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1 INTRODUÇÃO 

 

A necessidade de maior controle interno e transparência na gestão pública com vistas a 

uma eficiente, eficaz e efetiva gestão dos recursos relevaram ainda mais a importância da 

auditoria interna nas organizações públicas. 

Nesse sentido, a NBC TI 01 traz o seguinte acerca da atividade de auditoria interna: 

A Auditoria Interna compreende os exames, análises, avaliações, levantamentos e 
comprovações, metodologicamente estruturados para a avaliação da integridade, 
adequação, eficácia, eficiência e economicidade dos processos, dos sistemas de 
informações e de controles internos integrados ao ambiente, e de gerenciamento de 
riscos, com vistas a assistir à administração da entidade no cumprimento de seus 
objetivos. 
 

Assim, 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, tendo por objetivo 

agregar valor aos resultados da instituição. 

Neste contexto, a auditoria interna governamental pode ser considerada o ápice da 

pirâmide do sistema de controle interno, uma vez que a mesma supervisiona, normatiza, 

fiscaliza e avalia o grau de confiabilidade dos controles internos, buscando garantir a 

eficiência e eficácia dos mesmos, sem com eles se confundir. 

Segundo a Instrução Normativa nº 03/2017 do Sistema Federal de Controle Interno: 

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. 
 

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. 

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 
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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, colegiado 

máximo de deliberação coletiva da UFSM, e presta apoio aos órgãos do Sistema de Controle 

Interno do Poder Executivo Federal e Externo, do 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 9, de 09 de outubro de 

2018, da Secretaria Federal de Controle Interno, 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 2019.  

 

2 CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DO RAINT 

 

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

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

exercício de 2019, conforme as ações previstas no Plano Anual de Auditoria Interna – 

PAINT/2019 da UFSM e outras atividades não planejadas, mas que exigiram atuação direta 

da AUDIN. 

O RAINT segue as orientações contidas na Instrução Normativa nº 9, de 09 de outubro 

de 2018, da Secretaria Federal de Controle Interno, que estabelece o conteúdo e as normas de 
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elaboração e acompanhamento da execução do Relatório Anual de Atividades de Auditoria 

Interna, referente ao exercício de 2019. 

De acordo com a Instrução Normativa nº 9, de 09 de outubro de 2018, em seu art. 17, o 

RAINT conterá, no mínimo: 

 I - Quadro demonstrativo do quantitativo de trabalhos de auditoria interna, 
conforme o PAINT, realizados, não concluídos e não realizados; 
 II - Quadro demonstrativo do quantitativo de trabalhos de auditoria interna 
realizados sem previsão no PAINT;  
III - Quadro demonstrativo do quantitativo de recomendações emitidas e 
implementadas no exercício, bem como as finalizadas pela assunção de riscos pela 
gestão, as vincendas, e as não implementadas com prazo expirado na data de 
elaboração do RAINT;  
IV - Descrição dos fatos relevantes que impactaram positiva ou negativamente nos 
recursos e na organização da unidade de auditoria interna e na realização das 
auditorias;  
V - Quadro demonstrativo das ações de capacitação realizadas, com indicação do 
quantitativo de auditores capacitados, carga horária e temas;  
VI - Análise consolidada acerca do nível de maturação dos processos de governança, 
de gerenciamento de risco e de controles internos do órgão ou da entidade, com base 
nos trabalhos realizados;  
VII - Quadro demonstrativo dos benefícios financeiros e não financeiros decorrentes 
da atuação da unidade de auditoria interna ao longo do exercício por classe de 
benefício;e,  
VIII - Análise consolidada dos resultados do Programa de Gestão e Melhoria da 
Qualidade - PGMQ.  

 

2.1 Composição da Unidade de Auditoria 

 

No quadro 1, demonstra-se a força de trabalho da Auditoria Interna da UFSM durante 

o ano de 2019. 

 
Quadro 1 - Composição da AUDIN 2019 

Servidor Cargo Formação 
Data de 

Entrada na 
AUDIN 

Situação 

Ivan Henrique 
Vey 

Auditor-chefe 
Bacharel em Ciências Contábeis, 

Mestrado em Administração e 
Doutorado em Engenharia de Produção 

18/10/2018 
Em exercício 
na 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 

Administradora 
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 
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Camila da Silva 
Xavier 

Auditora 
Bacharel em Direito, Especialista em 

Direito Constitucional 
28/01/2019 

Em exercício 
na AUDIN 

Fonte: AUDIN (2019). 

 

As atividades de 2019 foram realizadas de acordo com a capacidade de execução da 

AUDIN, considerando o quantitativo de recursos humanos nela alocados. Ressalta-se que um 

auditor foi aprovado para cursar doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Contábeis na Unisinos. Neste sentido, o servidor solicitou a redução da jornada de trabalho 

em 20 horas semanais para 04 meses, no primeiro semestre de 2019, e afastamento total de 04 

meses no segundo semestre. Assim, entendendo que é necessária a qualificação dos 

profissionais da AUDIN, suas solicitações foram atendidas. 

Por outro lado, em um esforço conjunto da AUDIN com a gestão da UFSM, o setor 

obteve, junto ao MEC, a liberação de uma nova vaga de auditor, a qual foi preenchida, em 28 

de janeiro de 2019, pela auditora Camila da Silva Xavier. 

Como se pode observar, o quadro de servidores é reduzido levando em consideração o 

tamanho e a estrutura da Universidade, bem como as demandas diárias. Atualmente, a UFSM 

possui, além do Campus Sede, mais 03 Campi: Cachoeira do Sul, Palmeira das Missões e 

Frederico Westphalen. Nesta estrutura, a UFSM conta com 267 cursos (graduação e pós-

graduação), abrigando 28.752 alunos, 2.038 docentes e 2.666 técnico-administrativos em 

educação1. 

 

3 DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA REALIZADAS 

 

Em 2019, as principais atividades desenvolvidas pela AUDIN/UFSM referiram-se a 

auditorias programadas de acordo com o PAINT/2019, em áreas específicas, atendimento a 

demandas emanadas da Controladoria-Geral da União no Estado do Rio Grande do Sul e/ou 

Tribunal de Contas da União, bem como encaminhamentos e acompanhamentos internos das 

comunicações, diligências, solicitações de auditoria, relatórios de auditoria, 

recomendações/determinações. 

 

                                                 
 
1
 Dados disponíveis no Portal UFSM em Números. Acesso em 07/04/2020. 
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3.1 Solicitação de auditorias emitidas pela Unidade de Auditoria Interna 

 

Nas ações e atividades de auditoria realizadas, no ano de 2019, foram enviadas várias 

solicitações de auditoria (SAs). No quadro 2, são apresentadas todas as solicitações de 

auditoria emitidas por esta AUDIN, bem com a situação ao final de 2019. 

 

Quadro 2 - Solicitações de Auditoria emitidas pela AUDIN 
Número da 

S.A. 
Unidade Assunto Situação 

2019.001/01 
2019.001/02 
2019.001/03 
2019.001/04 
2019.001/05 
2019.003/01 
2019.001/06 
2019.001/07 
2019.003/02 
2019.001/08 
2019.002/01 
2019.001/09 
2019.001/10 
2019.003/03 
2019.003/04 
2019.003/11 
2019.003/05 
2019.001/12 
2019.002/02 
2019.002/03 
2019.002/04 
2019.002/05 
2019.002/06 
2019.002/07 
2019.002/08 
2019.002/09 
2019.002/10 
2019.002/11 
2019.002/12 
2019.002/13 
2019.002/14 

DIPAT 
Campus Frederico W. 

Campus Cachoeira do Sul 
Campus Palmeira das Missões 

PROGEP 
DAG 
DCF 

Almoxarifado Central 
Hemocentro 

CCSH 
PROGRAD 

Biblioteca Central 
DIPAT 

Hemocentro 
HUSM 
DIPAT 

Hemocentro 
DIPAT 

PROPLAN 
Coord. Matemática 

Coord. Física 
Coord. Agronegócio 

Coord. Letras 
Coord. Química 

Coord. Processos Químicos 
Coord. Gestão Ambiental 

Coord. Filosofia 
PROGRAD 

Coord. Engenharia Agrícola 
Coord. Eng. de Transp. e Logística 

PROGRAD 

Patrimônio 
Patrimônio 
Patrimônio 
Patrimônio 
Patrimônio 
Processo 

Patrimônio 
Patrimônio 

Folhas Ponto 
Patrimônio 

Evasão e retenção discente 
Patrimônio 
Patrimônio 

Escalas de Trabalho 
Escalas de Trabalho 

Patrimônio 
Relatório Preliminar 

Patrimônio 
Evasão e retenção discente 
Evasão e retenção discente 
Evasão e retenção discente 
Evasão e retenção discente 
Evasão e retenção discente 
Evasão e retenção discente 
Evasão e retenção discente 
Evasão e retenção discente 
Evasão e retenção discente 
Evasão e retenção discente 
Evasão e retenção discente 
Evasão e retenção discente 
Evasão e retenção discente 

Atendida 
Atendida 
Atendida 
Atendida 
Atendida 
Atendida 
Atendida 
Atendida 

Não atendida 
Atendida 
Atendida 
Atendida 
Atendida 
Atendida 
Atendida 
Atendida 
Atendida 
Atendida 
Atendida 
Atendida 
Atendida 
Atendida 
Atendida 
Atendida 
Atendida 
Atendida 
Atendida 

Sem Manifestação 
Atendida 
Atendida 
Atendida 

2019.005/01 Ouvidoria Gestão da Frota Atendida 
2019.005/02 COPSIA Gestão da Frota Atendida 
2019.005/03 Coord. de Serviços Gerais Gestão da Frota Atendida 
2019.005/04 Coord. de Ações Educacionais Gestão da Frota Atendida 
2019.005/05 Fatec Gestão da Frota Atendida 
2019.005/06 Colégio Politécnico Gestão da Frota Atendida 
2019.005/07 HUSM Gestão da Frota Atendida 
2019.005/08 CCR Gestão da Frota Atendida 
2019.005/09 Campus Frederico Westphalen Gestão da Frota Atendida 
2019.005/10 Campus Palmeira das Missões Gestão da Frota Atendida 
2019.005/11 Campus Cachoeira do Sul Gestão da Frota Atendida 
2019.005/13 Coord. de Serviços Gerais Gestão da Frota Atendida 
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2019.005/14 Coord. de Serviços Gerais Gestão da Frota Atendida 
2019.005/15 Campus Palmeira das Missões Gestão da Frota Atendida 
2019.005/16 CCR Gestão da Frota Atendida 
2019.005/17 Campus Frederico Westphalen Gestão da Frota Atendida 
2019.007/01 DCF Projeto de Pesquisa/Denúncia Atendida 
2019.007/02 Departamento de Zootecnia Projeto de Pesquisa/Denúncia Atendida 
2019.007/03 Departamento de Zootecnia Projeto de Pesquisa/Denúncia Atendida 
2019.007/04 DAG Projeto de Pesquisa/Denúncia Atendida 
2019.007/05 FATEC Projeto de Pesquisa/Denúncia Atendida 

Fonte: AUDIN (2019). 
 

Como se pode observar no quadro, a maioria das solicitações de auditoria foi atendida 

pelas unidades.  

 

3.2 Relatórios de auditoria emitidos pela Unidade de Auditoria Interna 

 

Os relatórios de auditoria emitidos no ano de 2019 são apresentados no quadro 3. 

 
Quadro 3 - Relatórios de Auditoria 2019 

Nº do 
Relatório 

Unidade Auditada Escopo Executado 
C.H. x Rec. 
Humanos 

Nº 
Atividade 

PAINT 
2018/2019 

2018.005 
COLÉGIO 

POLITÉCNICO/CTISM 

Verificar a aplicação 
dos recursos 

destinados aos 
Colégios Politécnico 
e Técnico Industrial 

da UFSM e os 
resultados obtidos 

Set/2018 a 
Mar/2019 

400h 
2.2 

PAINT 
2018 

2018.006 PRA 
Licitações e 
Contratos 

Jan/2019 a 
Mai/2019 

170h 
2.5 

PAINT 
2018 

2018.007 PROGEP 

Verificação da 
regularidade da 

acumulação de cargos 
públicos 

Dez/2018 a 
Abril/2019 

160h 
2.5 

PAINT 
2018 

2019.001 PRA 

Avaliar os controles 
administrativos e 

contábeis na gestão 
do patrimônio móvel 
permanente da UFSM 

Mar/2019 a 
Jul/2019  

600h 
13 

PAINT 
2019 

2019.003 HUSM 

Auditar se houve 
infrequência e/ou 
falhas de controle 

interno do 
cumprimento da 

jornada de trabalho 
dos servidores da 

UFSM que laboram 

Abr/2019 a 
Ago/2019 

360h 
12  

PAINT 
2019 
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no Hemocentro 

2019.006 
UNIDADE DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
IPÊ AMARELO 

Consultoria em 
relação à execução do 
contrato 054/2018, no 

que se refere à 
jornada dos 

servidores face ao 
contrato em relação 

às exigências e 
descrições dos 
terceirizados 

Set/2019 a 
Out/2019 

80h E.P. 

2019.002 PROGRAD 

Avaliar a evasão e 
retenção discente nos 
cursos de graduação 

da UFSM 

Iniciado em 
Abr/2019  

Em 
andamento 

19 
PAINT 

2019 

2019.004 AGITTEC 

Verificar os controles 
internos acerca de 

projetos que 
envolvam 

transferência de 
tecnologia e 
incubação de 

empresas 

Iniciado em 
Jun/2019 

Em 
andamento 

18 
PAINT 

2019 

2019.005 PROINFRA 

Avaliar os processos 
e controles internos 

relativos à 
manutenção dos 

veículos e 
abastecimento 

Iniciado em 
Jul/2019 

Em 
andamento 

14 
PAINT 

2019 

2019.007 FATEC 

Avaliar a execução 
do projeto de 

pesquisa 040984 
quanto aos aspectos 

da legalidade, 
impessoalidade, 

moralidade, 
finalidade e eficiência 

Iniciado em 
Nov/2019 

Em 
andamento 

E.P. 

2019.008 CPD 

Averiguar a 
conformidade dos 

processos de 
contratações 

relacionados à 
aquisição de 

equipamentos, 
softwares e pessoal, 

bem como 
monitoramento das 
recomendações do 

Relatório nº 2016.007 

Iniciado em 
Dez/2019 

Em 
andamento 

17 
PAINT 

2019 

2019.009 
ADMINISTRAÇÃO 

CENTRAL E UNIDADES 
DE ENSINO 

Verificar os 
processos de 
governança e 

transparência das 
unidades 

universitárias e 

Iniciado em 
Dez/2019 

Em 
andamento 

15 
PAINT 

2019 
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unidades de ensino 
básico, técnico e 

tecnológico 

Fonte: AUDIN (2019). 

  

 Observa-se, no quadro, que 06 (seis) relatórios foram concluídos no ano de 2019, 

sendo que destes, 03 (três) eram referentes ao PAINT 2018, 02 (dois) estavam previstos no 

PAINT 2019 e 01 (um) originário de demandas que não estavam no PAINT (extra PAINT - 

E.P). Existem ainda 06 (seis) trabalhos (relatórios) em andamento, todos referentes ao PAINT 

2019, os quais foram iniciados em 2019 e tem previsão de finalização nos meses iniciais de 

2020. 

Entretanto, em decorrência da atual crise epidemiológica provocada pelo COVID-19, 

as atividades acadêmicas e administrativas presenciais da Instituição foram suspensas, sendo 

mantidas apenas aquelas atividades essências ao combate da Covid-19, conforme Portaria 

UFSM nº 97.935, de 16 de março de 2020, prorrogada por mais 30 dias, em 09/04/2020. 

Sendo assim, os prazos para entrega das referidas atividades de auditoria poderão ser 

postergados, tendo em vista que muitas delas carecem ainda de inspeção in loco, reuniões 

com os setores auditados, análise de documentos físicos, etc. 

 Na sequência, é apresentado o resumo dos relatórios emitidos com suas devidas 

recomendações, bem como os relatórios que ainda se encontram em construção. 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA: 2018.005 

Data: setembro de 2018 a março de 2019 

Setor Responsável: Colégio Politécnico/Colégio Técnico Industrial de Santa Maria 

Item: 2.2 do PAINT 2018 – PRONATEC 

Recomendações:  

1. Sistematização e/ou padronização dos procedimentos de auto-avaliação dos Cursos do 

Pronatec; 

2. Aprimoramento dos controles das ações do Pronatec em cumprimento ao Ofício n° 

575/2014-DIR/SETEC/MEC; 

3. Analise-se a possibilidade de compensação das horas de sobreposição verificadas ou a 

restituição o valor recebido indevidamente das horas de trabalho consideradas como 

sobreposição.  
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RELATÓRIO DE AUDITORIA: 2018.006 

Data: janeiro de 2019 a maio de 2019 

Setor Responsável: Pró-Reitoria de Administração (PRA) 

Item: 2.5 do PAINT 2018 - COTA 0050/2017 PROJUR (processo licitatório)  

Recomendações:  

1. Que se instruam os processos com a justificativa que enseja a adoção do SRP, 

demonstrando o fundamento legal; 

2. Quando ocorrer dispensa da divulgação da IRP que se instrua o processo com as devidas 

justificativas; 

3. Que a UFSM monitore o entendimento dos órgãos de controle em relação à substituição da 

Ata de Registro de Preços; 

4. Que a UFSM providencie a publicação do Termo de Registro de Preços ou, caso venha a 

utilizar, da Ata de Registro de Preços; 

5. Que a dispensa do termo de contrato seja sempre precedida de avaliação criteriosa de 

conveniência e oportunidade, antecipando-se a possíveis riscos inerentes à execução, de 

acordo com a natureza do objeto; 

6. Que nos casos de substituição do termo de contratual, o instrumento congênere atenda ao 

que preceitua o art. 62, § 2º, Lei 8.666/93, especialmente quanto à especificação das 

penalidades para cada conduta tipificada; definição prática dos casos de inexecução parcial 

e total; e fixação de multa de acordo com parâmetros mínimos e máximos, segundo a 

gravidade da infração; 

7. Que se indique formalmente servidor para fiscalizar e acompanhar a execução do objeto 

contratual sempre que, por sua natureza, o controle de qualidade não puder ser 

satisfatoriamente realizado no momento do recebimento do bem ou prestação do serviço; 

8. Que bolsistas não sejam alocados de maneira predominante e ininterrupta na função de 

arquivamento de documentos e/ou instrução processual; 

9. Que o DCF incremente procedimentos para mitigar a ocorrência de falhas na autuação 

processual e, sobretudo, fortaleça o monitoramento das atividades de arquivo quando 

praticadas por bolsistas; 

10. Que o DCF efetive a prática de conferência diária dos processos por amostragem; 
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11. Que se instrua o processo (NUP 23081.010318/2014-55) com Termo de 

Desentranhamento, nos moldes do que apregoa o item 1.10 do Manual de Normas e 

Procedimentos Gerais para o Desenvolvimento das Atividades de Protocolo na UFSM; 

12. Que se proceda da forma como estabelece o Manual de Normas e Procedimentos Gerais 

para o Desenvolvimento das Atividades de Protocolo na UFSM, quando houver 

necessidade de desentranhamento de peças processuais; 

13. Atualizar e/ou readequar todos os informativos do Departamento de Contabilidade e 

Finanças conforme a legislação vigente, bem como disponibilizá-los no sítio eletrônico da 

UFSM; 

14. Que o DCF monitore o efetivo cumprimento dos normativos internos, por parte das 

Unidades e Subunidades Administrativas da UFSM, quando estas o encaminharem 

documentação relativa à realização de empenho, liquidação e pagamento; 

15. Preencher o campo OBSERVAÇÃO, dos documentos emitidos pelo SIAFI, com os 

requisitos mínimos informacionais, de tal modo que seja possível identificar a natureza das 

transações registradas e a documentação pertinente que o compõe. 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA: 2018.007 

Data: dezembro de 2018 a abril de 2019 

Setor Responsável: PROGEP 

Item: 2.5 do PAINT 2018 – COTA 0055/2017 PROJUR (acumulação de cargos) 

Recomendações:  

1. Formalizar através de regimento interno ou instrumento semelhante o funcionamento e as 

atribuições dos membros da CPAC, conforme previsto no art. 62 do Regimento Geral da 

UFSM; 

2. Avaliar a possibilidade de informatizar os processos de acumulação de cargos públicos, de 

modo a facilitar o controle e propiciar que os servidores atualizem periodicamente seus 

dados; 

3. Proceder apuração de responsabilidade da servidora CPF ***.369.720-** pela transgressão 

de normativos referentes à acumulação de cargos públicos, especialmente quanto à 

superposição de horários entre os dois vínculos em acúmulo na UFSM; 

4. Estender para os servidores lotados no HUSM, exceto aqueles com jornada de 30 horas 

semanais em turnos de 12 horas diárias ininterruptas, ajustes no Sistema Eletrônico de 
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Controle de Jornada de Trabalho, para que não sejam contabilizadas as horas trabalhadas a 

partir da sexta hora sem intervalo; 

5. Realizar ajustes no Sistema Eletrônico de Controle de Jornada de Trabalho, de modo que 

não seja permitida a prestação de horas extraordinárias por servidores técnico-

administrativos em educação, lotados no HUSM, com jornada de trabalho flexibilizada 

para seis horas diárias, nos termos da Portaria N. 66.241/2013 e Resolução 010/2013; 

6. Que a PROGEP e as direções de centro observem o regime de trabalho no momento da 

nomeação de docentes para cargos de direção, bem como na designação para funções 

gratificadas, conforme o disposto no art. 4º, § 2º, da Resolução N. 007/2018. 

 
RELATÓRIO DE AUDITORIA: 2019.001 

Data: março a julho/2019 

Setor Responsável: Pró-Reitoria de Administração (PRA) 

Item: 13 do PAINT 2019 – Gestão do Patrimônio 

Recomendações: 

1. Desenvolver plano de ação, contemplando prazos, metas e responsáveis pela reavaliação 

dos bens móveis permanentes da UFSM que estão em discordância com os atuais 

regramentos contábeis aplicados ao Setor Público; 

2. Corrigir as discrepâncias nos valores das contas de ativo permanente existentes no SIE e no 

SIAFI, a fim de que tais registros possam espelhar a real situação contábil e patrimonial da 

UFSM; 

3. Fortalecer a Comissão de Reavaliação e Baixa Patrimonial, por meio do estabelecimento de 

metodologia de trabalho, normatização e/ou manualização de suas atividades, bem como 

providenciar treinamentos e capacitações a seus integrantes; 

4. Que a DIPAT cumpra, de maneira tempestiva, a rotina de encaminhar mensalmente os 

RMBs ao DCF, possibilitando a este último efetuar a devida conciliação contábil no SIAFI; 

5. Ajustar os valores das depreciações lançadas no SIE e no SIAFI, corrigindo as diferenças 

existentes nos dois sistemas, de forma a guardarem consonância com as normas de 

contabilidade aplicadas ao setor público; 

6. Implementar as melhorias necessárias no SIE, de modo que o valor da depreciação do final 

de um período guarde correspondência com a do início do período subsequente, tornando 
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congruentes os relatórios de depreciação emitidos pelo sistema e subsidiando assim os 

procedimentos de conciliação no SIAFI; 

7. Retificar os erros, no SIE, relacionados a registros de depreciação mensal e acumulada em 

contas de material de consumo, bem como verifique, junto ao Centro de processamento de 

dados – CPD, a conveniência e oportunidade de impedir que o SIE aceite lançamentos 

dessa natureza; 

8. Capacitar os servidores cujas atividades estejam relacionadas ao registro e ao controle 

patrimonial da UFSM nos sistemas SIE e SIAFI, com o intuito de que sejam observadas, 

dentre outras normas, a NBC TSP 07 e o MCASP; 

9. Corrigir as disparidades encontradas nas contas de ativo permanente do SIE e do SIAFI; 

10. Formalizar e padronizar as rotinas de trabalho relativas ao encaminhamento mensal dos 

RMBs e conciliação dos respectivos saldos contábeis no SIAFI; 

11. Corrigir as diferenças existentes no SIE e no SIAFI relativas aos lançamentos do material 

permanente Coleções e Materiais Bibliográficos, de modo que os registros em ambos os 

sistemas guardem conformidade com o que prescreve a Macrofunção SIAFI 021135, item 

3.8; 

12. Buscar junto ao CPD a implementação de funcionalidades complementares no SIE, para 

que, desse modo, os relatórios gerados pelo sistema possam atender as necessidades dos 

setores envolvidos no processo de registro e controle das movimentações patrimoniais da 

UFSM; 

13. Implementar na rotina administrativa a realização de inventários anuais; 

14. Promover campanhas de conscientização a respeito da importância da realização do 

inventário anual de bens; 

15. Assegurar que os inventários anuais sejam realizados por comissão inventariante. 

16. Instituir e capacitar as comissões setoriais para realizar os inventários anuais de bens, 

assegurando que seus membros não sejam responsáveis pelo patrimônio inventariado; 

17. Expedir, a cada inventário geral, manual de orientações específicas àquele exercício, 

contendo diretrizes sobre a execução das etapas, os agentes envolvidos, cronograma de 

atividades, modelos de relatórios; 

18. Providenciar o levantamento físico da carga patrimonial existente na unidade CESNORS e 

formalizar as respectivas transferências aos campi de Frederico Westphalen e Palmeira das 

Missões; 
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19. Que o Centro de Ciências Rurais providencie a destinação adequada aos bens que, 

porventura, ainda estejam em situação de ociosidade na Usina Escola de Laticínios; 

20. Enquanto não seja conferida destinação adequada ao patrimônio que remanesce no interior 

da Usina Escola de Laticínios, que sejam providenciadas medidas saneadoras de modo a 

evitar que os bens permaneçam expostos a intempéries; 

21. Definir metodologia e cronograma de execução e efetivar a incorporação de todo o acervo 

bibliográfico no registro patrimonial da Universidade; 

22. Que a DIPAT e Biblioteca Central busquem com as bibliotecas setoriais a viabilidade de 

conserto/instalação de dispositivo antifurto, nas quais não haja o equipamento ou esteja 

inoperante; 

23. Instituir, em base normativa, a exigência de documento que ateste a regularidade do(a) 

servidor(a) perante o setor de patrimônio (Certidão Negativa Patrimonial) nas tramitações 

de processos de exoneração, demissão, aposentadoria, afastamentos e licenças, dentre 

outros casos que a Gestão considere relevantes, nas condições a serem definidas na norma; 

24. Instituir as medidas necessárias para que a passagem de responsabilidade ocorra à vista da 

conferência física da carga patrimonial, anteriormente à substituição de dirigentes, bem 

como elaborar novo Termo de Responsabilidade quando da transferência de bens por troca 

de chefia; 

25. Que a DIPAT busque com as unidades responsáveis a localização ou instauração de 

medidas cabíveis no que se refere aos bens permanentes nº 186598, 227968, 248301, 

252730, 173818 e 176704 não encontrados durante a inspeção in loco realizada pela 

Auditoria Interna; 

26. Averiguar a situação apresentada pelo Departamento de Física quanto ao bem registrado 

sob nº 161287 e realizar os procedimentos necessários à regularização nos registros 

patrimoniais; 

27. Promover periodicamente campanhas de conscientização sobre os cuidados e zelo com o 

patrimônio público; 

28. Avaliar a viabilidade de tramitar eletronicamente os termos de responsabilidade inicial no 

Portal Patrimônio UFSM, considerando tanto a utilização de assinatura mediante nome de 

usuário e senha, quanto a obtida por meio de certificado digital, cabendo à gestão buscar 

informações técnicas sobre o assunto a fim de examinar o grau de segurança e custo 
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operacional envolvidos em ambas as formas, elegendo a que melhor atenda às 

necessidades da Instituição; 

29. Enquanto não implementada a tramitação eletrônica, orientar as unidades patrimoniais 

quanto à assinatura e guarda dos termos de responsabilidade; 

30. Instituir controles sobre a localização dos bens no âmbito das unidades patrimoniais, 

avaliando a possibilidade de incluir no Portal do Patrimônio funcionalidade para inserção 

de informações sobre o local do bem e servidor(a) usuário(a); 

31. Instituir controles para identificação do servidor usuário, com a adoção de instrumento 

que formalize a responsabilidade para os bens de uso individual; 

32. Orientar periodicamente os dirigentes das unidades sobre a necessidade de manter 

registros atualizados da localização dos bens e servidores usuários, bem como de solicitar à 

DIPAT documento fiscal de transporte quando da retirada de patrimônio das dependências 

da UFSM; 

33. Proceder ao desfazimento, bem como o monitoramento contínuo dos bens inservíveis 

existentes nos espaços físicos da UFSM, efetuando a destinação adequada a esses materiais, 

conforme prescreve o Decreto nº 9373/2018; 

34. Fazer constar nos relatórios e/ou termos de baixa gerados pelo SIE, o critério de 

classificação que ensejou a baixa do bem, conforme preconiza o Art. 3º, Inc. I a IV, do 

Decreto nº 9373/2018; 

35. Que os servidores responsáveis pelos registros patrimoniais no SIE e Portal do Patrimônio 

procedam a correta classificação contábil dos materiais permanentes a serem baixados, 

preenchendo o campo destinado às observações de forma clara e coerente, evitando assim 

informações dúbias ou controversas, (figura 4, Relatório de Auditoria 2019.001); 

36. Que a DIPAT dê maior amplitude a funcionalidade classificados do Portal do Patrimônio, 

tornando-a mais conhecida pela comunidade acadêmica, e assim possibilitando uma 

melhor utilização dos bens ociosos da UFSM; 

37. Elaborar regimento interno à DIPAT e providenciar a atualização da Resolução 

16/96/UFSM, a fim de adequá-la aos conceitos, competências e procedimentos ora 

praticados; 

38. Providenciar com o departamento responsável a entrega do equipamento patrimoniado sob 

nº 274029 ou, se for o caso, buscar outra destinação adequada ao bem; 
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39. Orientar continuamente os gestores das unidades sobre a necessidade de avaliar as 

características dos materiais e equipamentos antecipadamente à requisição de compra, 

sobretudo examinar as dimensões do bem, verificando se há acesso suficiente e espaço 

físico para instalação. 

 
RELATÓRIO DE AUDITORIA: 2019.003 

Data: abril a agosto/2019. 

Setor Responsável: HUSM  

Item: 13 do PAINT 2019 – Jornada de Trabalho 

Recomendações: 

1. Cumprimento da Portaria n° 66.241/2013 que regula a flexibilização da Jornada de 

trabalho do HUSM, por parte dos servidores da UFSM que exercem atividades no 

Hemocentro, seguindo a escala de trabalho acordada com a Chefia Imediata; 

2. Que o controle da frequência impresso (folha ponto) dos servidores a serviço no 

Hemocentro seja substituído por meio eletrônico; 

3. Que o servidor Matrícula n° 379023 não exerça atividades de motorista, visto esta não 

fazer parte das suas atribuições; 

4. Que a instituição reanalise a flexibilização da jornada dos servidores que estão a serviço no 

Hemocentro; 

5. Que seja providenciada a formalização do Termo de Convênio entre a UFSM, a Secretaria 

da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul e a PMSM, bem como que sejam regularizados, 

junto aos Órgãos Estaduais, os valores devidos a título de ressarcimento. 

 

ORIENTAÇÃO CONSULTIVA: 2019.006 

Data: setembro a outubro/2019. 

Setor Responsável: Unidade de Educação Infantil Ipê Amarelo - UEIIA 

Item: Extra PAINT – Execução do Contrato 054/2018 

Recomendações: 

1. Que seja redimensionada a quantidade de professores, na realização de novo contrato para 

contratação de professores terceirizados, de modo a atender as necessidades da UEIIA; 
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2. Que durante os turnos das turmas, manhã e tarde, haja a presença e acompanhamento de 

um professor EBTT por um determinado período, conforme a própria recomendação da 

PROJUR, em reunião realizada com a Direção da UEIIA, na qual a AUDIN participou. 

3. Que se busque, em conjunto com a Direção, Reitoria, MEC e o próprio MPF, soluções para 

a falta de professores EBTT. 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA: 2019.002 

Data: abril/2019 

Setor Responsável: PROGRAD 

Item: 19 do PAINT 2019 - Evasão e retenção discente 

Recomendações: Em construção 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA: 2019.004 

Data: junho/2019 

Setor Responsável: AGITTEC 

Item: 18 do PAINT 2019 - Transferência de Tecnologia/Incubação de Empresas 

Recomendações: Em construção 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA: 2019.005 

Data: julho/2019 

Setor Responsável: PROINFRA 

Item: 14 do PAINT 2019 – Gestão da Frota 

Recomendações: Em construção 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA: 2019.007 

Data: novembro/2019 

Setor Responsável: FATEC 

Item: Extra PAINT – Projeto de Pesquisa/denúncia 

Recomendações: Em construção 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA: 2019.008 

Data: dezembro/2019 
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Setor Responsável: Centro de Processamento de Dados (CPD) 

Item: 17 do PAINT 2019 – Contratações de TI 

Recomendações: Em construção 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA: 2019.009 

Data: dezembro/2019 

Setor Responsável: Unidades de Ensino 

Item: 15 do PAINT 2019 – Governança e Transparência 

Recomendações: Em construção 

 

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

2019 

 

3.3.1 Ações de gestão e administração da auditoria interna 

 

No decorrer de 2019, várias ações que envolvem gestão e administração da auditoria 

interna previstas no PAINT 2019 foram realizadas, conforme se pode observar no quadro 4. 

 

Quadro 4 - Ações de gestão e administração 
Descrição da ação Situação 

Parecer sobre a prestação de contas do exercício 2018 Realizada 

Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna 2018 Realizada 

Plano Anual de Auditoria Interna 2020 Realizada 

Assessoramento à gestão Realizada 

Monitoramento das recomendações Realizada 

Capacitação dos servidores da AUDIN Realizada 

Estruturação da AUDIN Realizada em parte 

Supervisão dos trabalhos de auditoria Realizada 

Ações de comunicação e integração da AUDIN Realizada 

Rotinas Administrativas Realizada 

Auditoria Baseada em Risco (ABR) Realizada 

Fonte: PAINT (2019). 
 
 

A seguir, apresenta-se breve relato individual de cada atividade. 
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3.3.1.1 Parecer sobre a prestação de contas do exercício 2018 

 

A Unidade de Auditoria Interna da Universidade Federal de Santa Maria, em razão do 

disposto no § 6º, do artigo 15, do Decreto nº 3.591, de 6 de setembro de 2000, alterado pelo 

Decreto nº 4.304, de 16 de julho de 2002, apresentou opinião sobre o Relatório de Gestão 

referente ao exercício de 2018, o qual foi apresentado aos órgãos de controle interno e 

externo. 

Assim, esta unidade de auditoria manifestou-se da seguinte forma: 

 

Na opinião desta Unidade, o processo de elaboração do Relatório de Gestão 2018 da 
Universidade Federal de Santa Maria, que será apresentado aos órgãos de controle 
interno e externo a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da 
Constituição Federal, foi elaborado de acordo com as disposições da Instrução nos 
termos da Instrução Normativa TCU n° 63/2010, das Decisões Normativas TCU n° 
170/2018 e n° 172/2018, das Portarias TCU n° 065/2018 e n° 369/2018, estando em 
condições de ser submetido à apreciação dos Conselhos Superiores da Universidade, 
entretanto, a Instituição deve procurar o aprimoramento dos controles e das 
situações elencadas no item “2” e “3 (b)” desse relatório, dentre as quais, o 
fortalecimento e aprimoramento dos controles dos bens patrimoniais, da gestão da 
frota de veículos e a reestruturação dos Órgãos de Controle. 

 

3.3.1.2 Relatório Anual de Atividades de Auditoria interna – RAINT 2018 

 

Em atendimento aos dispositivos legais da Instrução Normativa SFC nº 9, de 09 de 

outubro de 2018, foi elaborado, entre os meses de janeiro e março de 2019, o Relatório Anual 

de Atividades da Auditoria Interna – RAINT 2018, que contém todas as ações da Unidade de 

Auditoria Interna referentes ao ano de 2018. 

O RAINT 2018 foi encaminhado para conhecimento do Conselho Universitário desta 

Instituição em 26 de março de 2019, através do Ofício 04/2019 – AUDIN/UFSM, destinado 

ao Magnífico Reitor, presidente do Conselho.Tal procedimento deve-se ao atendimento do 

art. 18 da supracitada IN, o qual dispõe que "a UAIG deve comunicar o RAINT ao conselho 

de administração ou órgão equivalente ou, na ausência deste, ao dirigente máximo do órgão 

ou da entidade".  

Em 26 de março de 2019, o RAINT/2018 foi encaminhado à CGU, através do Ofício 

nº 05/2019 – AUDIN/UFSM. 
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3.3.1.3 Plano Anual das Atividades da Auditoria Interna – PAINT 2020 

 

O Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2020 foi construído durante os meses de 

setembro e outubro, em atendimento aos dispositivos legais da Instrução Normativa SFC nº 9, 

de 09 de outubro de 2018, e contempla o planejamento das ações da Unidade de Auditoria 

Interna para o ano de 2020. 

A versão preliminar do PAINT 2020 foi finalizada e encaminhada à CGU em 31 de 

outubro de 2019, através do Ofício nº 18/2019 – AUDIN/UFSM, destinado ao 

Superintendente da Controladoria Geral da União no RS; em 22/11/2019, a CGU enviou o 

Ofício nº 24447/2019/RIO GRANDE DO SUL/CGU a esta unidade de auditoria, aprovando o 

PAINT 2020; em 25/11/2019, através do Ofício nº 20/2019, o referido PAINT foi 

encaminhado ao Gabinete do Reitor para aprovação junto ao Conselho Universitário, 

originando o processo nº 23081.061706/2019-17; em 13/12/2019, foi aprovado na seção 825ª 

do Conselho Universitário; em 17/12/2019, o PAINT 2020 foi encaminhado para a 

Controladoria Geral da União no RS, assim como publicado na página da AUDIN. 

 

3.3.1.4 Assessoramento à gestão 

 

A atividade 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 2019, 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; acompanhamento de procedimentos referentes à Lei nº 12.527/2011; 

acompanhamento nos procedimentos e estudos para implantação do Programa de Integridade; 

acompanhamento das tratativas e encaminhamento do processo de inovação da gestão, 

acompanhamento e assessoramento ao Comitê de Gestão de Riscos na UFSM; além de outras 

ações de assessoria. 
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3.3.1.5 Monitoramento das recomendações 

 

Atividade importante de auditoria, a qual tem por objetivo monitorar as 

recomendações emitidas em trabalhos anteriores da AUDIN, CGU e TCU, verificando as 

providências adotadas pelas áreas auditadas. É um trabalho realizado durante todo o ano com 

vistas a fazer com que as unidades auditadas cumpram as recomendações decorrentes das 

auditorias.  

O ano de 2019 foi marcado por sensíveis avanços tecnológicos. O sistema Monitor da 

CGU foi substituído pelo sistema e-Aud. Assim, próximo ao final do ano de 2019, todas as 

recomendações da CGU migraram para o sistema e-Aud, o qual se encontra em plena 

atividade. Uma das facilidades do sistema é que os alertas de recomendações às unidades 

auditadas são tramitados e realizados através de minutas.  

O TCU também apresentou um novo sistema, o Conecta-TCU, sendo que esta 

unidade, no ano de 2019, aderiu ao sistema e através do mesmo acompanha todas as 

recomendações e solicitações do TCU tramitadas à UFSM.  

O monitoramento e acompanhamento das recomendações decorrentes das auditorias 

realizadas pela AUDIN continuam sendo realizados através de uma planilha Excel. Todavia, 

pretende-se, em 2020, migrar todas as recomendações para o sistema e-Aud.  

No quadro 5, apresenta-se a situação das recomendações emitidas pela AUDIN no ano 

de 2019. 

 

Quadro 5 - Quantitativo de recomendações emitidas e situação em 2019 

Relatório Data Órgão/Setor 
Implementa

das 

Em 
Monitorament

o 

Baixadas/
Cancelad

as 
Total 

2018.005 
13/03/19 POLITÉCNICO - 1 2 3 

13/03/19 CTISM - - 1 1 

2018.006 
22/05/19 DEMAPA 5 2 - 7 

22/05/19 DCF 7 1 - 8 

2018.007 26/04/19 

CPAC - 2 - 2 

PROGEP - 3 - 3 

Departamento de 
Pediatria 

- 1 
- 

1 

2019.001 13/12/19 
PRA-PROGEP-
BIBLIOTECA-

CCR 
- 39 

- 
39 



25 

 

 

2019.003 20/08/19 HUSM 2 3 - 5 

Recomendações 14 52 3 69 

Fonte: AUDIN (2019). 

 

 Assim, constata-se que foram emitidas 69 (sessenta e nove) recomendações aos 

diversos setores elencados. Do total de recomendações, 14 (quatorze) foram implementadas, 

52 (cinquenta e duas) estão em monitoramento e 03 (três) foram baixadas/canceladas. Tais 

recomendações são decorrentes dos relatórios finalizados em 2019. 

   

3.3.1.6 Capacitação dos servidores da AUDIN 

 

No decorrer do ano de 2019, houve a participação dos integrantes da AUDIN em 

cursos e eventos de capacitação e reciclagem, conforme descrição no quadro 6: 

 

Quadro 6 - Cursos e capacitações em 2019 
IVAN HENRIQUE VEY (175 horas) 

Curso Mês Instituição CH 
1º Seminário de Governança, Integridade, Gestão de 
Riscos e Controle Interno – 2019. 

Abril UFSM 07 

50º FONAITec Maio FONAI-MEC 30 
Oficina de Gestão de Riscos Maio UFSM 04 
II Congresso Brasileiro de Auditoria e Controle Interno Agosto UNAMEC 24 
Contabilização de Benefícios Agosto Enap 10 
VIII FORAI/RS 2019 Outubro CGU 08 
Semana do Servidor Público Outubro UFSM 02 
Capacitação para Permanência no Banco de Avaliadores 
do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

Novembro INPE/MEC 90 

GISLAINE BORGES (39 horas) 
Curso Mês Instituição CH 

1º Seminário de Governança, Integridade, Gestão de 
Riscos e Controle Interno – 2019. 

Abril UFSM 07 

VIII FORAI/RS 2019 Outubro CGU 08 
51º FONAITec Novembro FONAI-MEC 24 
LITIELI TADIELLO BEDINOTO FARIAS (92 horas) 

Curso Mês Instituição CH 
1º Seminário de Governança, Integridade, Gestão de 
Riscos e Controle Interno – 2019. 

Abril UFSM 07 

Auditoria Baseada em Risco – Etapa I: segurança em 
auditoria. 

Maio Instituto Serzedello Côrrea 25 

Auditoria Baseada em Risco – Etapa II: risco em 
auditoria.  

Julho Instituto Serzedello Côrrea 25 

Contabilização de Benefícios Setembro Enap 10 
Fundamentos de Integridade Pública: prevenindo a 
corrupção.  

Novembro Instituto Serzedello Côrrea 25 

PAULO CESAR BARBOSA ALVES (2,5 horas) 
Curso Mês Instituição CH 



26 

 

 

Palestra Prestação de Contas 2018: Normas e 
Orientações para Elaboração do Relatório de Gestão.       

Fevereiro Escola Superior do TCU 2,5 

CAMILA DA SILVA XAVIER (113 horas) 
Curso Mês Instituição CH 

Controles Institucional e Social dos gastos públicos Março Enap 30 

Conhecendo o novo acordo ortográfico Abril 
Instituto Legislativo 

Brasileiro 
20 

50º FONAITec Maio FONAI-MEC 30 
Defesa do usuário e Simplificação Junho Enap 20 
VIII FORAI/RS 2019 Outubro CGU 08 
Fundamentos da Integridade Pública: Prevenindo a 
Corrupção 

Novembro Instituto Serzedello Côrrea 25 

Fonte: Informações dos servidores (2019). 
 

Como se pode observar, a equipe da AUDIN UFSM participou de diversos cursos e 

capacitações no decorrer de 2019, totalizando 421,5 horas. Deve-se ressaltar que, devido ao 

contingenciamento de recursos, os servidores procuraram capacitar-se através de cursos à 

distância ou oferecidos na própria Instituição.  

Ademais, o processo de capacitação também ocorre no dia a dia na Instituição, por 

meio da troca de informações e reuniões do grupo para discutir temas e assuntos de 

importância para a AUDIN. 

 

3.3.1.7 Estruturação da AUDIN 

 

Esta atividade foi realizada em parte no ano de 2019, tendo em vista que o processo 

que tratava da reestruturação da AUDIN foi encaminhado pela PROPLAN para arquivamento 

em 13/08/2019, pois, com a publicação do Decreto nº 9.725/2019, que extingue cargos em 

comissão e funções de confiança e limita a ocupação, a concessão ou a utilização de 

gratificações, a estrutura da UFSM está sendo revista e rediscutida para adequação ao novo 

dispositivo legal.  

Nesse sentido, o corte de cerca de 350 funções gratificadas entre os níveis 4 e 7 

ocasionou a alteração do escopo do programa de modernização administrativa, que antes era 

direcionado para as unidades ligadas à Reitoria e agora abrangerá toda a UFSM, pois os 

setores ligados à atividade-fim da Instituição foram os mais impactados pelo aludido decreto. 

Porém, no ano de 2019, teve um fato positivo, ocorreu a transferência de local dos 

órgãos de controle da UFSM. Atualmente, AUDIN, COPSIA e Ouvidoria estão situadas em 

um mesmo local, no prédio da Reitoria, sala 109. Neste local, cada órgão tem espaços 
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individuais, funcionando de forma independente, porém próximos, facilitando trabalhos e 

troca de informações entre os órgãos.  

 

3.3.1.8 Supervisão dos trabalhos de auditoria 

 

Atividade de supervisionar procedimentos realizados pela equipe de auditoria, tais 

como revisão de programas de auditoria, relatórios, notas, papéis de trabalho, dentre outros. 

Este é um trabalho diário realizado pelo auditor chefe com a equipe da AUDIN através de 

reuniões de forma individual ou coletiva.  

A chefia tem adotado a sistemática de discussão conjunta com a equipe do 

planejamento dos trabalhos de auditoria. Posteriormente, é realizada a discussão do relatório 

preliminar, procurando agregar a contribuição de todos nos trabalhos.  

 

3.3.1.9 Ações de comunicação e integração da AUDIN 

 

O objetivo destas ações é promover a integração e comunicação da AUDIN com todos 

os setores da UFSM. Busca-se, desta forma, contribuir com informações para realização dos 

trabalhos e tomada de decisões, por meio de reuniões com setores da Instituição, atendimentos 

presenciais, por telefone e e-mail, manutenção da página da AUDIN na internet, dentre 

outros.  

Durante o ano de 2019, procurou-se divulgar através das redes sociais programas de 

prevenção à fraude e corrupção, em conjunto com a gestão da UFSM. A AUDIN tem levado 

ao conhecimento da comunidade acadêmica a função do setor dentro da Instituição, 

esclarecendo seus objetivos, atividades e estrutura de funcionamento. Isso é realizado através 

de palestras, participação nas reuniões dos conselhos das unidades acadêmicas e visita às 

subunidades e campi da instituição.  

Destaca-se, ainda, a realização, em conjunto com a PROPLAN e PROGEP, do 1º 

Seminário de Governança, Integridade, Gestão de Riscos e Controle Interno e da Oficina de 

Gestão de Riscos.  
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Figura 1 - I Seminário de Governança, Integridade, Gestão de Riscos e Controle Interno 

 
Fonte: AUDIN (2019). 

 

Os detalhes do evento bem como a programação podem ser visualizados no link 

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/eventos/1seminariogovernanca/. 

A AUDIN também participou e apoiou o Núcleo de Educação e Desenvolvimento da 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas/UFSM na edição do Curso de Gestão de Riscos e 

Controles Internos. O curso foi oferecido na forma semipresencial e teve duas turmas durante 

o ano de 2019. 

Como forma de melhorar a comunicação dos trabalhos de auditoria, esta unidade tem 

realizado reuniões com todos os envolvidos no processo de auditoria. Neste momento, é 

apresentado o relatório preliminar de auditoria à unidade auditada. Esta novidade ter por 

finalidade buscar soluções conjuntas referentes às recomendações dos relatórios. Esta 

sistemática tem recebido um feedback muito positivo das partes envolvidas. 

Assim, a AUDIN tem procurado realizar um trabalho de prevenção e esclarecimentos 

dentro da Instituição, como forma de contribuir para a conscientização da comunidade e 

auxiliar na mitigação de riscos. 

 

3.3.1.10 Rotinas administrativas 

 

Realizar procedimentos administrativos de suporte aos trabalhos de auditoria, tais 

como emissão, recebimento e análise de documentos; solicitação de materiais de expediente; 

abertura de chamados para solução de problemas de infraestrutura e TI; solicitação de diárias 

e passagens no SCDP, prestação de contas, redação de memorandos e ofícios; entre outros.  

Ressalta-se que o setor não possui um secretário administrativo para os trabalhos e 

rotinas administrativas. Desta forma, o trabalho é realizado por uma servidora do quadro 

técnico de auditoria. 
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3.3.1.11 Auditoria baseada em riscos 

 

Gerenciar, controlar e otimizar os recursos públicos deve ser uma constante nas 

entidades públicas. Fraudes, corrupção e riscos precisam ser gerenciados e mitigados, nesse 

sentido, a auditoria não pode se limitar a controles simplesmente, mas que mantenha o 

diferencial de agregar ao conhecimento do histórico organizacional um eficiente 

gerenciamento de riscos, que atenda todo o universo dos processos das áreas que envolvem a 

instituição.  

Assim sendo, surgiu a Auditoria Baseada em Riscos (ABR), a qual é uma evolução em 

relação às auditorias tradicionais, pois identifica, mede e prioriza os riscos para possibilitar a 

focalização nas áreas auditáveis.  

Esta atividade teve planejamento inicial de realização de julho a setembro com 

destinação de 190 horas-homem no ano de 2019, entretanto, foi desenvolvida durante todo o 

ano de 2019, visando monitorar e acompanhar 100% das diligências encaminhadas pela CGU, 

de forma que suas recomendações fossem atendidas.  

Tal atividade é desenvolvida por esta unidade de auditoria através do 

acompanhamento das recomendações no Sistema Monitor da CGU (e-Aud), com alerta 

através de memorando às unidades da UFSM, revisão das manifestações destas unidades no 

referido sistema e encaminhamento final àquela Controladoria. 

Por outro lado, a abordagem da ABR foi utilizada na elaboração dos trabalhos de 

auditoria previstos para o PAINT 2020. A avaliação de riscos considerou dados provenientes 

de gestores estratégicos e táticos, obtidos através da aplicação de uma pesquisa (questionário) 

baseada na Estrutura Integrada COSO 2013. As alternativas basearam-se nos cinco fatores de 

riscos previstos na Estrutura Integrada COSO 2013: ambiente de controle, avaliação de riscos, 

atividades de controle, informação e comunicação e atividades de monitoramento. 

Posteriormente, foi realizada uma avaliação pela equipe de auditoria, fundamentada pelas 

variáveis básicas: materialidade, criticidade e relevância; e reuniões com gestores e suas 

equipes para análise dos principais processos, identificação e avaliação dos riscos.  

No processo de planejamento das ações de auditoria, levaram-se em conta os desafios 

e objetivos estratégicos do Plano de Desenvolvimento Institucional 2016-2026, a estrutura da 

UFSM, o montante de recursos orçamentários executados no último exercício, os resultados 
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dos últimos trabalhos de auditoria da CGU e da própria AUDIN. O resultado final foi a matriz 

de trabalhos a serem realizados no ano de 2020. 

 

3.4 Trabalhos de auditoria interna sem previsão no PAINT 2019 

 

 É comum, durante o ano, ocorrer situações que geram trabalhos, sejam eles pareceres 

ou relatórios sem previsão no PAINT. Assim, durante o exercício de 2019, foram realizados 

02 (dois) trabalhos, um na forma de avaliação consultiva e outro de auditoria, conforme 

descrição a seguir: 

 

Avaliação Consultiva Nº 001/2019 

Interessado: Unidade de Educação Infantil Ipê Amarelo - UEIIA 

E-mail de solicitação da UEIIA 

Assunto: Solicita consultoria desta unidade de auditoria com a finalidade de avaliar o 

cumprimento e execução do contrato 054/2018, no que se refere à jornada de trabalho face ao 

contrato em relação às exigências e descrições dos terceirizados. 

 

2019.007 EXTRA PAINT – Auditagem do Projeto de Pesquisa nº 040984 – Título: 

CRUZAMENTO EM BOVINOS DE CORTE DAS RAÇAS CHAROLÊS E NELORE – 

apoiado pela FATEC. A referida auditoria foi iniciada em novembro e encontra-se em 

andamento. 

 

4 TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA PREVISTOS NO PAINT 2019 E NÃO 

REALIZADOS 

 

Constava no Planejamento de Auditoria Interna de 2019, como trabalho de auditoria, o 

seguinte item: 

Item 16 – CT-INFRA. 

Este é o único trabalho que não foi efetivamente realizado dos trabalhos previstos no 

PAINT 2019, porém foi realocado no PAINT 2020.  
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5 FATORES QUE IMPACTARAM A UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

 

A Auditoria Interna contava, no ano de 2019, com uma equipe formada por um Chefe 

de Auditoria Interna e quatro servidores na Equipe Técnica, 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. 

Mesmo que a AUDIN tenha recebido uma nova auditora, conforme mencionado no 

item 2.1 deste relatório, o setor teve o afastamento em 02 (dois) períodos de um servidor para 

fins de doutoramento junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da 

Unisinos. Esta situação não estava prevista no PAINT 2019, pois sua aprovação, no referido 

programa, aconteceu ao final de 2018. Assim, o servidor solicitou a redução da jornada de 

trabalho em 20 horas semanais para 04 meses, no primeiro semestre de 2019, e afastamento 

total em 04 meses no segundo semestre.  

Além disso, devem-se levar em conta dois trabalhos importantes realizados pela 

equipe de auditoria, a saber: Gestão do Patrimônio e Gestão da Frota. Esses trabalhos, devido 

à relevância e extensão, exigiram mais tempo do que o estimado para sua realização. A 

auditoria de gestão da frota, por exemplo, envolveu uma avaliação detalhada dos controles 

internos relativos à administração dos serviços de transporte oficial da UFSM. O resultado da 

atividade implicou na emissão de 24 recomendações e foi concluído em 10/02/2020.  

Assim, podem-se observar, no quadro 03, que existem 06 (seis) trabalhos de auditoria 

em andamento com previsão de término nos meses iniciais de 2020. 

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

contingenciamento de recurso pelo Ministério da Educação para a UFSM e demais IFES, 

atingindo diretamente as propostas de capacitação e melhorias desta unidade de auditoria. Por 

outro lado, o Decreto nº 9.725/2019 do Governo Federal, teve impacto na UFSM e, por 

conseguinte, na AUDIN. Assim, a reforma administrativa prevista pela gestão da UFSM teve 

que ser adiada e está sendo revista, impactando também o projeto de reestruturação da 

AUDIN. Nesse sentido, a gestão da UFSM está revendo e rediscutindo como se adequar ao 

novo dispositivo legal.  
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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 2019.  

 

6 BENEFÍCIOS DECORRENTES DA ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA 

INTERNA 

  
Em atendimento ao disposto na IN nº 04, de 11 de junho de 2018, que aprovou a 

Sistemática de Quantificação e Registro dos Resultados de Benefícios da Atividade de 

Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, a AUDIN iniciou, em 

dezembro de 2018, a contabilização dos benefícios financeiros e não financeiros decorrentes 

de sua atividade. 

Deste modo, apresenta-se, a seguir, o quadro demonstrativo dos benefícios não 

financeiros decorrentes da atuação da Unidade de Auditoria Interna ao longo do exercício de 

2019. 

 

Quadro 7 - Benefícios da atuação da auditoria 
Classe - 2º Nível 

(Dimensão) 
Classe - 3º Nível 
(Repercussão) 

Descrição do 
benefício 

Texto Recomendação Providência do gestor 

2.2 Pessoas, 
Infraestrutura e/ou 
Processos Internos 

2.C. Repercussão 
Tático/Operacional 

Abertura de processo 
administrativo 
disciplinar para 

apuração de 
responsabilidade. 

Tendo sido identificadas 
que as orientações 

normativas e resolução da 
UFSM e FATEC não 
foram atendidas pelos 

servidores públicos desta 
instituição, enquanto 

coordenadores e 
supervisores de 

convênios/projetos 
mantidos com a FATEC, 
no interesse do Núcleo de 
Tecnologia Educacional – 

NTE, encaminha-se o 
presente relatório à 

COPSIA para as 
providências pertinentes. 

Instauração de processo 
administrativo 

disciplinar (PAD) por 
meio da Portaria Nº 

89.879, de 13 de julho 
de 2018. 

2.2. Pessoas, 
Infraestrutura e/ou 
Processos internos 

2.C. Repercussão 
Tático/Operacional 

Instituição de 
instrumentos de 

controle, gestão e 
fiscalização no 
pagamento de 

contratos de serviços 
com dedicação de mão 

de obra. 

Definir instrumentos de 
controle, gestão e 

fiscalização dos contratos 
que permitam efetuar o 
pagamento dos serviços 
efetivamente prestados, 

realizando-se os descontos 
pelo não cumprimento das 

cláusulas contratuais. 

Estruturação do Núcleo 
de Fiscalização de 

Contratos com alocação 
de 3 servidores, novos 

equipamentos e 
capacitação na área de 
gestão e fiscalização de 
contratos; reformulação 
dos contratos com base 
na IN 05/2017-MPDG e 
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alterações posteriores, 
com vigência a partir de 
março/2019; criação de 
uma rede de fiscalização 
adotando a fiscalização 
setorial como fonte de 

informação para os 
relatórios de avaliação e 

autorizações de 
pagamento; elaboração 

de instrumentos de 
avaliação (formulários 

de avaliação e de 
ocorrências) e manuais 

de orientação 
disponibilizados aos 

fiscais e publicação de 
todas essas informações 
na página do Núcleo de 

Fiscalização de 
Contratos. 

2.2. Pessoas, 
Infraestrutura e/ou 
Processos internos 

2.C. Repercussão 
Tático/Operacional 

Normatização dos 
procedimentos de 

gestão e fiscalização de 
contratos no âmbito da 

UFSM. 

Normatizar os 
procedimentos de gestão e 
fiscalização de contratos 

no âmbito desta 
Instituição, divulgando 
esta normatização para 

todos os gestores e fiscais 
de contratos. 

O DEMAPA e a CSG 
emitiram manuais de 
orientações para os 

servidores, que 
permitem o acesso às 

informações e conceitos 
necessários para a boa 

gestão e 
acompanhamento dos 
contratos da UFSM. 
Disponíveis no link 

https://www.ufsm.br/org
aos-

executivos/demapa/orien
tacoes/.   

2.2. Pessoas, 
Infraestrutura e/ou 
Processos internos 

2.C. Repercussão 
Tático/Operacional 

Normatização dos 
procedimentos de 

gestão e fiscalização de 
contratos no âmbito da 

UFSM. 

Normatizar os 
procedimentos de gestão e 
fiscalização de contratos 

no âmbito desta 
Instituição, divulgando 
esta normatização para 

todos os gestores e fiscais 
de contratos. 

O DEMAPA e a CSG 
emitiram manuais de 
orientações para os 

servidores, que 
permitem o acesso às 

informações e conceitos 
necessários para a boa 

gestão e 
acompanhamento dos 
contratos da UFSM. 
Disponíveis no link 

https://www.ufsm.br/org
aos-

executivos/demapa/orien
tacoes/.   

2.1. Missão, Visão 
e/ou Resultado 

2.B. Repercussão 
Estratégica 

Regularização de 
deficiências apontadas 
pela avaliação in loco 
do MEC no Curso de 

Artes Visuais. 

Regularizar as 
deficiências apontadas 

pelo MEC, encaminhando 
a Audin as providências 

tomadas. 

O curso de Artes Visuais 
implementou novo PPC, 
em 2019/01, atendendo 
às diretrizes curriculares 
nacionais. Ainda, o novo 

PPC contempla a 
temática de história e 
cultura afro, de forma 

transversal ao longo do 
curso e especificamente 

nas disciplinas 
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obrigatórias de História 
da Arte no Brasil e 

Teoria da Arte e Cultura; 
a Disciplina de Libras; e 
a Educação ambiental, 
abrangida na disciplina 
obrigatória de História 

da Arte Contemporânea. 

2.2. Pessoas, 
Infraestrutura e/ou 
Processos internos 

2.C. Repercussão 
Tático/Operacional 

Instituição de ajustes 
no sistema de controle 
eletrônico da jornada 

de trabalho, não 
permitindo que se 

exceda o limite 
máximo de seis horas 

sem intervalo. 

Cumprir o horário 
intrajornada de acordo 
com a legislação em 

vigor. 

Foram realizados ajustes 
no Sistema Eletrônico da 

Jornada de Trabalho, 
desde 01/12/2018, de 

forma a não mais 
contabilizar a jornada de 

trabalho que exceda o 
limite máximo de seis 
horas sem intervalo. 

2.2. Pessoas, 
Infraestrutura e/ou 
Processos internos 

2.C. Repercussão 
Tático/Operacional 

Ajustes no sistema de 
ponto eletrônico, 

evitando a 
contabilização de horas 
a partir da décima hora 

diária. 

Adotar medidas de forma 
a evitar realização de 

horas extraordinárias, no 
tocante, às que 

ultrapassem o limite 
máximo permitido em lei, 

10 horas diárias. 

Foram realizados ajustes 
no Sistema Eletrônico da 

Jornada de Trabalho, 
desde 01/12/2018, de 

forma a não mais 
contabilizar as horas 

trabalhadas a partir da 
décima hora diária. 

2.2. Pessoas, 
Infraestrutura e/ou 
Processos internos 

2.C. Repercussão 
Tático/Operacional 

Aperfeiçoamento do 
sistema de controle da 

jornada de trabalho 
evitando 

compensações não 
previstas na legislação. 

Evitar que as 
compensações superem o 

limite máximo que 
contemplam à jornada de 

trabalho diária. 

Com os ajustes 
realizados no ponto 

eletrônico, o sistema não 
contabiliza as horas 

trabalhadas a partir da 
décima hora diária. 

2.2. Pessoas, 
Infraestrutura e/ou 
Processos internos 

2.C. Repercussão 
Tático/Operacional 

Controles mais 
eficientes no 
pagamento de 

gratificações por 
encargo de curso e 

concurso, previstas no 
art. 76-A da Lei 

8112/1990. 

Padronizar mediante 
manuais, orientações 

internas, regulamentos 
internos e publicar 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. 

A PROGEP apresentou 
Memorando Circular nº 
03/2019 – PROGEP e 

formulário de 
Autorização para 
Atividades com 
Pagamento de 

Gratificações por 
encargo de Curso e 
Concurso. Informou 

também tê-los 
encaminhado às chefias 

das 
unidades/subunidades da 

UFSM. Consta no 
mencionado 

Memorando, dentre 
outras informações, o 

link da aba serviços do 
site da PROGEP 

(https://www.ufsm.br/pr
o-

reitorias/progep/servicos
/gratificacao-por-

encargo-de-curso-ou-
concurso/), onde é 
possível visualizar 

orientações de forma 
mais pormenorizadas. 

2.2. Pessoas, 2.C. Repercussão Controles mais Recomendar à adoção do Conforme manifestação 
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Infraestrutura e/ou 
Processos internos 

Tático/Operacional eficientes no 
pagamento de 

gratificações por 
encargo de curso e 

concurso, previstas no 
art. 76-A da Lei 

8112/1990. 

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. 

da PROGEP, em atenção 
ao Decreto nº 6.114, de 
15 de maio de 2007, é 

exigido, além do 
formulário de 

Autorização para 
Atividades com 
Pagamento de 

Gratificações por 
Encargo de Curso e 
Concurso, a planilha 
com a memória de 
cálculo da GECC. 

2.2. Pessoas, 
Infraestrutura e/ou 
Processos internos 

2.C. Repercussão 
Tático/Operacional 

Fortalecimento do 
setor responsável pela 
gestão e fiscalização 

dos termos de 
permissão. 

Fortalecer o Núcleo de 
Fiscalização de Contratos 

da UFSM. 

O Setor Administrativo 
da CSG, responsável 

pela gestão e 
fiscalização dos termos 
de permissão, recebeu o 
reforço de uma servidora 

com formação em 
Administração, que 
passou a dividir as 

tarefas e 
responsabilidades com a 
servidora que já estava 
lotada no setor. Além 

disso, foram 
implementados alguns 

procedimentos 
operacionais, tais como: 
controle dos pagamentos 

por meio de planilhas 
eletrônicas; manutenção 

de arquivo digital da 
documentação 

comprobatória dos 
recolhimentos; 

estabelecimento de um 
cronograma de 
realização das 

atividades; criação de 
um formulário de 

fiscalização. 

2.2. Pessoas, 
Infraestrutura e/ou 
Processos internos 

2.C. Repercussão 
Tático/Operacional 

Designação de 
gestor/fiscal substituto 

através de portaria. 

Incluir nas portarias ou 
documentos equivalentes 
a designação de gestores e 

fiscais substitutos nos 
contratos vigentes e 

futuros. 

O DEMAPA informou 
que a partir daquela data 
incluiria na solicitação 

de portaria encaminhada 
à PROGEP para a 

designação de gestores 
dos contratos/termos de 
permissões a indicação 
do servidor substituto 

nos impedimentos legais 
do gestor titular, e 

encaminhou modelo da 
solicitação. 

2.2. Pessoas, 
Infraestrutura e/ou 
Processos internos 

2.C. Repercussão 
Tático/Operacional 

Designação de gestor 
para os termos de 

permissão da Pulsar 
Incubadora da UFSM. 

Que a gestão e 
fiscalização dos termos de 

permissão da Pulsar 
Incubadora sejam 

atribuídas a servidores 
formalmente designados. 

Foi emitida a Portaria N. 
93.427, de 21 de março 

de 2019, para a 
designação do gestor de 

todos os termos de 
permissões da Pulsar 
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Incubadora, servidor 
Lucio Strazzabosco 

Dorneles. 

2.2. Pessoas, 
Infraestrutura e/ou 
Processos internos 

2.C. Repercussão 
Tático/Operacional 

Ajustes nos termos de 
permissão 05/2015, 
04/2016 e 06/2017, 
tornando-os mais 
claros e coerentes. 

Corrigir a redação dos 
Termos de Permissão 
analisados que ainda 

estejam vigentes, bem 
como se atentar para 

revisão de tais 
documentos em 

contratações futuras, 
tornando-os mais claros e 

coerentes. 

Em 30/12/2019, o 
Demapa encaminhou os 
ajustes apontados pela 

Audin através do 1º 
Adendo ao Termo de 

Permissão 05/2015, do 
1º Adendo ao Termo de 
Permissão 04/2016, e da 

Minuta do 2º Termo 
Aditivo do Termo de 
Permissão 06/2017. 

2.2. Pessoas, 
Infraestrutura e/ou 
Processos internos 

2.C. Repercussão 
Tático/Operacional 

Melhorias em termos 
de permissão com a 
inclusão de cláusula 

referente ao reajuste de 
preços. 

Acrescentar cláusula 
contratual referente ao 
reajuste de preços dos 
Termos de Permissão 

05/2015 (Banco do Brasil 
S/A) e nº 04/2016 (ATU), 

assim como observar a 
inclusão do mencionado 
dispositivo em contratos 

futuros. 

O DEMAPA 
encaminhou cópia do 

Terceiro Termo Aditivo 
ao Termo de Permissão 
04/2016 (2016), no qual 

consta a previsão de 
reajuste anual de preços, 
com base na variação do 

INPC. Também 
encaminhou cópia do 
Quinto Termo Aditivo 
ao Termo de Permissão 
05/2015 (BB), com a 

cláusula de reajuste com 
base no IGP-M/FGV, no 

entanto, até a data do 
memorando, não havia 

retornado assinado. 
Informou ainda que está 
cobrando o banco, que 
alega a demora do setor 
jurídico na análise do 

documento. 

2.2. Pessoas, 
Infraestrutura e/ou 
Processos internos 

2.C. Repercussão 
Tático/Operacional 

Maior transparência 
com a divulgação dos 
contratos na página do 

Demapa/UFSM. 

Adotar medidas com 
vistas a padronizar e 
manter atualizadas as 

informações na página 
eletrônica de transparência 

pública da UFSM, de 
modo que os elementos 

mínimos relacionados aos 
contratos celebrados pela 

Instituição estejam 
presentes, consoantes ao 
Guia de Transparência 
Ativa do Ministério da 

Transparência e 
Controladoria-Geral da 

União, e legislação 
vigente. 

Os contratos da UFSM 
foram disponibilizados 
no  menu "Contratos”, 

na página do Demapa na 
internet. 

2.2. Pessoas, 
Infraestrutura e/ou 
Processos internos 

2.C. Repercussão 
Tático/Operacional 

Adequação da 
instrução dos processos 

licitatórios com a 
justificativa para 
adoção do SRP. 

Que se instruam os 
processos com a 

justificativa que enseja a 
adoção do SRP, 
demonstrando o 

fundamento legal. 

O Demapa informou que 
os processos licitatórios 
encontram-se instruídos 
com a justificativa e o 
fundamento legal para 

adoção do SRP; e 
encaminhou um 
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exemplo concreto, na 
forma de cópia de 

documento encaminhado 
à PROJUR, no qual 
consta a justificativa 
para adoção de SRP. 

2.2. Pessoas, 
Infraestrutura e/ou 
Processos internos 

2.C. Repercussão 
Tático/Operacional 

Adequação da 
instrução dos processos 

licitatórios com a 
justificativa da 

dispensa da Intenção 
do Registro de Preços 

(IRP). 

Quando ocorrer dispensa 
da divulgação da IRP que 
se instrua o processo com 
as devidas justificativas. 

O gestor informou que 
os processos licitatórios 
encontram-se instruídos 

com a justificativa da 
dispensa da Intenção do 

Registro de Preços 
(IRP). Como 

comprovante, foi 
apresentado documento 
referente à licitação cujo 
objeto é manutenção de 

prédios da UFSM. 

2.2. Pessoas, 
Infraestrutura e/ou 
Processos internos 

2.C. Repercussão 
Tático/Operacional 

Maior controle nas 
atividades de bolsistas. 

Que o DCF incremente 
procedimentos para 

mitigar a ocorrência de 
falhas na autuação 

processual e, sobretudo, 
fortaleça o monitoramento 
das atividades de arquivo 

quando praticadas por 
bolsistas. 

Os trabalhos de 
arquivamento de 

processos pelos bolsistas 
são monitorados pelo 

Chefe da Seção de 
Arquivo do DCF e como 

boa prática, estão 
adotando a conferência 
diária por amostragem 
dos processos, entre 

outros controles, 
minimizando da melhor 

forma possível a 
ocorrência dessas falhas. 

2.2. Pessoas, 
Infraestrutura e/ou 
Processos internos 

2.C. Repercussão 
Tático/Operacional 

Melhoria nos controles 
internos diários. 

Que o DCF efetive a 
prática de conferência 

diária dos processos por 
amostragem. 

Os trabalhos de 
arquivamento de 

processos pelos bolsistas 
são monitorados pelo 

Chefe da Seção de 
Arquivo do DCF e como 

boa prática, estão 
adotando a conferência 
diária por amostragem 
dos processos, entre 

outros controles, 
minimizando da melhor 

forma possível a 
ocorrência dessas falhas. 

2.2. Pessoas, 
Infraestrutura e/ou 
Processos internos 

2.C. Repercussão 
Tático/Operacional 

Melhoria nos controles 
internos. 

Que o DCF monitore o 
efetivo cumprimento dos 
normativos internos, por 

parte das Unidades e 
Subunidades 

Administrativas da 
UFSM, quando estas o 

encaminharem 
documentação relativa à 
realização de empenho, 
liquidação e pagamento. 

O DCF realiza o 
monitoramento e 
acompanhamento 
regular do  efetivo 
cumprimento dos 

normativos internos, por 
parte das Unidades e 

Subunidades, quando é 
encaminhada a 

documentação relativa à 
realização de empenho, 
liquidação e pagamento. 
Ainda, constantemente, 
orienta usuários através 

de memorandos 
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circulares, informativos 
e todos os anos 

promove, com a PRA e 
o DEMAPA, 

treinamentos via Ciclo 
da Contratação pública, 

objetivando abordar 
temas específicos com 
orientações técnicas 

sobre o processamento 
da despesa pública nas 
suas diversas etapas. 

2.2. Pessoas, 
Infraestrutura e/ou 
Processos internos 

2.C. Repercussão 
Tático/Operacional 

Aprimoramento da 
informação contábil. 

Preencher o campo 
OBSERVAÇÃO, dos 

documentos emitidos pelo 
SIAFI, com os requisitos 
mínimos informacionais, 

de tal modo que seja 
possível identificar a 

natureza das transações 
registradas e a 

documentação pertinente 
que o compõe. 

O gestor providenciou as 
devidas correções e 

adequações para 
melhoria da informação 

contábil e uma maior 
transparência da 

informação. A Audin 
verificou, no SIAFI, que 
o campo “observação” 
está sendo utilizado. 

2.2. Pessoas, 
Infraestrutura e/ou 
Processos internos 

2.C. Repercussão 
Tático/Operacional 

Suspensão de desvio 
de função de servidor 

da UFSM. 

Que o servidor Matrícula 
n° 379023 não exerça 

atividades de motorista, 
visto esta não fazer parte 

das suas atribuições. 

O Servidor foi 
comunicado sobre a 
obrigatoriedade de 
cumprir somente as 

atividades inerentes às 
atribuições previstas em 

seu cargo.  Foi 
apresentada ata da 

reunião entre o servidor 
e a chefia da Unidade de 

Hemoterapia, em que 
esta apresentou as 
considerações e 

recomendações da 
Audin àquele servidor. 
O servidor deu ciência 
nas cópias das páginas 
do relatório que faziam 
referência ao seu caso. 

Fonte: AUDIN (2019). 

 

Como se pode observar, foram contabilizadas 22 recomendações de auditoria que 

foram implementadas pelas unidades auditadas. 

Destaca-se, ademais, que não foram computados benefícios financeiros no período, em 

função do valor mínimo de contabilização do benefício financeiro líquido. 
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7 OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

7.1 Ações relativas a demandas recebidas pela Ouvidoria 

 

A Audin solicitou à Ouvidoria da UFSM, através do Memorando nº 006/2020, 

informações a respeito das demandas recebidas pela Ouvidoria no ano de 2019. Nos quadros 

08, 09 e 10 são apresentados os tipos de manifestações, situação e assunto respectivamente.  

 

Quadro 8 - Total de manifestações por tipo 
Tipo de Manifestação Total 

Denúncia  470 
Sugestão 65 
Reclamação 473 
Elogio 42 
   Total 1.050 

Fonte: Ouvidoria (2019). 

 

Quadro 9 - Situação das manifestações 

Situação das manifestações Total 

Indeferidas 81 
Em andamento 189 
Concluída sem solução 19 
Concluída 752 
Aberta 9 

Total 1.050 
Fonte: Ouvidoria (2019). 

 

Quadro 10 - Total de manifestações por assunto 

Assunto  Total 
Servidor 58 
Relacionamento interpessoal 29 
Outros 269 
Mal atendimento 47 
Institucional 101 
Espaço físico 76 
Docente 148 
Discente 58 
Conservação dos Campus 31 
Condições de trabalho 40 
Condições de ensino 60 
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Coação 16 
Assédio moral 101 
Assédio sexual 16 
Total 1050 
Fonte: Ouvidoria (2019). 

 

 Neste sentido, a Ouvidoria recebeu um total de 1.050 (um mil e cinquenta) 

manifestações. Observa-se que, quanto ao tipo, destacam-se as denúncias e reclamações. 

Quanto à situação das manifestações, constata-se que 752 (setecentos e cinquenta e duas) 

foram dadas como concluídas. Os assuntos que mais geraram manifestações foram relativos a 

outros, docente, assédio moral, institucional e espaço físico, respectivamente. 

 

7.2 Processos disciplinares e sindicâncias instauradas pela Instituição 

 

A AUDIN solicitou através de memorando informações junto à Comissão Permanente 

de Sindicância e Inquérito Administrativo (COPSIA) referente a sindicâncias e processos 

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

PAD. Assim, a COPSIA enviou, através do Memorando nº 009/2020 – COPSIA/UFSM, a 

relação de sindicâncias e processos administrativos em trâmite no ano de 2019, bem como a 

situação de cada um. Tais informações podem ser observadas nos quadros 11 e 12. 

 
Quadro 11 - Relação de Sindicâncias em trâmite na COPSIA em 2019 

Processo Situação Encaminhamentos Ano da Instauração 
23081.042894/2016-23 Em andamento - 2018 
23081.022175/2018-58 Julgado Arquivamento 2018 
23081.030628/2018-10 Julgado Arquivamento 2019 
23081.038364/2018-42 Julgado TAC ou Abertura de PAD 2019 
23081.032006/2018-26 Em andamento - 2019 
23081.030990/2019-71 Em andamento - 2019 
23081.011458/2015-21 Em andamento - 2019 
23081.048338/2017-41 Em andamento - 2019 
23081.022827/2016-92 Em andamento - 2019 
23081.022180/2018-61 Em andamento - 2019 
23081.055125/2019-38 Em andamento - 2019 
23081.032436/2018-48 Em andamento - 2019 
23081.048339/2017-96 Em andamento - 2019 
23081.003551/2015-62 Em andamento - 2019 
23081.045177/2018-15 Em andamento - 2019 
23081.041372/2016-12 Em andamento - 2019 
23081.042894/2016-23 Em andamento - 2018 
23081.022175/2018-58 Julgado Arquivamento 2018 
23081.030628/2018-10 Julgado Arquivamento 2019 
23081.038364/2018-42 Julgado TAC ou Abertura de PAD 2019 
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23081.032006/2018-26 Em andamento - 2019 
23081.030990/2019-71 Em andamento - 2019 
23081.011458/2015-21 Em andamento - 2019 
23081.048338/2017-41 Em andamento - 2019 

Fonte: COPSIA (2019). 

 

Quadro 12 - Relação de Processos Administrativos Disciplinares (PADs) em trâmite na 
COPSIA em 2019 

Processo Situação Encaminhamentos Ano da Instauração 
23081.031016/2018-44 Julgado Desligamento 2018 
23081.030571/2017-78 Julgado Suspensão 2018 
23081.016162/2014-16 Julgado Prescrição 2016 
23081.022767/2017-99 Julgado Prescrição 2017 
23081.012416/2015-16 Em andamento - 2018 
23081.022766/2017-44 Julgado Arquivamento 2017 
23081.017221/2013-92 Em andamento - 2019 

23081.050671/2017-11 Julgado 
Designação de comissão 
para novas diligências 

2019 

23081.002961/2015-96 Encaminhado 
Aguarda Decisão de 
Recurso 

2016 

23081.022391/2016-31 Julgado 
Arquivamento e Abertura 
de novo PAD 

2018 

23081.013521/2017-26 Em andamento - 2018 
23081.045212/2017-15 Em andamento - 2018 
23081.055448/2018-41 Em andamento - 2019 
23081.032901/2017-60 Em andamento - 2019 
23081.061783/2018-88 Em andamento -  
23081.000069/2019-02 Em andamento - 2019 
23081.041365/2016-11 Julgado Arquivamento 2019 
23081.017764/2011-48 Em andamento - 2019 
23081.031016/2018-44 Julgado Desligamento 2018 

  Fonte: COPSIA (2019). 

 

 Assim, observa-se que, no ano de 2019, havia 24 (vinte e quatro) sindicâncias 

instauradas, destas, 06 (seis) foram julgadas e 18 (dezoito) estão em andamento. Em relação 

aos processos administrativos (PADs), no ano de 2019, havia 19 (dezenove) processos 

instaurados, destes, 09 (nove) foram julgados, 09 (nove) estão em andamento, e 01(um) 

encontra-se encaminhado para julgamento. Também foi informado que existem 184 (cento e 

oitenta e quatro) processos aguardando composição e nomeação de comissão. 

 Deve-se ressaltar o incansável trabalho que este setor vem desenvolvendo bem como o 

excesso de trabalho. Em visita ao setor, verificou-se que o mesmo carece de recursos 

humanos para desenvolver suas tarefas. No ano de 2019, a força de trabalho era composta por 

05 (servidores) servidores e uma bolsista. Dos servidores lotados na COPSIA, 01 (um) 

encontra-se em estágio probatório, sendo assim impedido de participar de comissões. Assim, 
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o setor depende em muito da colaboração e voluntariado de servidores de outros setores para a 

composição das comissões processantes. 

 

7.3 Denúncias recebidas diretamente pela Unidade 

 

A Unidade de Auditoria Interna, no exercício de 2019, não recebeu denúncias diretas. 

 

8 PROCESSOS DE GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCO E CONTROLES 

INTERNOS 

 

A Instrução Normativa nº 9, de 09 de outubro de 2018, da Secretaria Federal de 

Controle Interno, em seu art. 17, inciso VI, propõe uma análise consolidada do nível de 

maturação dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos 

do órgão ou da entidade, com base nos trabalhos realizados. 

Governança no setor público compreende essencialmente os mecanismos de liderança, 

estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da 

gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da 

sociedade (Decreto nº 9.203/2017).  

A Gestão de riscos refere-se à arquitetura (princípios, objetivos, estrutura, 

competências e processo) necessária para se gerenciar riscos eficazmente (Portaria nº 234, de 

15 de março de 2018). Buscar e organizar informações adequadas e necessárias para 

implementar sistemáticas de controles capazes de minimizar a vulnerabilidade dos sistemas 

organizacionais produtivos viabilizando, dessa forma, a realização das atividades 

institucionais. Os riscos devem ser identificados, analisados, avaliados e controlados a níveis 

aceitáveis pelas organizações e pelas pessoas.  

Controles internos da gestão é o conjunto de regras, procedimentos, diretrizes, 

protocolos, rotinas de sistemas informatizados, conferências e trâmites de documentos e 

informações, entre outros, operacionalizados de forma integrada pela direção e pelo corpo de 

servidores das organizações, destinados a enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável de 

que, na consecução da missão da entidade (IN MP/CGU Nº 01/2016 e Resolução nº 

018/2017). 
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Internamente, a implementação da gestão de riscos na UFSM está inserida no escopo 

do Programa de Modernização Administrativa, com diretrizes contidas no Plano de 

Desenvolvimento Institucional,em seu capítulo 5 “Diretrizes das políticas institucionais”. 

Desta forma, em 03/10/2017, foi emitida a Resolução N. 018/2017, que aprova o 

Regulamento da Política de Gestão de Riscos, a qual instituiu diretrizes e princípios de 

governança, de controle interno e de gestão de riscos no âmbito da Universidade Federal de 

Santa Maria, bem como definiu a constituição do Comitê de Governança, Riscos e Controles 

(CGRC). 

Em 24/01/2018, foi emitida a Portaria N. 87.535, nomeando os integrantes do Comitê 

de Governança, Riscos e Controles (CGRC), bem como o Assessor Especial de Controle 

Interno. A maioria dos assentos está vinculada à ocupação de funções da Alta Administração, 

de modo que, periodicamente, ocorre renovação na composição. O modelo de gestão e 

governança da UFSM é apresentado na Figura 2. 
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Figura 2 - Modelo de gestão e governança da UFSM 

 
Fonte: PROPLAN (2018). 

 

A partir da definição da política e da estruturação do CGRC, no âmbito da Pró-

Reitoria de Planejamento (PROPLAN), iniciou-se a preparação para o início da mobilização, 

sensibilização e execução das atividades de gestão de riscos. O trabalho é conduzido pelos 

Pró-reitores de Planejamento e por uma servidora designada para executar as atividades da 

área. Neste sentido, a implementação da gestão de riscos da UFSM está subdividida em três 

ações principais: 

a) Gestão de riscos estratégicos: identificação, avaliação e tratamento de riscos dos 

objetivos do PDI 2016-2026. 

No quadro 13, apresenta-se um resumo do cronograma de atividades desenvolvidas 

desde 2017 e a desenvolver ao longo de 2020. 
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Quadro 13 - Atividades desenvolvidas e a desenvolver pelo CGRC 

Etapa Descrição Prazo Situação 

1 

Elaboração do PDI 2016-2026 e inserção das diretrizes para a 
política de riscos. 
Comprovação: Capítulo 5 do documento constante no link: 
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/pdi/wp-
content/uploads/sites/500/2018/12/00-DocumentoPDI-
TextoBaseCONSU.pdf 

mar/17 FINALIZADO 

2 Estudo da IN 01/2016 e elaboração de minuta de resolução. jun/17 FINALIZADO 

3 

Palestra de esclarecimento da IN 01/2016, bem como acerca da 
importância da gestão de riscos. 
Comprovação: 1º Seminário de Governança, Integridade, 
Gestão de Riscos e Controle Interno será promovido pela 
PROPLAN e AUDIN, link:  
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/2019/03/25/1o-
seminario-de-governanca-integridade-gestao-de-riscos-e-
controle-interno-sera-promovido-pela-proplan-e-audin/ 

mar/19 FINALIZADO 

4 

Criação do Comitê de Governança, Riscos e Controle. 
Comprovação: Portaria N. 89542/2018, através do link: 
https://portal.ufsm.br/documentos/publico/documento.html?id=
10221470 

set/17 FINALIZADO 

5 

Aprovação no Conselho Universitário da política de gestão de 
riscos e do Comitê de Governança riscos e controle (CGRC). 
Comprovação: Resolução N.018/2017 (Aprova o regulamento 
da política de gestão de riscos da UFSM), link: 
https://portal.ufsm.br/documentos/publico/documento.html?id=
8607255 

set/17 FINALIZADO 

6 

Aprovação no CGRC da metodologia de gestão de riscos. 
Comprovação: Atas de Reunião constantes no link: 
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/gestao-de-riscos-e-
integridade-na-ufsm/ 

out/17 FINALIZADO 

7 
Identificação e avaliação dos riscos: riscos identificados, 
metodologia de avaliação definida, riscos não avaliados. ago/20 EM ANDAMENTO 

8 Elaboração do Plano de Riscos. ago/20 NÃO INICIADO 
9 Solução tecnológica para a gestão de riscos. mar/20 EM ANDAMENTO 

10 

Estudo da viabilidade de criação de órgão que será o 
responsável pela gestão de riscos na UFSM. 
Comprovação: Proposta de Restruturação da Reitoria que está 
aguardando aprovação pelo CONSU. 

mar/20 EM ANDAMENTO 

FONTE: PROPLAN (2019). 

 

Importante destacar que o Decreto nº 9.812/2019 extingue e estabelece diretrizes, 

regras e limitações para colegiados da administração pública federal, neste sentido, está em 

trâmite a recriação do Comitê de Governança, Riscos e Controle, através do processo nº 

23081.061047/2019-19. 

b) Gestão de riscos de integridade: identificação, avaliação e tratamento de riscos de 

integridade no âmbito do Decreto nº 3203/2017. 

No momento, a UFSM está trabalhando no detalhamento/mapeamento das 

atividades/encaminhamentos dados para cada tipo de risco identificado no Plano de 
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Integridade. De qualquer forma, elencamos as seguintes ações desempenhadas até o 

momento: 

● Plano de Integridade elaborado e publicado, sendo disponibilizado no link: 

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/wp-

content/uploads/sites/344/2019/04/Plano-de-Integridade-vers%C3%A3o-1.2-

FINAL.pdf 

● Elaboração de Relatório de execução parcial do Plano de Integridade 1º semestre de 

2019, disponível no link: https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/wp-

content/uploads/sites/344/2019/10/Plano-de-Integridade-1º-relatório-de-execução-

10.07.19-FINAL.pdf 

● Elaboração de Campanha sobre ética/integridade, sob responsabilidade da Unidade de 

Comunicação Integrada. A campanha está no ar nas redes sociais da 

PROPLAN/UFSM com o tag #ÉticaNaUFSM. 

● Os órgãos de controle se reuniram 4 vezes em 2019 e as atas estão no site da 

PROPLAN (https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/gestao-de-riscos-e-integridade-

na-ufsm/). 

c) Gestão de riscos em processos ou operacionais: implementação da gestão de riscos 

nos processos mapeados pela instituição.  

Para a prática da metodologia de gestão de riscos em processos, a PROPLAN e a 

Assessoria de Integridade, Gestão de Riscos e Controle Interno selecionaram o processo de 

apoio "Afastamento Eventual". Este processo refere-se à participação de servidores em 

atividades e eventos relacionados ao trabalho, tal como participação em cursos, palestras, 

bancas de qualificação, etc. 

Foram realizados, em 2018, cerca de dois eventos com a presença de servidores 

envolvidos no processo de Afastamento Eventual, nos quais foram identificados 18 riscos 

para o processo, sendo 7 considerados críticos. Finalmente, foram propostas ações em 

conjunto com servidores envolvidos no processo visando inibir ou diminuir as causas dos 7 

riscos críticos, além de outros 8 riscos não críticos. 

O Relatório deste trabalho está disponível em: https://www.ufsm.br/pro-

reitorias/proplan/wp-content/uploads/sites/344/2018/11/Relat%C3%B3rio-Gest%C3%A3o-

de-Riscos-Afastamento-Eventual.pdf 
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De acordo com a PROPLAN, no ano de 2019, não foram realizadas iniciativas para a 

gestão de riscos em processos. 

Em relação, especificamente, aos controles internos, esta Auditoria tem buscado um 

contato mais próximo junto aos órgãos executivos da Instituição, procurando identificar as 

práticas de controles internos que estão sendo implementadas. No ano de 2019, as pró-

reitorias desenvolveram várias ações com vistas a aprimorar as rotinas, procedimentos e os 

controles internos.  

Todos os principais órgãos de gestão (Pró-Reitorias) enviaram, por solicitação desta 

AUDIN, um relatório de suas atividades voltadas para o controle interno em 2019. Na 

sequência, é apresentado um resumo das principais ações desenvolvidas pelos mesmos.  

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) é o setor competente pelo 

planejamento, implementação, coordenação e avaliação das atividades que envolvem os 

servidores docentes e técnico-administrativos em educação da Universidade Federal de Santa 

Maria. A PROGEP é composta pelo Gabinete da Pró-Reitoria, Secretaria Administrativa 

(SEADM), Perícia Oficial em Saúde (PEOF), Secretaria Técnica de Pessoal Docente (STPD), 

Coordenadoria de Concessões e Registros (CCRE), Coordenadoria do Sistema de Pagamentos 

(CPAG), Coordenadoria de Concursos (CCON), Coordenadoria de Ingresso, Mobilidade e 

Desenvolvimento (CIMDE) e Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida do Servidor 

(CQVS). 

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas através de suas coordenarias e núcleos 

implementaram diversas ações para melhoria dos controles internos já existentes. Na área de 

concessão e registro, foram realizados aprimoramentos de formulários, folhas de tramitação e 

checklists, evitando erros de tramitação e execução equivocada de procedimentos, elaboração 

de manuais trazendo padronização, organização e outras melhorias nas atividades. Melhorias 

no controle e organização documental para facilitar revisão de legislação aplicada em 

atividades, despachos e orientações jurídicas, evitando repetição de consultas à PROJUR. Em 

relação aos concursos cita-se o desenvolvimento do Sistema de Concurso Docente (fluxo no 

PEN) para padronizar os procedimentos e minimizar erros de cálculos nos concursos e falta 

de documentos (em desenvolvimento entre o CPD, PROGEP e DAG) – em fase de ajustes e 

adequação de documentos e formulários, checklist para abertura de edital, para conferência de 

processo concluído e para processos de contratações.  
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A Coordenadoria de Ingresso, Mobilidade e Desenvolvimento adotou o Processo 

Eletrônico Nacional (PEN) para: abertura e tramitação de processos referentes ao pedido de 

pagamento de taxa de inscrição para eventos externos, possibilitando maior transparência e 

consequente controle do processo; abertura e tramitação de processos referentes à concessão 

da Progressão por Capacitação e do Incentivo à Qualificação, possibilitando maior 

transparência e consequente controle do processo; criação de fluxo específico para prestação 

de contas. Também adotou o Termo de Compromisso do Requerente demonstrando ciência 

das obrigações geradas em função da licença pretendida. 

Em relação à mobilidade dos servidores, foi criado o formulário de remoção com fluxo 

previamente estabelecido, relatório parametrizado no SIE padronizando os dados a serem 

utilizados para fins de emissão das portarias de remoção, visando minimizar erros na emissão 

das portarias de remoção e, adoção do Processo Eletrônico Nacional (PEN) como forma de 

abertura e tramitação de processos referentes à Redistribuição, possibilitando maior 

transparência e consequente controle do processo. Na progressão por mérito, foi desenvolvido 

o relatório parametrizado no SIE, de acordo com as exigências da legislação, especialmente 

no que se refere às licenças que interferem na progressão do servidor, visando minimizar erros 

quanto à data de concessão do direito. Para o estágio probatório foi criado o relatório 

parametrizado no SIE padronizando os dados a serem utilizados para fins de emissão das 

fichas de avaliação, visando minimizar erros na criação das fichas. 

A Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida do Servidor informou que 

adicionalmente aos controles já adotados no ano de 2018, em 2019, passaram a serem 

adotados os seguintes novos controles: fluxo de remoção para os servidores e o 

compartilhamento das agendas dos serviços da CQVS.  

Na Coordenadoria do Sistema de Pagamentos, importantes controles foram instituídos 

como se pode observar no quadro 14: 

 

Quadro 14 - Ações de controle na Coordenadoria do Sistema de Pagamentos 
ROTINA FREQUENCIA DEMANDANTE COMO ERA AÇÃO DESENVOLVIDA LAY0UT 

Desconto de 
reposição ao 

erário a 
docentes com 

quebra de 
Dedicação 
Exclusiva 

penalizados 
pelo Min. 

Mensal 

- Ministério Público 
Federal; 

- Docentes 
odontólogos com 

sentença determinada 
pelo MPF; 

- Órgãos de controle 
(CGU). 

Desconto foi implantado no 
SIAPE com desconto 

parametrizado em 10% da 
remuneração do servidor (o 
sistema está ajustado para 

aceitar somente tal 
percentual). Para adequar à 

orientação do MPF, 
percentuais de 15% 

Criação de planilha que 
apresenta todos os dados de 

cada processo 
individualizados por aba, 

relaciona todos os valores já 
descontados mensalmente, 
apresenta a soma do que foi 
pago e o saldo devedor até o 
último mês-folha encerrado. 

Planilha 
do MS - 

Excel 
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Público 
Federal a 

aumento de 
percentual de 
reposição ao 

erário; 
Controle do 

saldo devedor 
para 

liquidação da 
dívida e para 
prestação de 

informações à 
autoridade; 

necessitam de lançamento 
manual (5%) em ficha 

financeira. Quando o MPF 
ou o servidor requeriam o 

saldo devedor ou 
informações financeiras da 

ação era necessária 
pesquisa no processo 

administrativo, nas fichas 
financeiras, compilação de 

valores e elaboração de 
planilha para entrega ao 

requisitante. 

Quando da elaboração dos 
lançamentos manuais, 

procede-se atualização das 
informações (valores 

descontados 
automaticamente) através da 

visualização das fichas 
financeiras. Dessa forma, 

tem-se sempre o saldo 
devedor atualizado para 
pronta remessa ao MPF, 

servidor ou auditoria. 

Desconto de 
saldo 

negativo de 
horas 

apurados 
mensalmente 

pela rotina 
eletrônica de 
controle do 

ponto. 

Mensal 

- Termo de 
Ajustamento de 

Conduta do 
Ministério Público 

Federal; 
- Resolução Sobre 

Controle de Jornada 
dos Servidores 

Técnico-
Administrativos 

vinculados à UFSM e 
HUSM; 

- Órgãos de controle 
AUDIN), (CGU). 

Relação com identificação 
dos servidores, saldo 
negativo e valores a 

ressarcir, fornecida pela 
Coordenadoria de 

Concessão e Registros, 
tinha os respectivos 

lançamentos financeiros de 
desconto em folha 

processados manualmente, 
com demanda de tempo e 

risco de integração 
incorreta de dados. A média 

mensal de cerca de 150 
lançamentos, cada um com 
tempo médio de tarefa de 2 

minutos por lançamento 
(triagem, lançamento, 

conferência). 

Desenvolvimento de rotina 
de solicitação de extração de 
dados e conversão em layout 
, pela DIVREL / CPD, para 
envio de arquivos por carga 

batch. Dessa forma, os dados 
financeiros migram 

diretamente do ambiente SIE 
para o ambiente SIAPE, sem 

interferência humana, 
preservando sua 

integralidade e eliminando o 
risco de erros de digitação. 
Ganha-se com a eliminação 
da tarefa manual, sendo a 

conferência de dados feitas 
com relatório gerencial do 

SIAPE extraído após o 
processamento. 

- Ticket de 
Solicitaçã

o de 
Serviços 
do CPD; 

- Arquivos 
.txt de 

extração e 
de 

rejeição. 

Pagamento de 
Gratificação 
Específica de 
Atividades de 

Curso e 
Concurso 
(GECC) 

Mensal 

- Subunidades que 
promovem certames 

para seleções no 
âmbito da UFSM 

(COPERVES, 
PROGRAD, SEGEP, 

etc); 
- Instituições que 

utilizam servidores da 
UFSM no auxílio a 
seleções internas e 

que efetuam o 
repasse de valores de 

GECC através de 
descentralização de 

crédito. 

A documentação que dava 
entrada na CPAG 

geralmente compunha-se de 
Memorando emitido pelo 

setor demandante 
solicitando o pagamento de 
GECC com dados mínimos 
sobre o evento e valor do 

pleito e relação com 
identificação dos servidores 

e valores individuais a 
pagar. 

Elaboração, em conjunto 
com a Coordenadoria de 
Ingresso, Mobilidade e 
Desenvolvimento, do 

formulário “Autorização 

para atividade com 

pagamento de gratificação 

por encargo de curso ou 
concurso” e de planilha com 
layout que contempla todas 

as informações exigidas pelo 
Decreto nº 6.114, de 15 de 

maio de 2007, regulamenta o 
pagamento de gratificação 
por encargo de curso ou 

concurso. A CPAG passou a 
exigir tal documentação 

padronizada, não realizando 
a integração de lançamentos 

apresentados da forma 
anterior. 

- Planilha 
do MS – 

Excel 
para 

informaçã
o de: 

identificaç
ão dos 

servidores, 
tipo de 

atividade, 
dados do 
evento, 

quantidade 
e valor da 
hora, valor 
a ser pago 

e 
compensa

ção de 
horário; 

- 
Formulári
o do MS – 

Word, 
para 

preenchim
ento 

individual 
e 

assinaturas 
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do 
servidor e 

chefia 
imediata 

(“Autoriza

ção para 

atividade 

com 

pagament

o de 

gratificaç

ão por 

encargo 

de curso 

ou 

concurso”

) 
- 

Memorand
o-Circular 
da Progep; 

Elaboração de 
relatórios com 

dados - 
pessoais, 

funcionais e 
financeiros -

dos 
servidores, 

aposentados e 
pensionistas 
que estejam 
na base de 
dados do 
SIAPE. 

Por demanda 

-Ações desenvolvidas 
dentro da CPAG, (em 

auxílio para 
agilização de tarefas 

rotineiras); 
- Solicitação de 

informações pela 
PROPLAN para 

subsidiar demandas 
de 

órgãos de controle 
(relatório anual da 

CGU); 
- Solicitação de 

informações pela 
PGF para subsidiar 
defesa jurídica da 

UFSM (extração de 
dados para ações 

coletivas); 
- Ações determinadas 
pela CGU através de 
Trilhas de Auditoria, 

na organização de 
dados em trilhas com 
grande quantidade de 

ocorrências; 

As informações eram 
obtidas extraindo-se dados 
em diversos relatórios do 
SIE e fichas financeiras 

impressas, através de um 
serviço de garimpagem de 
dados, com necessidade de 
muita intervenção humana 

e exigindo muito tempo 
para sua conclusão. O 

transporte de dados da base 
do SIE para o aplicativo de 
planilhas e o cruzamento de 

informações, em grande 
parte das tarefas, tinha de 

ser feito manualmente, 
acarretando grande demora 

no atendimento da 
demanda. 

Utilização mais abrangente 
de aplicativo disponibilizado 
pelo SERPRO na plataforma 
SIAPE – denominado Data 

Warehouse – DW – que 
possibilita compilação, 
extração, cruzamento e 
formatação de dados 
financeiros em um só 

aplicativo, decorrentes de 
inúmeros filtros acionados 

durante a seleção dos 
atributos da consulta, 

resultando em relatório já no 
leiaute escolhido pelo 

usuário. 

O DW 
entrega o 
resultado 

da 
consulta 

(relatórios
) nos 

formatos 
.xls, .html, 
.txt e .pdf, 

com 
inúmeras 

possibilida
des de 

formataçõ
es. 

Inclusão de 
dados 

cadastrais de 
novos 

servidores na 
base de dados 

do SIAPE 

Por demanda, 
quando do 

exercício de 
novos 

servidores nas 
carreiras de 

Técnicos 
Administrativo
s, Magistério 

Superior e 
Magistério 

EBTT. 

- Manual de 
procedimentos 
SIAPE 2018 - 
Provimentos 

A Coordenadoria de 
Ingresso, Mobilidade e 

Desenvolvimento, quando 
da nomeação do servidor, 

obtinha com o futuro 
servidor um grande número 

de cópias de documentos 
pessoais, comprovantes, 
certificados, declarações, 
que, adicionados à cópias 
de editais de concurso, de 

nomeação, portarias e 
demais documentos, 

compunham um dossiê que 
era encaminhado para a 

CCRE, para 

Em complemento a ação 
desenvolvida pela 

Coordenadoria de Ingresso, 
Mobilidade e 

Desenvolvimento, no sentido 
de organizar a documentação 
na sua origem, ordenando-a 
para facilitar a digitalização 

para o AFD e 
protocolizando-a para trâmite 

como processo 
administrativo, solicitamos 

que a ordenação dos 
documentos também 

obedecesse a ordem das telas 
de inclusão de dados do 

- Processo 
administra

tivo. 
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confirmação/registro de 
inscrição PIS/PASEP, e 
repassado à CPAG para 

agilização do 
cadastramento no SIAPE e 
obtenção da matrícula, bem 
como inclusão na folha de 

pagamento corrente. A 
documentação era 

manuseada por dois setores 
e a ordem dos documentos 
sofria alterações, além do 
trâmite ser em mãos, sem 

nenhum registro para 
rastreio, em caso de 

extravio. Quando chegava à 
CPAG, os documentos 

tinham que ser verificados e 
ordenados de forma a 

facilitarem a digitação dos 
dados, pois as telas do 

aplicativo são ordenadas e 
não permitem intercalação. 

SIAPE. Com essas ações 
conjuntas, revestiu-se a 
rotina de segurança na 

tramitação e agilização nos 
procedimentos de inclusão 

no SIAPE. 

FONTE: PROGEP (2019). 

 

A Secretaria Técnica de Pessoal Docente (STPD) é outro setor da PROGEP que 

contribuiu, no ano de 2019, na melhoria dos controles internos no que lhe compete, através 

de: 

● Alterações no encaminhamento da progressão ou promoção nas Classes A, B e C. 

Nas classes A, B, e C, existe atualmente uma avaliação de desempenho que é realizada 

através do SIE. Tendo em vista que os requisitos para progressão e promoção são atingir uma 

pontuação mínima e ter um interstício de 24 meses, a partir de janeiro de 2019, foi adotada 

uma sistemática de emissão de uma portaria de progressão e promoção mensal.  

● Alteração na forma de pagamento da Retribuição por Titulação (RT): Com ata de 

aprovação sem ressalvas e o início da expedição do diploma. 

Na UFSM, em 02/07/2019, foi expedido o Memorando Circular nº 016/2019 - 

PROGEP, no qual se comunica aos docentes da UFSM sobre as alterações na sistemática de 

pagamento de RT. Foi estabelecido um prazo de seis meses, contados a partir da data da 

portaria da concessão, para a apresentação da cópia do certificado ou diploma. 

● Alteração na Resolução que trata das Atividades do Magistério Federal da UFSM. 

Atualização da Resolução n. 007/2018-UFSM, no que diz respeito à definição das 

atividades docentes incluídas no Art. 57 da Lei nº 9394/1996, que se refere ao mínimo de 08 

horas/aula, e à regulamentação da carga mínima de horas/aula para ocupantes de cargos de 
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direção. Em 02/09/2019, foi divulgada a Resolução n. 018/2019-UFSM, após aprovação pelos 

Conselhos Superiores da UFSM.  

● Recriação da Comissão de Professor Associado 

Em 11/04/2019, foi publicado o Decreto nº 9.759/2019, que "extingue e estabelece 

diretrizes, regras e limitações para colegiados da administração pública federal". O decreto 

extinguiu, em 28/06/2019, a Comissão Examinadora de Professor Associado. Em face da 

extinção da Comissão Examinadora, os processos de progressão na Classe de Associado, 

passaram a ter parecer de avaliação de desempenho realizado pela STPD, tendo em vista que 

a Portaria MEC n. 554/2013, de 20/06/2013, não obriga a criação de Comissão Examinadora 

para a avaliação de desempenho. 

Em 02/09/2019, foi divulgada a Resolução n. 019/2019-UFSM, após a aprovação 

pelos Conselhos Superiores da UFSM, que autoriza a recriação do órgão colegiado, 

denominado Comissão Examinadora para Avaliação de Desempenho de Promoção ou 

Progressão de Professor Associado, vinculado à Secretaria Técnica de Pessoal Docente 

(STPD) da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) e previsto no Art. 4º da Resolução 

n. 032/2013-UFSM.  

● Recriação da Comissão Especial de Avaliação para a concessão de RSC. 

O Decreto nº 9.759/2019 extinguiu, em 28/06/2019, a Comissão Especial de Avaliação 

para Concessão do Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC) aos docentes da 

Carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. 

Em 02/09/2019, foi divulgada a Resolução n. 029/2019-UFSM, após aprovação pelos 

Conselhos Superiores da UFSM, que autoriza a recriação do órgão colegiado, denominado 

Comissão Especial de Avaliação para Concessão do Reconhecimento de Saberes e 

Competências (RSC) aos docentes da Carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico, vinculado a STPD/PROGEP, revogando os Artigos 7º e 8º da Resolução N. 

014/2015-UFSM.  

● Alterações no prazo para docentes afastados abrir processos de progressão ou promoção. 

Em 15/07/2019, através do Memorando Circular nº 018/2019 - PROGEP, foi alterado 

o prazo de 90 para 150 dias para os docentes afastados, por motivos previstos em lei, 

protocolar processos de progressão e promoção. 

Posteriormente, em 23/09/2019, através do Memorando Circular nº 024/2019 - 

PROGEP revogou o prazo de 150 dias, recomendando que docentes afastados protocolem os 
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requerimentos de progressão ou promoção pessoalmente ou através de procuradores. O 

motivo disto é que o parecer da avaliação de desempenho deve ser emitido até o último dia do 

interstício de 24 meses, desde a última progressão ou progressão, para não ter atraso nos 

efeitos financeiros. 

● Minuta de atualização da Resolução que trata da promoção a Titular na Carreira do 

Magistério Superior. 

Foi encaminhada, em 29/10/2019, a minuta de resolução que altera a Resolução n. 

013/2014-UFSM, a qual incorpora as Resoluções n. 18/2014 e n. 07/2015, ambas da UFSM, 

que tratam da promoção a Professor Titular da Carreira do Magistério Superior. Essa minuta 

está desde 05/11/2019 na PROJUR aguardando a emissão de parecer.  

● Comunicação aos dirigentes das Unidades sobre encargos docentes de ensino. 

Tendo em vista a aprovação da Resolução n. 018/2019, em 02/09/2019, que trata de 

Atividades do Magistério federal na UFSM, em 06/11/2019, foi expedido o Memorando 

Circular n. 26/2019–PROGEP. Nesse memorando foram esclarecidos quais encargos que são 

considerados no mínimo de 08 horas de aulas, conforme previsto no Art. 57 da Lei 

nº9394/1996 (LDB). 

A Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) tem por atribuições coordenar, 

supervisionar e dirigir a execução das atividades do ensino de graduação na UFSM. Sua 

estrutura é composta pela Coordenadoria de Apoio ao Desenvolvimento de Ensino (CADE), 

Coordenadoria de Planejamento Acadêmico (COPA) e órgãos vinculados: Comissão 

Permanente de Vestibular (COOPERVES) e Departamento de Registro e Controle Acadêmico 

(DERCA).  

No ano de 2019, a PROGRAD realizou ações para aprimoramento dos controles 

internos. Foi realizada pesquisa de satisfação com os inscritos no evento Compartilhando 

Saberes, vinculado à JAI, para melhor organização da edição 2020. Elaboração da Resolução 

UFSM 042/2019, a respeito do trâmite dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação, 

para melhoria do fluxo dos processos e melhor definição das competências de cada parte 

envolvida, bem como para um maior esclarecimento a respeito do impacto de cada ação 

relacionada aos projetos dos cursos. Com esta resolução, o setor promove também mais 

flexibilidade aos cursos nos casos de pequenos ajustes e, consequentemente, estimula a 

atualização constante e necessária dos projetos pedagógicos.  
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Com a publicação da mesma resolução (Resolução UFSM 042/2019), o setor também 

restabelece um novo procedimento de definição da estrutura mínima dos projetos pedagógicos 

de graduação e um novo modelo, atualizado em relação ao instrumento de avaliação dos 

cursos de graduação do INEP/MEC. A definição da estrutura mínima passa a ser via Instrução 

Normativa e não mais via Resolução, o que possibilita à PROGRAD mais flexibilidade 

quanto à necessidade de ajustes para eventual atendimento dos processos de avaliação.  

Também, com o novo modelo, o trabalho de revisão do setor é dinamizado, tendo em 

vista que o projeto pedagógico passa a ser editado em formulário único e corrente, e não mais 

em arquivos discriminados que deixavam o processo mais vulnerável a equívocos e 

incompatibilidades de versões. Por outro lado, o setor também define que é de 

responsabilidade dos cursos de graduação a tradução dos títulos das disciplinas da matriz 

curricular dos projetos pedagógicos em inglês, o que diminui o trâmite processual a respeito e 

torna mais ágil o lançamento dos dados no SIE para divulgação à comunidade acadêmica, 

além de fomentar a internacionalização na graduação. 

Com relação à inserção das ações de extensão nos currículos, prevista pelo PNE 2014-

2024 e pela Resolução UFSM 03/2019, o setor publicou instrução normativa (IN 

06/2019/PROGRAD) aos cursos, comunicando de forma precisa os procedimentos 

necessários para o ajuste dos projetos pedagógicos, de forma a facilitar o processo junto aos 

cursos e melhor alinhar o trabalho da equipe. 

Em relação ao cadastro do conteúdo dos projetos pedagógicos no SIE para divulgação 

à comunidade acadêmica no site da UFSM, a PROGRAD cumpriu a meta de cadastrar todos 

os projetos publicados entre os anos de 2019 e 2007, restando apenas o intervalo 2006-2004. 

As disciplinas obrigatórias, que por sua vez são cadastradas individualmente para publicação 

no portal do ementário, estão completamente cadastradas entre os anos de 2019-2009. Para o 

aprimoramento deste processo, seria necessária a criação de um sistema integrado entre os 

processos propostos de reforma e criação de projetos pedagógicos e o SIE, o que já foi 

projetado pelo setor, mas ainda não foi criado em termos de sistema. 

Foi estabelecida uma agenda de reunião interna semanal, para revisão conjunta das 

atribuições e controle dos processos, bem como foram criados relatórios gerais da matriz 

curricular dos cursos, para melhor controle, atendimento e iniciativa do setor quando dos 

processos de avaliação. 
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A PROGRAD também realizou diversas reuniões e seminários de orientação junto aos 

cursos de graduação em momento anterior à tramitação dos processos de reforma curricular, 

para melhor organizar as ações dos cursos e evitar o máximo possível o retrabalho e possíveis 

incoerências e revisões que aumentariam o tempo do trâmite. 

Para o fluxograma previsto no trâmite dos projetos pedagógicos, a PROGRAD passará 

a adotar, em 2020, o PEN em substituição ao processo administrativo capa branca, de forma a 

reduzir substancialmente o consumo de papel e o gasto com impressão. Também estão sendo 

elaborados informativos e formulários que serão divulgados aos cursos pela página da 

PROGRAD, com o objetivo não somente de padronizar o trâmite dos processos pedagógicos, 

como também de oferecer mais objetividade aos cursos quando da abertura dos processos de 

ajuste, criação ou reforma. 

Em relação à evasão discente a PROGRAD em parceria com o CPD desenvolveram o 

aplicativo INTEGRA. O projeto UFSM Integra visa reduzir a evasão e estimular a 

permanência dos estudantes nos cursos de graduação da UFSM. O compromisso é 

acompanhar a vida dos alunos na UFSM desde o seu ingresso até o seu desligamento. O 

acompanhamento da instituição junto ao seu aluno é essencial para o sucesso durante a vida 

universitária. Ainda, o projeto prevê a coleta de dados quantitativos, o desenvolvimento de 

um aplicativo, um painel de indicadores para acompanhamento e avaliação pelos gestores e 

uma campanha de comunicação. O objetivo final do Projeto Integra é atingir uma das metas 

definidas no plano de gestão, colaborando de forma efetiva para que se possa subir para 5 a 

atual nota 4 da UFSM no Índice Geral de Cursos (IGC). Vídeo sobre o aplicativo pode ser 

visualizado no link https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/cpd/ufsm-integra/. 

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) é o órgão administrativo da UFSM que 

planeja, operacionaliza, supervisiona, orienta e, acompanhada dos acadêmicos, interage nas 

atividades universitárias que abrangem o campo cultural, social e assistencial da Política de 

Assistência Estudantil desta instituição.  

A PRAE é responsável pela concessão de diversas bolsas e auxílios: Bolsas de 

Formação, Auxílio Transporte, Auxílio Material Pedagógico, Auxílio Creche, Bolsa da 

Orquestra Sinfônica, entre outros auxílios. Por exemplo, contemplaram-se, no 1º semestre de 

2019, 149 alunos com Auxílio Material Pedagógico e 622 alunos com Auxílio Transporte. Já 

no 2º semestre de 2019, foram 631 alunos contemplados com o Auxílio Transporte e 110 com 

o Auxílio Material Pedagógico. 
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Como forma de mitigar riscos, usa-se carimbos nas folhas de pagamento com a relação 

dos alunos que irão receber as bolsas de auxílio a fim de comprovar a veracidade das 

informações. A cada folha de pagamento enviada é conferido se os alunos cadastrados para 

receber a respectiva bolsa estão de acordo com as exigências de cada Resolução de cada bolsa 

de auxílio do setor. 

Além disso, criaram-se mecanismos no SIE (Sistema de Informações para o Ensino da 

Universidade Federal de Santa Maria – UFSM) que bloqueiam ao tentar cadastrar um aluno 

em uma bolsa que seja incompatível com outra que este mesmo aluno já esteja recebendo 

(visto que é proibido cumular alguns tipos de bolsas, como a bolsa 2 com a bolsa 2A), 

inibindo o desvio de bens e pagamentos indevidos. 

Para avaliação do alcance dos objetivos estratégicos e operacionais e com o intuito de 

diagnosticar deficiências nos processos de trabalho, mensalmente, discutem-se com a equipe 

sugestões de melhorias que podem ser implementadas. Exemplo disto, é a comprovação 

online de uso de recursos por parte dos alunos, como já é feito com a bolsa Formação 

Estudantil. Isto possibilitou agilidade ao processo de comprovação de despesas. 

Na prática de ações preventivas para diminuir os riscos e para garantir o alcance dos 

objetivos deste Setor, recorre-se à análise dos editais de abertura das bolsas e auxílios 

regularmente, e a conferência destes com as normas e Resoluções da PRAE. Nesse sentido, a 

PRAE tem uma preocupação constante com os editais para concessão de bolsas e auxílios, 

com várias exigências em seu teor. Um exemplo, entre outros, é o Edital nº 057/2019 

disponível em <https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prae/editais/057-2019/>.  

Outra preocupação é com a comprovação através de documentos por parte dos 

bolsistas. Visando tornar a sistemática de comprovação mais abrangente e de acordo com a 

quantidade efetiva de pessoal lotado na Seção de Bolsas da PRAE, o percentual de 

comprovações dobrou em relação a 2018, sendo de 20%, buscando atender às recomendações 

dos órgãos de controle, a boa administração e os princípios constitucionais, administrativos e 

éticos, na medida das possibilidades. Salienta-se que a PRAE está tendo o cuidado de aceitar 

as comprovações de NFs e/ou RECIBOS emitidos somente em nome e/ou CPF do discente 

que recebeu o referido Auxílio, para que restasse demonstrado que utilizou todo o recurso 

recebido para o fim pretendido.  

Outrossim, os objetivos e metas desta unidade estão formalizados e divulgados no site 

da PRAE conforme link abaixo: <https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prae/setor-de-bolsas/> 
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Na área de Atenção ao Estudante da PRAE, o sistema mais utilizado pelos servidores 

para controle e gestão do Programa do Benefício Socioeconômico é o Portal do Benefício, 

com acesso via Web, vinculado às informações do SIE. Neste portal, são realizadas as 

mudanças de status do BSE, a cada semestre, de acordo com as contrapartidas para 

permanência previstas na Resolução 035/2015.  

Porém o sistema ainda precisa de melhorias, nesse sentido, a Pró-reitoria tem buscado 

soluções em conjunto com a equipe do CPD a fim de sanar estas falhas existentes no sistema. 

Desta forma, a partir do segundo semestre de 2019, criaram-se novas funcionalidades no 

Portal WEB, onde é possível cruzar diferentes dados sobre o desempenho acadêmico dos 

estudantes beneficiários do Programa de BSE, fazendo cumprir a totalidade do exigido na 

resolução vigente. Assim, reduziu-se a possibilidade de usuários irregulares se manterem no 

programa indevidamente, tornando o processo mais fidedigno. 

A PRAE utiliza questionários para que os usuários possam avaliar os serviços 

prestados. Ademais, cabe salientar que foi implementada a Ordem de Serviço 003/2019 – 

PRAE, que define critério a ser observado para inclusão no Projeto Nenhum a Menos. Desta 

forma, estudantes notificados pela PRAE, para desocupação da vaga na moradia estudantil, 

devido a não possuírem BSE vigente, conforme Art. 6º da Resolução 025/2014 e Art. 7º da 

Resolução 023/2014, estarão impossibilitados de inclusão no Projeto Nenhum a Menos.  

Com a implementação do Código de Ética e Convivência Discente da Universidade 

Federal de Santa Maria e o encaminhamento de processos a esta Pró-Reitoria referentes a 

casos ocorridos principalmente na Moradia Estudantil, foi emitida a Portaria nº 97.254/2019, 

nomeando uma comissão com a finalidade de apurar especificamente as faltas disciplinares 

cometidas por acadêmicos residentes na Casa do Estudante.  

A Pró-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) compete planejar, coordenar, operar, 

manter e controlar os serviços de telefonia fixa e móvel; os serviços de transporte oficial 

como abastecimento, lavagem, lubrificação e manutenção de veículos, máquinas e 

equipamentos bem como os serviços de vigilância orgânica, vigilância eletrônica, portaria, 

elevadores e os serviços de prevenção e combate ao fogo. A PROINFRA para cumprir seus 

objetivos e funções possui em seu organograma três coordenadorias: Serviços Gerais, 

Manutenção e Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental e Urbano. 

Em 2019, a PROINFRA expediu vários memorandos informando novas metodologias 

ou limitações de ações visando maior controle na gestão de riscos e corroborando com a 
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política de boa governança, de suas atividades. Várias destas ações também seguiram as 

orientações da CGU, a partir do relatório de auditoria de 2018, como pode ser verificado no 

assunto dos memorandos emitidos em 2019: 

● Roteiro para solicitação de novas obras; 

● Controle na aplicação das sanções dos contratos de obras/serviços, recomendações da 

CGU nº 182286, 182289 e 182290; 

● Controle dos veículos da UFSM; 

● Plantas de localização de estruturas enterradas no campus sede, recomendação nº 

182288 da CGU; 

● Projeto básico e aprovação dos PPCI, recomendação nº 182299 CGU; 

● Obras novas, recomendação nº 182284 CGU; 

● Indicação de curso para avaliação de espaços para locações, recomendação CGU nº 

182291; 

● Obras do prédio 9F, recomendação CGU nº 182302; 

● Obras da casa da Comunicação, recomendação CGU nº 182303; 

● Obras do prédio da Fonoaudiologia, recomendação CGU nº 182304; 

● Obras do prédio da Arquitetura, recomendação CGU nº 182306; 

Foram observadas diversas ações de controle em relação às obras e planejamento 

ambiental, através de memorandos expedidos e da elaboração de planilhas de controles. 

Também se deve destacar o uso do software OTRS, desenvolvido em parceria com o CPD, 

utilizado para solicitação de obras ou reformas. O software ainda está passando por ajustes 

para atender outras demandas do setor. O mesmo software está sendo usado pelo setor 

encarregado da manutenção, onde se podem analisar os procedimentos adotados pelos 

servidores da Coordenadoria de Manutenção, e com isso aprimorar, corrigir e até mesmo 

advertir algum procedimento inadequado, além de conversas diárias com todos os 

encarregados do setor. 

A Coordenadoria de Serviços Gerais da PROINFRA é responsável pela fiscalização 

de contratos, transportes e vigilância. No ano de 2019, instituiu medidas de controle interno 

que podem ser visualizadas no quadro 15: 
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Quadro 15 - Ações de controle na Coordenadoria de Serviços Gerais 
Deficiência 
identificada 

Medida Implementada Ferramentas adotadas Resultado alcançado 

Ausência de 
processo de 
fiscalização 

estruturado para os 
contratos de 

serviços 
terceirizados. 

Definição do processo 
de fiscalização de 

contratos, mapeamento 
das atividades, desenho 

do fluxo e 
estabelecimento de 

cronograma. 

Desenho do Processo; 
Manual de Procedimentos; 
Relatório de fiscalização; 

Planilha de apuração; Termo 
de Recebimento Provisório; 
Relatório Consolidado da 

Fiscalização Técnica e 
Administrativa; Sistema de 

Notificações. 
 

Padronização do processo de 
fiscalização; 

Identificação das situações de ausência 
na prestação dos serviços gerando 

descontos no montante de R$ 
1.087.408,00; 

Abertura de 7 processos 
administrativos; 

Aplicação de multas às contratadas no 
montante de R$ 106.645 recolhidos à 

conta da UFSM. 

Falhas no controle e 
acompanhamentos 

dos Termos de 
Permissão de Uso 

Controle integrado 
com o 

compartilhamento em 
rede das informações. 

Planilha de Cadastro; 
Agenda eletrônica para 
controle das datas de 

vencimento; 
Planilha modelo para cálculos 

de juros e multas; 
Notificações por meio 

eletrônico; 
Questionário eletrônico de 

avaliação; 

Informações sistematizadas e 
compartilhadas; 

Renovações e reajustes de valores 
conforme prazos contratuais; 

Cobrança de juros e multas sobre 
pagamentos realizados em atraso; 

Redução do número de manifestação de 
ouvidoria; 

Mudança de postura por parte dos 
permissionários. 

Inexistência de 
processo de 

apuração e cobrança 
de multas de trânsito 

Definição do processo, 
atribuição de 

responsabilidades, 
identificação de todos 

os condutores e 
instituição da cobrança 

administrativa. 

Desenho do Processo; 
Planilha de Controle de 

Infrações; 
Notificação de condutor via 

protocolo; 
Controle de pagamentos via 

SISGRU; 
Processo Administrativo de 

Cobrança. 

Identificação e cobrança de todas as 
infrações cometidas no período; 

Valores revertidos à conta da UFSM 
por meio da cobrança: R$ 8.288,71; 

Redução do número de infrações 
cometidas; 

Maior segurança no transporte 
institucional. 

Fonte: Coordenadoria de Serviços Gerais (2019). 

 

A Pró-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PRPGP), por sua vez, é o 

setor responsável por estabelecer as diretrizes e metas da política de pós-graduação da UFSM, 

definidas pela administração central, junto da comunidade científica acadêmica.  

Com relação ao ingresso e seleção na Pós-Graduação, foi elaborada uma nova 

metodologia na construção e publicação dos editais. Agora, há um arquivo referente ao Edital 

Geral com as instruções gerais a todos os candidatos, com anexos divididos em arquivos 

diferentes para os Editais Específicos de cada curso que participa do certame. Também se 

encontra em trâmite a resolução para recriação das Comissões de seleção, adequando-se a 

legislação vigente do Governo Federal (processo nº 23081.059458/2019-36). 

Foi aprovada pelo CEPE a Resolução 40/2019 que cria as Comissões de Bolsa, 

adequando-se à legislação vigente do Governo Federal, também foram atualizadas suas 

normativas e manuais. No apoio aos alunos, houve a digitalização no PEN do processo 

administrativo (físico) de prorrogação de prazo para a defesa, dando assim, maior agilidade ao 
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processo. Também houve a padronização dos processos de defesa de MDT através do 

Informativo 002/2019/PRPGP.  

A PRPGP está elaborando uma nova resolução de ingresso no estágio pós-doutoral, 

visto que a resolução utilizada é do ano de 2005 e os requisitos precisam ser atualizados. Está 

em trâmite com o processo aberto Nº 23081.001530/2020-70. Também foi criado, em 2019, o 

Boletim de Oportunidades que é enviado mensalmente aos pesquisadores da UFSM, 

informando sobre as principais oportunidades de fomento à pesquisa e possibilidades de 

captação de recursos para a instituição através de Empresas privadas e Agências de Fomento à 

Pesquisa. 

Em relação à Jornada Acadêmica Integrada, foram elaborados aplicativos com o 

objetivo de eliminar o uso das fichas de avaliação em papel e pastas em papel para armazenar 

estas fichas. Além disso, acelera-se e dá-se mais controle ao processo de avaliação in-loco dos 

trabalhos apresentados na JAI. Também foram atualizados os documentos que orientam os 

participantes da JAI.  

Novas orientações foram elaboradas aos pesquisadores nos procedimentos de 

substituição de bolsistas FAPERGS (ver link Instruções Substituições FAPERGS 2019 no 

endereço eletrônico https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prpgp/documentos-cic/). Adicionou-se 

um documento aos já exigidos para os pesquisadores participantes dos editais internos de 

bolsas de iniciação científica e iniciação tecnológica e inovação, que explicita termos já 

constantes dos editais que regulam estas concessões. Estas limitações estão relacionadas à 

indicação de parentes para estas bolsas. Isso se deu devido aos pesquisadores não lerem 

atentamente os editais. O referido documento pode ser encontrado no endereço eletrônico 

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prpgp/documentos-cic/, no link "Termo de Compromisso 

editais 2019". 

Por fim, a PRPGP criou um comitê gestor para o Biotério Central para discutir a 

aplicação de recursos e forma de pagamento dos animais por ele. Tal comitê é constituído por 

4 (quatro) docentes da UFSM, 1 (um) coordenador de pesquisa PRPGP e 2 (dois) veterinários 

do Biotério Central. 

Compete à Pró-Reitoria de Administração (PRA) coordenar, fiscalizar, supervisionar e 

dirigir os serviços administrativos da Universidade por meio das subunidades: Biblioteca 

Central, Centro de Processamento de Dados, Departamento de Arquivo Geral, Departamento 

de Contabilidade e Finanças, Departamento de Material e Patrimônio e Imprensa 
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Universitária. A PRA é um setor importante dentro da gestão no que se refere aos controles 

internos tendo em vista sua relação direta com recursos financeiros e com o patrimônio da 

entidade entre outras. Assim, esta AUDIN constatou que a mesma desenvolve esforços e 

ações como forma de melhorar seus controles internos e, assim, mitigar os riscos. Na 

sequência são apresentadas as principais ações desenvolvidas na área de controle interno no 

ano de 2019. 

A PRA com apoio do CPD trabalhou no desenvolvimento da aplicação SIE 2.3.9.0 – 

Recepção de Notas Fiscais, objetivando melhorias no Sistema de Gestão de Contratos da 

UFSM, bem como uma maior adequação e otimização no fluxo das informações de natureza 

orçamentária e financeira, das Unidades Gestoras do orçamento da UFSM. A implementação 

da nova sistemática de Recepção de Notas Fiscais visa aprimorar o controle da execução das 

despesas. Deste modo, a partir de março de 2019, todas as unidades passaram a incluir seus 

respectivos documentos de pagamento no SIE, tornando possível o acompanhamento das 

diversas fases da execução da despesa, desde a formalização dos contratos, passando pelo 

empenho, liquidação e pagamento, possibilitando, inclusive, o lançamento de Notas Fiscais 

que não relacionadas a contratos formalizados, ou seja, despesas cujo empenho não possui 

contrato. 

A PRA, em atendimento às recomendações do Memorando n. 027/2019-

AUDIN/UFSM, relacionadas ao Relatório de Auditoria n. 2018.006, implementou rotinas de 

conferência diária por amostragem, pelos servidores do Protocolo e Arquivo do DCF, 

minimizando da melhor forma possível a ocorrências de falhas originadas em arquivamentos 

de documento de pagamento nos processos. Do mesmo modo, em acolhimento a orientações 

da AUDIN/UFSM, foram realizadas correções e atualizações nos informativos DCF que 

disciplinavam rotinas para pagamento de documentos fiscais e taxas de inscrição e publicação 

em eventos, originando os documentos: Informativo n. 001/2019 e 002/2019.  

Em relação à recomendação constante no item 3 da S.A. n. 2018.006/03, que 

caracteriza como “sucintas” as descrições dos bens adquiridos e serviços contratados da 

AUDIN/UFSM, em 2019, o setor responsável pelo registro das liquidações, passou a adotar o 

preenchimento requisitos mínimos informacionais, no campo observação, dos documentos 

emitidos pelo SIAFI, de tal modo que seja possível identificar a natureza das transações 

registradas e a documentação  pertinente, providenciando as devidas correções e adequações 
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para melhoria da informação contábil e uma maior transparência da informação, evitando 

sempre que possível o retrabalho. 

Foram implementadas novas rotinas de conferência na liquidação das Notas Fiscais 

que passam pela identificação da assinatura do servidor que recepcionou os documentos e 

data do certifico/atesto, para a confrontação destas informações com os respectivos empenhos 

e contratos, sendo adotadas conforme o caso, as demais rotinas de conferência e 

enquadramento fiscal/legal adotadas na contabilidade. 

Por outro lado, o setor responsável pela liquidação no SIAFI, passou a exigir com os 

documentos encaminhados pelas unidades, o Termo de Responsabilidade – TR, dos bens 

patrimoniais recepcionados e registrados (no SIE) pela Divisão de Patrimônio 

(DIPAT/DEMAPA), com as respectivas assinaturas e carimbo de certifico dos responsáveis 

nas unidades pelo recebimento destes bens, visando melhor controle e segurança no processo 

de tombamento de bens e liquidação e pagamentos destas despesas. 

A PRA, com apoio do CPD, implementou ajustes nos relatórios patrimoniais, 

corrigindo falhas no Relatório de Movimentação de Bens – RMB, emitido no SIE, e propiciar 

também a emissão de relatórios de conciliação de todos os lançamentos realizados no período, 

que deverão ser confrontados pela contabilidade com o sistema SIAFI. Este trabalho teve 

início em 2019 e será continuado em 2020 para finalização dos ajustes e correções 

necessários. 

Também foram realizados registros de desincorporação patrimonial dos contratos 

finalizados referentes às obras realizadas nas últimas décadas, no campus UFSM, campi fora 

da sede, e, inclusive, da UNIPAMPA, e que ainda estavam registrados em conta contábil de 

obras em andamento. A partir da atualização dos registros de desincorporação dos contratos 

de obras finalizadas, o DCF atualizou e subsidiou de informações a unidade responsável pelos 

registros de incorporação e/ou desincorporação dos imóveis da União sob responsabilidade da 

UFSM, no Sistema de Gerenciamento do Uso de Imóveis de Uso Especial da União – 

SPIUnet. 

Em relação ao material e patrimônio, foram realizadas ações no sentido de melhorar 

a transparência, tais como: divulgação na página do DEMAPA (www.ufsm.br/demapa) dos 

contratos firmados pela UFSM, das empresas contratadas a partir do ano de 2018, dos 

registros de preços da UFSM, dos resultados das licitações realizadas pela UFSM e da 

listagem dos nomes dos funcionários terceirizados dos contratos de dedicação de mão de obra 



63 

 

 

exclusiva vigentes. A listagem atualizada é encaminhada pela Coordenadoria de Serviços 

Gerais/PROINFRA ao DEMAPA. Esta ação permite tanto para comunidade interna quanto 

para a sociedade a identificação, principalmente, de eventuais casos de nepotismos que, se 

apontados, permitirão que a Administração tome as providencias cabíveis para o caso. 

Outra ação importante foi a criação de comissões de levantamento do inventário 

patrimonial. Estas comissões realizarão o inventário da carga patrimonial da UFSM. Elas 

também contribuirão para que haja segregação de funções na realização do levantamento do 

inventário, o que torna os relatórios mais confiáveis.  

Maior controle na entrega dos bens patrimoniais por meio de agendamento com o 

chefe/detentor da carga patrimonial e imediata assinatura do Termo de Responsabilidade do 

recebimento do bem pelo responsável pela carga no ato da entrega do mesmo. Fortalecimento 

das Doações de ativos e recebimentos de bens, com os devidos processos administrativos de 

incorporação e/ou baixa dos bens públicos.  

Foi realizada a automatização do processo de solicitação de recolhimento de bens 

inservíveis das unidades administrativas com a criação da funcionalidade “recolhimento” no 

Portal Patrimônio UFSM. O desfazimento de bens antieconômicos e inservíveis é realizado 

mediante o contrato número 085/2019 – UFSM, com a venda de sucata sendo revertido o 

valor para a Instituição mediante pagamento da GRU. 

Em relação ao Almoxarifado Central, houve o aprimoramento do controle dos 

recebimentos de produtos pela UFSM e do encaminhamento do pagamento dos fornecedores 

ao DCF, por meio de planilha Excel. Este controle permite melhor acompanhamento das 

entregas e pagamentos dos produtos entregues no Almoxarifado Central, mas ainda necessita 

de um sistema informatizado, porém dependerá do CPD para implantação. Esta demanda já 

está nas prioridades encaminhadas pelo DEMAPA ao CPD.  Aprimoramento nos controles de 

prazos de entrega de materiais ou de prestação de serviços por planilhas eletrônicas, 

decorrentes de negociações e prorrogações de prazo com fornecedores, com revisões 

semanais dos dossiês de negociação com os licitantes e dos processos instaurados contra 

fornecedores inadimplentes. Adequação da Planilha eletrônica com os principais 

dados/resumo dos processos administrativos contra fornecedores, incluindo as sanções 

aplicadas, proporcionando o gerenciamento do ciclo do processo e facilidade de acesso aos 

dados. 
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Também foi realizada a adaptação da planilha eletrônica com registro dos valores 

recuperados com base nas cobranças realizadas junto aos fornecedores e que lograram êxito, 

baseados nos valores das notas de empenho. Elaboração de uma nova sistemática de 

arquivamento de dossiês encerrados de negociações com fornecedores. A sistemática foi 

elaborada conjuntamente com o Departamento de Arquivo Geral e implantada no ano de 

2019, possibilitando o acesso a estes documentos quando necessários, de forma ágil e 

facilitada. 

Em relação à gestão de arquivos e documentos, tem-se implantada a gestão 

documental arquivística, contribuindo para modernização e eficácia dos processos 

institucionais. Houve também a implementação do processo eletrônico nacional – PEN na 

UFSM. Atendimento ao Decreto nº 8.539/2015, que dispõe sobre o uso do meio eletrônico 

para a realização do processo administrativo no âmbito dos órgãos e das entidades da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Outro fato importante foi a 

elaboração das políticas de gestão arquivística para a UFSM com a emissão da Resolução n. 

12/2019, que trata da gestão, preservação e de acesso aos documentos arquivísticos digitais de 

guarda permanente na UFSM. A referida resolução atende, também, o que determina a 

Portaria do MEC Nº 315, de 04 de abril de 2018. Também em 2019, foi emitida a Portaria nº 

554, de 11 de março de 2019, que dispõe sobre a emissão do Diploma Digital. Essa Portaria 

exige a utilização do certificado digital ICP-Brasil. A implementação da referida Portaria está 

sendo providenciada pelo Departamento de Arquivo Geral (DAG), com a PROGRAD, 

DERCA, PROPLAN e CPD, através de reuniões para a definição das ações. 

A Biblioteca Central, órgão também vinculado àPRA, elaborou seu Planejamento 

Estratégico (2019-20221). Assim, através da Portaria UFSM nº 93126/2019, foi instituído um 

grupo de trabalho de livre adesão (GT-Conhecimento) formado por servidores da BC. O 

documento resultante deste trabalho conjunto norteará a unidade em busca de seus objetivos, 

alinhados aos objetivos da UFSM (PDI-UFSM 2016-2026) em prol da sociedade. 

A Pró-Reitoria de Extensão (PRE) visa fortalecer a relação Universidade-Comunidade 

e tem a missão de articular os diversos conhecimentos por meio de ações extensionistas junto 

à população, gerando soluções inovadoras para o desenvolvimento regional sustentável. Seus 

princípios são pluralidade, respeito, transparência, sustentabilidade, equidade e justiça.  

A PRE teve, durante o ano de 2019, várias chamadas para eventos de extensão bem 

como para bolsas, sendo que todos são realizados na forma de editais. Atualmente, como 
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forma de controle para verificar se os bolsistas de extensão estão desempenhando suas 

atividades, o coordenador do projeto faz a indicação mensal. 

Através do Fórum Regional Permanente de Extensão da UFSM, a PRE procura 

identificar as demandas consideradas prioritárias para as ações de extensão definidas pelas 

comunidades locais e regionais dos municípios onde a UFSM tem presença física – Santa 

Maria, Cachoeira do Sul, Frederico Westphalen e Palmeira das Missões. O Fórum apresentou 

a plataforma em dois encontros, um em cada semestre, realizados nos Campi da instituição. A 

coleta de demandas é realizada por plataforma eletrônica (https://www.ufsm.br/pro-

reitorias/pre/forum/).  

Com relação à gestão dos espaços de uso comum, vinculados a Pró-Reitoria de 

Extensão, é gerenciado via portal de agendamento, onde os interessados podem ver a 

ocupação dos espaços por data e evento. Os eventos realizados no Centro de Eventos, com 

locação externa, são todos registrados em Contrato firmado entre os realizadores do evento, a 

UFSM e a FATEC. 

Com relação ao pagamento de notas fiscais de projetos contemplados com recursos, o 

coordenador do projeto faz o ateste na nota fiscal e envia para o servidor da PRE responsável 

pela execução orçamentária. 

Passo importante, no ano de 2019, foi a aprovação da Resolução n. 006/2019, que trata 

da política de extensão da UFSM. Assim, a Pró-Reitoria de Extensão, juntamente com a 

Câmara de Extensão, presidida pelo(a) Pró-Reitor(a) de Extensão, será responsável pelo 

encaminhamento das atividades para aplicação da Política de Extensão da UFSM. Também 

foi aprovada a Instrução Normativa 001/2019, que estabelece orientações técnicas para a 

regulamentação, registro e avaliação das ações de extensão no âmbito da UFSM. 

Através de portaria, foi aprovada a criação/recriação do órgão colegiado denominado 

"Câmara de Extensão", vinculado à Pró-Reitoria de Extensão, assim como foram designados 

os seus componentes. 

 

9 PROGRAMA DE GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE – PGMQ 

 

O ano de 2019 foi marcado por uma novidade na questão do PGMQ. A servidora 

Gislaine Borges foi aprovada no Programa de Pós-Graduação em Gestão das Organizações 

Públicas da UFSM. Neste sentido, a servidora direcionou seu projeto para a área da qualidade 
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em auditoria, tendo como título: Proposta de Implantação do Programa de Gestão e Melhoria 

da Qualidade na Auditoria Interna da UFSM. 

Assim, considerando que não há na Auditoria Interna da Universidade Federal de 

Santa Maria/UFSM um programa de qualidade implantado, o projeto pretende responder a 

seguinte pergunta: De que forma desenvolver na Unidade de Auditoria Interna da UFSM 

um programa de gestão de melhoria da qualidade? 

Assim, para responder o problema a ser pesquisado, o estudo está alicerçado nos 

seguintes objetivos: 

Objetivo Geral: Implantar um programa de gestão e melhoria da qualidade na Auditoria 

Interna da UFSM. 

Objetivos Específicos: 

● Realizar estudo sobre o tema qualidade em auditoria, tendo por base a literatura e 

legislação vigente; 

● Estudar a metodologia IA-CM proposta pela Controladoria Geral da União para a 

implantação do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) nas atividades 

de auditoria interna governamental (Portaria CGU nº 777/2019); 

● Identificar o nível de maturidade atual da Auditoria Interna da UFSM e estabelecer seu 

nível de capacidade ideal, segundo preceitua o Modelo IA-CM;  

● Com base no IA-CM estruturar e implantar o programa de gestão e melhoria da 

qualidade na AUDIN UFSM. 

A conclusão do trabalho está prevista para 2021 e seguirá o seguinte cronograma. 

 

Quadro 16 - Cronograma do projeto 

DESCRIÇÃO 

DAS ETAPAS 

2020 2021 

MESES MESES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Levantamento 

Bibliográfico                         

Coleta de dados                         

Análise dos 

dados 
                        

Redação do 

trabalho 
                        

Revisão e 
redação final 
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Entrega do 
texto final 

                        

Defesa                         

Fonte: Gislaine Borges (2019). 

 

Ante o exposto, acredita-se que, desta forma, pode-se viabilizar e implantar o PGMQ 

para a Auditoria Interna da UFSM, aliando o estudo acadêmico com o trabalho técnico.  

 

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste relatório foram apresentados os resultados dos trabalhos de Auditoria Interna 

realizados no exercício de 2019 e das atividades previstas no PAINT 2019. 

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 

2019, não atingiu a totalidade das ações previstas no PAINT 2019 e atendeu ações que não 

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

atendimento tempestivo. Porém, deve-se considerar que vários trabalhos previstos no PAINT 

2019 estão em fase final de elaboração. 

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, 22 de abril de 2020. 

 

 

IVAN HENRIQUE VEY 
Auditor-chefe 


