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1. INTRODUÇÃO 
  

A AUDIN é um órgão suplementar de natureza técnica, de assessoria à 
administração superior e de avaliação quanto à eficácia e eficiência dos controles internos 
administrativos, com foco na missão institucional, visando a promoção de melhorias 
contínuas na qualidade dos gastos públicos, com o fim de minimizar o impacto ou a 
probabilidade de ocorrências que possam impedir ou dificultar o alcance dos objetivos 
estabelecidos. 

A Unidade de Auditoria Interna – AUDIN, da Universidade Federal do Sul e Sudeste 
do Pará – Unifesspa, teve a sua criação prevista através do Estatuto pró-tempore aprovado 
por meio da Resolução n° 003-CONSUN, de 04 de abril de 2014 e pela Estrutura 
Organizacional pró-tempore aprovada pela resolução nº 011-CONSUN, de 24 de junho de 
2015. Entretanto, a sua efetiva criação ocorreu no final do exercício de 2015 com a 
nomeação da servidora Júlia Silva de Paulo (Portaria n.º 1216/2015 – Publicada no D.O.U. 
nº 243, Pág. 42, Seção 2 de 21/12/2015) para o cargo de Auditora Geral a partir do dia 18 
de dezembro de 2015.  

No decorrer do exercício de 2018 a AUDIN buscou executar suas atividades 
baseadas nas ações previstas no Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2018 que foram 
distribuídas entre as seguintes áreas: a) área de controle da gestão e b) área de gestão de 
recursos humanos. 

Dentre as principais ações realizadas, destacam-se: a elaboração do Relatório Anual 
de Atividades de Auditoria Interna - RAINT 2017; elaboração do PAINT 2019; emissão de 
Parecer sobre a Prestação de Contas da Unifesspa, referente ao exercício de 2017; 
participação do grupo de trabalho para elaboração do Plano de Integridade;  
acompanhamento do cumprimento das recomendações expedidas pelos auditores do 
Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União-CGU; acompanhamento do 
registro de esclarecimentos junto ao sistema e-Pessoal do TCU; e as capacitações 
realizadas pelos servidores da Unidade. 

Ressalta-se que não foi possível executar todas as ações planejadas para o 
exercício, fato que se deve, principalmente, aos seguintes motivos: tempo incipiente de 
implantação e devida estruturação da Unidade de Auditoria Interna da instituição e a 
escassez de servidores necessários a realização dos trabalhos na AUDIN.  
 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE 

Quadro 1 – Identificação da Unidade 

Nome / Sigla: Auditoria Interna - AUDIN 

Endereço Completo: Av. dos Ipês, área de expansão urbana da Nova Marabá, Bairro: Cidade Jardim / CEP. 

68500-00 – (Unidade III - Cidade Universitária). 

Ato de criação da Unidade: A AUDIN teve a sua criação prevista através do Estatuto pró-tempore aprovado 

por meio da Resolução n° 003-CONSUN, de 04 de abril de 2014 e pela Estrutura Organizacional pró-

tempore aprovada pela resolução nº 011-CONSUN, de 24 de junho de 2015.  

E-mail e Telefone da Unidade: audin@unifesspa.edu.br               Telefone: (94) 2101-5925 

Nome do Dirigente: Júlia Silva de Paulo 

Portaria de nomeação e Período de Gestão: Portaria Nº 1216/2015 (Publicada no DOU de 21.12.2015) 

mailto:audin@unifesspa.edu.br
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1.2 ORGANOGRAMA 

 
A estrutura organizacional da Auditoria Interna está elencada na Resolução de nº 

011/2015 do CONSUN/Unifesspa, aprovada pelo Conselho Universitário-CONSUN de 24 
de junho de 2015, e no Regimento Interno da Unidade de Auditoria Interna–AUDIN da 
Unifesspa, aprovada pela Resolução nº 041 do Conselho Universitário-CONSUN/Unifesspa 
de 17 de agosto de 2017. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

 

 

 
 
 
Figura 1 –Organograma/AUDIN 
Fonte: Resolução n.º 011/2015-CONSUN e Resolução n.º 017/2017-CONSUN 

 
1.3 ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

 
Conforme estabelecido no Regimento Interno da Unidade de Auditoria Interna da 

Unifesspa, a AUDIN é vinculada ao Conselho Universitário (CONSUN) e se organiza, 
administrativa e funcionalmente, da seguinte forma: I- Coordenação Geral (Titular da 
Unidade de Auditoria Interna); II- Secretaria Executiva; III- Coordenadoria de Controle e 
Acompanhamento; IV- Departamento de Apoio Administrativo; V- Departamento Técnico de 
Auditagem. 

O corpo técnico funcional da AUDIN, na maior parte do exercício de 2018, foi 
composto por 2 (dois) servidores. Vejamos: 

 
a) Período de: 01/01/2018 a 26/06/2018 – Unidade dispondo de 02 (dois) servidores 
Na data de 17.10.2017 ocorreu a REMOÇÃO do servidor RODRIGO BUENO 

BORGES (Contador) para a Unidade de Auditoria Interna (Portaria n.º 1545/2017-Reitoria), 
passando a AUDIN-Unifesspa, a partir desta data, a contar com 03 (três) servidores no seu 
quadro de pessoal. Em virtude do afastamento (licença maternidade) da Titular da Unidade 

Auditoria 
Interna  

Departamento 
Técnico de 
Auditagem 

Secretaria 
Executiva 

Coordenadoria de 
Controle e 

Acompanhamento 

Departamento 
de Apoio 

Administrativo 
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de Auditoria Interna, a partir do dia 15/11/2017, o servidor RODRIGO BUENO BORGES 
ficou respondendo pela Unidade de Auditoria Interna durante o citado afastamento. Desta 
forma, em que pese a AUDIN ter sofrido ampliação no seu quadro de servidores, em 
17.10.2017, de 02 (dois) para 03 (três) servidores, a partir de 15.11.2017 até a data de 
26.06.2018, esta unidade pode efetivamente contar com apenas 02 (dois servidores).  

 
b) Período de: 27/06/2018 a 29/07/2018 – Unidade dispondo de 03 (três) servidores 
 
Após o retorno, à Audin, da servidora Júlia Silva de Paulo, que ocorreu na data de 

27.06.2018, a Unidade de Auditoria Interna só pode contar com 03 (três) servidores no 
período de 27.06.2018 a 29.07.2018, uma vez que o servidor RODRIGO BUENO BORGES 
retornou para a Pró-Reitoria de Administração (removido a partir de 30.07.2018 para a 
PROAD, através da Portaria nº 1341/2018).  

 
c) Período de: 30/07/2018 a 31/12/2018 – Unidade dispondo de 02 (dois) servidores 
 
Pelo exposto no item anterior, a partir de 30.07.2018, a Audin voltou a contar com 

apenas 02 (dois) servidores no seu quadro funcional, quais sejam: I) Sra. Júlia Silva de 
Paulo - Titular da Unidade de Auditoria Interna (Auditora Geral) e II) Sr. Henrique Silva de 
Souza - Assistente em Administração. Destacamos que o servidor Henrique Silva de Souza 
se encontra em “Afastamento Parcial de 20 (vinte) horas semanais” para participação em 
Programa de Pós-Graduação (mestrado), no período de 13/08/2018 a 01/02/2020 – Portaria 
1368/2018.  

Ressalta-se que o quadro atual de servidores da AUDIN ainda não está composto 
de acordo com a estrutura descrita em seu Regimento Interno, e que atualmente é 
insuficiente para a realização de trabalhos efetivos de auditoria. Para se ter expressivos 
resultados dos trabalhos de auditoria interna, exige-se uma equipe multidisciplinar com 
conhecimentos e especialidades diversificadas nas áreas econômica, jurídica, contábil, 
administrativa, dentre outras. 
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2 QUADRO DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE TRABALHOS DE AUDITORIA 
INTERNA, CONFORME O PAINT, REALIZADOS, NÃO CONCLUÍDOS E NÃO 
REALIZADOS: 
 

As ações e descrições contidas no quadro abaixo, foram retiradas do Plano Anual 
de Anual de Auditoria Interna – PAINT/2018, objeto do Processo nº 23479.017158/2017-
11. 

Quadro 2 – Trabalhos de Auditoria Interna Realizados em 2018 

Ação Nº  
PAINT/2018 

Processo N.º Descrição Situação  

1.1 23479.000910/2018-17 Elaborar e consolidar o RAINT do 
exercício de 2017, objetivando o 
cumprimento da IN 024/2015-CGU. 

Realizado. 

1.2 23479.019113/2018-03 Elaborar o Plano Anual de Auditoria 
Interna – PAINT, objetivando o 
cumprimento da IN 24/2015-CGU. 

Realizado. 

1.3 23479.017315/2017-40 Processo de Contas: Relatório de 
Gestão 2017 – Emissão do Parecer da 
Unidade de Auditoria Interna. 

Realizado. 

1.4 a) 23479.008909/2018-22 – Dedicação 
Exclusiva; 
b) 23479.016055/2018-58 – 
Afastamentos Pós-Graduação 

Elaboração dos Programas de Auditoria 
que serão utilizados na realização das 
auditorias previstas no PAINT/2018, a 
fim de padronizar os trabalhos. 

Realizado. 

1.5 

Não formalização de Processo (controle 
efetuado via planilhas do Excel – Plano 
de Providências Permanente – PPP).  

Monitoramento das recomendações da 
Auditoria Interna. Realizado. 

1.6 

 
Não ocorrência do objeto previsto na 

descrição. 

 
Acompanhamento e assistência 
necessária aos auditores da CGU e do 
TCU por ocasião de suas visitas à 
Instituição. 

Não realizado.  
(Não recebimento de 
visitas de integrantes 

dos Órgãos de 
Controle Interno e 

Externo no exercício de 
2018). 

 
 
 
 

1.7 

a) 23479.013152/2018-99 – Originado 

através do Memorando Eletrônico nº 
09/2018-AUDIN, enviado para a PROGEP 
em 29.08.2018; 
b) 23479.013190/2018-41 – Originado 

através do Memorando Eletrônico nº 
10/2018-AUDIN, enviado para a Reitoria em 
29.08.2018; 
c) 23479.016318/2018-29 – Originado 
através do Memorando Eletrônico nº 
24/2018-AUDIN, enviado para a Reitoria e p/ 
a PROGEP em 19.10.2018; 

 
 
 
Acompanhamento do cumprimento das 
recomendações ou determinações 
constantes nos relatórios da CGU e do 
TCU pelos setores envolvidos. 

 

Realizado. 

 
 

1.8 

a) e-mail enviado aos integrantes do 
Comitê de Governança, Riscos e 
Controles, na data de: 26/07/2018, 
encaminhando: I) Guia Prático de 
Implementação de Programa de 
Integridade Pública/CGU; 
 II) Metodologia de Gestão de 
Riscos/CGU; III) Referencial Básico de 
Gestão de Riscos/TCU; IV) Manual de 

Avaliar/Acompanhar a 
elaboração/implementação da Política 
de Gestão de Riscos e fortalecimento 
dos Controles Internos. 

Realizado. 

Obs.: Foi retificada a 
IN nº 004/2018-

Unifesspa de 
03.07.2018 (art. 2º, 

VII e art. 5º, III). 
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Gestão de Integridade, Riscos e 
Controles Internos da Gestão/MP. 
b) 23479.015043/2018-14 – Registrado 

como documento. Originado através do 
Memorando nº 011/2018-AUDIN, enviado 
para a Reitoria em 27.09.2018. Através do 
citado documento foi solicitada a retificação 
da IN nº 004/2018-Unifesspa, que dispõe 
sobre a Política de Gestão de Riscos, por 
conter alguns pontos conflitantes com a IN 
Conjunta MP/CGU nº 01/2016. 

 
2.1 

 
23479.016055/2018-58 

Ação de Auditoria: Gestão de Pessoas - 
Afastamento para participação em 
Programas de Pós-Graduação Stricto 
Sensu. 

Não concluído. 

2.2 23479.008909/2018-22 Ação de Auditoria: Gestão de Pessoas - 
Regime de Dedicação Exclusiva 

Não concluído. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 

a) 23479.006508/2018-38 – Originado 
através do Memorando Eletrônico nº 
05/2018-AUDIN, de 03.05.2018, 
enviado para a Reitoria, orientando 
sobre os procedimentos a serem 
adotados pela Unifesspa no 
estabelecimento do Programa de 
Integridade. 
 
b) 23479.015729/2018-05 - Originado 

através do Memorando Eletrônico nº 
21/2018-AUDIN, enviado para a Secretaria 
Executiva do IGE em 09.10.2018, em 
resposta a solicitação enviada via e-mail na 
data de 08.10.2018, na qual solicitava o 
posicionamento da AUDIN acerca da 
vedação de contratação de estagiários 
durante o período eleitoral (objeto do 
Memorando Circular nº 046/2018-SEPLAN 
de 05.09.2018). 
 
c) E-mail enviado em 23.11.2018 à Reitoria, 
bem como aos Assessores Especiais de 
Controle Interno (designados através da 
Portaria nº 0700/2018-Reitoria), e ao 
Coordenador do Programa de Integridade 
(designado através da Portaria nº 
0838/2018-Reitoria), reforçando as 
orientações contidas no Memorando 

Eletrônico nº 05/2018-AUDIN, de 
03.05.2018, e encaminhando os seguintes 

documentos: Guia Prático de 
Implementação de Programa de Integridade 
Pública/CGU - 04/2018; Guia Prático de 
Gestão de Riscos para a Integridade/CGU - 
09/2018, que foram norteadores para a 
laboração/implementação do Programa de 
Integridade na Unifesspa.  

 
d) Participação em Reuniões do Grupo 
de Trabalho para elaboração do 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assessoramento e Orientações 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizado. 
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Programa de Integridade, realizadas 
nos dias 26 e 29/11/2018. 

3.2 Não ocorrência do objeto previsto na 
descrição. 

Auditoria Especial. Não realizado.  

 
 
 

3.3 

a) 23479.005200/2018-75 – Inscrição 
no 48º FONAITec. 
b) 23479.012819/2018-36 – Curso: A 

Atuação da Unidade de Auditoria Interna, 
organizado pela Associação FONAI-MEC. 
c) 23479.013652/2018-21 – Inscrição no 
49º FONAITec.  

 
 
 
Ações de capacitação da Auditoria. 

 

Realizado. 

Fonte: AUDIN 

 
 
 
3 QUADRO DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE TRABALHOS DE AUDITORIA 
INTERNA REALIZADOS SEM PREVISÃO NO PAINT: 
 
 

Durante o exercício de 2018, as atividades desenvolvidas na Unidade de Auditoria 
Interna, restringiram-se às ações previstas no Plano Anual de Auditoria Interna. Ressalta-
se que não foram encaminhadas demandas por parte da Administração Superior e/ou por 
parte dos Órgãos de Controle que já não estivessem previstas no PAINT-2018. 
 
 
4 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: 
 
 

No exercício de 2018, quando da finalização dos trabalhos de auditoria atinentes ao 
Processo nº 007110/2016-18 – Ação 3.1 do PAINT/2016 – “Avaliação da regularidade dos 
Processos de Nomeações/Designações”, foram expedidas 08 (oito) recomendações.  
Destas, 03 (três) foram atendidas, 02 (duas) foram finalizadas, pela assunção dos riscos 
pela gestão e 03 (três) encontram-se em processo de monitoramento (em prazo para 
atendimento), o que representa o atendimento de 37,5% das recomendações expedidas 
pela Unidade de Auditoria Interna no exercício de 2018. 
 
 

Quadro 3 – Recomendações da AUDIN – Expedidas em 2018 

DOC. DE 
REFERÊNCIA 

Nº 
Constatação 

Recomendação Situação da Recomendação 

RA 01/2018 1.1 A PROGEP para implantar procedimentos, rotinas 
ou fluxos operacionais que mitiguem o risco de 
ocorrência de exercício de Cargos de Direção ou 
Função Gratificada em ambiente organizacional 
diverso do qual deve ser exercido.  

ATENDIDA 
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RA 01/2018 2.1 A PROGEP para implantar instrumento que 
estabeleça a natureza, o grau de 
responsabilidade, a complexidade e as 
peculiaridades das funções de assessoramento. 

FINALIZADA PELA ASSUNÇÃO 
DE RISCOS PELA GESTÃO (Art. 
17, III, da IN nº 09 de 09.10.2018 

da SFCI/CGU) 

RA 01/2018 3.1 A PROGEP para implantar procedimentos, rotinas 
ou fluxos operacionais que mitiguem o risco de 
ocorrência de publicação dos atos de nomeação 
para Cargos de Direção e designação para Função 
Gratificada em data posterior ao efetivo exercício 
do cargo/função. 

ATENDIDA 

RA 01/2018 4.1 A PROGEP para elaborar normativo ou rotina que 
defina e relacione os documentos que devem 
compor os processos de nomeações de Cargos de 
Direção e designações de Funções Gratificadas; 

ATENDIDA 

RA 01/2018 4.2 

A PROGEP para elaborar e implementar seu 
Regimento Interno e mapeamento dos processos 
de sua competência; 

MONITORANDO  

RA 01/2018 5.1 

A PROGEP para levantamento e regularização da 
situação dos servidores que não procederam a 
declaração de autorização de acesso aos dados 
de bens e renda. 

MONITORANDO 

RA 01/2018 6.1 À Administração Superior da Universidade Federal 
do Sul e Sudeste do Pará para suprimir o parágrafo 
único, do artigo 6º, da Portaria nº 1148/2015-
GR/Unifesspa, com a respectiva inclusão das 
funções de assessoramento na estrutura 
organizacional da Unifesspa (Resolução nº 
011/2015-CONSUN); ou adicionar cláusulas na 
Portaria nº 1148/2015-GR/Unifesspa que 
delineiam as funções de assessoramento da 
Administração Superior. 

 

FINALIZADA PELA ASSUNÇÃO 
DE RISCOS PELA GESTÃO (Art. 
17, III, da IN nº 09 de 09.10.2018 

da SFCI/CGU) 

RA 01/2018 6.2 À Administração Superior da Universidade Federal 
do Sul e Sudeste do Pará para divulgação da 
relação das Funções de Assessoramento da 
Administração Superior, com suas respectivas 
competências e servidores. 

MONITORANDO 

 
 
 
5 DESCRIÇÃO DOS FATOS RELEVANTES QUE IMPACTARAM POSITIVA OU 
NEGATIVAMENTE NOS RECURSOS E NA ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE DE 
AUDITORIA INTERNA E NA REALIZAÇÃO DAS AUDITORIAS: 
 
 

No exercício de 2018, visualizamos como um fator positivo na organização da 
Unidade, bem como consideramos como um fator primordial nas ações de planejamento e 
execução das atividades de auditoria interna, a viabilização para participação em eventos 
de capacitação, o que, consideramos um fator imprescindível na constante busca pela 
ampliação da efetividade/qualidade das atividades desenvolvidas na Unidade. Neste 
contexto, destacamos como fator positivo, a viabilização de 02 (dois) servidores da Unidade 
de Auditoria Interna, para participação nos Fóruns Nacionais das Auditorias Internas do 
Ministério da Educação – FONAITec, que ocorrem semestralmente, e que são ofertados 
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pela Associação Nacional dos Servidores da Auditorias Internas do Ministério da Educação 
– FONAI-MEC.  

Por outro lado, destaca-se como fator de impacto negativo, o quantitativo de 
servidores que integram o quadro de pessoal da Audin, o que impactou diretamente na 
realização das ações planejadas para o exercício de 2018. Ressalta-se que, as atividades 
constantes no PAINT-2018 foram planejadas considerando o quantitativo de 2.912 (duas 
mil, novecentas e doze) horas. Com a remoção do servidor Rodrigo Bueno Borges 
(Contador) para a PROAD, ocorrida em 30.07.2018, 824 (oitocentas e vinte e quatro) horas 
foram reduzidas do quantitativo anteriormente planejado para a realização das ações de 
auditoria, uma vez que não puderam ser utilizadas pela ocorrência da citada remoção. 
Neste contexto, destacamos que conforme estabelecido no Regimento Interno da Unidade 
de Auditoria Interna da Unifesspa, a Audin se organiza, administrativa e funcionalmente, da 
seguinte forma: I- Coordenação Geral (Titular da Unidade de Auditoria Interna); II- 
Secretaria Executiva; III- Coordenadoria de Controle e Acompanhamento; IV- 
Departamento de Apoio Administrativo; V- Departamento Técnico de Auditagem, no 
entanto, o corpo técnico funcional da Audin é composto por apenas 02 (dois) servidores, o 
que impacta negativamente na execução das atividades da Unidade. 

 
 
6 QUADRO DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS, COM 
INDICAÇÃO DO QUANTITATIVO DE AUDITORES CAPACITADOS, CARGA HORÁRIA E 
TEMAS: 
 

Uma das condições para que as atividades da auditoria interna tenham desempenho 
satisfatório é a frequente atualização de seus servidores. No exercício de 2018 as 
capacitações realizadas pelos servidores da AUDIN foram definidas de acordo com os 
objetivos propostos no PAINT e a disponibilidade orçamentária da Unidade, conforme 
segue: 

 
Quadro 4 –Capacitações realizadas por servidores da AUDIN 

Júlia Silva de Paulo 
 
 
 

- 49º FONAITec - Capacitação Técnica dos Integrantes 

das Auditorias Internas do Ministério da Educação, com 
o tema “Rumo a Auditoria de Qualidade”, realizado na 
cidade de Fortaleza/CE, no período de 05 a 09 de 
novembro de 2018, carga horária de 40 horas; 
 
- Curso “Atuação da Unidade de Auditoria Interna”, 
realizado na cidade de São Paulo-SP, ofertado pela 
Associação FONAI-MEC no período de 10 a 14 de 
setembro de 2018, carga horária de 40 horas; 
 
- Curso “Gestão por Competências”, ofertado pela ENAP, 
realizado na Unifesspa, no período de 27 a 29 de 
novembro de 2018, carga horária de 24 horas.  
 

Henrique Silva de Souza - Curso “Excelência no Atendimento”, realizado no 
período de 02 a 22 de janeiro de 2018, com carga-horária 
de 20 horas – Ofertado pelo Instituto Legislativo 
Brasileiro (a distância). 
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Fonte: AUDIN 

 

7 ANÁLISE CONSOLIDADA ACERCA DO NÍVEL DE MATURAÇÃO DOS PROCESSOS 
DE GOVERNANÇA, DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DE CONTROLES INTERNOS, 
COM BASE NOS TRABALHOS REALIZADOS: 
 

No que tange à Gestão de Riscos, no exercício de 2018 a Unifesspa deu um passo 
importantíssimo ao estabelecer a Política de Gestão de Riscos da instituição, o que se deu 
através da edição da Instrução Normativa nº 004 de 03 de julho de 2018. O citado 
instrumento normativo interno elenca no seu artigo 8º as diretrizes que devem ser 
consideradas quando da implementação dos controles internos. Destacamos ainda, as 
diretrizes da governança pública, que se encontram arroladas no artigo 15 da mencionada 
Instrução Normativa, sendo uma delas: “VI – implementar controles internos 
fundamentados na gestão de risco, que privilegiará ações estratégicas de prevenção antes 
de processos sancionadores”. 

Em que pese este importante passo para a implementação de uma gestão baseada 
em riscos, entendemos que ainda há muito a se avançar na busca pela 
efetivação/operacionalização da Gestão de Riscos na Unifesspa, uma vez que ainda não 
foi criada a unidade de Gestão de Riscos e Controle Interno, e, consequentemente, ainda 
não foi construído o “Plano Institucional de Gestão de Riscos e Controle Interno”, previstos 
no artigo 17, da IN 004/2018-Unifesspa, o qual traz a seguinte disposição: “A 
operacionalização da Gestão de Riscos da Unifesspa será realizada a partir do Plano 
Institucional de Gestão de Riscos e Controle Interno a ser elaborado pela unidade de 
Gestão de Riscos e Controle Interno sob a supervisão e acompanhamento do Comitê de 
Governança, Riscos e Controles.”  

- Curso “Ética e Administração Pública”, realizado no 
período de 04 a 24 de janeiro de 2018, com carga-horária 
de 40 horas – Ofertado pelo Instituto Legislativo 
Brasileiro (a distância). 
 
- Curso “Gestão Estratégica com Foco na Administração 
Pública”, realizado no período de 26 de janeiro a 15 de 
fevereiro de 2018, com carga-horária de 40 horas – 
Ofertado pelo Instituto Legislativo Brasileiro (a distância). 
 
 

Rodrigo Bueno Borges - Curso “Controles na Administração Pública”, certificado 
expedido em 10 de maio de 2018, com carga-horária de 
30 horas – Ofertado pelo Instituto Serzedello Corrêa – 
Escola Superior do TCU (a distância). 
 
- 48º FONAITec - Capacitação Técnica dos Integrantes 
das Auditorias Internas do Ministério da Educação, com 
o tema “Gestão da Qualidade e os novos desafios para 
as Auditorias Internas do MEC”, realizado na cidade de 
Vitória/ES, no período de 05 a 08 de junho de 2018, 
carga horária de 32 horas. 
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Neste cenário incipiente, destacamos o trabalho de mapeamento dos processos, que 
está sendo iniciado/desenvolvido pela Coordenadoria de Mapeamento de Processos e 
Controles Internos de Gestão do Gabinete da Reitoria. Segundo informações repassadas, 
na reunião do dia 18.12.2018, pelo servidor que está à frente desta coordenadoria, 
Administrador André Luiz dos Santos, este trabalho está inicialmente sendo realizado junto 
às Pró-Reitorias e Unidades Suplementares, no entanto, a ideia é realizá-lo, futuramente, 
junto às Unidades Acadêmicas. 

Cumpre ressaltar ainda, que o Plano de Integridade da Unifesspa, aprovado pelo 
Comitê de Governança Riscos e Controles, através da Resolução n.º 001 de 29 de 
novembro de 2018, representa um importante instrumento normativo de controle interno, 
uma vez que visa estabelecer as principais estruturas e medidas que integram os 
mecanismos de gerenciamento de riscos, com vistas ao desenvolvimento de ferramentas 
e medidas de gestão capazes de prevenir, detectar e remediar riscos para a integridade 
pública, possibilitando por estes meios, lidar com a imprevisibilidade e responder, com 
eficiência, a eventos que representem riscos aos objetivos organizacionais almejados pela 
instituição. 

Salienta-se que a AUDIN atua na avaliação dos processos e ações de implantação 
e implementação da gestão de riscos e melhorias nos controles internos da instituição, de 
acordo com suas responsabilidades (3° LINHA DE DEFESA) e disposições da “Instrução 
Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016”. Neste contexto, esta unidade de auditoria interna 
encaminhou o Memorando nº 011/2018-Unifesspa/AUDIN de 27.09.2018 ao Gabinete da 
Reitoria (Documento nº 23479.015043/2018-14) solicitando a retificação da Instrução 
Normativa nº 004 de 03.07.2018, pelo fato do inciso III do artigo 5º da IN 04/2018-Unifesspa 
encontrar-se em desarmonia com o texto do inciso III do artigo 2º da IN 01/2016-MP/CGU. 
A referida solicitação foi processada e atendida através do Processo nº 012731/2017-36. 
 
 
 
8 QUADRO DEMONSTRATIVO DOS BENEFÍCIOS FINANCEIROS E NÃO 
FINANCEIROS DECORRENTES DA ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 
AO LONGO DO EXERCÍCIO POR CLASSE DE BENEFÍCIO: 
 

 
Em relação a contabilização dos benefícios financeiros e não financeiros decorrentes 

da Atuação da Unidade de Auditoria Interna, exigência da Instrução Normativa nº 04 de 
11.06.2018, foi encaminhado à CGU o Ofício nº 01/2019-FONAI-MEC/PRESIDÊNCIA, de 
18.01.2019, solicitando a dilação do prazo para envio das informações relativas a 
contabilização dos benefícios financeiros e não financeiros, tendo o presente pleito recebido 
a seguinte resposta do Órgão de Controle Interno, o que se deu através do Ofício nº 
1098/2019/DC/SFC-CGU de 24.01.2019:  

 
“Em resposta ao Ofício nº 01/2019/FONAI-MEC/PRESIDÊNCIA, de 

18/1/2019, estamos cientes da complexidade de iniciação de um processo interno 
de contabilização de benefícios, considerando a experiência de criação de 
metodologia na Controladoria-Geral da União. 
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Nessa primeira consolidação, já era esperado que a maioria das unidades 
não conseguisse informar os benefícios gerados, seja pela dificuldade em instaurar 
o processo de contabilização, seja pela curva de aprendizagem advinda da 
Instrução Normativa nº 4/CGU, de 11/6/2018, que aprovou a Sistemática de 
Quantificação e Registro dos Resultados e Benefícios da Atividade de Auditoria 
Interna Governamental do Poder Executivo Federal. 

Considerando as dificuldades e a impossibilidade de prorrogar o prazo para 
envio das informações relativas à contabilização dos benefícios do exercício de 
2018, devido ao período limite para publicação da consolidação dessas 
informações, sugerimos não informar benefícios para o exercício de 2018. No 
entanto, no encerramento de 2019, consolide os benefícios da unidade 
referentes ao presente ano, primando pela qualidade e fidedignidade das 
informações”. 

 
 
Destaca-se, que já foi anunciado pela presidência da Associação Nacional dos 

Servidores Integrantes das Auditorias Internas do Ministério da Educação – FONAI/MEC, a 
inserção desta temática no próximo evento de capacitação (50º Fonaitec), para que ações 
de uniformização metodológica sejam criadas, a partir da troca de experiências das 
Unidades de Auditoria Interna Governamental. 
 
9 TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES/DETERMINAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE 
CONTROLE 
 

No exercício de 2018 o Órgão de Controle Interno (CGU) não expediu 
recomendações para a Unifesspa. Tendo ocorrido, no referido exercício, o atendimento das 
recomendações expedidas pelo mencionado órgão de controle interno no ano de 2017. Em 
síntese, no ano de 2017 a CGU expediu 36 (trinta e seis) recomendações. Destas, 17 
(dezessete) foram atendidas durante o exercício de 2017, 16 (quinze) foram atendias no 
exercício de 2018 e 03 (três) foram respondidas no exercício de 2018, no entanto, estão 
pendentes de apreciação por parte da CGU, para que possam passar ao status de 
“atendidas” ou permanecer na situação de “monitorando”, para complementação de demais 
providências. Seguem os quadros 5, 6 e 7 que trazem o detalhamento das recomendações 
atendidas durante o exercício de 2018. 

 

Quadro 5 – Recomendações da CGU – Atendidas em 2018 

Documento Identificação Data do 
Atendimento 

Recomendação 

OS: 
201603435 

170920 
 

16/03/2018 Elaborar e, constantemente, aprimorar o fluxo de 
aprovação de normas que preveja o exame da norma 
proposta em relação à legislação vigente, de modo a evitar 
a existência de dispositivos que extrapolem as previsões 
legais.  

OS: 
201603435 

170924 06/08/2018 Desenvolver controle interno prévio para que a edição de 
normas esteja alinhada às competências regimentais ou 
previstas em normativo interno específico. 

OS: 
201603435 

170927 
 

14/03/2018 Implantar controles, rotinas ou procedimentos com vistas 
a realização de monitoramento para verificar se a fundação 
de apoio está atendendo adequadamente ao que dispõe o 
art. 4º-A da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 
1994.            
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OS: 
201603435 

170928 
 

14/03/2018 Incluir nos contratos firmados com as Fundações de Apoio 
a obrigação de divulgar, no mínimo, os dados referentes a 
os instrumentos contratuais firmados, os relatórios 
semestrais de execução dos contratos, a relação dos 
pagamentos efetuados a servidores ou agentes públicos 
de qualquer natureza, bem como pessoas físicas e 
jurídicas, e as prestações de contas, nos moldes que 
dispõe o art. 4º-A da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 
1994.            

OS: 
201603435 

170929 16/03/2018 Implantar - por meio de Comissão a ser designada pelo 
CONSUN (artigo 15 da Resolução CONSUN nº 005/2014) 
- sistemática de gestão, controle e fiscalização de 
contratos/convênios, na forma do artigo 12, inciso II, do 
Decreto nº 7.423/2010.            

OS: 
201603435 

170930 29/05/2018 Elaborar normativo ou rotina que defina periodicidade de 
divulgação das informações, tanto de aspectos contratuais 
quanto de acompanhamento da execução dos 
contratos/convênios, na internet e no boletim interno. 

OS: 
201603435 

170931 29/05/2018 Implantar controles, rotinas ou procedimentos com vistas 
a verificação da obrigatoriedade de aprovação, por todos 
os órgãos acadêmicos competentes, dos contratos 
celebrados por meio da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro 
de 1994.            

OS: 
201603435 

170932 29/05/2018 Implantar controles, rotinas ou procedimentos com vistas 
a garantir que constem nos planos de trabalho as 
informações exigidas pelo §1º do art. 6º do Decreto nº 
7.423, de 31 de dezembro de 2010.            

OS: 
201603435 

170933 29/05/2018 Implantar controles, rotinas ou procedimentos com vistas 
a garantir que preços constantes no projeto estão 
compatíveis com os praticados no mercado. 

OS: 
201603435 

170934 29/05/2018 Implantar controles, rotinas ou procedimentos com vistas 
a impedir a formalização de contratos com finalidade 
diversa das elencadas no §2º do art. 1º da Lei nº 8.958, de 
20 de dezembro de 1994 e o §1º do art. 2º do Decreto nº 
7.423, de 31 de dezembro de 2010.            

OS: 
201603435 

170935 16/03/2018 Implantar controles, rotinas ou procedimentos para 
verificar se os recursos dos projetos apoiados pelas 
fundações de apoio são efetivamente utilizados para o fim 
a que se propõem, sem que haja desvio de finalidade, na 
forma do art. 13 do Decreto 7.423, de 31 de dezembro de 
2010.            

OS: 
201603435 

170937 
 

16/03/2018 Implantar controles, rotinas ou procedimentos com vistas 
a verificação do pagamento de despesas alheias aos 
projetos formalizados por meio da Lei nº 8.958, de 20 de 
dezembro de 1994.            

OS: 
201603435 

170939 29/05/2018 Implantar controles, rotinas ou procedimentos com vistas 
a verificação da legalidade dos pagamentos realizados às 
fundações de apoio a título de custos operacionais, bem 
como a análise sobre a razoabilidade dos valores 
cobrados. 

OS: 
201603435 

170941 29/05/2018 Implantar controles, rotinas ou procedimentos para 
verificação de possível subcontratação total ou parcial que 
delegue a terceiros a execução do objeto dos 
contratos/convênios firmados com as fundações de apoio. 

OS: 
201700831 

172998 
 

16/04/2018 Providenciar o levantamento do período em que houve 
acumulação ilícita de cargos públicos por parte dos 
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docentes em regime de dedicação exclusiva CPF 
***.537.302-** e ***.341.973-**, e instaurar processo para 
devolução ao erário dos valores recebidos 
indevidamente.            

OS: 
201700831 

173000 18/05/2018 Notificar o servidor servidor CPF ***.222.482-** para que a 
situação de acumulação ilícita por incompatibilidade de 
horários seja solucionada. 

Fonte: Sistema MONITOR – CGU em 25/02/2019 
 
 

Quadro 6 – Recomendações da CGU na Situação “Monitorando”. 

Documento Identificação 
Data da Última 
Manifestação 

do Gestor 

Recomendação 

OS: 
201603435 

170926 27/07/2018 Dar publicidade - por meio de Comissão a ser designada 
pelo CONSUN (artigo 15 da Resolução CONSUN nº 
005/2014) - às informações dos contratos/convênios 
firmados com a Fundação de apoio, contemplando, no 
mínimo, os dados previstos no artigo 12, §2º, do Decreto 
nº 7.423/2010.            

OS: 
201700831 

173002 14/06/2018 Notificar o servidor CPF ***.276.602-97 para que a 
situação de acumulação ilícita de cargos públicos seja 
solucionada.            

OS: 
201700831 

173003 25/09/2018 Apresentar os resultados das apurações relativas aos 
indícios de acumulação dos servidores CPF ***.398.592-
**, ***.446.652-**, ***.910.602-**, ***.778.102-**, 
***.562.812-**, ***.535.922-**, ***.875.212-**, 
***.874.112-**, ***.096.252-**, ***.762.612-**, e 
***.337.862-**, bem como as providências adotadas para 
os casos em que a acumulação se confirme.            

Fonte: Sistema MONITOR – CGU em 25/02/2019 
Nota: A gestão da Unifesspa inseriu manifestações no sistema monitor, concernentes à estas 03 (três) 
recomendações, no entanto, elas ainda não foram apreciadas pelo Órgão de Controle Interno (CGU).  
 

 

Quadro 7 - Diligências expedidas pelo TCU no exercício de 2018  

TCU – Diligências em 2018 

Número do 
Acórdão 
ou Ofício 

Tipo de Ato Tipo de Determinação Quantidade de 
Determinações  

Observações. 

Recebidas Atendidas  

ACÓRDÃO 
Nº 

4628/2018 
- TCU – 2ª 
Câmara de 
12/06/2018 

Processo de 
Prestação de 

Contas 

Recomendar à 
Universidade Federal do 
Sul e Sudeste do Pará 
que quando apresentar 
informações acerca de 
atividades de correição 
e de apuração de ilícitos 
administrativos, o faça 
de forma sistemática, 
com apresentação de 
dados sobre as 
atividades efetivamente 
desenvolvidas pela 

01 01 

A instituição foi 
notificada através 
do Ofício n.º 
1165/2018-TCU-
SECEX-PA, na 
data de 
20.07.2018, sendo 
formalizado o 
processo nº  
10751/2018-51. 

Recomendação 
atendida, conforme 
evidências 
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entidade no exercício 
em exame. 

anexadas ao 
Memorando 
Eletrônico nº 
02/2019-CPPAD 
de 18/01.2019. 

ACÓRDÃO 
Nº 

1943/2018 
- TCU – 
Plenário 

de 
22/08/2018 

Avaliação 
dos 

requisitos de 
Transparênci

a Ativa e 
Passiva – Lei 
12527/2011 – 

Lei de 
Acesso à 

Informação. 
 

(...) revisem e ordenem 
seu portal eletrônico na 
Internet de modo a 
cumprir os seguintes 
requisitos mínimos de 
transparência: (...);  
 

(...) revisem e ordenem 
seu portal eletrônico de 
modo a atender aos 
seguintes requisitos 
mínimos de 
acessibilidade 
estabelecidos no art. 8º, 
§ 3º, da Lei 12.527/2011 
(Lei de Acesso à 
Informação): (...); 
 

(...) publiquem em seu 
portal eletrônico a “Carta 
de Serviços ao Usuário” 
ou atualizem sua antiga 
“Carta de Serviços ao 
Cidadão” na forma 
estabelecida no art. 11 
do Decreto 9.094/2017, 
bem como realizem 
pesquisa periódica de 
satisfação junto aos 
usuários de seus 
serviços, para avaliar o 
cumprimento dos 
compromissos e dos 
padrões de qualidade de 
atendimento divulgados 
na Carta de Serviços ao 
Usuário, e divulguem os 
resultados no portal 
eletrônico, conforme 
previsto no art. 20, § 2º, 
do mesmo decreto. 

03 

 

 

01 

 

 

Obs. 1) A 
instituição foi 
notificada através 
do Ofício n.º 
1547/2018- TCU-
SECEX/PA, na 
data de 
17.09.2018, sendo 
formalizado os 
processos nºs: 
013617/2018 e 
014237/2018  

 

Obs. 2) Em 
processo de 
Atendimento. 
Prazo: 180 dias 

ACÓRDÃO 
Nº 
13451/2018 
- TCU - 1ª 
Câmara de 
30/10/2018 

Atos de 
Admissão 

Determinar à 
Universidade Federal do 
Sul e Sudeste do Pará 
que, no prazo de trinta 
dias, submeta ao TCU, 
pelo Sistema de 
Apreciação e Registro 
de Atos de Admissão e 

04 04 

Respondido 
formalmente ao 
Tribunal de Contas 
da União, através 
do Ofício nº 01 de 
04 de janeiro de 
2019 da PROGEP 
/ Unifesspa. 
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Concessões (Sisac), 
novos atos, livres das 
falhas apontadas, com 
fundamento nos arts. 
45, caput, da Lei 
8.443/1992, 260, § 6º, 
do Regimento Interno do 
TCU, 3º, §§ 6º e 7º, da 
Resolução - TCU 
206/2007 e 15, caput e § 
1º, da Instrução 
Normativa - TCU 
55/2007. 

OFÍCIO Nº 
4388/2018-
TCU/Sefip 
de 
20/09/2018 

Fiscalização 
Contínua – 
Folhas de 

Pagamento. 

(...) solicito a Vossa 
Senhoria, com fulcro 
nos arts. 42 e 87 da Lei 
8.443/1992 e no art. 245 
do RI/TCU, que se 
articule com o(s) 
setor(es) responsáveis 
pela apuração do(s) 
indícios e promova o 
registro, no sistema e-
Pessoal, dos 
esclarecimentos 
requeridos pela equipe 
de fiscalização. 01 01 

Conforme 
orientações 
contidas no oficio 
4388/2018-TCU, 
foi encaminhado e-
mail para 
diaup@tcu.gov.br 
em 19/10/2018, 
sendo, no mesmo 
dia, concedido o 
acesso ao sistema. 

 

Em consulta ao 
sistema e-pessoal 
na data de 
18/01/2019, 
verificamos que 
não consta indícios 
“aguardando 
esclarecimentos”; 
ou seja, todos os 
indícios de 
irregularidade 
identificados 
encontram-se “em 
monitoramento” ou 
“arquivados”.  

Fontes: PROGEP, CPPAD, GABINETE DA REITORIA, AUDIN 
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Total de recomendações atendidas 

Total de recomendações emitidas 

10 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS A PARTIR DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI) 2014-2019 
10.1 APRESENTAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO 2018 

 
Quadro 8 - Objetivos estratégicos com seus respectivos indicadores alinhados ao resultado 2017, metas 2018 e resultado 2018, conforme estabelecidos no 
Plano de Desenvolvimento Institucional da Unifesspa (2014-2019). 

Objetivos 
Estratégicos 

Indicador 
Metodologia de apuração/ 

Fórmula de cálculo 

Linha de 
base 

(2016) 

Resultado 
2017 

Metas 2018 Resultado 2018 

Fortalecer as 
atividades de 

controle 
interno 

Percentual de 
redução do 
número de 
recomendações 
emitidas por 
órgãos de controle 
interno e pela 
avaliação 
institucional 

 

                                                                    x 100 

 

 

0% 
100,00% 

 

Alcançar 
10% de 
redução 

a) As recomendações expedidas pelo órgão 
de controle interno (CGU) à Unifesspa 
ocorreram somente no exercício de 2017, o 
que inviabiliza comparar o percentual de 
redução de recomendações emitidas; 
b) Não foram expedidas recomendações pela 
AUDIN no exercício de 2017, o que inviabiliza 
a utilização da Metodologia de 
apuração/Fórmula de cálculo”. 

Percentual de 
atendimento às 
recomendações 
dos órgãos de 
controle e da 
avaliação 
institucional 

 
 

                                                                         x 100 
0% 

51,00% 
 

 
Envidar 
esforços 

para que o 
atendimento 

às 
recomendaç

ões dos 
órgãos de 
controle e 

da avaliação 
institucional 

seja ≥ a 
80% em 

2018 

a) Em relação ao TCU, foram expedidas 09 
(nove) determinações. Destas, 07 (sete) 
foram atendidas, o que representa, 
aproximadamente, o atendimento de 78% 
das recomendações do TCU;  
b) Em relação à CGU, iniciou-se o exercício 
de 2018 com 19 (dezenove) recomendações 
remanescentes de 2017. Destas, 16 
(dezesseis) foram atendidas, o que 
representa, aproximadamente, o 
atendimento de 84% das recomendações da 
CGU; 
c) Em relação à Unidade de Auditoria Interna 
(AUDIN), foram expedidas 08 (oito) 
recomendações. Destas, 03 (três) foram 

Nº de recomendações do ano atual 

Nº de recomendações do ano anterior 
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 atendidas, 02 (duas) foram finalizadas pela 
assunção de riscos pela gestão (art. 17, III, 
da IN 09 de 09.10.2018) e 03 (três) 
encontram-se em monitoramento, o que 
representa o atendimento de 37,5% das 
recomendações expedidas pela AUDIN. 
Considerando a totalidade de 
recomendações (TCU, CGU e AUDIN), 
verifica-se o atendimento de 26 (vinte e seis) 
recomendações no universo de 36 (trinta e 
seis), o que representa o atendimento de 
72% das recomendações dos órgãos de 
controle e da Unidade de Auditoria Interna. 

Fonte: AUDIN, PROGEP, GABINETE DA REITORIA.
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10.2 ANÁLISE DOS INDICADORES DE DESEMPENHO 

 
Em relação ao indicador “Percentual de redução do número de recomendações 

emitidas por órgãos de controle interno e pela avaliação institucional”, restou prejudicada a 
análise pela não expedição de recomendações por parte da CGU no exercício de 2018, e 
pela não expedição de recomendações pela Unidade de Auditoria Interna no exercício de 
2017.   

 
Durante o exercício de 2018, no acompanhamento do cumprimento das 

recomendações e determinações emanadas pelos órgãos de controle (CGU e TCU), 
verificou-se que a gestão procurou adotar medidas/providências que viessem de encontro 
ao cumprimento das referidas recomendações/determinações, o que pode ser constatado 
ao verificar o resultado de 72% de atendimento das recomendações expedidas em 2018. 

 
Frisa-se que o atendimento às recomendações/determinações, emanadas pelos 

órgãos de controle e pela unidade de auditoria interna, representa uma das facetas na 
busca pela efetivação do objetivo estratégico “fortalecimento das atividades de controle 
interno”, não se resumindo neste aspecto. Entendemos que a ampliação da atuação da 
unidade de auditoria interna, através do aumento do número de servidores na unidade de 
auditoria, repercutirá de forma positiva e direta no fortalecimento das atividades de controle 
interno, uma vez que a AUDIN tem a função de avaliar os controles internos administrativos 
quanto à eficácia e eficiência, conforme disposição do Art. 2º da Resolução nº 041/2017-
CONSUN. 

Ressaltamos ainda, que a criação da Unidade de Gestão de Riscos e Controle 
Interno, prevista na Instrução Normativa nº 04/2018-Unifesspa, no seu artigo 17, representa 
uma importante ação na busca pelo fortalecimento das atividades de controle interno, uma 
vez que a esta unidade caberá elaborar o Plano Institucional de Gestão de Riscos e 
Controle Interno, instrumento necessário para a efetiva operacionalização da Gestão de 
Riscos na instituição. 

 
  

 
11 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Importante salientar que o papel primordial da Unidade de Auditoria Interna é agregar 
valor à gestão, na constante busca pela maximização da qualidade dos trabalhos, aliadas 
à efetivação dos critérios relativos à legalidade, economicidade, eficiência e à eficácia da 
gestão dos recursos da instituição. 

Considerando o cenário desafiador de implantação e consolidação da Unidade de 
Auditoria Interna, com determinadas limitações especialmente no que se refere aos 
recursos humanos, reforça-se a necessidade de ampliação do quadro de seus servidores 
que deverão apresentar conhecimentos e especialidades diversificadas, para que assim, 
possa-se ter uma equipe com caráter multidisciplinar e, consequentemente, seja possível 
alcançar o seu pleno e satisfatório funcionamento.  



 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 

Auditoria Interna - AUDIN 

23 

 

Nesse sentido, para que as atividades de auditoria interna tenham impacto relevante 
para a universidade, faz-se necessário, além da ampliação e consolidação do seu quadro 
funcional, a viabilização da continuidade de participação dos servidores integrantes da 
AUDIN em eventos de capacitação e qualificação. 

Contudo, observa-se que muitos são os desafios desta Unidade de Auditoria Interna, 
entretanto, com a resolução de problemas relacionados à limitação espacial, insuficiência 
de servidores (equipe multidisciplinar), aliados ao contexto de permanente 
formação/qualificação profissional, é plenamente possível a execução satisfatória dos 
trabalhos de auditoria no âmbito da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. 


