
A Coordenação da Unidade de Auditoria Interna deve: 

I – comunicar periodicamente ao CONSUN o alcance das metas de desempenho previstas 

em seu Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU), e o cumprimento do PAINT, ou 

de eventuais fatores que estejam impedindo a execução do seu planejamento; 

II – inquirir o Reitor e/ou o Conselho Universitário – CONSUN, a fim de sanar qualquer 

limitação de escopo e recursos que possam dificultar o trabalho da Unidade; 

III – formalizar política de capacitação e desenvolvimento de competências específicas 

para o quadro de auditores internos, e envidar esforços no sentido de cumpri-la; 

IV – desenvolver e manter um programa de qualidade e melhorias que cubra todos os 

aspectos da atividade de auditoria interna, e monitorar continuamente a sua efetividade; 

V – estabelecer um planejamento baseado em riscos para determinar as prioridades de 

auditoria interna, consistentes com os objetivos da organização; 

VI – alinhar a atuação da Unidade aos riscos estratégicos, operacionais, de conformidade 

e financeiros da organização; 

VII – implementar o PAINT, conforme aprovado, incluindo, quando apropriado, 

solicitações de trabalhos especiais ou projetos feitos pelo CONSUN; 

VIII – dotar a Unidade com os recursos materiais e pessoais adequados, levando em 

consideração os conhecimentos, experiências e habilidades necessárias para o 

cumprimento do PAINT e as exigências constantes neste Regimento; 

IX – alocar recursos, estabelecer periodicidade, selecionar assuntos e objetos, determinar 

o escopo do trabalho e aplicar/sugerir as técnicas exigidas para a consecução dos objetivos 

de auditoria; 

X – assegurar que as atividades auditoriais envolvam uma combinação de conhecimentos, 

habilidades e outras competências necessárias para executar adequadamente o 

planejamento; 

XI – assegurar que os recursos materiais e humanos sejam apropriados, suficientes e 

eficazmente aplicados para o cumprimento do planejamento;  

XII – emitir relatórios periódicos sobre os trabalhos de auditoria e encaminhá-los ao 

CONSUN e à CGU; 

XIII – levar em consideração o escopo de trabalho dos órgãos de controle interno e 

externo, quando apropriado, a fim de otimizar a atuação da AUDIN; 

XIV – realizar plano individual e específico de cada auditoria, definindo o escopo de 

trabalho e os respectivos instrumentos necessários à consecução das atividades; 

XV – propor a normatização, a sistematização e a padronização dos procedimentos de 

auditoria e avaliação de gestão; 

XVI – propor plano de capacitação dos servidores lotados na Unidade; 

XVII – avaliar a necessidade dos profissionais especializados requisitados pelos auditores 

internos; em caso de anuência, a escolha deverá recair sobre profissional que não tenha 

impedimento e que possua independência em relação ao trabalho a ser realizado; 

XVIII – desenvolver outras atividades típicas de coordenação. 

Parágrafo Único.  Nas faltas e impedimentos da Coordenação, esta será exercida pela 

Coordenação-adjunta. 



A coordenação, no desempenho de suas atribuições, é responsável perante o 

CONSUN por: 

I – opinar sobre a adequação e efetividade dos controles internos administrativos da 

Unifesspa, bem como sobre a gestão de riscos realizada pela Instituição; 

II – relatar falhas relacionadas aos controles internos e à gestão de riscos, bem como 

melhorias nesses processos; 

III - prover, periodicamente, informações sobre o andamento e os resultados do PAINT e 

a suficiência dos recursos financeiros, materiais e de pessoal destinados à AUDIN; 

À Coordenação da AUDIN cabe a responsabilidade pelo alinhamento da atuação da 

Unidade aos riscos identificados na Matriz de Riscos da Unifesspa. 


