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1. INTRODUÇÃO 

 

A Auditoria Interna constitui-se de um conjunto de procedimentos, tecnicamente 

normatizados, que funciona por meio de acompanhamento indireto de processos, avaliação de 

resultados e proposição de ações corretivas. 

Na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), a Unidade de Auditoria Interna 

(AUDIN) foi criada através da Resolução nº 008, de 02 de maio de 2011, e adequada pela 

Resolução nº 03/2016, de 11 de janeiro de 2016, que inseriu o parágrafo único no artigo 2º do 

Regimento Interno, preservando a segregação de funções. A AUDIN visa avaliar de forma 

independente as operações contábeis, financeiras e administrativas executadas pela 

instituição, mediante a confrontação entre uma situação encontrada, utilizando-se de critérios 

técnicos, legais e operacionais.  

Segundo a IN nº 03/2017 - SFCI: 

A Auditoria Interna Governamental é uma atividade independente e objetiva de 
avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações 
de uma organização. Deve buscar auxiliar as organizações públicas a realizarem 
seus objetivos, a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada 
para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de 
riscos e de controles internos. 
 

A AUDIN tem por finalidade assessorar a Administração por meio do exame de 

adequação e eficácia dos controles internos da entidade, da verificação da integridade e 

confiabilidade dos sistemas, da constatação, da observância às políticas, metas, planos, 

procedimentos, leis, normas e regulamentos e zelar pela boa e regular aplicação dos recursos 

públicos sob a guarda da Universidade. Para tanto, esse órgão mantém uma relação 

harmônica, equilibrada e transparente com os diversos órgãos que compõem a Administração 

e os Conselhos Superiores, proporcionando orientação técnica para a execução dos trabalhos, 

orientado para a identificação de fragilidades nos controles internos com ações para o 

aperfeiçoamento e implementação destes, mitigação e correção de falhas e/ou riscos, 

fortalecimento e assessoramento à gestão, auxiliando no desenvolvimento de boas práticas de 

Administração Pública, fortalecimento das atividades fins e meio do UFSM, bem como a 

implementação das recomendações, subsidiando resultados com eficiência, economicidade e 

eficácia. 

A AUDIN encontra-se subordinada diretamente ao Conselho Universitário e presta 

apoio aos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e Externo do 
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Poder Legislativo, bem como aos órgãos e às unidades que o integram, em conformidade com 

o Art. 15 do Decreto nº 3.591, de 06 de setembro de 2000. 

Em cumprimento à determinação da Instrução Normativa nº 24, de 17 de novembro de 

2015, da Controladoria Geral da União, que estabelece o conteúdo e as normas de elaboração 

e acompanhamento da execução do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – 

RAINT, a Auditoria Interna da UFSM apresenta, a seguir, o seu Relatório de Atividades, 

referente ao exercício de 2017.  

 

2. CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DO RAINT 

 

O presente Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – RAINT, contempla a 

apresentação dos resultados dos trabalhos executados pela Unidade de Auditoria Interna no 

exercício de 2017, conforme as ações previstas no Plano Anual de Atividades de Auditoria 

Interna – PAINT/2017 da UFSM e outras atividades não planejadas, mas que exigiram 

atuação direta da AUDIN. 

O Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT segue as orientações 

contidas na Instrução Normativa nº 24, de 17 de novembro de 2015, da Controladoria Geral 

da União, que estabelece o conteúdo e as normas de elaboração e acompanhamento da 

execução do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente ao exercício de 

2017. 

 
2.1 Composição da Unidade de Auditoria 

QUADRO 1 - Composição da AUDIN 

Servidor Cargo Formação 
Data de 

Entrada na 
AUDIN 

Situação 

Luiz Antônio 
Rossi de Freitas 

Auditor-Chefe 
Bacharel em Ciências Contábeis, 

Mestrado em Engenharia de Produção e 
Doutorado em Administração 

23/07/2014 
Em exercício 
da AUDIN 

Paulo Cesar 
Barbosa Alves 

Auditor 
Bacharel em Ciências Contábeis, 

Especialista em Controladoria, Finanças 
Mestrado em Ciências Contábeis 

27/07/2015 
Em exercício 
na AUDIN 

Litieli Tadiello 
Bedinoto Farias 

Administrador 
Bacharel em Administração, Especialista 

em Gestão Pública 
30/11/2015 

Em exercício 
na AUDIN 

Gislaine Borges Auditora 
Bacharel em Ciências Econômicas, 

Especialista em Controladoria e Finanças 
19/09/2017 

Em exercício 
na AUDIN 

Fonte - Equipe da AUDIN 
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As atividades de 2017 foram realizadas de acordo com a capacidade de execução da 

Unidade de Auditoria Interna, considerando o quantitativo de recursos humanos alocados na 

unidade.  

 

3. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA REALIZADAS 

  

As principais atividades desenvolvidas pela AUDIN/UFSM em 2017 referiram-se a 

auditorias programadas de acordo com o PAINT/2017 em áreas específicas, acompanhamento 

das equipes de auditorias da CGU/RS, atendimento a denúncias emanadas da Controladoria 

Geral da União de Estado do Rio Grande do Sul e/ou Tribunal de Contas da União, bem como 

a encaminhamentos e acompanhamentos internos das comunicações, diligências, solicitações 

de auditoria, relatórios de auditoria, recomendações/determinações. 

 

3.1 Solicitação de auditorias emitidas pela Unidade de Auditoria Interna 

 
QUADRO 2 - Solicitações de Auditoria emitidas pela AUDIN 

Número da S.A. Unidade Assunto Situação 

2017.002-01 PRAE Bolsas de Assistência Estudantil Atendida 
2017.002-02 PRAE Bolsas de Assistência Estudantil Atendida 

2017.002-03 PRAE Bolsas de Assistência Estudantil Atendida 

2017.002-04 PRAE Bolsas de Assistência Estudantil Atendida 

2017.002-05 PRAE Bolsas de Assistência Estudantil Atendida 

2017.002-06 PRAE Bolsas de Assistência Estudantil Atendida 

2017.002-07 PRAE Bolsas de Assistência Estudantil Atendida 
2017.003-01 DEMAPA Convênios Fundação de Apoio Atendida 
2017.002-08 PRAE Bolsas de Assistência Estudantil Atendida 
2017.003-02 DAG Convênios Fundação de Apoio Atendida 
2017.003-03 CCR Convênios Fundação de Apoio Atendida 
2017.002-09 PRAE Bolsas de Assistência Estudantil Atendida 
2017.004-01 PROGEP Jornada de trabalho Atendida 
2017.004-02 PROGRAD Jornada de trabalho Atendida 
2017.004-03 PROGEP Jornada de trabalho Atendida 
2017.004-04 PROGEP Jornada de trabalho Atendida 
2017.005-01 OUVIDORIA Encargos Didáticos Atendida 
2017.004-05 PROGEP Jornada de Trabalho S/Manifestação 
2017.004-06 COPA Jornada de Trabalho S/Manifestação 
2017.006-01 PROPLAN Projeto 3.05.0035 Atendida 
2017.006-02 FATEC Projeto 0.05.0035 Atendida 
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2017.004-07 CQVS Jornada de Trabalho Atendida 

2017.004-10 PROGEP Jornada de Trabalho Atendida 

2017.004-11 COPA Jornada de trabalho Atendida 
Fonte: Equipe AUDIN 

 

3.2 Relatório de auditoria emitidos pela Unidade de Auditoria Interna 

 
QUADRO 3 - Relatórios de Auditoria 2017 

Nº do 
Relatório 

Unidade 
Auditada 

Escopo Executado 
C.H. x Rec. 
Humanos 

Nº Atividade 
PAINT 2017 

2017.001 NTE 
Acúmulo de 
bolsas UAB 

Abril, Maio e 
Agosto 

200 2.4 

2017.002 PRAE 
Assistência 
Estudantil 

Junho a 
Agosto 

200 2.2 

2017.003 AGITTEC 
Contratos de 

licenciamento 
Setembro a 
novembro 

256 2.1 

2017.004 
Depto 
Física 

Irregularidades 
Jornada de 
Trabalho 

Outubro a 
dezembro 

80 2.8 

2017.005 PROGAD 
Encargos 
Didáticos 

Iniciado em  
Novembro 

Em 
andamento 

2.6 
 

2017.006 CE/FATEC 
Projeto 

3.05.0035 
Iniciado em  
Dezembro 

Em 
andamento 

E.P. 

2017.007 PROGRAD 
Sistema de 

ingresso 
Iniciado em 
Dezembro 

Em 
andamento 

2.9 

Fonte: Equipe AUDIN 

 

3.3 Descrição dos trabalhos de auditoria interna realizados de acordo com o PAINT 
2017 

 

3.3.1 Ações de auditoria interna prioritárias 

As ações de auditoria interna prioritárias no PAINT 2017 foram realizadas dentro da 

carga horária prevista, conforme o quadro 4. 
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QUADRO 4 - Ações de auditoria interna prioritárias 

Nº Descrição/Objeto CH Início Término Situação 

1.1 
Relatório Anual das 

Atividades da 
Auditoria Interna 

300 15/11 29/01 Realizada 

1.2 
Plano Anual das 

Atividades da 
Auditoria Interna 

250 03/10 31/10 Realizada 

1.3 
Alimentação de 
banco de dados 

60 01/02 30/12 Realizada 

1.4 
Assessoramento aos 
gestores e dirigentes 
dos campi da UFSM. 

300 01/02 30/12 Realizada 

1.5 

Interação com a 
comunidade via 
telefone, e-mail, 

presencial e atuar na 
sensibilização 

120 04/01 30/12 Realizada 

1.6 
Monitoramento dos 
acórdãos do TCU 

120 01/02 29/02 Realizada 

120 01/09 30/09 Realizada 

1.7 

Monitoramento das 
providências 

adotadas frente às 
recomendações da 

CGU 

120 01/04 20/04 Realizada 

 
120 

 
10/08 31/08 Realizada 

1.8 

Monitoramento das 
providências frente 

às recomendações da 
AUDIN 

90 18/03 31/03 Realizada 

 60 03/10 14/10 Realizada 

1.9 

Acompanhamento 
dos processos 
disciplinares e 
sindicâncias 

instauradas pela 
Instituição 

70 12/12 16/12 Realizada 

1.10 
Emitir opinião sobre 
a prestação de contas 

da UFSM 
160 18/02 18/03 Realizada 

Fonte: PAINT 2017 
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3.3.1.1 Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – RAINT 2016 

 

Em atendimento aos dispositivos legais da Instrução Normativa CGU nº 24, de 17 de 

novembro de 2015, foi elaborado, no mês de janeiro de 2017, o Relatório Anual de Atividades 

da Auditoria Interna – RAINT 2016, que contém todas as ações da Unidade de Auditoria 

Interna referente ao ano de 2016. 

O mesmo foi encaminhado para aprovação do Conselho Universitário desta instituição 

em 15 de fevereiro de 2017, através do Ofício 07/2017 – AUDIN/UFSM, destinado ao 

Magnífico Reitor, presidente do Conselho.  Em 22 de fevereiro de 2017, foi encaminhado 

para a CGU, através do Ofício N. 08/2017- AUDIN, que contém anexo, o processo 

23081.008736/2016-44, que trata dos trâmites e da aprovação, pelo Conselho Universitário, 

do Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) da Universidade Federal de 

Santa Maria referente ao exercício de 2016. 

 

3.3.1.2 Plano Anual das Atividades da Auditoria Interna – PAINT 2018 

 

O Plano Anual das Atividades da Auditoria Interna – PAINT 2018 foi realizado 

durante o mês de outubro, em atendimento aos dispositivos legais Instrução Normativa CGU 

nº 24, de 17 de novembro de 2015, e contempla o planejamento das ações da Unidade de 

Auditoria Interna para o ano de 2018. 

 

Foi encaminhada versão preliminar à Controladoria Geral da União – CGU, em 31 de 

outubro de 2017, através do e-mail da AUDIN/UFSM, destinado ao Chefe da Controladoria 

Geral da União no RS; em 16/11/2017, a CGU manifestou-se por e-mail, comunicando a 

demora na avaliação do PAINT 2018; em 07/12/2017, CGU enviou NOTA TÉCNICA Nº 

2411/2017/NAC2/RS/REGIONAL/RS; foi encaminhado ao Gabinete do Reitor, em 

20/12/2017, o PAINT 2018 para aprovação, através do Processo Administrativo nº 

23081.052458/2017-43; e em 27/12/2017 foi incluído no Sistema Monitor a cópia do PAINT 

2018 conforme sugestão constante da Nota Técnica, juntamente com o comprovante da 

abertura do processo de aprovação. 

 



11 

 

3.3.1.3 Alimentação do banco de dados 

      
A alimentação do banco de dados é uma atividade prioritária que tem por objetivo, 

organizar de forma sistemática as informações inerentes às atividades da Auditoria Interna, 

relacionadas a questionamentos e falhas apontadas pelas auditorias da CGU e TCU, bem 

como o posicionamento adotado pela UFSM. 

Tal ação foi realizada ao longo do ano de 2017 por meio de planilhas eletrônicas e 

monitoramento das respostas às solicitações recebidas pela auditoria interna da UFSM. 

 

3.3.1.4 Assessoramento à gestão 

 

A atividade prioritária de auditoria de assessoramento aos gestores e dirigentes dos 

campi da UFSM tem como objetivo atuar em assuntos de interesse organizacional e nas 

solicitações de auditoria/fiscalização dos órgãos de controle interno e externo, sempre 

buscando agregar valor à gestão. 

São trabalhos realizados ao longo do exercício de 2017, por demanda de gestores e 

dirigentes, sendo que se destacam: esclarecimentos sobre legislação; acompanhamento da 

regulamentação das bolsas de projetos via fundação de apoio; gerenciamento do sistema 

monitor; assistência ao Conselho de Curadores; acompanhamento de procedimentos 

referentes à Lei n. 12.527/2011; acompanhamento nos procedimentos e estudos para 

implantação do Comitê de Riscos e Controles Internos; acompanhamento das tratativas e 

encaminhamento do processo de inovação da gestão, acompanhamento dos procedimentos 

para implantação do Comitê de Gestão de Riscos na UFSM; elaboração do Planejamento 

Estratégico da AUDIN; colocação do site da AUDIN em funcionamento, além de outras ações 

de assessoria. 

 

3.3.1.5 Interação com a comunidade via telefone, e-mail, presencial e atuar na 

sensibilização 

 

Com o objetivo de fomentar e incentivar a participação e o controle social na 

administração pública, esta unidade de auditoria interage com a comunidade acadêmica, 

sendo que ao longo do exercício de 2017 retornou 100% das consultas encaminhadas via 

telefone, e-mail e presencial. 
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3.3.1.6 Monitoramento dos acórdãos do TCU 

 

Atividade prioritária de auditoria, com destinação de 240 horas-homem no ano de 

2017, visou buscar o atendimento às determinações e recomendações originárias dos acórdãos 

e outras orientações provenientes dos órgãos de controle externo, atividade que se estendeu 

por todo no período. 

 

3.3.1.7 Monitoramento das providências adotadas frente às recomendações da CGU. 

 

Atividade prioritária de auditoria, a qual teve planejamento inicial de realização em 

abril e agosto com destinação de 240 horas-homem no ano de 2017, visando monitorar e 

acompanhar 100% das diligências encaminhadas pela CGU, de forma que suas 

recomendações fossem atendidas; estendeu-se por todo o período o acompanhando das 

inclusões no Sistema Monitor da CGU. 

 

3.3.1.8 Relatórios de Emissão da Auditoria Interna no exercício 2017 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA: 2017.001 

Data: setembro/2017 

Setor Responsável: NTE/GR/UFSM 

Item : 2.4 do PAINT – Bolsas UAB 

Recomendação – Regularizar documentação ou reembolsar as bolsas pendentes 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA: 2017.002 

Data: novembro/2017 

Setor Responsável: PRAE/UFSM – Concessão de Bolsas de Assistência Estudantil 

Item : 2.2 do PAINT 

Recomendações: 

1 - Recomenda-se a apresentação completa da declaração apresentada à Receita Federal do 

Brasil, nos casos em que há obrigatoriedade da apresentação da mesma; 

2 - Recomenda-se que seja solicitada na apresentação da documentação comprobatória para 

concessão do BSE, a certidão de registro de imóveis atualizada; 
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3 - Recomenda-se que seja seguido o critério constante na legislação (Resolução n° 035/2015 

art. 2° Item I); 

4 - Recomenda-se que, na análise do BSE, o benefício seja concedido mediante a 

apresentação dos documentos de identificação do grupo familiar; 

5 - Recomenda-se que seja sempre informado no formulário o prazo de término do Benefício 

Socioeconômico; 

6 - Recomenda-se que não sejam recebidos contracheques ilegíveis quando da apresentação 

da documentação para análise do Benefício Socioeconômico; 

7 - Recomenda-se que seja considerado no cálculo da renda familiar o valor dos rendimentos, 

inclusive da pensão alimentícia dos discentes que recebem esse benefício, bem como o 

valor bruto da renda. 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA: 2017.003 

Data: novembro/2017 

Setor Responsável: PROJUR/UFSM/AGITTEC 

Item : 2.4 do PAINT – Contratos de licenciamento 

Recomendação – Regularizar os Royalties devidos 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA: 2017.004 

Data: dezembro/2017 

Setor Responsável: PROJUR/UFSM/Depto. Fisica 

Item : 2.8 do PAINT – Jornada de Trabalho 

Recomendações: 

1 – Efetuar o desconto financeiro do servidor auditado correspondente a 24 horas e 39 

minutos (Processo: nº 23081.012161/2015-83) por carga horária não compensada no mês 

de janeiro/2015, quando esteve participando de Comissão de Autodeclaração – Vestibular 

2014; 

2 – Efetuar, por parte dos servidores CPF: ***.524.700 - ** e CPF ***.434.970 - ***, 

ressarcimento ao erário em quantia proporcional às horas trabalhadas na Comissão de 

confirmação de vaga – Vestibular 2014 da UFSM, referente aos dias 23, 24 e 25 de 

fevereiro de 2015, tendo em vista que o evento ocorreu simultaneamente com a licença 

para acompanhar familiar doente, em relação ao servidor, e fruição de férias, no que 
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tange sua esposa, também servidora da UFSM. (Valor recebido por hora de trabalho na 

comissão de vestibular 2014, à época R$ 26,22). 

3 – Padronizar mediante manuais, orientações internas, regulamentos internos, tal como pu 

blicizar no sítio eletrônico da UFSM - critérios para compensações de horas, relativos a 

trabalhos realizados em comissões, durante o expediente administrativo, e que culminem 

em pagamento de gratificações por encargo de curso e concurso, previstas no art. 76-A da 

Lei 8112/1990; 

4 – Recomendar a adoção do Anexo II – Declaração de execução de atividades, do Decreto nº 

6.114, de 15 de maio de 2007, que regulamenta o pagamento da gratificação por encargo 

de curso ou concurso de que trata o art. 76-A da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 

1990; 

5 – Regulamentar, por parte da UFSM, orientação interna com publicação no seu sítio 

eletrônico inclusive, a proibição de seus servidores quanto a participação em eventos 

ensejadores do pagamento de Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso, enquanto 

estes estiverem fruindo férias, afastamentos e licenças legalmente instituídos.  

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA: 2017.005 

Data: novembro/2017 

Setor Responsável: PROGRAD/Departamentos Didáticos da UFSM 

Item : 2.6 do PAINT– Encargos Didáticos 

Recomendações: Em construção 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA: 2017.006 

Data: dezembro/2017 

Setor Responsável: FATEC/UFSM /GR 

Item : Extra- PAINT Projeto 3.05.0035 

Recomendações: Em construção 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA: 2017.007 

Data: dezembro/2017 

Setor Responsável: PROJUR/UFSM/PROGRAD 

Item : 2.9 do PAINT – Sistema de Ingresso 

Recomendações: Em construção 
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3.3.1.9 Acompanhamento dos processos disciplinares e sindicâncias instauradas pela 

Instituição 

 

Verificou-se, em 2017, como estava o cumprimento dos prazos em processos 

instaurados pela UFSM, e a estrutura e normativos internos vigentes na área de PAD, 

conforme memorando nº 003/2018 – COPSIA/UFSM. 

 

QUADRO 5 - Relação de Sindicância em trâmite na COPSIA em 2017 

Processo Situação Encaminhamentos Pendentes 2016 

23081.019388/2013-98 Julgado Arquivamento NÃO 

23081.019409/2013-75 Julgado Arquivamento NÃO 

23081.019416/2013-77 Jugado Arquivamento NÃO 

23081.019402/2013-53 Julgado Arquivamento NÃO 

23081.019401/2013-17 Julgado Arquivamento NÃO 

23081.041285/2016-57 Julgado Arquivamento NÃO 

23081.041281/2016-79 Julgado Arquivamento NÃO 

23081.041278/2016-55 Julgado Arquivamento NÃO 

23081.041287/2016-46 Julgado Arquivamento NÃO 

23081.041280/2016-24 Julgado Arquivamento NÃO 

23081.041282/2016-13 Julgado Arquivamento NÃO 

23081.041277/2016-19 Julgado Arquivamento NÃO 

23081.041279/2016-08 Julgado Abertura de PAD NÃO 

23081.041284/2016-11 Julgado Arquivamento NÃO 

23081.041286/2016-00 Julgado Arquivamento NÃO 

23081.041288/2016-91 Julgado Arquivamento NÃO 

23081.041283/2016-68 Julgado Arquivamento NÃO 

23081.042607/2016-85 Julgado Abertura de PAD NÃO 

23081.019396/2013-34 Encaminhado ---- NÃO 

23081.019419/2013-19 Encaminhado ---- NÃO 

23081.013986/2015-15 Em Andamento ---- NÃO 

23081.022767/2017-99 Em andamento ---- NÃO 

23081.041298/2016-26 Em andamento ---- NÃO 

23081.050429/2017-47 Em andamento ---- NÃO 

23081.013539/2013-02 Julgado Arquivamento SIM 
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23081.016985/2013-61 Julgado Arquivamento SIM 

23081.016971/2013-47 Julgado Abertura de PAD SIM 

23081.016986/2013-13 Julgado Arquivamento SIM 

23081.016998/2013-30 Julgado Arquivamento SIM 

23081.015515/2014-61 Julgado Abertura de PAD/TAC SIM 

23081.003112/2015-50 Julgado Arquivamento SIM 

23081.022391/2016-31 Julgado Abertura de PAD SIM 

23081.007416/2014-13 Julgado Arquivamento SIM 

 
 
QUADRO 6 - Relação de Processos Administrativos Disciplinares (PADs) em trâmite na 

COPSIA em 2017 

Processo Situação Encaminhamentos Pendentes 2016 

23081.041118/2016-14 Julgado DEMISSÃO  NÃO 

23081.019397/2013-89 Julgado Arquivamento NÃO 

23081.039237/2016-07 Em andamento ---- NÃO 

23081.006920/2015-79 Em andamento ---- NÃO 

23081.022758/2017-06 Em andamento ---- NÃO 

23081.026013/2016-27 Julgado TAC NÃO 

23081.022766/2017-44 Em andamento ---- NÃO 

23081.019379/2013-05 Em andamento ---- NÃO 

23081.010084/2013-65 Julgado Suspensão 90 dias SIM 

23081.0222763/216-20 Julgado Demissão SIM 

23081.002961/2015-96 Em andamento ---- SIM 

23081.001517/2016-34 Em andamento ---- SIM 

23081.029385/2016-13 Em andamento ---- SIM 

 

4. ANÁLISE DOS CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS 

 

O art. 10 da Instrução Normativa nº 24, de 17 de novembro de 2015, da Controladoria-

Geral da União, estabelece que para efetuar a avaliação dos controles internos, as unidades de 

auditoria interna deverão adotar as melhores práticas, considerando, no mínimo, os seguintes 

componentes: ambiente de controle, avaliação de riscos, atividades de controle, informação e 

comunicação e atividades de monitoramento.  
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A avaliação dos controles internos ocorre através da observação das rotinas, funções e 

sistemas, objetivando a verificação de documentos, rotinas e funções relacionadas a cada área 

objeto de ação da auditoria interna, podendo-se notar um sistema de controle interno em um 

nível de maturidade intermediário e em desenvolvimento. 

No Ambiente de Controle são considerados os valores éticos. É estimulado o 

comprometimento e a responsabilidade por atos praticados, com uma estrutura organizacional 

claramente definida, com práticas de educação continuada e capacitação, contando também 

com políticas de avaliação de desempenho. Embora com um quadro de pessoal considerado 

insuficiente, a UFSM busca em todas as áreas atingir boas práticas de gestão. 

Com relação à Avaliação de Risco, esta ainda encontra-se em processo de 

conscientização e normatização de políticas de gestão de riscos. A prática na elaboração de 

diagnóstico de risco que envolva os macroprocessos e níveis de riscos operacionais e/ou 

finalísticos não está consolidada ainda. Pode-se afirmar, portanto, que a política de 

gerenciamento de riscos encontra-se em processo implantação, com um comitê já constituído 

para implantação e consolidação da estrutura de gestão de riscos na Instituição. 

Os Procedimentos de Controle, o Regimento Interno e as resoluções e orientações 

específicas estabelecem as responsabilidades e competências das diversas áreas na UFSM. Os 

procedimentos relacionados à verificação, conciliação e supervisão direta apresentam-se em 

fase de consolidação, certamente com fragilidades em algumas áreas, que no decorrer do ano 

de 2017 foram sendo avaliados e normatizados para consolidarem-se no ano de 2017 e 2018, 

a exemplo do Sistema de Controle Acadêmico, Fiscalização de contratos, Controle 

Patrimonial e Projetos, especialmente com intermediação da Fundação de Apoio (FATEC), 

carga horário dos docentes e benefícios socioeconômicos, além de outros.  

Na Informação e Comunicação, adota-se a prática de tratamento das informações e a 

disponibilização em boletins internos, além de outros meios internos e na página eletrônica da 

Autarquia para ampliar a divulgação. A Política de Segurança da Informação e Comunicações 

é regulamentada na Instituição através da Resolução 009/2013, sendo constituída uma 

Comissão de Acompanhamento, desde o ano de 2014, como responsável pelo monitoramento 

das informações e com um gestor para dar atenção à Lei nº 12.527/2011. 

A Pró-Reitoria de Planejamento, através de seu processo de inovação da gestão, está 

trabalhando a Cadeia de Valor da Instituição, o mapeamento de processos e a conscientização 

de todos os setores da UFSM com relação ao nível de conhecimentos de cada atividade, 
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processo e/ou operações realizados no âmbito da Instituição, alinhados ao cumprimento de 

sua missão e aos aspectos de formalização de todos os procedimentos. 

Pode-se destacar como ponto forte destes a segregação de funções, sobretudo na 

distribuição de competências entre as Diretorias e suas respectivas divisões ou setores, bem 

como a regulamentação de procedimentos. 

Diante de um quadro reduzido de pessoal e o escopo dos trabalhos realizados pela 

auditoria interna, não foi possível seguir à risca o método sugerido, gerando certa insegurança 

quanto à avaliação do nível de maturação dos controles internos. Pode-se considerar que os 

controles internos adotados na instituição permitem o acompanhamento pelas respectivas 

áreas, mesmo estando em processo de consolidação tendo um panorama de todas as áreas de 

atuação da instituição.  

Para contribuir com melhorias contínuas dos processos, a Auditoria Interna está 

presente nas discussões e proposições para a elaboração de normas administrativas e/ou 

rotinas operacionais, relacionadas às atividades da instituição, visando inovação e 

aperfeiçoamento dos níveis de controle e gerenciamento, ao perceber alguma impropriedade, 

a AUDIN recomenda, em seus relatórios, que os Gestores realizem aperfeiçoamentos em suas 

ações, no sentido de melhor aplicar os controles internos, com vistas a mitigar eventuais 

falhas encontradas. 

 

4.1 Trabalhos de auditoria interna sem previsão no PAINT 2017 

 

Durante o período de 2017, foi realizado um parecer de auditoria e também dado início 

a um trabalho de auditoria que não estavam previstos:  

 

Parecer Nº 0001/2017 – AUDIN 

Portaria: N° 83.075  

Data: 06/03/2017 

Interessado: PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 

Assunto: Nomeação da Servidora SIAPE 1218455, para exercer o Cargo de Direção do 

Departamento de Arquivo Geral, Código CD 4.52, em substituição, nos 

impedimentos eventuais e legais da titular. 
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2017.006 EXTRA PAINT – Projeto 3.05.0035 – Verificar a regularidade do Projeto de 

Extensão “UFSM e Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa”, em atenção ao 

Memorando 156/2017 do Gabinete o Reitor, o qual ainda se encontra em andamento.  

 

Memorando nº 060/2017 – AUDIN/UFSM, de 03 de agosto de 2017, em resposta ao 

despacho nº 00178/2017/PROJUR/PFUFSM/PGF/AGU, referente ao NUP nº 

00407.052353/2017-79, que trata da apuração de danos ao erário. 

 

 

4.2 Trabalhos de auditoria interna previstos no PAINT 2017 e não realizados 

 

Constavam no Planejamento de Auditoria Interna de 2017, como ações essenciais, os 

itens 2.3 – Receitas próprias das vendas de produtos e serviços, 2.5 – Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino (PRONATEC) e 2.7 – Projetos Estratégicos, os quais não foram executados 

pela carência de tempo e de pessoal.  Tais ações não executadas no PAINT 2017 constam no 

PAINT de 2018. 

 

5. FATORES QUE IMPACTARAM A UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA  

  

A Auditoria Interna conta hoje com uma equipe formada por um Chefe de Auditoria 

Interna e três servidores auditores, quando o mínimo necessário para o exercício das 

atividades seriam 07 (sete) servidores. Sendo considerada como uma fragilidade na 

instituição, o fortalecimento das atividades de auditoria interna depende fundamentalmente da 

consolidação da sua equipe de auditores internos e do desenvolvimento de um quadro técnico 

de formação multidisciplinar, tecnicamente qualificado, estável e em número adequado. 

A capacidade operacional da Auditoria Interna da UFSM é um fator que continua 

impactando negativamente nas ações da Unidade, uma vez que carece de profissionais em 

quantidade e qualificação técnica suficiente para atendimento das demandas. Além disso, a 

UFSM passou por um processo de revisão do Estatuto que se deu com a emissão da portaria 

81.073/2016/UFSM, com a formação de comissões e eleições de membro para compor o 

processo, tendo os trabalhos iniciados em março de 2017 estendendo-se até outubro, também 

o processo eleitoral para reitoria que se estendeu de maio a julho de 2017 com a consulta a 

comunidade prosseguindo com as eleições para os conselhos até outubro; atos como a invasão 
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da reitoria, em novembro de 2017, que impediu o acesso de servidores durante 5 dias, (27/11 

a 01/12/2017); 12 dias de paralisações dos servidores (31/03, 28/04, 30/06, 14/09, 28/09 a 

03/10, 09/10, 10/10, 27/10, 10/11 e 05/12/2017), ainda neste período um auditor aderiu ao 

movimento em 5 oportunidades,  (29/09, 03/10, 09/10,10/10 e 27/10/2017). 

Sendo assim, a AUDIN perdeu, involuntariamente, 40 horas de um servidor e sofreu 

todo o atraso decorrente das ações e informações as quais não fluíram devido aos fatos 

supracitados, além de outros eventos e/ou movimentos que contribuíram negativamente no 

atendimento das recomendações do Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da 

União e da Unidade de Auditoria Interna.  

Outro fator negativo e de alto impacto que pode ser considerado, foi o corte de verbas 

do Ministério da Educação para a UFSM, este atingiu diretamente as propostas de capacitação 

desta AUDIN. 

Ademais, em 2016, foi encaminhado, através do processo de nº 23081.045098/2016-

42, a proposta de reestruturação da Unidade de Auditoria Interna, a qual define o quadro de 

servidores necessário e as áreas a serem contempladas, fato este que até o momento ainda se 

encontra  em estudo. 

Ressalta-se que, devido à conjunção dos fatores apresentados, não foi possível manter 

um nível de atividades capaz de satisfazer todas as condições necessárias ao bom desempenho 

das atividades programadas para o ano de 2017.  

Ainda assim, definiu-se a missão, visão, valores e metas da AUDIN, bem como se 

colocou em funcionamento a página da AUDIN na internet, que se encontrava desativada há 

algum tempo. 

 

5.1 Ações de capacitação realizadas 

 

No decorrer do ano de 2017, houve a participação dos integrantes da AUDIN em cursos 

e eventos para reciclagem, são estes: 

 

LUIZ ANTONIO ROSSI DE FREITAS  (93 h) 

CURSO PRATICO SOBRE SISTEMA PATRIMONIAL 

02/05/2017   NED/PROGEP/UFSM   -  2 h 
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46º FONAI-Tec – Capacitação Técnica das Auditorias Internas do Ministério de Educação. 

22/05/2017 a 25/05/2017 – Associação FONAI-MEC. SP   -  28 h  

 

CURSO DE PROMOÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR 

06/09/2017 a 29/11/2017   NED e CQVS/PROGEP/UFSM   -  33 h 

 

VI FÓRUM REGIONAL DAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA DAS UNIDADES 

FEDERAIS DO RIO GRANDE DO SUL – FORAI.    

16/10/2017 e 17/10/2017 -  CGU –RS   -   16 h 

FÓRUM NACIONAL DE CONTROLE  

26/10/2017 e  27/10/2017  ISC – DF    -  14 h 

 

LITIELI TADIELLO BETINOTO FARIAS  (79 h) 

CURSO DE GESTÃO DE PROCESSOS NÍVEL BÁSICO: MODELAGEM DE 

PROCESSOS ORGANIZACIONAIS – TURMA 1/2017 

11/10/2017 – NED/PROPLAN/UFSM – 8H 

 

SEMANA DO SERVIDOR PÚBLICO UFSM 2017 E II SIMPÓSIO EM GESTÃO 

PÚBLICA 

18/10/2017 a 01/11/2017 – NED/PPGOP – 6H  

 

CURSO REGRAS E FUNDAMENTOS DO SISTEMA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E 

PASSAGENS (SCDP) – TURMA 2/2017 

26/09/2017 a 23/10/2017 – ENAP – 30H 

 

CURSO DIREITO ADMINISTRATIVO PARA GERENTES NO SETOR PÚBLICO 

11/05/2017 a 31/05/2017 – Instituto Legislativo Brasileiro – 35h 

 

GISLAINE BORGES   (41 hs) 

 

CURSO DE GESTÃO DE PROCESSOS NÍVEL BÁSICO: MODELAGEM DE 

PROCESSOS ORGANIZACIONAIS – TURMA 1/2017 
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11/10/2017 – NED/PROPLAN/UFSM – 8H 

 

VI FÓRUM REGIONAL DAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA DAS UNIDADES 

FEDERAIS DO RIO GRANDE DO SUL – FORAI.    

16/10/2017 e 17/10/2017 -  CGU –RS   -   16 h 

 

SEMANA DO SERVIDOR PÚBLICO UFSM 2017 E II SIMPÓSIO EM GESTÃO 

PÚBLICA 

18/10/2017 a 01/11/2017 – NED/PPGOP – 17H  

 

PAULO CESAR BARBOSA ALVES  (71 h) 

CURSO PRÁTICO SOBRE SISTEMA PATRIMONIAL - Turma 6/2017 

Concluído em 05 de Maio de 2017. 

Carga horária: 4h 

 

1º SEMINÁRIO SOBRE GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE - Boas 

práticas no Estado do Rio Grande do Sul 

Realizado em 30 de maio de 2017. 

Carga Horária: 8h e 30min. 

 

II CICLO DE PALESTRAS SOBRE DOCÊNCIA NA UNIVERSIDADE 

Palestra: A professoralidade e o desenvolvimento profissional docente 

Concluído em 31 de maio de 2017. 

Carga horária: 2h 

 

II CICLO DE PALESTRAS SOBRE DOCÊNCIA NA UNIVERSIDADE 

Palestra: Saberes docentes e produção de sentidos no ser Professor 

Concluído em 18 de julho de 2017. 

Carga Horária: 2h 

 

CURSO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - Turma 1/2017  

Concluído em 25 de agosto de 2017. 
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Carga Horária: 20h 

 

CONGRESSO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE  

ADCONT 2017 

Concluído em 21 de outubro de 2017. 

Carga Horária: 24h 

 

SEMANA DO SERVIDOR PÚBLICO 2017 E SEGUNDO SIMPÓSIO EM GESTÃO 

PÚBLICA   

Concluído em 01 de novembro de 2017. 

Carga Horária: 7h 

 

SALÃO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO  

Modelagem de processos organizacionais - Turma 2/2017 

Realizado em 09 de novembro de 2017. 

Carga Horária: 4h 

 

 

CURSO DE GESTÃO DE PROCESSOS NÍVEL BÁSICO 

Modelagem de processos organizacionais - Turma 2/2017 

Concluído em 17 de novembro de 2017. 

Carga Horária: 8h 

 

Foram realizadas 284 horas de capacitação de um total de 500 horas necessárias e previstas no 

PAINT2017. 

 

6. QUANTIDADE DE RECOMENDAÇÕES EMITIDAS E IMPLEMENTADAS 

Foram emitidas 15 recomendações das quais 2 encontram-se concluídas; 13 em fase de 

monitoramento. 
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7. BENEFÍCIOS DECORRENTES DA ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA 
INTERNA 

  
Dentre os benefícios decorrentes da atuação da Unidade de Auditoria Interna, cita-se a 

capacidade de aperfeiçoamento dos controles internos orientados para inovação e melhoria 

contínua dos processos, bem como a otimização dos resultados. 

 A confiabilidade das informações apresentadas aos gestores possibilita tomada de 

decisões mais seguras na busca de melhores resultados, além de estar orientada para a 

atualização de seu quadro através da educação continuada. 

A auditoria procura garantir maior segurança em relação aos procedimentos adotados, 

bem como agir na prevenção de erros e fraudes através de sua atuação na verificação dos 

eventos. Esta Unidade tem como finalidade ainda buscar melhorias no que diz respeito à 

implantação e gerenciamento dos controles internos, de forma à aprimorá-los, evitando, por 

conseguinte, a ocorrência de erros, retrabalho e outros fatores que possam afetar o bom 

desempenho das atividades institucionais. 

  

8. OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

8.1 Ações relativas a demandas recebidas pela Ouvidoria 

Conforme informações disponibilizadas, através do Memorando n°01/2018-

OUVIDORIA/UFSM, a unidade de Ouvidoria da Universidade Federal de Santa Maria 

recebeu no exercício de 2017 um total de 907 (novecentos e sete) demandas, destas 380 foram 

denúncias, 349 reclamações, 88 pedidos de informações, 42 sugestões, 23 elogios, e 25 

outros. 

 

QUADRO 7 - Demandas recebidas pela Ouvidoria 

Tipo de manifestação Quantitativo 

Denúncias 380 

Reclamações 349 

Pedido de informações 88 

Sugestões 42 

Elogios 23 

Outros 25 

TOTAL 907 

Fonte: Equipe da AUDIN 
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Do total de demandas recebidas 698 foram concluídas, 80 encontram-se em andamento, 

105 foram indeferidas e 24 concluídas sem solução. 

 

8.2 Denúncias recebidas diretamente pela Unidade 

 

A unidade de Auditoria Interna no exercício de 2017 não recebeu denúncias diretas. 

 

9.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Neste relatório foram apresentados os resultados dos trabalhos de Auditoria Interna 

realizados no exercício de 2017 e relataram-se as atividades previstas no PAINT 2017. 

As ações realizadas e a atuação desta Unidade orientaram-se para a consecução de 

melhores resultados, dentro dos quais, diligenciar ações para um trabalho de caráter 

preventivo e consultivo de assessoramento aos gestores da Universidade Federal de Santa 

Maria, com o objetivo de assegurar a conformidade e regularidade das contas, a eficiência, a 

eficácia na aplicação de seus recursos, bem como melhorias nos processos de gestão.   

A Unidade de Auditoria Interna, no cumprimento de sua programação para o ano de 

2017, não atingiu a totalidade das ações previstas no PAINT 2017 e atendeu ações que não 

estavam previstas para o exercício, decorrente de solicitações, as quais mereciam atenção e 

atendimento tempestivo. 

Desta forma, a estrutura atual da AUDIN dificulta a proposição de outras ações de 

melhoria, mais fortemente na abrangência dos controles internos administrativos e também de 

auxiliar com maior efetividade na elaboração de soluções mais completas para identificar, 

mitigar riscos e atingir maior nível de contribuição, de forma independente, objetiva e 

disciplinada, com o processo de governança corporativa.                               

                                  

Santa Maria, 18 de Janeiro de 2018. 

 

 
LUIZ ANTONIO ROSSI DE FREITAS 

Mtr. SIAPE 379340- Auditor Chefe – UFSM 
Portaria nº 71.339/2014 
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