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1. SOBRE O PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 

 

O Regulamento da Unidade de Auditoria Interna da Fundação Universidade 

Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (AUDIN-UFCSPA), aprovado pela Resolução nº 

29/2019/CONSUN, de 5 de dezembro de 2019, publicado no Boletim de Serviço nº 155, de 6 de 

dezembro de 2019, estabelece, em seu artigo 6º, que a estratégia de atuação da AUDIN é 

formalizada no Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT, conforme disposições contidas em 

normatização específica do Órgão Central de Controle Interno do Poder Executivo Federal. 

Importa ressaltar, nesta breve introdução, que o presente planejamento buscou 

contemplar os requisitos contidos na Instrução Normativa CGU/SFC nº 05, de 27 de agosto de 

2021, a qual prevê as diretrizes para a elaboração, comunicação e aprovação do PAINT, em 

especial no que concerne ao Capítulo II daquela. Com base no artigo 3º da aludida norma: 

Art. 3º O PAINT deve ser elaborado com a finalidade de definir os 

trabalhos prioritários a serem realizados no período objeto do plano, 

devendo considerar: 

I - o planejamento estratégico e as expectativas da alta administração da 

unidade auditada e demais partes interessadas; 

II - os riscos significativos a que a unidade auditada está exposta e os seus 

processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles 

internos; 

III - a complexidade do negócio, a estrutura e outros fatores da unidade 

auditada; 

IV - a estrutura e os recursos humanos, logísticos e financeiros disponíveis 

na unidade de auditoria interna governamental. 

Ainda segundo a Resolução nº 29/2019/CONSUN, compete à Auditoria Interna 

elaborar o PAINT e submetê-lo à análise da Controladoria-Geral da União (CGU) e ao Conselho 

Universitário (CONSUN). 

 
2. SOBRE A UFCSPA 

 

A Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), 

criada pela Lei nº 11.641, de 14 de janeiro de 2008, por transformação da Fundação Faculdade 

Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre (FFFCMPA), é uma instituição de educação superior 

pluridisciplinar, dedicada a criação, transmissão crítica e difusão da ciência, tecnologia e cultura 

na área da saúde, mantida pela União e com sede no município de Porto Alegre, Rio Grande do 

Sul, conforme prevê o seu Estatuto. De acordo com o artigo 2º da Lei nº 11.641/2008, a UFCSPA 



 

Auditoria Interna 

Rua Sarmento Leite, 245 – Centro histórico – 90050-170 – Porto Alegre (RS) – Tel. (51) 3303-8700 – www.ufcspa.edu.br 4/24 

possui os objetivos de ministrar ensino superior de graduação e pós-graduação, desenvolver 

pesquisa e promover a extensão universitária. 

A Universidade conta, atualmente, com 16 (dezesseis) cursos de graduação na 

área da saúde, a saber1:  

 Biomedicina – diurno; 

 Biomedicina – noturno; 

 Enfermagem; 

 Farmácia; 

 Física Médica; 

 Fisioterapia; 

 Fonoaudiologia; 

 Gastronomia; 

 Gestão em Saúde; 

 Informática Biomédica; 

 Medicina; 

 Nutrição; 

 Psicologia; 

 Química Medicinal; 

 Tecnologia em Alimentos; e 

 Toxicologia Analítica.  

Além disso, a UFCSPA oferece 12 (doze) programas de pós-graduação stricto sensu 

(PPGS)2, nas áreas de:  

 Biociências; 

 Ciências da Saúde; 

 Ciências da Reabilitação; 

 Patologia; 

 Pediatria; 

 Ciências da Nutrição; 

 Hepatologia; 

 Psicologia e Saúde; 

 Tecnologias da Informação e Gestão em Saúde; 

 Enfermagem; 

 Ensino na Saúde; e 

 Saúde da Família.  

                                                             
1  Informações sobre cursos de graduação disponíveis em <https://www.ufcspa.edu.br/vida-

academica/graduacao/cursos>. Acesso em 25 out. 2022. 

2 Informações sobre a pós-graduação disponíveis em: <https://www.ufcspa.edu.br/vida-academica/pos-graduacao>. 

Acesso em 25 out. 2022. 
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Ainda no campo da pós-graduação, são ofertados 9 (nove) cursos de 

especialização, 68 (sessenta e oito) programas de residência médica e 4 (quatro) de residência 

multiprofissional3. 

A atividade de pesquisa, outro pilar da Universidade, é realizada com a finalidade 

de ampliar o conhecimento e atender necessidades da sociedade. O incentivo ao trabalho de 

pesquisa visa ao desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da criação e difusão da cultura. 

A extensão universitária, por sua vez, tem por objetivo difundir o conhecimento 

científico e tecnológico e as manifestações culturais, artísticas, literárias para a comunidade. 

Segundo a página “UFCSPA em números” 4 , no ano de 2021 a universidade 

registrava o seguinte quadro populacional:  

 2986 (dois mil, novecentos e oitenta e seis) alunos de graduação;  

 952 (novecentos e cinquenta e dois) alunos de mestrado e doutorado;  

 493 (quatrocentos e noventa e três) participantes em residência médica;  

 50 (cinquenta) participantes em residência multiprofissional;  

 13 (treze) participantes em especialização presencial;  

 709 (setecentos e nove) participantes em especialização à distância; 

 379 (trezentos e setenta e nove) servidores docentes; 

 212 (duzentos e doze) servidores técnico-administrativos; 

 145 (cento e quarenta e cinco) terceirizados; e 

 61 (sessenta e um) bolsistas de apoio técnico.   

A UFCSPA é dotada de autonomia didático-científica, administrativa, disciplinar e 

de gestão financeira-patrimonial, nos limites fixados pela legislação, bem como nos termos de 

Estatuto e Regimento próprios. A Administração Superior abrange o Conselho Universitário 

(CONSUN), o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), a Reitoria e a Vice-Reitoria. Os 

Órgãos Executivos compreendem: a Reitoria, a Vice-Reitoria, as pró-reitorias, as coordenações 

dos cursos de graduação e as coordenações dos programas de pós-graduação. A Figura 1 ilustra 

o organograma da UFCSPA. 

 

                                                             
3 Disponível em: <https://www.ufcspa.edu.br/documentos/residencia-

medica/2022/Manual_do_Residente___Programas_de_Residncia_Mdica_da_UFCSPA_ISCMPA.pdf> Acesso em 25 

out. 2022.  

4 Disponível em: <https://www.ufcspa.edu.br/sobre-a-ufcspa/ufcspa-em-numeros>. Acesso em 25 out. 2022. 
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FIGURA 1 – ORGANOGRAMA DA UFCSPA 

Fonte: Sítio eletrônico da UFCSPA. Disponível em: <https://www.ufcspa.edu.br/acesso-a-

informacao/institucional/organograma>. Acesso em 25 out. 2022.  

 

 

 

https://www.ufcspa.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/organograma
https://www.ufcspa.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/organograma
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A missão e a visão da UFCSPA são explicitadas no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) 2020-20295: 

Missão 
Produzir e compartilhar conhecimento e formar profissionais da área das ciências da saúde com princípios 

humanistas e responsabilidade social. 

 

Visão 
Ser instituição inovadora e inclusiva, referência nacional no ensino na saúde e produtora de conhecimento 

de impacto internacional. 

(UFCSPA, 2019a). 

 

Os objetivos estratégicos contemplados no PDI 2020-2029 estão associados a seis 

focos temáticos principais: 

1. Bem estar e saúde: cuidado com a comunidade interna e externa; 
2. Identidade e pertencimento: comunicação e cultura do respeito; 
3. Sinergia ensino-pesquisa-extensão: compartilhamento e inovação; 
4. Inclusão e diálogo com a sociedade: acesso e permanência, extensão e impacto social; 
5. Sustentabilidade: inovação, alianças estratégicas e internacionalização, defesa da 

universidade; e 
6. Gestão com propósito: pessoas, processos, planejamento e avaliação.  

 

Ademais, o Plano Estratégico da Gestão 2021-20256delineia 18 (dezoito) objetivos 

estratégicos, associados a 276 (duzentos e setenta e seis) projetos/ações nas áreas de ensino, 

pesquisa, extensão, inovação e gestão.  

 
 

3. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PREVISTOS PARA A UFCSPA 

 

No intuito de dimensionar os recursos orçamentários previstos para a UFCSPA no 

exercício 2023, utiliza-se como referência o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA). A Tabela 

1 evidencia os recursos alocados à Unidade 26284 – Fundação Universidade Federal de Ciências 

da Saúde de Porto Alegre por programa e ação. 

                                                             
5 Disponível em: <https://www.ufcspa.edu.br/documentos/institucional/ufcspa-pdi-2020-2029.pdf>. Acesso em: 03 

nov. 2022. 
6 Disponível em: <https://sites.google.com/ufcspa.edu.br/planejestrategico-ufcspa/eixos-e-objetivos>. Acesso em 

25 out. 2022. 

https://www.ufcspa.edu.br/documentos/institucional/ufcspa-pdi-2020-2029.pdf
https://sites.google.com/ufcspa.edu.br/planejestrategico-ufcspa/eixos-e-objetivos
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TABELA 1 – RECURSOS DA UFCSPA NO PLOA 2023 POR PROGRAMA/AÇÃO 

Programa Ação 
Valor em 

R$ 

0032 Programa de Gestão e Manutenção 

do Poder Executivo 

2004 Assistência Médica e Odontológica aos 

Servidores Civis, Empregados, Militares e seus 

Dependentes 

948.656 

20TP Ativos Civis da União 84.088.279 

212B Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, 

Empregados, Militares e seus Dependentes 
3.786.881 

4572 Capacitação de Servidores Públicos Federais em 

Processo de Qualificação e Requalificação 

Produto: Servidor capacitado (unidade): 30 

35.000 

0181 Aposentadorias e Pensões Civis da União 21.704.020 

09HB Contribuição da União, de suas Autarquias e 

Fundações para o Custeio do Regime de Previdência 

dos Servidores Públicos Federais 

17.072.466 

Subtotal 127.635.302 

0909 Operações Especiais: Outros 

Encargos Especiais 

00S6 Benefício Especial e Demais Complementações 

de Aposentadorias 
13.000 

0536 Benefícios e Pensões Indenizatórias 

Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões 

Judiciais 

29.373 

Subtotal 42.373 

0910 Operações Especiais: Gestão da 

Participação em Organismos e Entidades 

Nacionais e Internacionais 

00OQ Contribuições a Organismos Internacionais 

sem Exigência de Programação Específica 
45.000 

00PW Contribuições a Entidades Nacionais sem 

Exigência de Programação Específica 
57.849 

Subtotal 102.849 

5013 Educação Superior - Graduação, 

Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e 

Extensão 

20GK Fomento às Ações de Graduação, Pós-

Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão 

Produto: Projeto apoiado (unidade): 2 

21.953 

20RK Funcionamento de Instituições Federais de 

Ensino Superior 
21.346.696 
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Produto: Estudante matriculado (unidade): 3.473 

4002 Assistência ao Estudante de Ensino Superior 

Produto: Estudante assistido (unidade): 314 
1.893.271 

8282 Reestruturação e Modernização das Instituições 

Federais de Ensino Superior 

Produto: Projeto apoiado (unidade): 3 

5.909.470 

Subtotal 29.171.390 

Total 156.951.914 

Fonte: PLOA 2023 – Volume V. 

O Gráfico 1, por sua vez, ilustra os percentuais de recursos por Grupo de Natureza 

de Despesa. 

 

GRÁFICO 1 – RECURSOS DA UFCSPA NO PLOA 2023 POR GRUPO DE DESPESA 

Fonte: PLOA 2023 – Volume V. 

Observa-se que as ações 20TP, 0181 e 20RK representam aproximadamente 81% 

dos recursos consignados no PLOA 2023 para a UFCSPA. De uma outra perspectiva, os créditos 

orçamentários relativos a gastos com pessoal e encargos sociais alcançam cerca de 78% do 

orçamento da Universidade.  
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4. ESTRUTURA E RECURSOS DA AUDITORIA INTERNA 

 

A Auditoria Interna da UFCSPA vincula-se hierarquicamente ao Conselho 

Universitário da instituição e administrativamente à Reitoria, nos termos do artigo 11 da 

Resolução CONSUN UFCSPA nº 26, de 25 de setembro de 2020 (Regimento Geral da UFCSPA). A 

AUDIN é um órgão técnico que realiza atividades independentes e objetivas de avaliação e 

consultoria, por meio de abordagem sistemática e disciplinada, objetivando melhorar a eficácia 

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

No ano de 2022, houve alteração na composição da Auditoria Interna da UFCSPA. 

O servidor Cláudio Moacir Marques Corrêa solicitou dispensa do cargo de Auditor Chefe, a partir 

de 20 de outubro de 2022, para assumir a coordenação do Núcleo de Assuntos Disciplinares da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Cumpridas as etapas de deliberação do Conselho 

Universitário e análise da Controladoria-Geral da União quanto à indicação do novo Auditor 

Chefe, a Reitora da UFCSPA designou, por meio da Portaria DAP PROGESP UFCSPA nº 2.279, de 

24 de outubro de 2022, publicada no Diário Oficial da União em 27 de outubro de 2022, o servidor 

Leandro Gomes Amaral para o cargo. 

Em que pese a mudança na chefia da Auditoria Interna, mantém-se o número de 

3 (três) integrantes na equipe, como detalhado a seguir: 

 Leandro Gomes Amaral: formado em Ciências Econômicas pela Universidade 

Católica de Santos (UNISANTOS/2007) e mestre em Economia Política pela 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP/2012), é Economista. 

Pertenceu à equipe da Auditoria Interna da Universidade Federal do ABC 

(AUDIN-UFABC) de agosto de 2009 a abril de 2019. Posteriormente, esteve em 

colaboração técnica na UFCSPA de maio de 2019 a outubro de 2022, onde 

exerce, atualmente, o cargo de Auditor Chefe. 

 Rodrigo Sebben: formado em Ciências Contábeis (UFRGS/2005), é Auditor da 

UFCSPA desde abril de 2011 (11 anos), tendo sido também Auditor da Empresa 

de Trens Urbanos de Porto Alegre – TRENSURB, de junho de 2010 a abril de 

2011 (10 meses); e 

 Ana Célia Leivas Ferreira: formada em Ciências Contábeis (UFRGS/2004), é 

Assistente em Administração da UFCSPA desde junho de 2013 (09 anos). Atua 

na Auditoria Interna desde junho de 2017. 

 

5. CARGA HORÁRIA DISPONÍVEL PARA A AUDITORIA INTERNA 

 

Antes de definir e detalhar as atividades da Auditoria Interna, faz-se necessário 

estimar a carga horária disponível para o exercício 2023. Para tanto, foram considerados 238 

(duzentos e trinta e oito) dias úteis, 8 (oito) horas diárias, 3 (três) servidores e 22 (vinte e dois) 
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dias úteis de férias. A Tabela 2 demonstra a previsão de alocação da equipe de trabalho, tendo 

por base as categorias dispostas no artigo 4º, II, da IN CGU/SFC nº 05/2021. 

 

TABELA 2 – PREVISÃO DE ALOCAÇÃO DA EQUIPE DA AUDIN 

Quantidade de servidores (incluindo a chefia) 3 

Horas totais em 2023 (238 dias úteis x 8 horas x 3 integrantes) 5712h 

Férias dos servidores da AUDIN (22 dias úteis x 8 horas x 3 integrantes)                   
(-) 

528h 

Carga horária disponível (216 dias úteis x 8 horas x 3 integrantes) 5184h 

Horas alocadas para gestão interna e atividades administrativas (10% 
da carga horária disponível) 

518h 

Horas alocadas para gestão e melhoria da qualidade da atividade de 
auditoria interna (5% da carga horária disponível) 

259h 

Horas alocadas para monitoramento das recomendações de auditoria 
(3% da carga horária disponível) 

156h 

Horas alocadas para capacitação (7% da carga horária disponível) 365h 

Horas alocadas para levantamento de informações para órgãos de 
controle interno e externo (5% da carga horária disponível) 

259h 

Horas alocadas para demandas extraordinárias recebidas (5% da carga 
horária disponível) 

259h 

Horas alocadas para a conclusão de auditorias iniciadas em 2022 (5% 
da carga horária disponível) 

259h 

Serviços de auditoria (60% da carga horária disponível) 3108h 

Fonte: AUDIN. Nota: feriados em 01/01, 02/02, 21/02, 07/04, 21/04, 01/05, 08/06, 07/09, 20/09, 12/10, 02/11, 

15/11 e 25/12/2023. Eventuais pontos facultativos em 20/02, 22/02, 09/06, 08/09, 13/10 e 03/11/2023. 

A partir da estimativa de horas, passaremos à seleção de temas e, posteriormente, 

à definição das ações de auditoria. 

 

6. SELEÇÃO DE TEMAS BASEADA EM RISCOS 

 

Para o exercício de 2023, foram mantidas as premissas utilizadas pela AUDIN na 

elaboração do PAINT 2022 como critérios de risco, impacto e demais condicionantes para escolha 

dos temas a serem desenvolvidos, conforme evidenciado a seguir: 
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a) Se o tema de avaliação possui conexão com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional; 

b) a frequência dos trabalhos de auditoria, da própria AUDIN; 

c) a execução orçamentária em contraposição à posição do processo ser, ou não, 

um processo estratégico (observando-se a Cadeia de Valor da UFCSPA ou 

crítico (observando-se a utilização de recursos orçamentários para o 

funcionamento de várias áreas); 

d) maturidade em mapeamento de processos; 

e) demanda recebida da alta administração ou por meio da Ouvidoria; 

f) Fragilidades identificadas em auditorias anteriores realizadas pela CGU e/ou 

TCU.  

 

A análise efetuada pela AUDIN, de acordo com os parâmetros elencados 

anteriormente, resultou nos seguintes indicadores: 

 

a) Conexão com o PDI 

 

TABELA 3 – CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DE CONEXÃO COM O PDI 

Critérios Pontuação 

Há ações previstas indiretamente no PDI 1 

Há ações previstas diretamente no PDI, em número inferior à média por tema 2 

Há ações previstas diretamente no PDI, em número superior à média por tema 3 

Fonte: AUDIN. 

 

b) Frequência dos Trabalhos da AUDIN 

 

TABELA 4 – CRITÉRIOS DE FREQUÊNCIA DOS TRABALHOS DA AUDIN 

Critérios Pontuação 

Auditado nos últimos 12 meses 1 

Auditado nos últimos 24 meses 2 

Auditado há mais de 24 meses 3 

Nunca auditado 4 

Fonte: AUDIN. 
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c) Execução Orçamentária X Processo Estratégico ou Crítico 

 

TABELA 5 - CRITÉRIOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA X PROCESSO ESTRATÉGICO OU CRÍTICO 

Critérios Pontuação 

Não é processo estratégico nem crítico 1 

É processo estratégico (de acordo com a Cadeia de Valor da UFCSPA) 2 

É processo crítico (envolve recursos orçamentários para funcionamento de 

várias áreas) 
3 

Fonte: AUDIN. 

 

d) Maturidade em mapeamento dos processos 

 

TABELA 6 - CRITÉRIO DE MATURIDADE COM RELAÇÃO AO MAPEAMENTO DE PROCESSOS 

Critérios Pontuação 

Setor ou Pró-reitoria responsável apresenta nível de maturidade igual ou 

superior a 3 
1 

Setor ou Pró-reitoria responsável apresenta nível de maturidade de 2 a 3 2 

Setor ou Pró-reitoria responsável apresenta nível de maturidade inferior a 2 3 

Fonte: AUDIN. 

 

O grau de maturidade dos setores ou pró-reitorias com relação ao mapeamento 

de seus próprios processos de trabalho é definido pelo Núcleo de Qualidade Interna (NQI), órgão 

responsável por apoiar a comunidade acadêmica da UFCSPA na implantação da gestão por 

processos na Universidade, para que seja possível trabalhar de forma mais otimizada, gerando 

maior valor e aumentando a qualidade do trabalho e de vida das pessoas envolvidas. Desta 

forma, de acordo com as avaliações executadas pelo NQI, a classificação embasou os critérios 

adotados pela AUDIN. 

 

e) Demanda recebida da alta administração ou por meio da Ouvidoria 

 

TABELA 7 - DEMANDAS DA ALTA ADMINISTRAÇÃO OU OUVIDORIA 

Critérios Pontuação 

Demanda recebida da alta administração ou Ouvidoria – NÃO 0 
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Demanda recebida da alta administração ou Ouvidoria – SIM 1 

Fonte: AUDIN. 

 

f) Fragilidades identificadas em auditorias anteriores realizadas pela CGU e/ou 

TCU 

 

TABELA 8 - FRAGILIDADES DE AUDITORIAS ANTERIORES (CGU e TCU) 

Critérios Pontuação 

Fragilidades detectadas em trabalhos da CGU ou TCU – NÃO 0 

Fragilidades detectadas em trabalhos da CGU ou TCU – SIM 1 

Fonte: AUDIN. 

 

O resultado da compilação de temas e critérios de risco formatou a seguinte 

planilha, a qual norteará a priorização dos trabalhos a serem executados no exercício de 2023. 

 

TABELA 9 – MATRIZ DE TEMAS AUDITÁVEIS BASEADA EM CRITÉRIOS DE RISCO 

Nº Tema 
Critérios 

a) b) c) d) e) f) Total 

1 Ensino na graduação 3 4 2 3 1 0 13 

2 Ensino na pós-graduação 3 4 2 1 0 0 10 

3 Pesquisa e inovação 3 4 2 1 1 1 12 

4 Assistência estudantil 2 4 1 2 0 1 10 

5 Políticas afirmativas e inclusão 2 4 1 3 1 1 12 

6 Extensão e cultura 3 3 2 2 1 0 11 

7 Internacionalização 2 4 1 2 0 0 9 

8 Gestão de pessoas 3 3 3 1 1 1 12 

9 Gestão de compras e contratações 1 1 3 3 1 1 10 

10 Gestão patrimonial 1 3 3 3 0 1 11 

11 Gestão de tecnologia da informação e comunicação 2 3 1 1 0 1 8 

12 Convênios e projetos institucionais 2 1 1 1 1 1 7 

13 Infraestrutura predial 1 4 3 1 0 1 10 

Fonte: a) PDI 2020-2029; b) AUDIN; c) Relatório de Gestão do exercício 2021 - Cadeia de Valor da UFCSPA e PLOA 

2023; d) NQI; e) Ouvidoria; f) AUDIN. Elaboração: AUDIN. Legenda: Total de 1 a 5 – cor verde; de 6 a 10 – amarela; 

e de 11 a 15 – vermelha.  
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7. DEFINIÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA 

 

Classificados os temas segundo os critérios anteriormente detalhados, é 

necessário analisar as ações condicionantes que, necessariamente, devem constar do presente 

planejamento. Assim, listamos as ações que, obrigatoriamente, deverão ser realizadas pela 

AUDIN: 

 Elaboração do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT  

2022, nos termos da IN CGU/SFC nº 05/2021 ou norma específica que 

eventualmente venha a substituí-la; 
 Auditoria em gestão de riscos e controle preventivo em contratações, 

conforme disposto na Portaria SEGES/ME nº 8.678/2021, art. 16, III; 
 Parecer sobre o processo de Prestação de Contas da UFCSPA, de acordo com 

o artigo 15 da IN CGU/SFC nº 05/2021; 
 Monitoramento das recomendações demandadas pelo Tribunal de Contas da 

União e Controladoria-Geral da União, além das próprias recomendações da 

AUDIN, conforme prevê o capítulo V, seção IV, da Instrução Normativa 

CGU/SFC nº 03, de 09 de junho de 2017; 
 Gestão e melhoria da qualidade da Auditoria Interna Governamental – PGMQ, 

nos termos do capítulo IV, seção III, da IN CGU/SFC nº 03/2017; 
 Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2024, em 

conformidade com a IN CGU/SFC nº 05/2021 ou norma específica que 

eventualmente venha a substituí-la;  
 Capacitação técnica dos integrantes da AUDIN, observando o que dispõe o 

artigo 4º, §2º, da IN CGU/SFC nº 05/2021; e 
 Levantamento de informações para os órgãos de controle interno e externo, 

conforme previsto no artigo 4º, II, e), da IN CGU/SFC nº 05/2021. 

 

Considerando o rol de atividades supracitado, a seleção de temas baseada em 

riscos e demandas oriundas da alta administração ou da Ouvidoria, definimos a seguinte relação 

de serviços: 
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TABELA 10 – SERVIÇOS DE AUDITORIA 

Tipo de 
serviço 

(avaliação, 
consultoria 

ou apuração) 

Objeto Objetivo 

Datas 
previstas 

de início e 
conclusão 

Carga 
horária 
prevista 

Origem da 
demanda 

Avaliação 

Parecer sobre o 
processo de 
Prestação de 

Contas da 
UFCSPA 

Expressar opinião geral 
sobre a adequação dos 

processos de 
governança, gestão de 

riscos e controles 
internos, com base em 
trabalhos de auditoria 
individuais previstos e 

executados 

01/02 a 
24/03/2023 

259h 
Obrigação 
normativa 

Consultoria 
Gestão de 

Pessoas 

Assessorar a área de 
gestão de pessoas sobre 

encaminhamentos 
necessários no que se 

refere ao tratamento de 
indícios de 

inconsistências 
reportados à UFCSPA por 

meio de sistema do 
Tribunal de Contas da 

União, bem como aplicar 
técnicas de facilitação 

para a autoavaliação de 
controles pela unidade 

auditada, visando à 
mitigação de riscos 

relacionados ao objeto 
de análise 

09/01 a 
31/05/2023 

388h 
Seleção 

baseada em 
riscos 

Avaliação 

Gestão de 
laboratórios 

para as 
atividades de 

ensino e 
pesquisa 

Avaliar a eficácia e 
adequação dos 
processos de 
governança, 

gerenciamento de riscos 
e controles internos da 
gestão laboratorial para 
o alcance dos objetivos 

associados ao 
desenvolvimento das 

atividades finalísticas da 
universidade 

13/02 a 
31/07/2023 

648h 
Solicitação 
da gestão 

(Ouvidoria) 

Avaliação Contratações 

Avaliar a eficácia do 
gerenciamento de riscos 

e dos controles 
preventivos nas 

contratações 

03/04 a 
22/12/2023 

648h 
Obrigação 
normativa 
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Tipo de 
serviço 

(avaliação, 
consultoria 

ou apuração) 

Objeto Objetivo 

Datas 
previstas 

de início e 
conclusão 

Carga 
horária 
prevista 

Origem da 
demanda 

Avaliação 
Funcionamento 
dos cursos de 

graduação 

Avaliar a eficácia e 
adequação dos 
processos de 
governança, 

gerenciamento de riscos 
e controles internos 

relativos ao 
funcionamento dos 

cursos de graduação, 
com ênfase na 

fidedignidade dos 
registros acadêmicos e 

didáticos 

17/07 a 
30/11/2023 

648h 
Seleção 

baseada em 
riscos 

Consultoria 
Assessoramento 

à gestão 

Realizar atividades de 
aconselhamento, 
facilitação e/ou 

treinamentos, a partir de 
solicitação dos gestores 
da instituição. Este tipo 

de serviço deverá 
abordar assuntos 

estratégicos da gestão, 
relacionados aos 

processos de 
governança, gestão de 

riscos e controles 
internos, de modo  que a 

AUDIN não assuma 
qualquer 

responsabilidade  de 
atribuição ou de 

competência da gestão 

02/01 a 
22/12/2023 

518h 

Solicitação 
da gestão 

(previsão de 
horas para 
atividades 

de 
consultoria) 

Fonte: AUDIN. 

 

No que se refere à avaliação da gestão de laboratórios para as atividades de ensino 

e pesquisa, é pertinente salientar que a demanda se originou de comunicação encaminhada pela 

Ouvidoria da UFCSPA. Após análise preliminar da situação, a Auditoria Interna identificou 

oportunidade de agregar valor à gestão por meio da realização deste serviço de auditoria. 

Além disso, o quadro de serviços de auditoria contempla previsão de 518 horas 

para atender a demandas de consultoria que venham a ser solicitadas pelos gestores durante o 

ano de 2023, em vez de considerar a estimativa na conta das demandas extraordinárias. No caso 



 

Auditoria Interna 

Rua Sarmento Leite, 245 – Centro histórico – 90050-170 – Porto Alegre (RS) – Tel. (51) 3303-8700 – www.ufcspa.edu.br 18/24 

destas, diferentemente, entende-se que deverão resultar de solicitação formal da Reitoria, do 

Conselho Universitário ou decorrerem de trabalhos realizados por órgãos de controle.        

Sobre as atividades de capacitação a serem realizadas no exercício de 2023, serão 

privilegiados os eventos promovidos pelas escolas de governo, preferencialmente na modalidade 

“on-line”, na maioria gratuitos, pois oferecem assuntos correlacionados com as atividades de 

auditoria governamental. 

Para tanto, foram estimadas 365 horas para capacitação da equipe da AUDIN. A 

participação dos servidores será motivada pelo alinhamento de conhecimentos e competências 

na área de auditoria, tais como: gestão de riscos, licitações e contratos segundo a Lei nº 14.133, 

de 1º de abril de 2021, normas internacionais de auditoria financeira, entre outros assuntos 

relacionados às atividades de auditoria. Também serão preferenciais as participações no Fórum 

Nacional de Auditorias Internas do MEC (FONAI-Tec) e em fóruns regionais. 

No que se refere ao PGMQ da AUDIN, reserva-se a estimativa de 259 horas para o 

estudo de metodologias e implementação de mecanismos de aferição da qualidade das 

atividades da AUDIN, desde o gerenciamento até o monitoramento das recomendações 

emitidas, como por exemplo: autoavaliações, avaliação pelos usuários dos serviços de auditoria, 

pesquisas de percepção junto à alta administração, elaboração de indicadores gerenciais, 

mapeamento de processos, entre outros. A estruturação do PGMQ dependerá também do 

estudo de meios para viabilizar avaliações externas, as quais devem ocorrer, no mínimo, uma vez 

a cada cinco anos. 

Além disso, em virtude das alterações na equipe da Auditoria Interna discorridas 

na seção 4, prevê-se a conclusão de duas auditorias iniciadas no segundo semestre de 2022 em 

janeiro e fevereiro de 2023, quais sejam: 

 Contratações realizadas no período de pandemia, com ênfase nas 

emergencialidades (dispensas e inexigibilidades de licitação) níveis de 

governança, gestão de riscos e controles internos; e 
 Atuação de Fundações de Apoio, com ênfase nos desembolsos e resultados 

operacionais. 

Por este motivo, registra-se a carga de 259 horas, correspondente à finalização 

das duas ações de auditoria referidas. 

Em face do exposto, a Tabela 11 contempla a relação de atividades de auditoria 

definidas para o exercício 2023: 
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TABELA 11 – RELAÇÃO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA 

Nº Ação Objetivo 
Setor de 

referência 

Período 

estimado 

Carga 

horária 

prevista 

01 

Conclusão de 

auditorias iniciadas 

em 2022 

Finalizar as seguintes ações do 

PAINT 2022: “Contratações 

realizadas no período de pandemia, 

com ênfase nas emergencialidades 

(dispensas e inexigibilidades de 

licitação) níveis de governança, 

gestão de riscos e controles 

internos”; e “Atuação de Fundações 

de Apoio, com ênfase nos 

desembolsos e resultados 

operacionais” 

PROPLAN e 

PROAD 

Janeiro a 

fevereiro/2023 
259h 

02 

Parecer sobre o 
processo de 
Prestação de 

Contas da UFCSPA 

Expressar opinião geral sobre a 
adequação dos processos de 

governança, gestão de riscos e 
controles internos, com base em 
trabalhos de auditoria individuais 

previstos e executados 

- 
Fevereiro a 

março/2023 
259h 

03 
Consultoria em 

gestão de pessoas 

Assessorar a área de gestão de 
pessoas sobre encaminhamentos 
necessários no que se refere ao 

tratamento de indícios de 
inconsistências reportados à 

UFCSPA por meio de sistema do 
Tribunal de Contas da União, bem 

como aplicar técnicas de facilitação 
para a autoavaliação de controles 
pela unidade auditada, visando à 

mitigação de riscos relacionados ao 
objeto de análise 

PROGESP 
Janeiro a 

maio/2023 
388h 

04 

Auditoria na 
gestão de 

laboratórios para 
as atividades de 

ensino e pesquisa 

Avaliar a eficácia e adequação dos 
processos de governança, 
gerenciamento de riscos e 

controles internos da gestão 
laboratorial para o alcance dos 

objetivos associados ao 
desenvolvimento das atividades 

finalísticas da universidade 

PROPLAN 
Fevereiro a 

julho/2023 
648h 

05 
Auditoria em 

contratações 

Avaliar a eficácia do gerenciamento 

de riscos e dos controles 

preventivos nas contratações 

PROAD 
Abril a 

dezembro/2023 
648h 

06 Auditoria no 

funcionamento 

Avaliar a eficácia e adequação dos 

processos de governança, 
PROGRAD 

Julho a 

novembro/2023 
648h 
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Nº Ação Objetivo 
Setor de 

referência 

Período 

estimado 

Carga 

horária 

prevista 

dos cursos de 

graduação 

gerenciamento de riscos e 

controles internos relativos ao 

funcionamento dos cursos de 

graduação, com ênfase na 

fidedignidade dos registros 

acadêmicos e didáticos 

07 
Assessoramento à 

gestão 

Realizar atividades de 

aconselhamento, facilitação e/ou 

treinamentos, a partir de 

solicitação dos gestores da 

instituição. Este tipo de serviço 

deverá abordar assuntos 
estratégicos da gestão, 

relacionados aos processos de 

governança, gestão de riscos e 

controles internos, de modo  que a 

AUDIN não assuma qualquer 
responsabilidade  de atribuição ou 

de competência da gestão 

- 
Janeiro a 

dezembro/2023 
518h 

08 

Monitoramento 

das 

recomendações de 

auditoria 

Proceder ao monitoramento de 

recomendações expedidas pela 

AUDIN em trabalhos anteriores e 

ainda não implementadas 

- 
Janeiro a 

dezembro/2023 
156h 

09 

Gestão interna e 

atividades 

administrativas 

Executar atividades de natureza 

administrativa relacionadas ao 

cotidiano da AUDIN, tais como: 
gestão da equipe; solicitação de 

materiais ou outros recursos de 

trabalho; elaboração e 

encaminhamento do Plano Anual 

de Auditoria Interna – PAINT 2024 e 

do Relatório Anual de Atividades de 

Auditoria Interna – RAINT  2022 à 

Controladoria-Geral da União e ao 

Conselho Universitário; 

atendimento a demandas de outras 

setores da universidade; entre 

outras atividades 

AUDIN 
Janeiro a 

dezembro/2023 
518h 

10 

Gestão e melhoria 

da qualidade da 
Auditoria Interna 

Governamental – 

PGMQ 

Estudar possíveis metodologias e 

implementar mecanismos de 

aferição da qualidade das 

atividades da AUDIN, desde o 

gerenciamento até o 

AUDIN 
Janeiro a 

dezembro/2023 
259h 
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Nº Ação Objetivo 
Setor de 

referência 

Período 

estimado 

Carga 

horária 

prevista 

monitoramento das 

recomendações emitidas 

11 

Capacitação dos 

integrantes da 

AUDIN 

Desenvolver as competências 

necessárias para o exercício das 

atividades de auditoria. A 

capacitação deve considerar o 

quantitativo mínimo de 40 horas 

anuais para cada integrante da 

AUDIN 

AUDIN 
Janeiro a 

dezembro/2023 
365h 

12 

Levantamento de 

informações para 

os órgãos de 

controle interno e 

externo 

Realizar levantamento de 

informações de sua alçada e 

assessorar os gestores da UFCSPA 

no atendimento das demandas dos 

órgãos de controle interno e 

externo 

- 
Janeiro a 

dezembro/2023 
259h 

13 

Demandas 

extraordinárias 

recebidas 

Atender a demandas 

extraordinárias que justifiquem a 

atuação da AUDIN, em função de 

serem pertinentes aos serviços de 

avaliação ou consultoria e visarem 

ao aprimoramento da governança, 

do gerenciamento de riscos e dos 

controles internos da instituição, 

seja a partir de solicitação formal 

da Reitoria, do Conselho 

Universitário ou decorrentes de 

trabalhos realizados por órgãos de 

controle      

- 
Janeiro a 

dezembro/2023 
259h 

Fonte: AUDIN. Siglas: PROPLAN – Pró-reitoria de Planejamento; PROAD: Pró-reitoria de Administração; Pró-reitoria 

de Gestão com Pessoas; e PROGRAD: Pró-reitoria de Graduação. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Entende-se que o presente planejamento está sendo apresentado de forma a 

contemplar atividades de avaliação em menor quantidade do que costumeiramente se fez nos 

exercícios anteriores, privilegiando uma maior disponibilidade de prazo, ou seja, aumentando 

consideravelmente o número de horas para cada trabalho, de modo a buscar resultados mais 

significativos, com melhor alcance. 

Ademais, buscou-se manter uma quantidade razoável de horas disponíveis às 

ações de consultoria, cuja demanda está se mostrando crescente, o que denota maior confiança 

dos gestores com a atuação da AUDIN em sua missão de agregar valor à gestão. 

 

 

Porto Alegre, 18 de novembro de 2022. 

 

 

Leandro Gomes Amaral 

Auditor-chefe da UFCSPA 
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