN 

 

 

 

Quanto ao status, os dados a partir do gráfico 4 revelam que no início de 2021 havia 

52 (44%) recomendações pendentes “em atendimento”, 38 (33%) “em análise”, 15 (13%) 

“não atendida” e 12 (10%) “não monitorada”. 
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Gráfico 4 - Estoque inicial de recomendações pendentes de atendimento por status do exercício 2021 

 

 
Fonte: Audin/UFRN 

 

A respeito do envio de pedidos de resposta bem como do recebimento deles, o 

gráfico 5 indica que a maior quantidade de respostas obtidas foi no 3º trimestre com 58 

(cinquenta e oito). Ao longo do ano de 2021, foram 94 respostas recebidas. Dado que foram 

enviados 176 pedidos de resposta4, o indicador grau de resposta5 indica um percentual de 

53,41%. Nesse sentido, o gráfico 6 apresenta esse índice detalhado por trimestre. 

 

Gráfico 5 – Quantidade de pedidos e de respostas sobre recomendações pendentes por trimestre no 

ano 2021 

 
Fonte: Audin/UFRN 

 
4 Numa SA (Solicitação de Auditoria) pode conter mais de um pedido de resposta porque um relatório, por sua 

vez, pode, também, ter mais de uma recomendação. 
5 Grau de resposta: quantidade de resposta dividido pela quantidade de solicitações de pedido. 
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Gráfico 6 – Indicador grau de resposta por trimestre no ano 2021 

 

Fonte: Audin/UFRN 

 

 

A partir do recebimento dessas respostas, a equipe de auditoria as analisou e o status 

final em 31 de dezembro de 2021 resultou em: 37 (26,81%) das recomendações “atendida”, 

53 (38,41%) “em atendimento”, 34 (24,64%) “em análise”, conforme gráfico 7. 

 

Gráfico 7 - Quantidade de recomendações por status no final do exercício 2021 

 
Fonte: Audin/UFRN 
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Por fim, o gráfico 8 indica o estoque final por unidade administrativa que 

correspondem a 96 (noventa e seis) recomendações pendentes de atendimento. Dessa forma, 

somente duas unidades possuem mais 10 recomendações: PROGESP e DAP. As demais 

possuem menos de 7 (sete) recomendações pendentes. 

 

 

Gráfico 8 – Estoque final de recomendações pendentes de atendimento por unidade administrativa do 

exercício 2021 

 
Fonte: Audin/UFRN
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4. AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 

 

 

O plano de capacitação do Paint exercício de 2021 estipulou 636 horas para a equipe 

técnica da Audin/UFRN participar em eventos voltados para agregação de conhecimentos, 

habilidades e competências. Conforme quadro 3, a Audin cumpriu essa quantidade de horas 

previstas, uma vez que a quantidade total de horas correspondeu a 977. 

Ainda segundo o quadro 3, os temas dos 30 eventos de capacitação versaram sobre 

protocolos de biossegurança, auditoria operacional, elaboração de indicadores institucionais, 

licitações, contratos e convênios bem como funções do Excel. Por fim, vale destacar a 

participação de membros da equipe técnica no evento online 53º FonaiTec (Fórum Nacional 

das Auditorias Internas do MEC). 
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Quadro 3 - Demonstrativo das ações de capacitação realizada com indicação da carga horária e temas 

Nº EVENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

(HORAS) 

PRINCIPAIS TEMAS PERÍODO INSTITUIÇÃO 

1 
Elaboração de indicadores de 

desempenho institucional 
28 

1. Visão geral sobre dados, informações e indicadores; 

2. Indicadores de desempenho institucional; 

3. Atributos de um sistema de medição; 

4. Construção de um sistema de medição de desempenho; e 

5. Como interpretar os resultados dos indicadores. 

11/05/2021 a 

14/05/2021 
ENAP 

2 Auditoria Operacional 60 

1. O que AO; 

2. Ciclo de auditoria: seleção do objeto de auditoria, etapa de planejamento, 

etapas de execução e comentários do gestor, etapa de apreciação e 

divulgação, monitoramentos; 

3. Técnicas de auditoria: análise stakeholder, mapeamento de processo, 

análise SWOT e diagrama de verificação de risco; 

4. Principais papéis de trabalho e relatório; 

5. Matriz de planejamento, de achados e relatório de auditoria 

12/02 a 

02/05/2021 

Instituto Serzedello 

Corrêa 

3 
Capacitações Específicas para 

Gestores (CEG) 
2 1. Código de Conduta da UFRN para Gestores. 29/03 UFRN 

4 
Capacitações Específicas para 

Gestores (CEG) 
2 

1. Competências Socioemocionais e a gestão no contexto público: aspectos 

conceituais e práticos para gestores. 
26/04 UFRN 

5 
Capacitações Específicas para 

Gestores (CEG) 
2 1. Lei Geral de Proteção de Dados no contexto da Alta Gestão da UFRN. 07/06 UFRN 

6 

53º Fórum Nacional das 

Auditorias Internas do MEC 

(FONAITec) 

20 

1. As possibilidades de atuação da função auditoria interna no fortalecimento 

da governança em privacidade em tempos de LGPD; 

2. Relacionamento do TCU com as IFEs; 

3. O Futuro da Auditoria Interna; 

4. Flexibilização de jornada de trabalho e boas práticas do trabalho a 

distância; 

5. Porque Privacidade importa e como evitar que a LGPD seja burocratizante; 

6. Princípio de Gestão Ágil em Auditorias; 

7. Perspectivas e desafios da implementação do PGMQ na UnB; e 

8. Monitoramento das recomendações via e-Aud. 

28/06 a 02/07 FONAI 
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7 

53º Fórum Nacional das 

Auditorias Internas do MEC 

(FONAITec) 

20 

1. As possibilidades de atuação da função auditoria interna no fortalecimento 

da governança em privacidade em tempos de LGPD; 

2. Relacionamento do TCU com as IFEs; 

3. O Futuro da Auditoria Interna; 

4. Flexibilização de jornada de trabalho e boas práticas do trabalho a 

distância; 

5. Porque Privacidade importa e como evitar que a LGPD seja burocratizante; 

6. Princípio de Gestão Ágil em Auditorias; 

7. Perspectivas e desafios da implementação do PGMQ na UnB; e 

8. Monitoramento das recomendações via e-Aud. 

28/06 a 02/07 FONAI 

8 

Planejamento Individual de 

Auditoria Baseado em Risco 

(curso on-line) 

16 

1. IN SFC 03/2017 - referencial técnico que orientam os planejamentos dos 

trabalhos com base em riscos. 

2. IN SFC 08/2017 - MOT 

3. Técnica de Planejamento de Auditoria com base em riscos. 

4. Análise Preliminar. 

5. Definição dos objetivos e escopo. 

6. Matriz de Planejamento. 

03 a 

06/06/2021 
CGU 

9 
Gestão de Riscos e Controles 

Internos (curso on-line) 
16 

1. Conceitos relacionados a Gestão de Riscos e Controles Internos. 

2. Evolução Histórica: Controle & Riscos. 

3. Objetivos estratégicos, táticos e operacionais. 

4. Riscos e Avaliações dos Riscos. 

5. Respostas aos riscos, Apetite e Tolerância. 

6. Controles Internos. 

7. E quando os riscos se materializam? Gerenciamento. 

11 a 

14/05/2021 
CGU 

10 

IA-CM: Modelo de Capacidade 

de Auditoria Interna (curso on-

line) 

20 

1. Apresentação do IA-CM. 

2. Autoavaliação - Elementos 1 e 2. 

3. Autoavaliação - Elementos 3 e 4. 

4. Autoavaliação - Elementos 5 e 6. 

5. Diagnóstico, Plano de Ação e Monitoramento. 

14 a 

18/06/2021 
CGU 
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11 
Covid-19: Protocolo de 

Biossegurança da UFRN 
20 

1.Aspectos gerais sobre a covid-19.                                                     

2.O que fazer e o que não fazer para evitar o contágio.                                                                                               

3.Servidores de grupos de risco.                                                                                                                                   

4.Orientação para atividades presenciais em situações de alto, médio e baixo 

risco.                                                                           

5.Higienização das mãos.                                                               

6.Limpeza e desinfecção de ambientes.                                                    

7.Distanciamento no ambiente de trabalho.                                                        

8.Cálculo do dimensionamento de pessoas por ambiente.                                                                                                                                                              

9.Postos de lavagem, dispositivos de higienização e lixeiras.                                                                               

10.Graus de risco: setores, atividades e EPI necessários.                              

11.Orientações para utilização de serviços de transporte coletivo e carros 

oficiais.                                                                  

12.Cuidados em ambientes específicos: áreas comuns, ambulatórios, 

laboratórios, bibliotecas, áreas de alimentação, residências universitárias, 

estágios e sala de aula. 

17/05/2021 a 

14/06/2021 
UFRN 

12 
Curso de Técnicas de Auditoria 

Governamental 
24 

Módulo 1 - Considerações iniciais referentes às técnicas de auditoria 

Módulo 2 - Técnicas de obtenção da evidência documental 

Módulo 3 - Técnicas de obtenção da evidência física 

Módulo 4 - Técnica de obtenção da evidência testemunhal 

Módulo 5 - Técnicas de obtenção da evidência analítica - parte 1 

Módulo 6 - Técnicas de obtenção da evidência analítica - parte 2 

Módulo 7 - Considerações finais referentes às técnicas de auditoria 

conclusão em 

06/05/2021 

Escola Nacional de 

Administração Pública 

– ENAP 

13 Curso de Auditoria Contábil 80 

- Unidade 1 - Origem, características e conceitos da auditoria 

- Unidade 2 - Normas Técnicas e Profissionais da Auditoria 

- Unidade 3 - Controles internos 

- Unidade 4 - Planejamento de Auditoria 

- Unidade 5 - Papéis de trabalho 

- Unidade 6 - Execução da Auditoria Contábil 

- Unidade 7 - Parecer e relatórios de auditoria 

- Unidade 8 - Auditoria governamental 

conclusão em 

05/05/2021 

Instituto Nacional de 

Ensino a distância - 

GINEAD 

14 
Curso de Avaliação de 

Desempenho. 
60 

- Definição 

- Para que Serve a Avaliação de Desempenho 

- Objetivos de Avaliação de Desempenho 

- Características da Avaliação de Desempenho 

- Base de um Sistema de Avaliação de Desempenho 

- Ciclo da Avaliação de Desempenho 

- Processo de Avaliação de Desempenho 

conclusão em 

04/05/2021 

Instituto Nacional de 

Ensino a distância - 

GINEAD 
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- Procedimentos da Avaliação de Desempenho 

- Tipos de avaliação de desempenho 

- Métodos de Avaliação de Desempenho 

- Instabilidade na Avaliação de Desempenho 

- Erros e Problemas na Avaliação de Desempenho 

- Benefícios de Avaliação de Desempenho 

15 
Curso de Comunicação nas 

Organizações  
50 

- Introdução 

- Conceito De Comunicação 

- Dimensões Essenciais Do Processo De Comunicação 

- O Emissor 

- A Codificação 

- A Mensagem 

- Seleção De Meio E Canal 

- Receptor 

- Descodificação E Criação Do Significado 

- Feedback 

- Contexto 

- Ruídos Na Comunicação 

- Comunicação Organizacional 

- Tipos De Comunicação 

- Barreiras À Comunicação Organizacional 

- Comunicação E Mudança Organizacional 

- Comunicação E Motivação Organizacional 

- Conclusão 

conclusão em 

05/05/2021 

Instituto Nacional de 

Ensino a distância - 

GINEAD 

16 
Curso de Licitações, Contratos 

e Convênios 
80 

- Unidade 1 - Aspectos gerais do processo licitatório 

- Unidade 2 - Contratação direta e modalidades licitatórias 

- Unidade 3 - Controle da licitação: recursos administrativos e judiciais 

- Unidade 4 - Gestão de contratos administrativos 

conclusão em 

05/05/2021 

Instituto Nacional de 

Ensino a distância - 

GINEAD 

17 
Curso de Espanhol 

Intermediário 
80 

- Lección I: Verbos (necesitar, beber, toma, hablar e comer) , vocabulário e 

alfabeto 

- Lección II: Verbo (Ir, querer, estudiar e trabajar) e vocabulário 

- Lección III: Verbos. (Estar, tener, dar e andar), vocabulário e gramática 

- Lección IV: Verbos (ser, leer, escribir e ver), vocabulário e expressão 

- Lección V: Verbos (decir, emtrar, salir e llega), vocabulário e horários 

- Lección VI: Verbos (acostarse, levantarse, quedarse e llamarse), 

vocabulário e gramática 

- Lección VII: Verbo (sabrir, cerrar, arreglar e vivir), vocabulário, gramática 

e frases 

conclusão em 

04/05/2021 

Instituto Nacional de 

Ensino a distância - 

GINEAD 
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- Lección VIII: Verbos (conocer, encontrar, venir, poder), vocabulário, 

expressões, gramática e frases 

18 
Curso de Comunicação e 

Expressão 
80 

- Unidade 1 - Processo de Comunicação 

- Unidade 2 - Abordagem gramatical 

- Unidade 3 - Estrutura discursiva sob análise 

- Unidade 4 - Léxico e ideologia 

- Unidade 5 - Estilística presente nos diferentes tipos de texto 

- Unidade 6 - Expressão escrita e oral presentes na leitura, na produção e na 

interpretação de textos 

- Unidade 7 - Os textos técnicos e científicos em uma abordagem científica 

- Unidade 8 - Elaboração e organização técnica do texto 

conclusão em 

06/05/2021 

Instituto Nacional de 

Ensino a distância - 

GINEAD 

19 
Curso de Noções de Orçamento 

e Planejamento de Obras 
40 

- Introdução 

- Documentos Relacionados Com Obras 

- Orçamento Para Incorporação 

- Orçamento Discriminado 

- Instrumentos Para Análise De Custos Na Fase De Projeto 

- Avaliação Dos Custos No Ciclo De Vida 

- Programação De Obras 

- Exemplo De Memorial Descritivo 

conclusão em 

06/05/2021 

Instituto Nacional de 

Ensino a distância - 

GINEAD 

20 Curso de Funções no Excel 40 

- Módulo 01: Inserindo dados em uma planilha de despesas 

- Módulo 02: Inserindo fórmula de soma 

- Módulo 03: Formatação de dia da semana 

- Módulo 04: Fórmulas para datas 

- Módulo 05: Criando uma tabela dinâmica 

- Módulo 06: Acessando dados de uma tabela dinâmica 

- Módulo 07: Criando mais tabelas dinâmicas 

conclusão em 

06/05/2021 

Instituto Nacional de 

Ensino a distância - 

GINEAD 

21 

PPGD/UFRN – Dignidade da 

pessoa humana enquanto 

princípio constitucional 

3 Dignidade da pessoa humana 28/10/2021  PPGD/UFRN 

22 
PPGD/UFRN – Diálogo sobre 

trabalho decente 
3 Direito do Trabalho 24/11/2021 PPGD/UFRN  

23 

PPGD/UFRN – Sistema 

interamericano de direitos 

humanos 

3 Direitos humanos 25/11/2021  PPGD/UFRN 

24 

CEG/EAD – Diálogos de 

Conhecimento com a Audin: 

Papel da Auditoria Interna nas 

2 Auditoria Interna 02/12/2021  CEG/EAD 
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Instituições de Ensino 

Superior: funcionamento e 

aplicabilidade 

25 

CEG/EAD – Diálogos de 

Conhecimento com a Audin: 

Gestão de Riscos: como 

identificar e tratá-los? 

2 Gestão de riscos 16/12/2021  CEG/EAD 

26 

Instituto Nacional de Ensino a 

distância – GINEAD: Curso de 

Gestão de Pessoas e 

Comunicação Interna 

100 Gestão de pessoas e comunicação interna. 

segundo 

semestre 

de 2021 

CEG/EAD  

27 

Instituto Nacional de Ensino a 

distância – GINEAD: Curso de 

Gestão de Equipes de Trabalho 

60 Gestão de pessoas e equipes de trabalho 

segundo 

semestre 

de 2021 

www.ginead.com.br 

28 

CEG/EAD – Diálogos de 

Conhecimento com a Audin: 

Papel da Auditoria Interna nas 

Instituições de Ensino 

Superior: funcionamento e 

aplicabilidade 

2 Auditoria Interna 02/12/2021 www.sigrh.ufrn.br  

29 

CEG/EAD – Diálogos de 

Conhecimento com a Audin: 

Gestão de Riscos: como 

identificar e tratá-los? 

2 Gestão de riscos 16/12/2021 www.sigrh.ufrn.br  

30 

Núcleo de Tecnologia para 

Educação da Universidade 

Estadual do Maranhão: Libras 

60 Comunicação em libras 

segundo 

semestre 

de 2021 

www.eskadauema.com 

  

TOTAL GERAL: 977 

  

 

Fonte: Auditoria Interna - UFRN 

http://www.ginead.com.br/
http://www.sigrh.ufrn.br/
http://www.sigrh.ufrn.br/
http://www.eskadauema.com/
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5. BENEFÍCIOS FINANCEIROS E NÃO FINANCEIROS 

 

 

O quadro 4 demonstra a contabilização de benefícios financeiros e não financeiros que 

decorre da implementação pelo gestor das recomendações emitidas pela Auditoria Interna da 

UFRN. Ademais, o detalhamento dos benefícios não-financeiros se encontra no apêndice I. 

 

Quadro 4 - Demonstrativo da Contabilização de Benefícios Financeiros e Não Financeiros - 

Audin/UFRN - 2021 

BENEFÍCIOS FINANCEIROS: 

Valor de Gastos Indevidos Evitados: R$    

Valores Recuperados:   

Valor Total de Benefícios Financeiros: R$ 
  

BENEFÍCIOS NÃO FINANCEIROS: 

Quantidade de benefícios relacionados à dimensão Missão, Visão e/ou 

Resultado e com repercussão Transversal: 
0 

Quantidade de benefícios relacionados à dimensão Missão, Visão e/ou 

Resultado e com repercussão Estratégica: 
5 

Quantidade de benefícios relacionados à dimensão Missão, Visão e/ou 

Resultado e com repercussão Tático/Operacional: 
0 

Quantidade de benefícios relacionados à dimensão Pessoas, Infraestrutura 

e/ou Processos Internos e com repercussão Transversal: 
7 

Quantidade de benefícios relacionados à dimensão Pessoas, Infraestrutura 

e/ou Processos Internos e com repercussão Estratégica: 
0 

Quantidade de benefícios relacionados à dimensão Pessoas, Infraestrutura 

e/ou Processos Internos e com repercussão Tático/Operacional: 
17 

Quantidade Total de Benefícios Não Financeiros: 29 

Fonte: Auditoria Interna – UFRN 
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6. PROGRAMA DE GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE - PGMQ 

 

 

No exercício de 2021, as ações de melhoria da gestão compreenderam: (1) revisão 

da minuta do regulamento interno da Audin; (2) elaboração do painel de indicadores da Audin; 

(3) realização da pesquisa feedback gestor junto as unidades auditadas cujos trabalhos de 

avaliação foram concluídos dentro do ano de 2021; (4) revisão do manual de procedimentos da 

Audin; e (5) capacitação de gestores. 

A revisão da minuta do regulamento interno da Audin (processo nº 

23077.067861/2020-31) consistiu na elaboração de nova minuta com o intuito de se adequar 

não só ao Decreto nº 10.139/2019, que dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos 

normativos inferiores a decreto como também a Instrução Normativa nº 13/2020 da CGU, que 

aprovou requisitos mínimos a serem observados nos estatutos das Unidades de Auditoria 

Interna Governamental (UAIG) do Poder Executivo Federal.  

Nesse sentido, essa minuta além de disciplinar a organização e o funcionamento do 

órgão Auditoria Interna6, consolidou o teor da resolução nº 099/2019-CONSAD (PGMQ), da 

nº 085/2019-CONSAD (contabilização de benefícios financeiros e não financeiros) e da nº 

109/2019-CONSAD (Manual de Auditoria) em observância ao decreto referido anteriormente.  

Após a minuta elaborada, o processo nº 23077.067861/2020-31 foi encaminhado 

para a Secretaria de Governança Institucional (SGI), que o remeteu para o Comitê de 

Governança, Riscos e Controles (CGRC) a fim de discutir o teor da minuta e dar o 

prosseguimento a aprovação dela. Por fim, as normas de organização da Audin/UFRN foram 

aprovadas cujo número da resolução é 006/2021-CONSAD/UFRN. 

A elaboração do painel de indicadores da Audin (ordem de serviço 008/2021) 

contribui para a transparência ativa, uma vez que divulga ações da auditoria interna. Ele está 

disponível na página 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 – mede o percentual de 

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

razão entre as recomendações atendidas mais baixadas divididas pelo total de recomendações 

 
6 A minuta do regulamento interno da Audin observa 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 nº 201305993 e do Acórdão nº 3.466/2014-Plenário. 
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emitidas pela Audin/UFRN - e CGU: eficácia exercício anterior – esse índice deriva da 

recomendação emitida pela CGU (relatório de auditoria 201800625).  

Ele 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 a razão 

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

recomendações de exercícios anteriores. Por fim, vale ressaltar que há 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. 

Por fim, o tema feedback gestor 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 a 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 Forms7. A figura 1 apresenta as sentenças do questionário. 

Figura 1 - Questionário feedback gestor 

 
Fonte: Audin/UFRN 

 

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

dos trabalhos de auditoria? -, o quadro 5 expõe as sugestões das unidades auditadas no sentido 

de melhorar os trabalhos de auditoria desenvolvidos pela Audin/UFRN. 

 

 
7 O questionário não identifica a unidade respondente. 

1 A auditoria tratou de tema(s) relevante(s) da unidade auditada.

2 Houve adequada comunicação, no início dos trabalhos, sobre os objetivos da auditoria.

3 Houve adequada apresentação, no início dos trabalhos, dos critérios de avaliação a serem utilizados pelos auditores.

4 Os prazos estabelecidos pela equipe de auditoria para a apresentação de documentos, informações e/ou esclarecimentos foram razoáveis.

5 As informações contidas no relatório de auditoria são relevantes.

6 A reunião de busca conjunta de soluções contribuiu para a construção de recomendações relevantes, oportunas e exequíveis.

7 Os auditores internos demonstraram, durante a realização dos trabalhos, postura ética e profissional adequada.

8 Qual(is) sugestão(ões) você tem para a melhoria dos trabalhos de auditoria?

QUESTÕES



 

 

 
32 

 

 

Quadro 5- 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. 

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 

 

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

prestações de contas das unidades gestoras descentralizadas: Centro de Biociências, Centro de 

Ciências Humanas, Letras e Artes, Centro de Ciências da Saúde, Centro de Ciências Sociais 

Aplicadas e Centro de Ensino Superior do Seridó; (2) avaliação da transparência no 

relacionamento entre a Universidade e a Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura 

(FUNPEC) – RA 006/2021: Proplan e Gabinete; (3) 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 
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de Gestão 2019-2023 – RA 013/2020: Propesq e SGP; e (4) avaliação do mapeamento e da 

gestão de riscos dos processos de trabalho (subprocessos) que integram o processo gerir força 

de trabalho, bem como os controles internos daqueles considerados como mais relevantes – RA 

008/2021: Progesp. 

Das 10 (dez) unidades auditadas que receberam o questionário, obtivemos respostas 

de 7 (sete). Por fim, a figura 2 apresenta o painel gráficos da pesquisa feedback gestor 

realizada durante o exercício de 20218. 

 

 

 

 

 

 
8 No tocante a variável postura ética e profissional adequada, as 9 (nove) respostas foram concordo totalmente. 

Dessa forma, não se faz necessário fazer um gráfico. 
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Figura 2 – Painel gráficos da pesquisa feedback gestor 
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Fonte: Audin/UFRN 
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Com relação a revisão do manual de procedimentos, ela ocorreu no período de julho 

a outubro, conforme OS 011/2021. Dessa forma, o documento da revisão se encontra 

estruturado em seis capítulos, além da introdução e dos elementos pré e pós textuais. No 

capítulo primeiro, discorre-se, brevemente, acerca da atividade de auditoria interna 

governamental, notadamente, os serviços de avaliação e de consultoria. Ademais a respeito da 

Unidade de Auditoria Interna da UFRN. 

No segundo, discute-se o Plano Anual de Auditoria Interna à luz do Manual de 

Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo 

Federal (MOT), que, dentre outros assuntos, orienta sobre como selecionar trabalhos passíveis 

de auditoria com base em riscos. 

No tocante ao capítulo terceiro, apresentam-se os trabalhos individuais de auditoria 

correspondente a: (1) planejamento; (2) execução; (3) comunicação de resultados e (4) 

monitoramento. No que se refere ao quarto, tecem-se alguns comentários a respeito do Relatório 

Anual de Auditoria Interna (Raint) sob observação estrita da Instrução Normativa da CGU 

5/2021. 

A respeito do capítulo quinto, evidenciam-se as competências do Auditor-Geral, do 

Adjunto e da equipe técnica. Outrossim sobre o Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade 

(PGMQ). O último capítulo complementa e conclui as discussões teóricas abordadas nos 

capítulos anteriores por intermédio da apresentação de fluxogramas e procedimentos 

operacionais padrões (POP) dos macroprocessos específicos adotados na Audin/UFRN. Por 

fim, disponibilizam-se modelos de documentos utilizados pela Auditoria Interna da UFRN.  

Por fim, acerca da ação capacitação de gestores (OS 014/2021), executamos o 

evento Diálogos de conhecimento com a Audin, que consistiu em palestras on line via google 

meet. Com o objetivo de obter e disseminar conhecimento relativo aos trabalhos de auditoria 

interna governamental bem como outros temas relevantes selecionados previamente, o evento 

ocorreu no período de 02 a 16 de dezembro. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Em face dos exames realizados no período em que se refere o presente relatório e 

diante da observância aos pontos requeridos pela IN CGU nº 05, de 27 de agosto de 2021, 

submetemos para conhecimento do Conselho de Administração – CONSAD e, em seguida, para 

supervisão técnica da Controladoria-Geral da União, nos termos dos artigos 12 e 13 do citado 

normativo. 

 

Natal, 24 de fevereiro de 2022. 

 

________________________ 

Bruno José Pereira da Silva  

Auditor-Geral Adjunto 

 ___________________________ 

Gilderlanio Alves Holanda 

Auditor 

 

____________________________ 

Anailson Marcio Gomes 

Auditor-Geral 
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APÊNDICE I – Detalhamento de Benefícios Não Financeiros 
Dados Gerais do Benefício Origem Recomendação 

I
D 

Classe 
- 1º 

Nível 
(Tipo) 

Classe - 
2º Nível 
(Dimens

ão) 

Classe - 3º 
Nível 

(Repercuss
ão) 

Situaç
ão 

Mês/A
no de 
Aprov
ação 

Descrição 

Ano de 
adoção 

de 
providê

ncias 
pelo 

gestor 

Unidad
e 

Propon
ente 
do 

Benefíc
io 

Unida
de 

Valida
dora 

Cód. 
Órgã

o 

Cód. 
Unid
ade 
Gest
ora 

ID 
Recomen

dação 
Texto Recomendação Situação Anterior Providência do Gestor 

1 

2. 
Não 

Finan
ceiro 

2.2 
Pessoas, 
Infraestr

utura 
e/ou 

Process
os 

Internos 

2. C. 
Tático/Oper

acional 

Aprov
ado 

fev/21 

Realizar 
tomada de 
contas dos 
estoques 
anualment
e 

2020 UFRN 
AUDI

N 
1531

03 
1137 

1620154
1 

Recomenda-se a direção do 
RU que realize anualmente 

a tomada de contas dos 
estoques, conforme 

determinação do artigo 88 
do Decreto-Lei 200/67 no 

sentido de que o respectivo 
inventário represente 

fidedignamente os gêneros 
alimentícios sob sua 

guarda. 

Inventário 
divergente do 

estoque físico sob 
a 

responsabilidade 
do restaurante 

universitário 

Adotou o procedimento de 
realizar anualmente a 
tomada de contas do 

almoxarifado, com auxílio da 
Diretoria de Contabilidade e 

Finanças (DCF) e da 
Diretoria Logística (Dlog). 

2 

2. 
Não 

Finan
ceiro 

2.2 
Pessoas, 
Infraestr

utura 
e/ou 

Process
os 

Internos 

2. C. 
Tático/Oper

acional 

Aprov
ado 

jan/21 

Segregação 
de funções 
no tocante 
ao 
recebimen
to de bens 
no âmbito 
da Funpec 

2020 UFRN 
AUDI

N 
1531

03 
1132 

1620181
1 

Adotar providências junto à 
Funpec para que ao 

certificar o recebimento 
dos bens e/ou dos serviços 

tomados o faça 
preferencialmente por 

meio de duas pessoas, de 
modo que uma proceda 
com o “ateste” e a outra 

com o “visto”, garantindo 
assim a segregação de 

funções e segurança ao 
processo de liquidação da 
despesa. (GABINETE DA 

REITORA) 

Devido ao não 
entendimento por 

parte dos 
gestores quanto a 
importância de se 
designar fiscais de 
contrato, a Audin 

detectou que 
havia contratos 
de serviços sem 
fiscal designado. 

O diretor geral da Funpec 
adotou as medidas 
necessárias para a 

designação de fiscais aos 
contratos administrativos. 
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I
D 

Classe 
- 1º 

Nível 
(Tipo) 

Classe - 
2º Nível 
(Dimens

ão) 

Classe - 3º 
Nível 

(Repercuss
ão) 

Situaç
ão 

Mês/A
no de 
Aprov
ação 

Descrição 

Ano de 
adoção 

de 
providê

ncias 
pelo 

gestor 

Unidad
e 

Propon
ente 
do 

Benefíc
io 

Unida
de 

Valida
dora 

Cód. 
Órgã

o 

Cód. 
Unid
ade 
Gest
ora 

ID 
Recomen

dação 
Texto Recomendação Situação Anterior Providência do Gestor 

3 

2. 
Não 

Finan
ceiro 

2.2 
Pessoas, 
Infraestr

utura 
e/ou 

Process
os 

Internos 

2. C. 
Tático/Oper

acional 

Aprov
ado 

jan/21 

Estabeleci
mento de 
controles 
internos 
relativo a 
prestação 
de contas 
de diárias 

2020 UFRN 
AUDI

N 
1531

03 
1400 7202021 

Estabelecer controles 
internos administrativos 

com a finalidade de 
viabilizar a prestação de 

contas de diárias dentro do 
prazo fixado pelos 

normativos vigentes. 

Ocorrência de 
prestação de 
contas de diárias 
extemporâneas 
em decorrência 
de fragilidades 
nos controles 
internos 
administrativos 
do Centro 
Acadêmico 

Elaborou manual de 
procedimentos e o envio por 

e-mail para todos os 
servidores do centro 

acadêmico. 

4 

2. 
Não 

Finan
ceiro 

2.2 
Pessoas, 
Infraestr

utura 
e/ou 

Process
os 

Internos 

2. C. 
Tático/Oper

acional 

Aprov
ado 

fev/21 

Comunicar 
às 
unidades 
de lotação 
dos 
integrantes 
da 
Comissão 
de Ética 
acerca das 
designaçõe
s de cada 
um 

2020 UFRN 
AUDI

N 
1531

03 
1132 

1120201
1 

Comunicar formalmente às 
unidades de lotação dos 

integrantes da Comissão de 
Ética de suas designações, 

bem como de suas 
atribuições, especificando 

estimativa de tempo para o 
desempenho de suas 

atividades, visando uma 
melhor compatibilização 
com as demais atividades 

institucionais por eles 
realizadas. 

Acúmulo de 
atribuições pelos 
integrantes da 
Comissão de Ética 
sem que haja 
diminuição de 
outras atividades 
institucionais por 
eles 
desempenhadas e 
insuficiência de 
pessoal técnico-
administrativo. 

O órgão Comissão de Ética 
cientificou as unidades de 
lotação dos integrantes da 

comissão de ética acerca das 
designações e atribuições de 

seus membros, da 
necessidade de 

disponibilização de 4 horas 
de trabalho semanais frente 

à referida comissão, bem 
como da necessidade de 
flexibilização das demais 
atividades institucionais 

para evitar sobrecarga de 
trabalho. 

5 

2. 
Não 

Finan
ceiro 

2.2 
Pessoas, 
Infraestr

utura 
e/ou 

2. C. 
Tático/Oper

acional 

Aprov
ado 

fev/21 

Priorização 
do 
aprimoram
ento da 
página de 

2020 UFRN 
AUDI

N 
1531

03 
1132 

1120205
1 

Considerar, para fins de 
avaliação dos projetos a 
serem priorizados pela 
Superintendência de 

Informática (SINFO), que a 

Uma das causas 
identificadas pela 
Auditoria Interna 
foi que a 
capacidade 

A Superintendência concluiu 
o trabalho em 06/04/2021. 
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Process
os 

Internos 

acesso à 
informação 
da UFRN 

demanda relativa ao 
aprimoramento da página 
de acesso à informação da 
UFRN foi objeto de análise 
pela unidade de Auditoria 

Interna, tendo sua 
necessidade devidamente 
comprovada. (COMISSÃO 

DE PRIORIZAÇÃO) 

operacional da 
Superintendência 
de Informática 
(SINFO) se 
encontrava 
limitada para fins 
de atendimento 
das demandas 
relativas ao 
aprimoramento 
dos Sistemas 
Integrados de 
Gestão (SIG). 

I
D 

Classe 
- 1º 

Nível 
(Tipo) 

Classe - 
2º Nível 
(Dimens

ão) 

Classe - 3º 
Nível 

(Repercuss
ão) 

Situaç
ão 

Mês/A
no de 
Aprov
ação 

Descrição 

Ano de 
adoção 

de 
providê

ncias 
pelo 

gestor 

Unidad
e 

Propon
ente 
do 

Benefíc
io 

Unida
de 

Valida
dora 

Cód. 
Órgã

o 

Cód. 
Unid
ade 
Gest
ora 

ID 
Recomen

dação 
Texto Recomendação Situação Anterior Providência do Gestor 

6 

2. 
Não 

Finan
ceiro 

2.2 
Pessoas, 
Infraestr

utura 
e/ou 

Process
os 

Internos 

2. C. 
Tático/Oper

acional 

Aprov
ado 

mai/2
1 

Reestrutuç
ão do 
orçamento 
do NAC 

2021 UFRN 
AUDI

N 
1531

03 
1004 

1920147
2 

Recomenda-se que se 
envidem esforços para que 

seja reestruturado o 
Orçamento do Núcleo de 
Artes, junto à PROPLAN, 

para que seja possível 
realizar a recuperação e 

manutenção das Obras de 
Artes que se encontram 

deterioradas. 

A unidade 
administrativa 
não possuía 
planejamento 
formalizado para 
conservação das 
obras de artes 
nem dotação 
orçamentária. 

O NAC conseguiu junto a 
Alta Administração da 
Universidade dotação 

orçamentária bem como 
reestruturou o órgão por 

meio da Resolução 
053/2021-CONSAD. 

7 

2. 
Não 

Finan
ceiro 

2.2 
Pessoas, 
Infraestr

utura 
e/ou 

Process
os 

Internos 

2. A. 
Transversal 

Aprov
ado 

mai/2
1 

Implement
ar 
controles 
internos 
relativo ao 
pagamento 
de bolsas 

2020 UFRN 
AUDI

N 
1531

03 
1132 

1820172
1 

Estabelecer e formalizar 
rotinas de controles 

internos da gestão para 
analisar a adequabilidade 
dos pagamentos de bolsas 

para servidores e pela 
prestação de serviços com 

a mesma finalidade, 
inibindo pagamentos em 

Inexistência de 
procedimentos de 
controle e 
fiscalização sobre 
o pagamento de 
bolsas para 
servidores e pela 
prestação de 
serviços com a 
mesma finalidade. 

A unidade administrativa 
responsável por esse 
processo implantou 

procedimentos internos por 
meio de três etapas: (1) 
assinatura de declaração 

pelo coordenador dos 
projetos se comprometendo 
a não autorizar pagamento 

de bolsas durante sua 
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duplicidade pela mesma 
atividade. 

execução; (2) por meio de 
declaração da fundação de 
apoio informando que os 
pagamentos efetuados a 

bolsistas e prestadores de 
serviços observariam 

estritamente o plano de 
aplicação do projeto; e (3) 

ratificação do procedimento 
anterior e consignação nos 

pareceres com as auditorias 
a que se refere o art. 48, II, 
a< da Resolução 061/2016-

CONSAD. 

I
D 

Classe 
- 1º 

Nível 
(Tipo) 

Classe - 
2º Nível 
(Dimens

ão) 

Classe - 3º 
Nível 

(Repercuss
ão) 

Situaç
ão 

Mês/A
no de 
Aprov
ação 

Descrição 

Ano de 
adoção 

de 
providê

ncias 
pelo 

gestor 

Unidad
e 

Propon
ente 
do 

Benefíc
io 

Unida
de 

Valida
dora 

Cód. 
Órgã

o 

Cód. 
Unid
ade 
Gest
ora 

ID 
Recomen

dação 
Texto Recomendação Situação Anterior Providência do Gestor 

8 

2. 
Não 

Finan
ceiro 

2.2 
Pessoas, 
Infraestr

utura 
e/ou 

Process
os 

Internos 

2. C. 
Tático/Oper

acional 

Aprov
ado 

mai/2
1 

Inclusão 
em 
normativo 
interno de 
quantidade 
mínima de 
reunião do 
Comitê de 
Governanç
a, Riscos e 
Controles 

2021 UFRN 
AUDI

N 
1531

03 
1124

10 
1420191

1 

Propor a inclusão em 
normativo interno da 
frequência mínima de 
reuniões do Comitê de 
Governança, Riscos e 

Controle (CGRC) da UFRN 

Inexistência de 
uma cultura de 
supervisão de 
controles internos 
e de apoio ao 
gestor na 
implementação 
das ações. 

O Comitê de Governança 
Riscos e Controle decidiu 

que suas reuniões ordinárias 
serão realizadas uma vez a 

cada semestre, podendo ser 
realizadas sessões 

extraordinárias a qualquer 
tempo, por convocação do 

presidente, conforme 
demandas apresentadas ao 

comitê. 

9 

2. 
Não 

Finan
ceiro 

2.2 
Pessoas, 
Infraestr

utura 
e/ou 

Process

2. C. 
Tático/Oper

acional 

Aprov
ado 

mai/2
1 

A comissão 
de ética 
atender ao 
previsto no 
art. 14 de 
seu 

2021 UFRN 
AUDI

N 
1531

03 
1132

25 
1120201

3 

Elaborar anualmente plano 
de atuação com a descrição 

das atividades a serem 
executadas ao longo do 

ano de referência, 
conforme prevê o art. 14 

Acúmulo de 
atribuições pelos 
integrantes da 
Comissão de Ética 
sem que haja 
diminuição de 

O comitê de Ética elaborou 
o plano de atuação, 
conforme prevê o art. 14 do 
Regimento Interno da 
Comissão de Ética. 
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os 
Internos 

regimento 
próprio. 

do Regimento Interno da 
Comissão de Ética. 

outras atividades 
institucionais por 
eles 
desempenhadas e 
insuficência de 
pessoal técnico-
administrativo. 

I
D 

Classe 
- 1º 

Nível 
(Tipo) 

Classe - 
2º Nível 
(Dimens

ão) 

Classe - 3º 
Nível 

(Repercuss
ão) 

Situaç
ão 

Mês/A
no de 
Aprov
ação 

Descrição 

Ano de 
adoção 

de 
providê

ncias 
pelo 

gestor 

Unidad
e 

Propon
ente 
do 

Benefíc
io 

Unida
de 

Valida
dora 

Cód. 
Órgã

o 

Cód. 
Unid
ade 
Gest
ora 

ID 
Recomen

dação 
Texto Recomendação Situação Anterior Providência do Gestor 

1
0 

2. 
Não 

Finan
ceiro 

2.2 
Pessoas, 
Infraestr

utura 
e/ou 

Process
os 

Internos 

2. C. 
Tático/Oper

acional 

Aprov
ado 

mai/2
1 

Disponibiliz
ação do 
código de 
contuda da 
UFRN no 
site da 
Comissão 
de Ética 

2021 UFRN 
AUDI

N 
1531

03 
1132

25 
1120202

1 

Disponibilizar o Código de 
Conduta da UFRN no site 

da Comissão de Ética e 
divulgá-lo nos meios de 

comunicação disponíveis. 

Não utilização dos 
meios de 
comunicação 
disponíveis para 
divulgação do 
Código de 
Conduta da UFRN 

O Código de Conduta da 
UFRN foi inserido na página 
oficial da Comissão de Ética 
da UFRN. 

1
1 

2. 
Não 

Finan
ceiro 

2.2 
Pessoas, 
Infraestr

utura 
e/ou 

Process
os 

Internos 

2. C. 
Tático/Oper

acional 

Aprov
ado 

ago/2
1 

Correção 
da 
funcionalid
ade 
"cronogra
ma físico" 
do módulo 
"infraestru
tura". 

2021 UFRN 
AUDI

N 
1531

03 
1108 

1420166
1 

Solicite à Superintendência 
de Informática (SINFO) que 

corrija a limitação da 
funcionalidade 

“Cronograma Físico” do 
módulo “Infraestrutra”, de 

modo que o sistema 
mantenha as informações 
referentes às medições já 

realizadas quando houver a 
atualização do prazo de 

execução da obra. 

Limitação de 
funcionalidade do 
módulo 
"infraestrutura" 
do sipac 

A unidade administrativa 
implementou as mudanças 
necessárias para superar as 
limitações da funcionalidade 
do cronograma físico do 
módulo infraestrutura. 
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I
D 

Classe 
- 1º 

Nível 
(Tipo) 

Classe - 
2º Nível 
(Dimens

ão) 

Classe - 3º 
Nível 

(Repercuss
ão) 

Situaç
ão 

Mês/A
no de 
Aprov
ação 

Descrição 

Ano de 
adoção de 
providênc

ias pelo 
gestor 

Unidad
e 

Propon
ente 
do 

Benefíc
io 

Unidad
e 

Validad
ora 

Cód. 
Órgão 

Cód. 
Unida

de 
Gesto

ra 

ID 
Reco
mend
ação 

Texto Recomendação Situação Anterior Providência do Gestor 

1
2 

2. 
Não 

Finan
ceiro 

2.2 
Pessoas, 
Infraestr

utura 
e/ou 

Process
os 

Internos 

2. C. 
Tático/Oper

acional 

Aprov
ado 

ago/2
1 

Inclusão 
dos dados 
corretame
nte no 
sipac 
módulo 
"infraestru
tura" 

2021 UFRN AUDIN 153103 1108 
14201

662 

Alimente adequadamente 
o SIPAC, com base nos 

novos cronogramas físico-
financeiros apresentados 

pelas empresas 
contratadas, quando da 
formalização de Termo 

Aditivo de Prazo. 

Limitação de 
funcionalidade do 
módulo 
"infraestrutura" do 
sipac 

A unidade 
administrativa passou a 
colocar os dados 
adequadamente no 
sistema. 

1
3 

2. 
Não 

Finan
ceiro 

2.2 
Pessoas, 
Infraestr

utura 
e/ou 

Process
os 

Internos 

2. A. 
Transversal 

Aprov
ado 

ago/2
1 

Padronizaç
ão da 
solicitação 
de 
pagamento 
da GECC 

2021 UFRN AUDIN 153103 
11650

4 
15201

621 

Padronizar a forma de 
solicitar o pagamento da 
GECC, preferencialmente 

utilizando o sistema 
institucional, devendo 

constar documentação e 
informações suficientes 

para subsidiar a 
comprovação das 

atividades desenvolvidas e 
demais requisitos desta 

gratificação estabelecidos 
na legislação de regência, 

com observância das falhas 
apontadas na constatação. 

Ausência de manual, 
devidamente 
formalizado, ou 
normativo que 
oriente as unidades 
sobre os 
procedimentos para 
solicitação de 
pagamento da GECC. 
Ademais, a ausência 
de controles 
internos 
administrativos, tais 
como utilização de 
checklist, visando 
evitar a ausência de 
tais documentos 
e/ou informações. 

A unidade 
administrativa 
responsável pelo 
processo implantou os 
procedimentos 
necessários. 
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I
D 

Classe 
- 1º 

Nível 
(Tipo) 

Classe - 
2º Nível 
(Dimens

ão) 

Classe - 3º 
Nível 

(Repercuss
ão) 

Situaç
ão 

Mês/A
no de 
Aprov
ação 

Descrição 

Ano de 
adoção 

de 
providê

ncias 
pelo 

gestor 

Unidad
e 

Propon
ente do 
Benefíc

io 

Unida
de 

Valida
dora 

Cód. 
Órgã

o 

Cód. 
Unid
ade 
Gest
ora 

ID 
Recomen

dação 
Texto Recomendação Situação Anterior Providência do Gestor 

1
4 

2. 
Não 

Finan
ceiro 

2.1 
Missão, 

Visão 
e/ou 

Resultad
o 

2. B. 
Estratégico 

Aprov
ado 

ago/2
1 

Elaboração 
de 
normativo 
relativo a 
manutençã
o de 
instalações 
físicas na 
UFRN 

2021 UFRN 
AUDI

N 
1531

03 
1132 

1720162
1 

Normatizar as atividades de 
manutenção de instalações 
físicas no âmbito da UFRN, 

com o auxílio da 
Superintendência de 

Infraestrutura, definindo 
entre outros temas, se a 
gestão será centralizada 

pela Superintendência de 
Infraestrutura (Diman) ou 

descentralizada sob a 
responsabilidade dos 

Diretores dos Centros ou 
Unidades 

suplementares/acadêmicas 
especializadas, além das 

competências e estruturas 
mínimas. 

Ausência de 
normatização 
interna que 
discipline as 
atividades de 
manutenção de 
instalações físicas 
no âmbito da 
UFRN. 

A unidade administrativa 
implementou os requisitos 
necessários para cumprir a 
recomendação por meio da 
Portaria Normativa 1/2021. 

1
5 

2. 
Não 

Finan
ceiro 

2.1 
Missão, 

Visão 
e/ou 

Resultad
o 

2. B. 
Estratégico 

Aprov
ado 

ago/2
1 

Elaboração 
de 
normativo 
referente a 
gestão de 
estoques 
de 
materiais 
de 
construção 

2021 UFRN AUDIN 
1531

03 
1132 

1720163
1 

Normatizar as atividades 
referentes à gestão de 

estoques de materiais de 
construção e estabelecer os 

controles a serem 
empregados quanto ao 

material armazenado nos 
depósitos/almoxarifados 
setoriais de construção, 

analisando a necessidade 
da criação de 

almoxarifados setoriais 
com o posterior cadastro 

no SIPAC ou a incorporação 
desses materiais ao 

Ausência de 
normatização 
interna que 
estabeleça 
controles sobre os 
materiais 
armazenados nos 
depósitos e/ou 
almoxarifados dos 
setores de 
manutenção 
predial da UFRN. 

A unidade administrativa 
implementou os requisitos 
necessários para cumprir a 
recomendação por meio da 
Portaria Normativa 1/2021. 
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controle informatizado do 
almoxarifado já existente 

na Unidade. 

1
6 

2. 
Não 

Finan
ceiro 

2.1 
Missão, 

Visão 
e/ou 

Resultad
o 

2. B. 
Estratégico 

Aprov
ado 

ago/2
1 

Elaboração 
de 
normativo 
para 
requisições 
de 
materiais 

2021 UFRN AUDIN 
1531

03 
1132 

1720164
1 

Normatizar os requisitos 
mínimos para 

preenchimento das 
requisições de materiais de 

modo que esteja clara a 
vinculação entre os 

materiais solicitados e o 
serviço realizado. 

Inexistência de 
requisitos 
mínimos para 
preenchimento 
das requisições de 
materiais. 

A unidade administrativa 
implementou os requisitos 
necessários para cumprir a 
recomendação por meio da 
Portaria Normativa 1/2021. 

1
7 

2. 
Não 

Finan
ceiro 

2.2 
Pessoas, 
Infraestr

utura 
e/ou 

Process
os 

Internos 

2. A. 
Transversal 

Aprov
ado 

ago/2
1 

Criação de 
campos de 
preenchim
ento 
obrigatório 
nas 
requisições 
de saídas 
de 
materiais 

2021 UFRN 
AUDI

N 
1531

03 
1132 

1720164
2 

Atuar junto a Sinfo para 
que sejam criados campos 

de preenchimento 
obrigatório nas requisições 
de saídas de materiais que 
especifiquem a obra e/ou 

reforma onde será 
empregado o material e o 
número da solicitação de 
manutenção que gerou 

aquele serviço. 

Inexistência de 
requisitos 

mínimos para 
preenchimento 

das requisições de 
materiais. 

A unidade administrativa 
juntamente com a 
Superintendência de 
Informática (SINFO) 
implementou os ajustes 
necessários no sistema para 
que os campos de 
preenchimento passassem a 
ser obrigatórios. 

1
8 

2. 
Não 

Finan
ceiro 

2.1 
Missão, 

Visão 
e/ou 

Resultad
o 

2. B. 
Estratégico 

Aprov
ado 

ago/2
1 

Atualizaçã
o do plano 
de gestão 
da UFRN 

2021 UFRN 
AUDI

N 
1531

03 
1124

10 
1420193

1 

Atualizar o plano de gestão 
de riscos da UFRN, 

aprovado por meio da 
Resolução n.º 076/2017-

CONSAD, de modo que ele 
reflita exatamente a 

metodologia de gestão de 
riscos aplicada.  

Imprevisibilidade 
intrínseca à 
definição de 
novas 
metodologias 

O Comitê de Governança, 
Riscos e Controles da UFRN 
aprovou, por meio da 
Resolução Deliberativa Nº 
1/2021 – CGRC, de 27 de 
maio de 2021, o Modelo de 
Gestão de Riscos da 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte – UFRN. O 
documento pode ser 
acessado por meio do Portal 
da Governança 
(https://governanca.ufrn.br)
, na seção “O que você 
procura?” > Gestão de 
Riscos. Dessa forma, 
entendemos que a 
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recomendação pode ser 
considerada atendida. 

I
D 

Classe 
- 1º 

Nível 
(Tipo) 

Classe - 
2º Nível 
(Dimens

ão) 

Classe - 3º 
Nível 

(Repercuss
ão) 

Situaç
ão 

Mês/A
no de 
Aprov
ação 

Descrição 

Ano de 
adoção 

de 
providê

ncias 
pelo 

gestor 

Unidad
e 

Propon
ente do 
Benefíc

io 

Unida
de 

Valida
dora 

Cód. 
Órgã

o 

Cód. 
Unid
ade 
Gest
ora 

ID 
Recomen

dação 
Texto Recomendação Situação Anterior Providência do Gestor 

1
9 

2. 
Não 

Finan
ceiro 

2.1 
Missão, 

Visão 
e/ou 

Resultad
o 

2. B. 
Estratégico 

Aprov
ado 

ago/2
1 

Proposição 
de modelo 
de 
relatório 
de 
acompanh
amento da 
implement
ação da 
gestão de 
riscos 

2021 UFRN 
AUDI

N 
1531

03 
1124

06 
1420194

5 

Propor modelo de relatório 
de acompanhamento 
relativo à implementação 
da gestão de riscos, em 
especial quanto à efetiva 
execução das atividades 
preventivas, e disponibilizá-
lo ao Comitê de 
Governança, Riscos e 
Controles (CGRC) da UFRN, 
a quem cabe supervisionar 
a institucionalização da 
gestão de riscos e dos 
controles internos na 
Universidade.  

Necessidade de 
maior 
engajamento das 
unidades no 
processo de 
gestão de riscos e 
falta de 
supervisão por 
parte da 
Secretaria de 
Gestão de 
Projetos (SGP) 

A unidade administrativa 
adotou os procedimentos 
necessários para implantar 
os requisitos necessários 
para atender a 
recomendação. 

2
0 

2. 
Não 

Finan
ceiro 

2.2 
Pessoas, 
Infraestr

utura 
e/ou 

Process
os 

Internos 

2. A. 
Transversal 

Aprov
ado 

ago/2
1 

Avaliação 
periódica 
das 
unidades 
que já 
mapearam 
os riscos 

2021 UFRN 
AUDI

N 
1531

03 
1100
0028 

1420194
6 

Avaliar periodicamente 
(pelo menos anualmente) o 
desempenho das unidades 
que já tiveram seus riscos 
mapeados mediante 
análise de relatórios de 
acompanhamento por elas 
elaborados, com o objetivo 
de garantir a efetiva 
implementação da gestão 
de riscos na UFRN 
conforme prevê o art. 10, 
IX, da Resolução n.º 
016/2017-CONSAD, que 

Necessidade de 
maior 
engajamento das 
unidades no 
processo de 
gestão de riscos e 
falta de 
supervisão por 
parte da 
Secretaria de 
Gestão de 
Projetos (SGP) 

Em resposta a SA nº 
2021001-34 de 05/07/2021 
e a SA nº 2021001-015 de 
17/03/2021, encaminhamos 
a Ata nº 17/2021- CGRC da 
Décima Quinta Sessão 
Extraordinária do Comitê de 
Governança, Riscos e 
Controles, que deliberou 
sobre a avaliação e 
aprovação do Relatório de 
Riscos Monitorados por 
Unidades. Nessa sessão, o 
relatório foi apresentado 
pelo Secretário de Gestão 
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aprovou a sua Política de 
Gestão de Riscos. (CGRC) 

de Projetos, Sr. André 
Gurgel, que depois de 
amplamente discutido e 
avaliado por Unidade, o 
relatório foi validado e 
aprovado por unanimidade. 

I
D 

Classe 
- 1º 

Nível 
(Tipo) 

Classe - 
2º Nível 
(Dimens

ão) 

Classe - 3º 
Nível 

(Repercuss
ão) 

Situaç
ão 

Mês/A
no de 
Aprov
ação 

Descrição 

Ano de 
adoção 

de 
providê

ncias 
pelo 

gestor 

Unidad
e 

Propon
ente do 
Benefíc

io 

Unida
de 

Valida
dora 

Cód. 
Órgã

o 

Cód. 
Unid
ade 
Gest
ora 

ID 
Recomen

dação 
Texto Recomendação Situação Anterior Providência do Gestor 

2
1 

2. 
Não 

Finan
ceiro 

2.2 
Pessoas, 
Infraestr

utura 
e/ou 

Process
os 

Internos 

2. C. 
Tático/Oper

acional 

Aprov
ado 

ago/2
1 

Solicitação 
de 
capacitaçã
o sobre 
gestão 
patrimonia
l para os 
servidores 
dos 
departame
ntos 

2021 UFRN 
AUDI

N 
1531

03 
1500 1202024 

Atuar junto à Diretoria de 
Logística (DLOG) e à 
Diretoria de 
Desenvolvimento de 
Pessoas (DDP) visando a 
realização de capacitação 
sobre gestão patrimonial 
para os servidores dos 
departamentos. 

Ausência de 
instrumentos de 
controles internos 
administrativos 
no tocante aos 
bens móveis, 
salvo o relatório 
inventário de 
bens do SIPAC. 

A unidade administrativa 
implementou os requisitos 
necessários para cumprir a 
recomendação. 

2
2 

2. 
Não 

Finan
ceiro 

2.2 
Pessoas, 
Infraestr

utura 
e/ou 

Process
os 

Internos 

2. A. 
Transversal 

Aprov
ado 

ago/2
1 

Disponibiliz
ação de 
informaçõe
s sobre 
projetos 
acadêmico
s 

2021 UFRN 
AUDI

N 
1531

03 
1107 6202151 

Divulgar as informações 
sobre o relacionamento da 

UFRN com a 
Funpec na mesma página 
onde são disponibilizadas 
as informações sobre os 

projetos acadêmicos, 
dando o devido destaque 

na página principal do 
portal da UFRN. 

Criação de página 
específica na 
internet para 
divulgar as 
informações 
previstas no art. 
12, § 1o, V e § 2o 
do Decreto n.º 
7.423/2010, 
apesar de já 
existir página no 
site da Proplan 
com informações 
sobre projetos 
acadêmicos. 

O link “Relacionamentos 
com Fundação” disponível 
na página principal da UFRN 
(www.ufrn.br) direciona o 
usuário para a área de 
Projetos Acadêmicos na 
página da PROPLAN em 
https://proplan.ufrn.br/pagi
na.php?alias=c_inicio, onde 
é possível visualizar diversas 
informações, inclusive 
aquelas sobre o 
relacionamento da UFRN 
com a Fundação. 
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2
3 

2. 
Não 

Finan
ceiro 

2.2 
Pessoas, 
Infraestr

utura 
e/ou 

Process
os 

Internos 

2. A. 
Transversal 

Aprov
ado 

ago/2
1 

Divulgação 
de 
relatórios 
de 
desempen
ho 
tempestiva
mente 

2021 UFRN 
AUDI

N 
1531

03 
1107 6202163 

Divulgar na íntegra e de 
forma tempestiva todos os 

relatórios de 
avaliações de desempenho 
exigidos para instrução do 
pedido de renovação de 

registro e credenciamento 
da Funpec. 

Entendimento de 
que a 
disponibilização 
das informações 
na página 
“Relacionamentos 
com Fundação” 
ou por meio dos 
links 
encaminhados 
como resposta à 
SA n.º 2020008-
002 atenderiam 
ao disposto no 
subitem 9.3.3 do 
acórdão TCU n.º 
1178/2018-P. 

Ao acessar o link 
“Relatórios” na Área de 
“Projetos Acadêmicos” 
disponível em 
[https://proplan.ufrn.br/pag
ina.php?alias=c_relatorios] é 
possível ter acesso aos 
relatórios de avaliação de 
desempenho exigidos para 
instrução do pedido de 
renovação de registro e 
credenciamento da Funpec, 
bem como relatórios 
emitidos por órgãos de 
controle no âmbito de 
relacionamento com a 
Fundação. 

2
4 

2. 
Não 

Finan
ceiro 

2.2 
Pessoas, 
Infraestr

utura 
e/ou 

Process
os 

Internos 

2. C. 
Tático/Oper

acional 

Aprov
ado 

dez/21 

Elaboração 
do modelo 
de gestão 
do acervo 
de artes 
visuais da 
UFRN 

2021 UFRN 
AUDI

N 
1531

03 
1004 

1920145
1 

Recomenda-se que seja 
estabelecido, por meio de 
Regimento, o modelo de 

gestão do acervo de artes 
visuais da UFRN, 

especificando inclusive o 
tratamento dado as atuais 
obras de artes que o NAC 

não tem responsabilidade e 
que estão nos diversos 

setores da UFRN, conforme 
catalogadas no Capítulo II. 

Controle 
patrimonial 
deficiente 

A política de acervo de artes 
visuais do NAC, aprovada 
pelo Conselho do NAC e 
enviada ao Gabinete da 
Reitoria, foi transformada 
pela Secretaria de 
Governança da UFRN em 
resolução para o acervo de 
artes visuais de toda a UFRN 
e será submetida à 
apreciação do CONSEPE. 

2
5 

2. 
Não 

Finan
ceiro 

2.2 
Pessoas, 
Infraestr

utura 
e/ou 

Process
os 

Internos 

2. C. 
Tático/Oper

acional 

Aprov
ado 

dez/21 

Proposição 
de inserção 
dos termos 
de 
comodato 

2021 UFRN 
AUDI

N 
1531

03 
1004 

1920145
4 

Recomenda-se a inserção 
dos termos de comodato 

nos sistemas integrados da 
UFRN. 

Controle 
patrimonial 
deficiente 

A unidade administrativa 
inseriu todos os termos de 
comodato já estão inseridos 
no Sistema Acervus. 
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I
D 

Classe 
- 1º 

Nível 
(Tipo) 

Classe - 
2º Nível 
(Dimens

ão) 

Classe - 3º 
Nível 

(Repercuss
ão) 

Situaç
ão 

Mês/A
no de 
Aprov
ação 

Descrição 

Ano de 
adoção 

de 
providê

ncias 
pelo 

gestor 

Unidad
e 

Propon
ente do 
Benefíc

io 

Unida
de 

Valida
dora 

Cód. 
Órgã

o 

Cód. 
Unid
ade 
Gest
ora 

ID 
Recomen

dação 
Texto Recomendação Situação Anterior Providência do Gestor 

2
6 

2. 
Não 

Finan
ceiro 

2.2 
Pessoas, 
Infraestr

utura 
e/ou 

Process
os 

Internos 

2. C. 
Tático/Oper

acional 

Aprov
ado 

dez/21 

Proposição 
de inserção 
dos termos 
de 
comodato 
de doação 

2021 UFRN 
AUDI

N 
1531

03 
1004 

1920146
3 

Recomenda-se a inserção 
dos termos de doação nos 

sistemas integrados da 
UFRN. 

Controle 
patrimonial 
deficiente 

A unidade administrativa 
inseriu todos os termos de 
doação estão inseridos no 
Sistema Acervus. 

2
7 

2. 
Não 

Finan
ceiro 

2.2 
Pessoas, 
Infraestr

utura 
e/ou 

Process
os 

Internos 

2. C. 
Tático/Oper

acional 

Aprov
ado 

dez/21 

Disponibiliz
ação da 
relação dos 
principais 
eventos de 
risco 

2021 UFRN 
AUDI

N 
1531

03 
1124

06 
1420191

2 

Disponibilizar a relação dos 
principais eventos de risco 
(riscos-chave) da UFRN de 

todos os processos 
mapeados entre janeiro de 

2018 e agosto de 2019. 

Inexistência de 
uma cultura de 
supervisão de 
controles internos 
e de apoio ao 
gestor na 
implementação 
das ações. 

A lista dos riscos críticos da 
instituição pode ser 
observada no painel de 
gestão de riscos da 
instituição de forma aberta 
a qualquer usuário no link 
http://gerifes.net/gerifes/pa
inel/1023/ 

2
8 

2. 
Não 

Finan
ceiro 

2.2 
Pessoas, 
Infraestr

utura 
e/ou 

Process
os 

Internos 

2. C. 
Tático/Oper

acional 

Aprov
ado 

dez/21 
Utilização 
do GERIFES 

2021 UFRN 
AUDI

N 
1531

03 
1124

06 
1420195

1 

Utilizar o GERIFES.net para 
registrar TODAS as etapas 
do processo de gestão de 
riscos, visando facilitar o 
acesso às informações, 
tanto pelos gestores de 

risco quanto pelos órgãos 
de gerenciamento, bem 

como acompanhar a 
implementação por meios 

de indicadores e 
possibilitar a emissão de 

relatórios gerenciais  

Priorização na 
realização das 
oficinas em 
detrimento da 
alimentação do 
sistema de 
informação. 

A unidade administrativa 
atualizou todos os riscos. 
Eles estão atualizados 
conforme identificação e 
monitoramento no sistema 
do gerifes.net conforme 
pode ser observado no 
painel de riscos no link 
http://gerifes.net/gerifes/pa
inel/1023 
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I
D 

Classe 
- 1º 

Nível 
(Tipo) 

Classe - 
2º Nível 
(Dimens

ão) 

Classe - 3º 
Nível 

(Repercuss
ão) 

Situaç
ão 

Mês/A
no de 
Aprov
ação 

Descrição 

Ano de 
adoção 

de 
providê

ncias 
pelo 

gestor 

Unidad
e 

Propon
ente do 
Benefíc

io 

Unida
de 

Valida
dora 

Cód. 
Órgã

o 

Cód. 
Unid
ade 
Gest
ora 

ID 
Rec
om
end
açã
o 

Texto Recomendação Situação Anterior Providência do Gestor 

2
9 

2. 
Não 

Finan
ceiro 

2.2 
Pessoas, 
Infraestr

utura 
e/ou 

Process
os 

Internos 

2. A. 
Transversal 

Aprov
ado 

dez/21 

Ao realizar 
oficinas de 
risco, 
adotar o 
tipo de 
risco 
específico 
referente a 
integridade 

2021 UFRN 
AUDI

N 
1531

03 
1124

06 

112
020
41 

Adotar tipo de risco específico 
relacionado à integridade 
quando da realização das 
oficinas de risco, visando 

estimular sua identificação e 
facilitar sua consulta. 

Aprovação do Plano 
de Gestão de Riscos, 
onde constam os 
tipos de risco, antes 
da elaboração do 
programa de 
integridade 

O tipo de risco específico 
relacionado a integridade 
foi incorporado e pode ser 
visto no painel de gestão 
de riscos 
(http://gerifes.net/gerifes/
painel/1023/?) e no 
próprio Gerifes.net 

 

 

 

 


