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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A auditoria interna tem aplicação compulsória para as instituições públicas brasileiras; 

essa unidade de apoio à Gestão e dos órgãos de controle é obrigada a elaborar e a desenvolver 

anualmente o Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT, com base no Decreto nº 3.591/2000, 

alterado pelo Decreto nº 4.304, de 16/7/2002. 

Este documento reúne, portanto, os elementos direcionadores das ações da Unidade de 

Auditoria Interna Governamental – UAIG, denominada, na UFR, como Audin, durante o exercício 

de 2022. Visa apresentar de modo transparente os objetivos e respectivos planos que serão 

desenvolvidos, bem como fomentar os meios para que possam ser acompanhados não apenas 

pelos referidos órgãos, mas pelo cidadão comum e; em sentido específico, pela comunidade 

acadêmica e pelos outros órgãos que se relacionam com a UFR. 

Entre outros instrumentos o Plano está inserido no Controle Interno do Poder Executivo 

Federal, combinado com o Relatório Anual de Auditoria Interna – RAINT, como meio para avaliar 

o desempenho da auditoria interna das entidades da administração indireta federal – de acordo 

com o disposto no artigo 24, inciso IX da Lei n.º 10.180 de 06/02/2001, bem como do nível de 

respostas das áreas auditadas quanto às solicitações e apontamentos das suas UAIG. 

Desta forma e considerando a subordinação à orientação normativa e supervisão 

técnica a que estão sujeitas as unidades de auditoria interna das entidades da Administração 

Federal Indireta à Controladoria Geral da União, bem como o disposto no artigo 15 do Decreto 

n.º 3.591/2000, considerou-se na elaboração do PAINT/2022 da Audin/UFR o disposto na 

Instrução Normativa CGU nº. 9, de 9 de outubro de 2018. 

Na construção do documento foram utilizados como princípios orientadores 

previamente estabelecidos pela referida Instrução Normativa: autonomia técnica, objetividade 

e a harmonização com as estratégias, os objetivos e riscos de cada unidade a ser auditada. 

Ainda, foi considerado o disposto no item 84 do Referencial Técnico da Atividade de 

Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, aprovado pela Instrução 

Normativa nº 3, de 09 de junho de 2017, que define que o Plano de Auditoria Interna deve 

identificar trabalhos a serem realizados em um determinado período de tempo – neste caso um 

exercício – e considerar o planejamento estratégico, os objetivos e prioridades, as metas da 
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unidade auditada, os riscos a que os processos estão sujeitos, gerenciamento dos riscos, os 

processos de governança e de controles internos da unidade auditada. 

Este Plano Anual, portanto, tem o objetivo de nortear as ações da Audin/UFR, bem como 

de permitir o acompanhamento pelos gestores, executores, servidores e pelo cidadão do que 

está sendo planejado para 2022, bem como a sua posterior verificação durante o exercício. 
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1.1. INSTITUIÇÃO 

 

Situada em Rondonópolis, a 210 km da capital do Estado de Mato Grosso, Cuiabá, a UFR 

encontra-se em uma região caracterizada por diversa e extensiva área de transição entre biomas 

e nascentes de rios que compõem as Bacias dos Rios Araguaia e Paraguai. O município é polo 

econômico da região sudeste do Estado de MT, com taxa média de crescimento real superior à 

média do Estado (IBGE), fato que o torna foco de interesse para investidores e para a 

consolidação de novos negócios. 

A Universidade Federal de Rondonópolis – UFR é a segunda universidade pública federal 

do Estado de Mato Grosso. Sua trajetória possui mais de 40 anos e sua história é marcada por 

lutas que remontam a 1974, quando os habitantes da cidade pleitearam a criação de cursos de 

Ensino Superior junto ao Centro Pedagógico de Corumbá, da Universidade Estadual de Mato 

Grosso (UNEMAT). Assim, em 31 de março de 1976, foi criado o Centro Pedagógico de 

Rondonópolis, com dois cursos de Licenciatura Curta: Estudos Sociais e Ciências Exatas. Com a 

divisão do Estado de Mato Grosso, que resultou na criação do estado de Mato Grosso do Sul, no 

ano de 1977, o Centro Pedagógico de Rondonópolis foi incorporado à Universidade Federal de 

Mato Grosso (UFMT) que havia sido criada em 1970, por meio do ato do Conselho Diretor nº 05, 

datado de 09 de janeiro de 1980. 

Recentemente, a UFR, como passou a ser designada a Universidade Federal de 

Rondonópolis, uma das chamadas supernovas universidades brasileiras, é autarquia vinculada 

ao Ministério da Educação, com sede no município de Rondonópolis – MT, criada pela Lei nº 

13.637, de 20 de março 2018, por desmembramento da Universidade Federal de Mato Grosso 

(UFMT). 

A UFMT permanece, de forma imposta pelo Ministério da Educação, como tutora da 

UFR, fornecendo a estrutura necessária para o funcionamento administrativo e financeiro até 

que a UFR venha a dispor de estrutura suficiente para sua independência, de fato. 

A Lei nº 13.637/2018, em seus artigos 10 e 11, criou tanto a estrutura de cargos quanto 

de funções dos servidores. Em seu artigo 9º consta: 

Art. 9º Ficam criados, para composição do quadro de pessoal da UFR:  
I - dez cargos de docentes da carreira do Magistério Superior; e 
II - duzentos e vinte e nove cargos do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-
Administrativos em Educação, previsto na Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 
2005, dos quais setenta e quatro são cargos de nível de classificação “E” e cento 
e cinquenta e cinco são cargos de nível de classificação “D”, na forma descrita 
no Anexo desta Lei. 



 
Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT – 2022  

6 
 

Tais instrumentos visavam dotar a nova Universidade de capacidade e estrutura para o 

exercício das atividades de ensino, pesquisa e de extensão, de modo regionalizado e adequado 

às demandas da sociedade local, de difícil eficácia em instituições que abrangem territórios tão 

distantes como é o caso do Estado de Mato Grosso. 

O art. 12, porém, vinculava a obrigação de estruturar orçamentariamente a UFR para a 

eficácia do dispositivo legal: “Art. 12. O provimento dos cargos e funções previstos nesta Lei fica 

condicionado à expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual”. 

Como a lei foi datada de março de 2018, quando a LOA já estava em execução, tal 

provimento ocorreu parcialmente em 2019 e completamente em 2020, quando os certames dos 

concursos deveriam, então, ser devidamente autorizados e realizados. 

Ocorreu, porém, de se instalar no país e no mundo a pandemia denominada Covid-19, 

cujas medidas de enfrentamento, não apenas alteraram/suspenderam as aulas presenciais, o 

funcionamento do comércio e das indústrias, como também passou a requerer todo um 

conjunto de medidas de socorro governamental na saúde e, também, financeiro aos cidadãos, 

resultando em medidas de austeridades nas demais áreas, entre elas os concursos. 

Na expectativa de que essas operações fossem colocadas em marcha sem comprometer 

totalmente as atividades e equilíbrio das finanças públicas, entrou em vigor a Lei Complementar 

nº 173, de 27 de maio de 2020, cujo escopo foi o de estabelecer o Programa Federativo de 

Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), alterando a Lei Complementar nº 101, 

de 4 de maio de 2000 assim como dava outras providências. 

Entre outras, o art. 8º determinou: 

Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados 
pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, 
até 31 de dezembro de 2021, de: 
[...] 
II - criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa; 
III - alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa; 
IV - admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de 
cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento 
de despesa, as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou 
vitalícios, as contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 
37 da Constituição Federal, as contratações de temporários para prestação de 
serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação de militares; 
V - realizar concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas 
no inciso IV; 
[...] 

Dessa maneira, as universidades em implantação, não apenas a UFR, foram impedidas 

de dar sequência ao planejamento que lhes foi proposto e tornaram ineficazes as medidas de 

estruturação já previstas desde 2018. 
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Nesse cenário, foi nomeada como Reitora Pró-Tempore a Professora Dra. Analy Castilho 

Polizel através da Portaria MEC nº 2122, de 10 de dezembro de 2019, entre suas ações definiu 

junto à comunidade acadêmica os seis pró-reitores e três secretarias para a execução do 

processo de implantação e consolidação da independência em relação à sua Universidade 

tutora. 

Hoje, a UFR conta com, aproximadamente, 3.500 estudantes matriculados em 19 cursos 

regulares de graduação presencial e 13 cursos de pós-graduação. São mais de 300 professores 

concursados, aproximadamente 60 substitutos e 90 técnicos administrativos em educação, sua 

estrutura, pelo mencionado, não se encontra ainda consolidada e depende de uma grande 

diversidade de recursos financeiros, físicos e humanos; dispõe de uma ótima sinergia com a 

comunidade local, integra esforços e recebe apoio da bancada legislativa em suas três esferas, 

bem como desfruta de um bom relacionamento com o poder executivo municipal. 

A integração com a sociedade civil é bastante evidente, destaque ao seu papel 

significativo desenvolvido durante o período pandêmico, quando as áreas da Saúde da 

Universidade estiveram junto das demandas de outras esferas do poder público e, também da 

sociedade, diante de uma doença que já havia ceifado muitas vidas, entre as quais, as de 

servidores da instituição, inclusive.  

O projeto de vacinação consumiu mais de 1.200 horas de extensão e atendeu a mais de 

30.000 vacinados, bem como outras iniciativas importantes como a ação de conscientização a 

respeito da vacina para o COVID-19 e combate a notícias falsas; monitoramento e planificação 

com a Prefeitura de Rondonópolis na ferramenta Mapa da Covid; produção e distribuição de 

mais de 10 mil litros de álcool em gel a 18 municípios da região sul do Estado;  realização de 

exames RT-PCR em tempo real; desenvolvimento de respiradores mecânicos (ventilador 

pulmonar); produção de máscaras de proteção facial, 6 mil EPIs; e; ainda, o apoio da Proeg em 

adaptar condições acadêmicas para a manutenção extraordinária de atividades do curso de 

medicina durante o período de afastamento, bem como a colação de grau antecipada, são 

alguns exemplos de ação conjunta da Instituição. 
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1.2. UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

 

A UFR não dispunha de equipe própria de auditoria interna, essa função foi 

desempenhada até o primeiro semestre de 2021 pela UAIG da UFMT, em 30 de abril de 2021 foi 

publicado pela Reitoria da UFR o edital nº 1 com a finalidade de movimentação para compor 

força de trabalho, previsto no parágrafo 7º do art. 93, da Lei nº 8112/1990 e Portaria nº 

282/2020 e suas alterações; esse edital incluiu vaga para movimentação de um auditor para que 

fosse providenciada a implantação de unidade própria da UFR. Entretanto, o processo encontra-

se ainda em andamento, em fase de análise junto ao Ministério da Economia, sem resposta 

definitiva para a mobilidade. 

Diante da tempestividade das demandas, a Reitora designou o Prof. Dr. Benjamim 

Cristobal Mardine Acuña, através da Portaria Reitoria/UFR Nº CXXXII, de 30 de setembro de 

2021, para ocupar temporariamente a função de Auditor, responsável pela Audin, até que o 

edital de movimentação seja completado. 

O responsável pela Audin/UFR realizou apontamentos em relação ao posicionamento 

hierárquico de vinculação direta ao Conselho Universitário – Consuni, requereu a formação de 

comissão para discutir o estatuto interno da Audin/UFR e apresentar uma proposta de texto 

para deliberação do Conselho. 

Em paralelo, o estão designado como responsável pela Audin/UFR buscou verificar as 

condições para o desenvolvimento das atividades e constatou a ainda indefinição dos processos 

e respectivos estabelecimentos de riscos pelos gestores da UFR. Tal evidência foi discutida junto 

à Reitoria. 

Em consulta à área de Gestão da Integridade constatou que os gestores ainda não 

realizaram o mapeamento de todos os seus processos e, por conseguinte, ainda não 

descreveram os seus principais riscos.  

Como possibilidade factível aos serviços foi proposto que a Audin/UFR se concentre, 

inicialmente, na função de consutoria à gestão. Como o desenvolvimento estratégico foi 

desenhado e estabelecido no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, foi definido que 

esse seja o primeiro objeto de avaliação pela área. 

O escopo inicial com foco na assessoria, na validação dos indicadores descritos no PDI, 

na validação das relações de causa e efeito e no teste dos planos de ação desdobrados e 

elaborados pelas áreas de responsabilidade.  

Como limitação do escopo, foi acordado pela Audin/UFR e pela Gestão que, diante da 

ainda não contratação de servidores e que, por conseguinte, muitas atividades só virão a ser 
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descritas e desenvolvidas quando da desvinculação da tutora UFMT; condição que só será 

possível após a realização do concurso e da posse dos servidores previstos na Lei da criação da 

UFR, a atividade de assessoria no mapeamento e declaração dos riscos desdobrados por grandes 

áreas da gestão, ficou acordado que no primeiro semestre será realizado esforço para o 

alinhamento de terminologias, descrição dos riscos, dimensionamento dos impactos dos 

mesmos sobre os indicadores do PDI, elaboração de planos de ação individualizados e 

conectados à execução orçamentária, bem como a inclusão das metas físicas do orçamento 

indicadas pelo TCU: número de alunos matriculados (20RK), número de alunos assistidos (4002) 

e número de obras executadas (8282). 
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2. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DA 

INSTITUIÇÃO 

 

A UFR não possuía unidades administrativas e, por esse motivo, não dispunha de prédios 

e mobiliário necessários. Assim, a reitoria esteve empenhada com a busca de recursos para 

investimentos (8282) e conseguiu, em 2020 e 2021, recursos resultantes de emendas 

parlamentares e com isso deflagrar algumas obras, como a conclusão do ambulatório escola 

para a área da saúde, a instalação da usina de painéis solares e está em busca de novos recursos 

para conseguir receber os futuros possíveis servidores que virão para dar suporte às operações 

da universidade. 
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Dessa maneira, pode ser observada a previsão de inclusão de recursos necessários à 

contratação das vagas para o concurso previsto pela Lei de Criação da UFR, mesmo os valores 

das ações orçamentárias gerenciáveis pela UFR: 20RK - Funcionamento de Instituições Federais 

de Ensino Superior, 4002 - Assistência ao Estudante de Ensino Superior e 8282 - Reestruturação 
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e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior encontram-se em limites 

superiores aos valores históricos da LOA própria, sem considerar as emendas parlamentares: 

item 2019 2020 2021 2022-PLOA 

20RK       12.652.139        12.148.513   10.235.478        11.004.429  

4002         1.382.335          1.336.117     1.063.926          3.829.775  

8282         1.500.000          1.500.000     1.151.499          2.000.000  

A ação de custeio 20RK apresentou uma queda importante de 2019 para 2021, da ordem 

de 19%, mas que foi parcialmente recomposta na PLOA 2022, na ordem de 7,5% em relação a 

2021. 

A 4002, de assistência estudantil e a de Capital, 8282, observaram uma queda de 23% 

de 2019 para 2021. Na PLOA 2022, entretanto, a de assistência estudantil apresenta um 

incremento de 259% devido à descentralização parcial do MEC ter sido complementada pelo 

desdobramento da proporção de alunos da UFMT. Tal recuperação, porém, não foi da mesma 

monta no que tange a capital, a 8282, que cresceu 73% em relação a 2021, mas cujo valor 

absoluto não se aproxima da necessidade estrutural física necessária para o funcionamento das 

unidades administrativas a serem implementadas pelo desligamento da tutoria e posse de 

servidores do concurso a ser realizado em 2022. 

Assim, o orçamento projetado para 2022 se mantido for de acordo com a PLOA, 

resultará em maior segurança para a execução de custeio e de assistência estudantil, mesmo 

com os incrementos inflacionários recentes.  

Entretanto, a ação orçamentária de capital (8282) preocupa bastante, pois não há 

prédios que suportem as necessárias contratações previstas na lei de criação da universidade, 

dessa maneira, o empenho da gestão precisará ser redobrado para que as demais verbas não 

sofram cortes da PLOA para a LOA e ainda buscar suplementação junto ao legislativo.  
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3. RELAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA BASEADA EM AVALIAÇÃO DE RISCOS 

 

A Instrução Normativa Conjunta nº 01 CGU/MPOG de 10 de maio de 2016, a 

Controladoria Geral da União (CGU) e o Ministério de Planejamento, Orçamento Gestão 

(MPOG), determinaram aos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal a adoção de uma 

série de medidas para a sistematização de práticas relacionadas à gestão de riscos, controles 

internos e governança. 

Em alinhamento à IN CGU/MPOG 01/2016 e, diante da enorme escassez de recursos 

físicos e humanos, a reitoria e o Conselho Universitário Consuni precisaram priorizar suas ações 

e buscaram determinar primeiramente os objetivos organizacionais construídos sobre a 

identificação e diagnóstico da localidade e do meio onde a UFR está inserida.  

Aprovado em 22 de junho de 2021, pela Resolução Consuni Nº 40, o PDI da Universidade 

Federal de Rondonópolis (UFR) foi construído para governar os desafios durante o quinquênio 

2021-2025. O Plano foi elaborado para viabilizar a implementação de uma proposta de 

universidade na qual sejam observadas as demandas locais, regionais e a política de preservação 

cultural e ambiental do sudeste matogrossense, considerando a privilegiada posição geográfica 

de Rondonópolis e o número de estudantes atendidos no campus. 

Como já mencionado, diante da condição de tutoria e da ausência de processos e tarefas 

na UFR, sendo mantidas funções básicas como contabilidade, execução orçamentária, 

financeiro, administração de pessoal, gestão de benefícios, folha de pagamento, entre outros, 

ainda na tutora UFMT, os gestores locais ainda não conseguiram mapear seus processos, bem 

como ainda não compreendem a total complexidade operacional de seus negócios, em 

entendimento com a reitoria e demais áreas de gestão, ficou acordado que a Audin, em 2022, 

concentrará esforços na função de consultoria e validação do PDI 2021-2025. Foi consensado 

que esse apoio inicial é prioritário diante do contexto existente. A consultoria da Audin auxiliará 

os gestores e a Unidade de Gestão da Integridade a tornar o PDI operacional e desdobrado entre 

as áreas, bem como se concentrará em torná-lo verificável através de indicadores que tornem 

as medidas de conversão dos objetivos em planos de ação para metas efetivamente 

mensuráveis. 

Nas diversas reuniões realizadas com a Gestão da Integridade e com a Reitoria da 

Universidade foram elencados os objetivos centrais iniciais mais significativos para 2022, sendo 

a seguir desdobrados e apresentados. 
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Eventos de risco  
(maior 

incidência de 
riscos) 

Nº Ação 
Descrição  

(assunto a auditar) 
Objetivo do trabalho 

Estratégia 1 
Plano de 

Desenvolvimento 
Institucional 

 Verificar os objetivos estratégicos 
e suas áreas de responsabilidade 
correlatas. 

 Dialogar com os responsáveis 
indicados no Plano sobre os 
possíveis riscos à consecução dos 
objetivos. 

 Verificar se os indicadores são 
quantificáveis e se sua lógica de 
causa e efeito apresenta conexão 
com os objetivos. 

 Verificar se existem dados 
registrados sobre o desempenho 
de cada indicador. 

 Verificar se há mapeamento para 
integração no SUAP dos 
indicadores para 
acompanhamento restrito e 
público. 

 Verificar se a alta gestão elegeu 
um grupo menor de indicadores 
estratégicos que considera mais 
prioritários para o 
desenvolvimento institucional, de 
modo a lhe permitir o 
acompanhamento e verificação 
constantes. 

Tecnológico 

2 
Implantação do SUAP-

IFRN e SEI-TRF4 

 Identificar quais processos já 
estão sendo desenvolvidos pela 
UFR e quais ainda seguem na 
UFMT. 

 Verificar quais itens de processos 
já foram mapeados pela Protic e 
como está programada a 
transição de ações operacionais 
entre tutora e tutorada. 

3 
Treinamento para 

utilização dos sistemas 
gov.br, SUAP-IFRN 

 Verificar se os usuários estão 
cientes de suas atividades, se há 
roteiros e tutoriais atualizados 
disponibilizados pelos 
fornecedores da ferramenta, 
bem como a política pela qual os 
novos usuários serão 
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ambientados com as tarefas e 
funcionalidades do sistema. 

Infraestrutura 
física 

4 

Existência de prédios 
para as atividades já 
realizadas e para as 

novas 

 Mapear junto às coordenações 
de curso as atividades que estão 
sendo realizadas externamente 
ou de modo improvisado. 

 Mapear junto à Progep quantas 
pessoas serão contratadas para 
seguimento às ações de 
estruturação e confrontar diante 
das instalações existentes. 

Infraestrutura 
digital 

5 
Informação ao 

cidadão – 
transparência digital 

 Verificar as condições de 
abertura de dados para 
atendimento à Lei de Acesso à 
Informação – LAI e confrontar 
com os riscos cíveis e de 
segurança quanto à Lei Geral de 
Proteção de Dados – LGPD. 

6 
Fluxo de informações 

entre as unidades 
administrativas 

 Analisar as unidades físicas e 
digitais quanto à sua capacidade 
de operação de ações de 
integração e existência de 
retrabalho e sombreamento de 
atividades 

Pessoas 7 

Disponibilidade de 
pessoal próprio e 

terceirizado para o 
desempenho das 
funções da UFR 

 Diante do mapeamento de 
processos e ações, quantificar a 
quantidade de horas estimadas 
pelos gestores e confrontar com 
o lotacionograma de pessoal. 

 Verificar as condições de 
qualificação e de treinamento 
das pessoas para o desempenho 
de suas funções. 

 Verificar a existência de uma 
descrição do perfil das funções 
desenvolvidas em cada cargo e se 
há uma análise crítica quanto à 
aderência dos servidores às 
mesmas. 

Conformidade 8 

Atendimento aos 
requisitos nos 
processos de 

progressão funcional 

 Verificar o andamento e critérios 
dos processos de progressão 
funcional dos servidores. 

Social 9 

Otimização dos 
recursos relacionados 

à Assistência 
Estudantil 

 Verificar se há identificação 
acompanhada de estimativa de 
orçamento com valores para as 
necessidades da comunidade 
estudantil não apenas no que 
tange a bolsas. 
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 Verificar a existência de um plano 
de contingência para socorro à 
comunidade estudantil em 
condições de fragilidade diante 
de externalidades não previstas, 
como os itens identificados e 
aprendidos durante o momento 
pandêmico. 

Orçamentário 

10 
Distribuição 

orçamentária na UFR 

 Analisar como se deu a aplicação 
em exercícios anteriores e 
corrente. 

 Verificar se há a vinculação da 
distribuição de recursos diante 
um plano de ação quantificado e 
segregado por áreas de 
responsabilidade (pró-reitorias, 
secretarias, institutos e 
faculdades) 

11 
Orçamento de custeio 

(20RK) 

 Verificar a vinculação do 
dimensionamento dos gastos 
com o enfrentamento e execução 
de planos de ação para melhoria 
contínua dos indicadores do PDI 
e com o número de alunos. 

12 
Orçamento de Capital 

(8282) 

 Verificar se o PDI foi desdobrado 
em um plano diretor de obras, se 
este está quantificado e 
distribuído no mapa de 
localização das áreas da UFR. 

 Verificar se existe um 
cronograma público quanto à 
execução de obras e se este é 
atualizado frequentemente. 

 Verificar se existe um 
levantamento das necessidades 
quanto a espaço físico, 
instalações e equipamentos e se 
estas foram, já quantificadas e 
classificadas segundo algum grau 
de prioridades. 

Político 13 

Sinergia com a 
representação 

legislativa federal, 
estadual e municipal e 
executivas municipais 

 Verificar se existe um programa 
de interlocução com os 
representantes eleitos cuja base 
de atuação envolva a região. 

 Analisar como a UFR tem 
conseguido integrar não apenas o 
município de Rondonópolis, mas 
todo o seu entorno. 
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Sustentabilidade 

14 Plano Diretor 

 Avaliar o tratamento de resíduos 
na UFR quanto ao planejamento 
e adequação de atendimento à 
instituição. 

 Verificar se existe um 
levantamento e diagnóstico das 
áreas a serem protegidas entre 
aquelas de controle da UFR. 

 Diante da existência desse 
diagnóstico, se há uma política e 
planejamento para a sua 
proteção. 

15 
ESG – Governança 

Corporativa Social e 
Ambiental 

 Verificar se a UFR define o seu 
posicionamento diante dos 
temas mundialmente definidos 
como responsabilidade das 
organizações. 

 Verificar a existência e a 
conversão em ação de estratégia 
quanto à sustentabilidade da UFR 
em relação aos ODS/ONU. 

 Erradicação da pobreza 

 Fome zero e agricultura 
sustentável 

 Saúde e bem-estar 

 Educação de qualidade 

 Igualdade de gênero 

 Água limpa e saneamento 

 Energia limpa e acessível 

 Trabalho decente e crescimento 
econômico 

 Indústria, inovação e 
infraestrutura 

 Redução das desigualdades 

 Cidades e comunidades 
sustentáveis 

 Consumo e produção 
responsáveis 

 Ação contra mudança global do 
clima 

 Vida na água 

 Vida terrestre 

 Paz, justiça e instituições eficazes 

 Parcerias e meios de 
implementação 

Imagem 16 
Política de 

comunicação e gestão 
de dados 

 Verificar se há um plano com 
avaliação do comportamento das 
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institucionais abertos 
à comunidade 

notícias a respeito da UFR na 
mídia regional. 

 Verificar como se dão os 
anúncios das inovações, 
contribuições científicas e 
extensionistas à comunidade 
local, além dos meios 
acadêmicos. 

 

 

 

 

4. RELAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA POR DEMANDAS EXTERNAS À AVALIAÇÃO DE RISCOS 

 

Em atenção ao determinado pelo Acórdão TCU Plenário nº 1178 de 23/05/2018, há 

necessidade de a Audin/UFR atuar na verificação do relacionamento com as Fundações de 

Apoio: 

9.5.1 incluírem em seus planos anuais de atividades, por pelo menos quatro 
exercícios, trabalhos específicos para verificar: 
9.5.1.1. cumprimento pela própria IFES ou IF dos requisitos relativos à 
transparência nos relacionamentos com fundações de apoio referidos acima; e 
9.5.1.2. cumprimento pelas fundações de apoio credenciadas ou autorizadas 
pela IFES/IF dos requisitos relativos à transparência citados acima. 

Dessa maneira, uma ação complementar será a de realizar a verificação desses itens, A 

Fundação Uniselva, que é a Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal de 

Mato Grosso (UFMT), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 

(IFMT) e da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR). A Uniselva é uma entidade de direito 

privado, sem fins lucrativos, criada por professores da UFMT em consonância com a Lei n° 

8.958/94 e nos termos da Resolução CD 135/97 de 23 de dezembro de 1997. O relacionamento 

de apoio foi herdado da tutora UFMT e tem sido utilizado, também, pela UFR através da 

Resolução Consuni/UFR nº 22/2021. 

Como o acórdão determina a realização de trabalhos de verificação por, pelo menos, 4 

(quatro) exercícios, a Audin/UFR efetuará, para o ano de 2022, ação de auditoria envolvendo a 

transparência na prestação de contas dos projetos da Uniselva com a UFR. 

Duas legislações de acesso a dados digitais têm sido frequentes quanto à exposição 

documental no portal da Universidade, de um lado a já não tão recente Lei Geral de Proteção 

de Dados (LGPD) – Lei nº 13.709, de 14/08/2018, que dispõe: 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos 
meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou 
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privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de 
privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. 

Por outro lado, a Lei de Acesso à Informação (LAI) – Lei nº 12.527, de 18/11/2011, 

dispõe: 

Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente 
de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas 
competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles 
produzidas ou custodiadas. 
§ 1º Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, 
no mínimo: 
[...] 
II - registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros; 
III - registros das despesas; 
IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os 
respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados; 
[...] 
§ 2º Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas 
deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, 
sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de 
computadores (internet). 
§ 3º Os sítios de que trata o § 2º deverão, na forma de regulamento, atender, 
entre outros, aos seguintes requisitos: 
[...] 
V - garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para 
acesso; 
[...] 

Dessa maneira, há que ser realizada análise e confronto entre as duas exigências para 

que seja emitido um parecer orientativo quanto aos procedimentos para cumprimento ao 

disposto em ambas, bem como quanto aos possíveis conflitos. Enquanto isso não se der, a 

Audin/UFR da UFR, em fase de implantação, se incumbirá de evidenciar todas as ações para 

divulgação de suas atividades ao público, na direção de dar publicidade dos seus atos, bem como 

os respectivos desdobramentos. 
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5. TRATAMENTO A DEMANDAS EXTRAORDINÁRIAS 

 

Como a Audin/UFR UFR estará em seu primeiro ano, bem como ainda não há um 

histórico consistente para estimação mais acurada, há uma possibilidade de exigências mais 

intensas dos órgãos externos de controle, para as quais foram estimados os seguintes 

montantes. 

ITEM Hh 

Levantamento de informações para órgãos de controle interno ou externo 96 

Reserva Técnica (demandas extraordinárias) 60 

Outros 40 

 

6. IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE (PGMQ) 

O Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do 

Poder Executivo Federal e a Instrução Normativa SFC nº 3/2017 descrevem o PGMQ, cujo 

objetivo é promover a avaliação e melhoria contínua dos processos, a eficiência e a eficácia das 

atividades desenvolvidas pela Unidade de Auditoria Interna Governamental. 

A Audin/UFR está em fase de implantação, nesse sentido suas atividades já serão 

voltadas para o acompanhamento do desempenho sob a óticas das dimensões da qualidade e 

será estruturada de forma a permitir o acompanhamento contínuo e transparente de suas 

atividades. Na mesma tendência da sua consultoria à implementação do PDI e do suporte à 

implementação dos processos, já serão desenvolvidos itens que permitam a definição de 

indicadores mensuráveis que respaldem o estabelecimento de metas e os respectivos controles 

nos processos e nos produtos. 

De acordo com o Manual de Orientações Técnicas “o PGMQ deve considerar aspectos 

específicos da UAIG, tendo em vista seu tamanho, sua estrutura e suas necessidades”, por esse 

motivo, diante dos motivos já apresentados e das restrições de recursos, há uma direção 

bastante clara a ser seguida quanto aos processos de planejamento, de execução dos trabalhos, 

de comunicação dos resultados e de monitoramento, bem como a determinação do escopo da 

atividade de auditoria interna, a conformidade normativa dos trabalhos no que tange às 

atribuições da atividade de auditoria interna; a conduta ética e profissional dos auditores que 

vierem a ser alocados na UFR e, ainda, as responsabilidades dos atores de nível gerencial da 

UAIG e das equipes de auditoria no processo de garantia da qualidade. 
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Entretanto, no momento da definição deste Plano não se tem ainda uma determinação, 

por motivos que extrapolam a autonomia do responsável pela auditoria, bem como da alta 

gestão, quantos servidores conseguirão ser alocados na Unidade, estima-se que para o primeiro 

trimestre do exercício de 2022 essa situação esteja definida e o PGMQ possa ser formalmente 

apresentado e, daí em diante, acompanhado. Para essa finalidade foram reservados 192 Hh 

(16h/mês). 

 

7.  IMPLANTAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS 

FINANCEIROS/NÃO-FINANCEIROS DA AUDIN/UFR EM 2021 

 

Como em 2021 ainda não estava sendo realizado serviço pela Audin/UFR, durante 2022 

serão elaboradas as métricas com vistas aos modelos de mensuração e projeção para percepção 

dos benefícios das suas atividades. Para essa finalidade, em paralelo com as atividades de gestão 

da Audin foram direcionados 96Hh (8h/mês). 

 

 

8. MONITORAMENTO DE RECOMENDAÇÕES EMITIDAS ANTERIORMENTE 

 

A UFR, como ainda não possui equipe própria de auditoria, foi, em 2021 auditada pela 

UAIG da UFMT que, na pessoa do Auditor Chefe Sr. Vinícius, informou que os apontamentos 

foram realizados procedimentos apenas sobre Licitações e Contratos, segundo o mesmo, foram 

identificados em torno de cinco apontamentos que ainda não foram concluídos até a presente 

data. 

o Identificar quais os processos de compra foram realizados após a implantação 

da UFR e confrontá-los com os requisitos legais. 

o Verificar a recepção dos itens quanto à sua adequação aos pedidos de compra. 

o Verificar a regularidade dos fornecedores ativos nos contratos contínuos. 

o Mapear os convênios com a Fundação Uniselva, seus valores e aderência aos 

limites legais. 

 

Quando conclusas as recomendações, as duas equipes realizarão as transições de 

responsabilidade sobre esses apontamentos para que em 2022 sejam acompanhados já pela 

Audin/UFR da própria UFR. Foram reservados 80Hh para esse fim. 
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9. RESTRIÇÕES E RISCOS ASSOCIADOS À EXECUÇÃO DO PAINT/2022 

 

Um grande risco e, talvez, o maior deles é a própria estrutura de pessoas para o 

desenvolvimento das ações da Audin/UFR. Como já mencionado, está sendo desenvolvido 

esforço para o deslocamento de outros auditores para comporem a equipe da UFR, entretanto, 

os trâmites burocráticos e as exigências do Ministério da Economia podem gerar morosidade 

nos processos. O edital de composição de Força Tarefa é datado do mês de abril de 2021, por 

exemplo, e, até o momento, ainda não há uma resposta efetiva quanto à conclusão. 

Para mitigar esse risco foi designado o Professor Benjamim C. M. Acuña para 

implementar as ações mais emergentes para atendimento aos órgãos de controle, a sua 

indicação, apesar de não contemplar todos os requisitos constantes da PORTARIA Nº 2.737, DE 

20 DE DEZEMBRO DE 2017, destinou-se ao atendimento à necessidade de avança na 

constituição da Audin/UFR em paralelo aos trâmites do edital de mobilidade para constituição 

de força tarefa. Dessa maneira, os primeiros passos estão ocorrendo e poderão ser consolidados 

já para o começo de 2022, funcionando, então a auditoria interna como órgão de apoio aos 

gestores e de atendimento às demandas dos órgãos de controle. 

Outros riscos envolvem a dificuldade de instalações físicas e de equipamentos, até o 

momento o servidor responsável tem compartilhado sala com outros setores e dispõe de apenas 

um equipamento de computador. Diante da consulta da reitoria à procuradoria, foi do seu 

conhecimento que a procuradoria considerou que a média de processos relacionados à UFR não 

justifica a delegação de um procurador exclusivo para o seu atendimento, assim, há diálogo no 

sentido de direcionar sala e mobiliário anteriormente reservados ao procurador para que venha 

a ser ocupado pela Audin/UFR quando os demais auditores em mobilidade forem recebidos. 

Além dessas limitações encontram-se dificuldades orçamentárias. Como já mencionado, 

há diversas restrições orçamentárias e que passarão a ser mais sentidas no retorno ao ensino 

presencial quando os custos deverão ser majorados, mesmo porque a PLOA pode ainda ser 

bastante alterada até a sua conversão em lei. Dessa maneira, a reitoria já garantiu que destinará 

recursos de modo equânime inserindo a Audin/UFR na distribuição dos recursos que estiverem 

disponíveis e aprovados. 
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10. CAPACITAÇÃO E FORTALECIMENTO DA AUDIN 

 

Como os recursos da Audin/UFR presumidamente serão escassos e há um grande 

esforço por parte da UFR em tornar os processos automatizados, com investimento e a 

implantação do SUAP/IFRN, entende-se que grande fonte de evidências a serem colhidas será 

aquela proveniente dos dados que nesse instrumento serão lançados e, portanto, capazes de 

subsidiar análises com base técnica mais robusta, além da mera observação e análise qualitativa. 

Dessa maneira, entende-se que a Audin/UFR, em paralelo ao processo de implantação 

do sistema, treinamento do pessoal para operação e descrição dos modelos de negócios das 

unidades gerenciais deverá se qualificar em algumas áreas prioritárias, para as quais foram 

reservados 80Hh: 

 Uso de Técnicas de Amostragem Probabilística em Auditorias; 

 Técnicas de análise de problemas para auditorias; 

 Metodologias para o cálculo e para a gestão de riscos; 

 Descrição de Processos – BPMN e Bizagi; 

 Data analytics; segurança de informações; governança de dados; automação e 

inteligência artificial. 

A preparação e a qualificação dos servidores envolvidos na Audin/UFR devem estar 

fortemente direcionadas para a compreensão da visão do negócio da UFR, as percepções de 

valor agregado e, principalmente, a antecipação de riscos. A tônica, pelo menos para os 

primeiros anos da UFR deve estar no envolvimento consultivo da Audin/UFR na superação dos 

muitos e complexos desafios da implantação e funcionamento pleno da UFR, forneça insights 

relevantes e colabore para a pronta resposta da Universidade tanto aos riscos já mapeados 

quanto aos emergentes. 

Através de parcerias com outras áreas da Universidade, qualificar os servidores pelo 

desenvolvimento de habilidades não necessariamente voltadas ao business da auditoria, mas 

de aptidões em torno da inteligência emocional, comunicação e apresentação, negociação, 

influência e liderança. 
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11. CONCLUSÃO 

 

 

O desafio da Universidade Federal de Rondonópolis é imenso, da sua Unidade de 

Auditoria Interna, idem. Afastada do eixo sul-sudeste, a Universidade está no interior de um 

estado pujante, em que tudo é superlativo e a universidade cobrada a desempenhar o seu papel 

de centro de excelência em ensino, pesquisa, extensão e inovação. 

Por uma infeliz coincidência teve o seu início de processo de consolidação afetado pela 

pandemia e seus muitos cortes de recursos e proibições de contratações pelo Governo Federal, 

o prolongamento necessário da tutoria junto à UFMT para socorro diante do impedimento de 

contratações acabou frustrando a construção de força de trabalho própria da UFR. 

Essa limitação é uma grande barreira, mas que está sendo enfrentada com a busca pela 

otimização e pelo desdobramento de uso dos recursos disponíveis. Com a ajuda de outros 

órgãos, alguns avanços têm sido obtidos, a Auditoria Interna Audin/UFR, diante da lenta 

resposta ao edital de força de trabalho enfrentou o retardamento da sua constituição, e em 

outubro de 2021 iniciou efetivamente as suas atividades. 

O planejamento ora apresentado representa o que melhor se pôde prever e estimar 

diante da inexistência de processos locais, da ausência de descrição de riscos e de evidências 

observáveis para materialidade dos apontamentos de auditoria.  

O processo de transição das UAIG UFMT x UFR, pela recepção dos procedimentos de 

auditoria realizados pela UFMT sobre a UFR, está acontecendo gradativamente e aquela UAIG 

tem se colocado à disposição para o compartilhamento de conhecimento e de suas ações, o 

repasse dos apontamentos resultantes de 2021 deverão ser repassados tão logo aquela unidade 

os tenha concluído. Nesse sentido, a Audin/UFR tem contado com o apoio da auditoria interna 

da tutora UFMT e construído um processo de transição que deverá ser completado em 2022 

quando os servidores da força tarefa forem recebidos.  

Mesmo diante da hipótese remota da não conclusão dessa vinda, com alguma 

flexibilidade dos órgãos será possível desenvolver um bom trabalho de consultoria e amparar a 

gestão na consecução de seus objetivos e ainda conseguir a verificação dos processos que forem 

implementados e evoluir para um nível de eficiência mais elevado. 

A boa interlocução com as demais áreas de que goza a recente Audin/UFR deverá ser 

ampliada e intensificada para suplementar as suas muitas carências através da constituição de 
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equipes interdisciplinares que possam combinar as habilidades necessárias para atingir esses 

objetivos.   

Busca-se, então, o desenvolvimento de um conjunto de habilidades para a equipe atuar 

com mais agilidade, de modo desburocratizado, porém não desestruturado, que as interações 

com as unidades auditadas sejam mais frequentes e pragmáticas, concentrando esforço coletivo 

nas tarefas e reduzindo o tempo necessário para fornecer informações, eliminar inconsistência 

e agregar valor a todos os participantes com artefatos de controle mais sensíveis.  

 

 


