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Resumo
RAINT – Relatório Anual de Atividade de Auditoria Interna do exercício de 2020.
Relatório que expõe a realidade vivenciada pela CGAI no decorrer do ano, na forma de um
conteúdo que traduz o desempenho da CGAI.
O RAINT é elaborado de forma consolidada, demonstrando as ações
desenvolvidas pela equipe no limite dos recursos disponíveis e utilizados, além de trazer dados
sobre a análise da maturidade dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e
controles internos do IFSULDEMINAS na percepção da CGAI.
As informações contidas nele podem contribuir para a tomada de decisões da
gestão e da própria CGAI.
O relatório foi elaborado com o foco de atender os interesses das partes
interessadas na forma de instrumento de transparência com informações que traduzem o
desempenho da equipe da CGAI.
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Siglas
BSC – Balanced Scorecard
CD – Cargo de Direção
CGAI – Coordenadoria-geral de Auditoria Interna
CGU – Controladoria-Geral da União
CGU–PAD – Sistema de gestão de procedimentos disciplinares da CGU
CONSUP – Conselho Superior do IFSULDEMINAS
DAP – Departamento de Administração e Planejamento
FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
IA-CM – Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (Internal Audit Capabitily Model for the Public Sector)
IFSULDEMINAS – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas
IMD – Índice de Maturidade da Dimensão
IMG – Índice de Maturidade Global
IN – Instrução Normativa
LGPD – Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais
LOA – Lei Orçamentária Anual
PAE – Programa de Auxílio Estudantil
PAINT – Plano Anual de Auditoria Interna
PCDP – Proposta de Concessão de Diárias e Passagens
PDA – Plano de Dados Aberto
PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional
PGMQ – Programa de Gestão e Melhoria de Qualidade
PIQ – Programa de Institucional de Qualificação
PLOA – Projeto da Lei Orçamentária Anual
RAINT – Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna
RRBAAI – Registro do Resultados e Benefícios da Atividade de Auditoria Interna Governamental
SCDP – Sistema de Concessão de Diárias e Passagens
SIASG – Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais
SICONV – Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse
SGDE – Secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal
SUAP – Sistema Unificado de Administração Pública
TCU – Tribunal de Contas da União
UAIG – Unidade de Auditoria Interna Governamental
UASG – Unidade de Administração de Serviços Gerais
UG – Unidade Gestora
UGI – Unidade de Gestão da Integridade do IFSULDEMINAS
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Introdução
O Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT é um documento
contendo, entre outros assuntos, o relato das atividades de auditoria desenvolvidas durante o
ano, com destaque para: quantitativo dos recursos humanos e financeiros utilizados; total das
auditorias realizadas; eficácia dos resultados obtidos; pendências existentes, se for o caso, com
as justificativas pertinentes; resultado da análise do nível de maturidade dos processos de
governança, de gerenciamento de risco e de controle interno do IFSULDEMINAS, além de
solicitações ou sugestões necessárias ao melhor desempenho das atividades.
O objetivo do relatório é permitir uma avaliação do desempenho da
Coordenadoria-Geral da Auditoria Interna do IFSULDEMINAS – CGAI, perante as atividades
planejadas para o exercício de 2020 de forma transparente.
Além disso, o relatório foi elaborado com base nas orientações expostas na
Instrução Normativa nº 09, de 09 de outubro de 2018, da Secretaria Federal de Controle Interno,
mais especificamente as contidas no Capítulo IV.
Data
23/03/2021

Versão
1ª

Controle de versões
Autor
Detalhes
Eufrásia
Versão inicial

Recursos da CGAI em 2020
Quadro 1 - Equipe da CGAI em 2020

Servidor
Gabriel Filipe da Silva
Raquel Bonamichi dos Santos Soares
Eufrásia de Souza Melo
Gabriel Filipe da Silva
Raquel Bonamichi dos Santos Soares
Eufrásia de Souza Melo

Gabriel Filipe da Silva
Raquel Bonamichi dos Santos Soares
Eufrásia de Souza Melo

Cargo

Formação

Auditor
Direito
Auditora
Direito
Auditora
Ciências Contábeis
Licenças independente dos motivos, por dia (s) em 2020
Não houve
Não houve
Não houve
Regime de jornada fundamentado na
IN SGDE nº 19, de 12 de março de 2020 e na
IN SGDE nº 109, de 29 de outubro de 2020, devido à
Pandemia da Covid-19.
Totalmente remoto de 18/03/2020 até 28/07/2020 e
Parcialmente remoto de 29/07/2020 até 31/12/2020.
Totalmente remoto de 18/03/2020 até 28/07/2020 e
Parcialmente remoto de 29/07/2020 até 31/12/2020.
Totalmente remoto de 25/03/2020 até 28/04/2020;
Presencial de 18/03/2020 até 24/03/2020; e
De 29/04/2020 até 31/12/2020.
Fonte: SUAP

Quadro 2 - Recursos financeiros utilizados (R$0,00)

Diárias
1
T
TG

0

Passagens
0

0

Aquisições
0

0

0

0
Fonte: SIAFI
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Característica estrutural do IFSULDEMINAS
O IFSULDEMINAS é composto pela Reitoria e 08 (oito) campi, cabendo à
Reitoria, conforme definida na Lei 11.892/2008, a função de órgão executor que descentraliza os
recursos orçamentários para os respectivos campi, exceto os relacionados a pessoal, encargos
sociais e benefícios aos servidores.
O IFSULDEMINAS é identificado na Lei Orçamentária Anual (LOA) e no Projeto
da Lei Orçamentária (PLOA), como órgão 26412.
Nos sistemas integrados do governo federal, esse órgão é formado por Unidade
Gestoras (UGs), identificação técnica no âmbito do Sistema de Administração Financeira (SIAFI),
e por Unidades Administração de Serviços Gerais (UASGs), identificação técnica no âmbito do
Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG). As identificações estão
distribuídas assim:
✓ Reitoria: 158137;
✓ Campus Inconfidentes: 158305;
✓ Campus Machado: 158304;
✓ Campus Muzambinho: 158303;
✓ Campus Passos: 154810;
✓ Campus Poços de Caldas: 154809;
✓ Campus Pouso Alegre: 154811; e
✓ Os Campi Avançados de Carmo de Minas e de Três Corações não
possuem UG/UASG.
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RESUMO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM 2020
1. Atividades planejadas no PAINT/2020 e respectivas situações
A seguir o quadro demonstrativo do quantitativo de trabalhos de auditoria
interna, conforme o PAINT, realizados, não concluídos e não realizados.
Figura 1 - Situação das atividades planejadas no PAINT/2020
[1] (TA) – Tipo de Atividade de Auditoria, (A) – Avaliação, (C) - Consultoria
[2] Nível de origem, na execução da auditoria será utilizado os subníveis, como Diretoria do Departamento de Administração e Planejamento DAP e a unidade responsável pela atividade auditada.
ID

5

TA[1]

Objeto nível da
origem[2]

Objetivo geral

Tipo origem

Origem

Ano do Paint
de origem

Status em
dezembro/2020

1 Avaliação

1.3 Fundação de
Apoio

2 Avaliação

3.1.6 Cooperativa- Verificar a conformidade da
escola
relação da Cooperativaescola com o IFSULDEMINAS

Gestor

Solicitado pelos gestores. 2019

Não realizado

3 Avaliação

3.1.7 – Diretoria[2] Verificar a conformidade da
gestão dos contratos
relacionados a terceirização
no Campus Muzambinho.

Gestor

Solicitado pelos gestores. 2019

Concluído

4 Consultoria

2 – Órgãos
executivo; e
3 – Campi

Examinar e emitir parecer
sobre a prestação de contas
do IFSULDEMINAS

Obrigatória Decreto nº 3591/2000 e a Rotina
Resolução CONSUP nº
43/2015

2.5.6 - Comissão
Permanente de
Acompanhamento da
Jornada Flexibilizada

Assessorar a atualização do
Análise de
regulamento perante a Instrução riscos
Normativa nº 02, de 12 de
setembro de 2018.

Consultoria

Verificar a conformidade da Gestor;
Solicitado pelos gestores 2019
relação da fundação de apoio Obrigatória; e obrigatório pelo
com o IFSULDEMINAS
Ácordão nº 1178/2018,
principalmente relativo
ao item 9.5.1.

Processo

6

Consultoria

2.2.1 - Comissão de Assessorar sobre o
Acompanhamento da estabelecimento de
Normativa Docente
competências no regimento
interno desta comissão.

7

Consultoria

1.8 – Comissão de
Ética em pesquisa
com Seres Humanos

8

Consultoria

2.1.2.2 – Núcleo de
Assessora a gestão para a
Inovação Tecnológica institucionalização de um
regimento interno para esta
instância de governança.

9

Consultoria

2.5.8 – Comissão
Gestora do Plano de
Gestão Logística
Sustentável

10

Consultoria

2.1 – Reitoria

Matriz GUT

23343.002591 Concluído
.2019-92

Concluído

2019

Concluído
23343.003194
.2019-38

Análise de
riscos

Matriz GUT

2019

Não realizado

Assessorar a gestão sobre a
Análise de
ideal vinculação desta instância riscos
de governança.

Matriz GUT

2019

não concluído

Análise de
riscos

Matriz GUT

2019

não concluído

Assessorar sobre o
estabelecimento de
competências no regimento
interno desta comissão.

Análise de
riscos

Matriz GUT

2019

não concluído

Assessora a gestão sobre a
correção das inconsistências
entre os regulamentos.

Análise de
riscos

Matriz GUT

2019

não concluído
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[1] (TA) – Tipo de Atividade de Auditoria, (A) – Avaliação, (C) - Consultoria
[2] Nível de origem, na execução da auditoria será utilizado os subníveis, como Diretoria do Departamento de Administração e Planejamento DAP e a unidade responsável pela atividade auditada.
ID

Objeto nível da
origem[2]

TA[1]

11 Consultoria

12 Avaliação

Objetivo geral

Tipo origem

Origem

2.1.1 - Pró-Reitoria
de Ensino Programa de
Auxílio Estudantil PAE

Visa subsidiar a atividade
Gestor
prevista 4C do PAINT/2019,
no tange a
accontability/prestação de
contas dos responsáveis pela
Ação Orçamentária 2994.

Demanda da Reitoria

2.1.6 - Diretoria de
Gestão de Pessoas
(Paint/2019),
atualmente 2.1.5 Pró-Reitoria de
Gestão de Pessoas.

Atender demanda
Gestor
extraordinária de verificação
da conformidade dos
controles de pontos dos
cargos CD4 no âmbito do
IFSULDEMINAS.

Demanda da Reitoria

Ano do Paint
de origem
extra Paint
2019

Processo

Status em
dezembro/2020
não concluído

23343.001318
.2019-41
23343.001316
.2019-51

extra Paint
2019

23343.002260 Concluído
.2019-52
23343.002249
.2019-92

Fonte: RegistroTrabalhosCGAI
Quadro 3 – Demonstrativo do quantitativo de trabalhos de auditoria interna

Status
Concluídos
Não concluídos
Não realizados
Total

Quantidade PAINT/2020
4
6
2
12

%
33,333
50
16,667
100

Fonte: RegistroTrabalhosCGAI

2. Atividades realizadas, mas não planejadas em 2020 e respectivas situações
A seguir, quadro demonstrativo do quantitativo de trabalhos de auditoria
interna realizados sem previsão no PAINT/2020.
Figura 2 - Consultoria iniciada em 2020 não previstas no PAINT
[1] (TA) – Tipo de Atividade de Auditoria, (A) – Avaliação, (C) - Consultoria
[2] Nível de origem, na execução da auditoria será utilizado os subníveis, como Diretoria do Departamento de Administração e Planejamento DAP e a unidade responsável pela atividade auditada.
ID

Objeto nível da
origem[2]

TA[1]

13 Monitorament 2.1.6.1 - Diretoria
o
de
Desenvolvimento
Institucional

Objetivo geral

Tipo origem

Acompanhar a efetivação dos CGU
documentos do projetos
relacionados aos planos de
combate a incêndio dos
prédios do IFSULDEMINAS,
aprovados perante ao Corpo
de Bombeiros Militar.

Origem

Ano do Paint
de origem

Monitoramento gerado extra Paint
pela auditoria do CGU,
2020
Recomendação nº 144398
(antigo sistema monitor)

Processo
*

Status em
dezembro/2020
não concluído

Fonte: RegistroTrabalhosCGAI
Figura 3 - Relação das consultorias simples realizadas em 2020 não previstas no PAINT/2020
ID_Ano
1
2
3
4

Ano
2020
2020
2020
2020

Gestão
CA1_2020
CA2_2020
CA3_2020
CA4_2020

5

2020

CA5_2020

6
7
8

2020
2020
2020

CA6_2020
CA7_2020
CA8_2020

9

2020

CA9_2020

10

2020

CA10_2020

11

2020

CA11_2020

12

2020

CA12_2020

Assunto principal
Esclarecimento sobre a transferências de dados à CGU - Terceirizados
Chamado recebidos via SUAP (até outubro de 2020 foram 9 chamados)
Demanda recebida pela Ouvidoria - Práticas de Governança
Emissão de declarações a partir de informações extraídas do CGU-PAD
(Foram emitidas 30 declarações em 2020).
Assessoramento para responder diligência da CGU sobre Sistema de
Transparência Ativa
Assessoramento para responder diligência da CGU sobre Dados Aberto
SCDP e PCDP
Assessoramento sobre o Manual Institucional de Classificação da Despesa
Pública
Assessoramento para responder diligência do TCU - Ofício 36994/2020-TCUSeproc
Assessoramento sobre a Minuta da Resolução que disciplina o
relacionamento entre fundação de apoio e Ifsuldeminas
Avaliação e assessoramento sobre o Relatório de Gestão exercício 2020 atividade prevista no Paint.
Assessoramento para responder diligência do TCU - Ofício 0481/2020-TCUSecexEducação

Status
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado
Não concluído
Realizado
Realizado
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ID_Ano
13
14
15
16
17

Ano
2020
2020
2020
2020
2020

18

2020

19

2020

20
21
22

2020
2020
2020

10

Gestão
CA13_2020
CA14_2020
CA15_2020
CA16_2020
CA17_2020

Assunto principal
Assessoramento sobre Substituição Remunerada
Assessoramento sobre a revisão da Resolução que rege a PIBO
Assessoramento sobre Plano de Integridade
Assessoramento sobre o Sistema de Governança
Assessoramento para responder diligência da CGU - Ofício
17684/2020/CGESUP-Divisão-MG/CGESUP/DS/SFC/CGU
CA18_2020 Acompanhamento sobre os prazos e os requisitos para atender ao Decreto
nº 10.139/2019
CA19_2020 Assessoramento sobre a elaboração das políticas: Política de Privacidade e
proteção de dados pessoais e Política de Cookies
CA20_2020 Assessoramento sobre a viabilidade de utilização do SICONV
IN
Acompanhamento dos eventos do Conecta TCU
IN
Assessoramento sobre as recomendações geridas pelo sistema e-Aud da
CGU

Status
Realizado
Realizado
Não concluído
Não concluído
Não concluído
Não concluído
Não concluído
Não concluído
Não concluído
Não concluído

Fonte: RegistroTrabalhosCGAI
Figura 4 - Atividade de auditoria não planejada no PAINT/2018 e em execução em 2020
[1] (TA) – Tipo de Atividade de Auditoria, (A) – Avaliação, (C) - Consultoria
ID

TA[1]

Objeto nível da origem

15 Avaliação

Origem

Avaliação da conformidade das Demanda
remunerações dos bolsistas eReitoria de
Tec do Campus Muzambinho
2017
perante aos critérios do art. 7º
da Resolução CD/FNDE/MEC nº
36, de 13 de julho de 2009 e suas
posteriores alterações. Processo
23343.00782.2019-10

Processo

23343.000782.
2019-10;
23343.002264.
2019-31

Status em fevereiro
/2019

Ações realizadas em
Status em
2020
dezembro / 2020

Atividade parcialmente Análise inicial dos Não concluído
realizada. Emissão de documentos
Relatório Preliminar
comprobatórios
sem número.

Fonte: RegistroTrabalhosCGAI
Quadro 4 – Demonstrativo do quantitativo de trabalhos de auditoria interna, via extra PAINT/2020

Status
Realizados
Não concluídos
Não realizados
Total

Quantidade extra PAINT/2020
13
10
0
23

%
56,52
43,48
0
100

Fonte: RegistroTrabalhosCGAI
Quadro 5 – Demonstrativo do quantitativo de trabalhos de auditoria interna em 2020

Status

Quantidade
PAINT/2020

%

Realizados
Não concluídos
Não realizados
Total

4
6
2
12

33,33
50
16,67
100

Quantidade
extra
PAINT/2020
13
10
**
23

%

Total

% total

56,52
43,48
**
100

17
16
2
35

48,57
45,71
5,71
100

Fonte: RegistroTrabalhosCGAI
Figura 5 - Atividades de gestão relacionadas à correição, não planejadas no PAINT/2020
ID_Ano
4

Ano
2020

Gestão
Assunto principal
CA4_2020 Emissão de declarações a partir de informações extraídas do CGU-PAD
(Foram emitidas 30 declarações em 2020).

Status
Realizado

Fonte: RegistroTrabalhosCGAI

3. Justificativa para os trabalhos não realizados
Um dos impactos gerados pela pandemia do Covid-19, foi a necessidade de
direcionar parte do tempo previsto da atividade de auditoria para atividade de gestão,
principalmente nos aspectos relacionados ao gerenciamento da equipe para tentar minimizar o
risco de queda de desempenho e atender os requisitos mínimos exigidos para o adequado regime
de jornada do trabalho remoto.
Esse evento foi o principal fator que impossibilitou a execução desses dois
trabalhos e a não conclusão de outros.
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4. Orientações e Recomendações emitidas e respectivas situações
A seguir são as informações sobre as orientações e a recomendação emitidas e
o quadro demonstrativo do quantitativo de recomendações emitidas e implementadas no
exercício, bem como as finalizadas pela assunção de riscos pela gestão, as vincendas, as não mais
aplicável e as não implementadas com prazo expirado na data de elaboração do RAINT;
Figura 6 - Situações das Orientações passivas e tempestivas emitidas em 2020 na forma de Consultorias simples
Gestão
CA1_2020
CA2_2020
CA3_2020
CA4_2020
CA5_2020
CA6_2020
CA7_2020
CA8_2020
CA9_2020
CA10_2020
CA11_2020
CA12_2020
CA13_2020
CA14_2020
CA15_2020
CA16_2020
CA17_2020
CA18_2020
CA19_2020
CA20_2020
IN
IN

Assunto principal
Esclarecimento sobre a transferências de dados à CGU - Terceirizados
Chamado recebidos via SUAP (até outubro de 2020 foram 9 chamados)
Demanda recebida pela Ouvidoria - Práticas de Governança
Emissão de declarações a partir de informações extraídas do CGU-PAD
(Foram emitidas 30 declarações em 2020).
Assessoramento para responder diligência da CGU sobre Sistema de
Transparência Ativa
Assessoramento para responder diligência da CGU sobre Dados Aberto
SCDP e PCDP
Assessoramento sobre o Manual Institucional de Classificação da Despesa
Pública
Assessoramento para responder diligência do TCU - Ofício 36994/2020-TCUSeproc
Assessoramento sobre a Minuta da Resolução que disciplina o
relacionamento entre fundação de apoio e Ifsuldeminas
Avaliação e assessoramento sobre o Relatório de Gestão exercício 2020 atividade prevista no Paint.
Assessoramento para responder diligência do TCU - Ofício 0481/2020-TCUSecexEducação
Assessoramento sobre Substituição Remunerada
Assessoramento sobre a revisão da Resolução que rege a PIBO
Assessoramento sobre Plano de Integridade
Assessoramento sobre o Sistema de Governança
Assessoramento para responder diligência da CGU - Ofício
17684/2020/CGESUP-Divisão-MG/CGESUP/DS/SFC/CGU
Acompanhamento sobre os prazos e os requisitos para atender ao Decreto
nº 10.139/2019
Assessoramento sobre a elaboração das políticas: Política de Privacidade e
proteção de dados pessoais e Política de Cookies
Assessoramento sobre a viabilidade de utilização do SICONV
Acompanhamento dos eventos do Conecta TCU
Assessoramento sobre as recomendações geridas pelo sistema e-Aud da
CGU

Orientação que exigirá monitoramento
Não houve. Somente assessoramento.
Não houve. Somente assessoramento.
Não houve. Somente assessoramento.
Não houve. Somente assessoramento.
Não houve. Somente assessoramento.
Não houve. Somente assessoramento.
Sim.
Não houve. Somente assessoramento.
Não houve. Somente assessoramento.
Não houve. Somente assessoramento.
Não houve. Somente assessoramento.
Não houve. Somente assessoramento.
Sim.
Não houve. Somente assessoramento.
Não houve. Somente assessoramento.
Não houve. Somente assessoramento.
Não houve. Somente assessoramento.
Não houve. Somente assessoramento.
Não houve. Somente assessoramento.
Não houve. Somente assessoramento.
Não houve. Somente assessoramento.
Não houve. Somente assessoramento.

Fonte: RegistroTrabalhosCGAI
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Figura 7 – Relação dos status das recomendações monitoradas e acompanhadas em 2020
Emitidas 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Quantidade % Status % Geral
Ano emissão Status das recomendações
2015 Emitidas
5
5
100%
3,067%
2015
Implementadas no exercício
1
3
1
5
100%
3,067%
2015
Vincendas
0
0%
0,000%
2015 Finalizada pela assunção de riscos pela gestão
0
0%
0,000%
2015
Não implementadas com prazo expirado
0
0%
0,000%
2015
Não mais aplicável/Contestada
0
0%
0,000%
2016 Emitidas
86
86
100%
52,761%
2016
Implementadas no exercício
5 14
9 18
1
47
55% 28,834%
2016
Vincendas
9
9
10%
5,521%
2016 Finalizada pela assunção de riscos pela gestão
0
0%
0,000%
2016
Não implementadas com prazo expirado
0
0%
0,000%
2016
Não mais aplicável/Contestada
3
3
4
0 20
30
35% 18,405%
2017 Emitidas
6
6
100%
3,681%
2017
Implementadas no exercício
4
2
6
100%
3,681%
2017
Vincendas
0
0%
0,000%
2017 Finalizada pela assunção de riscos pela gestão
0
0%
0,000%
2017
Não implementadas com prazo expirado
0
0%
0,000%
2017
Não mais aplicável/Contestada
0
0%
0,000%
2018 Emitidas
12
12
100%
7,362%
2018
Implementadas no exercício
0
0%
0,000%
2018
Vincendas
0
0%
0,000%
2018 Finalizada pela assunção de riscos pela gestão
0
0%
0,000%
2018
Não implementadas com prazo expirado
0
0%
0,000%
2018
Não mais aplicável/Contestada
12
12
100%
7,362%
2019 Emitidas
34
34
100% 20,859%
2019
Implementadas no exercício
18
18
53% 11,043%
2019
Vincendas
16
16
47%
9,816%
2019 Finalizada pela assunção de riscos pela gestão
0
0%
0,000%
2019
Não implementadas com prazo expirado
0
0%
0,000%
2019
Não mais aplicável/Contestada
0
0%
0,000%
2020 Emitidas
16
16
100%
9,816%
2020
Implementadas no exercício
0
0%
0,000%
2020
Vincendas
16
16
100%
9,816%
2020 Finalizada pela assunção de riscos pela gestão
0
0%
0,000%
2020
Não implementadas com prazo expirado
0
0%
0,000%
2020
Não mais aplicável/Contestada
0
0%
0,000%
2021 Emitidas
4
4
100%
2,454%
2021
Implementadas no exercício
0
0%
0,000%
2021
Vincendas
4
4
100%
2,454%
2021 Finalizada pela assunção de riscos pela gestão
0
0%
0,000%
2021
Não implementadas com prazo expirado
0
0%
0,000%
2021
Não mais aplicável/Contestada
0
0%
0,000%
Total
163
1 11 17 13 40 77
4
163
100%

Fonte: RegistroTrabalhosCGAI
Figura 8 – Demonstrativo do quantitativo de recomendações e orientações tratadas
Status das recomendações
(RESUMO em 9/3/2021)
Evento 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Quantidade ***
Emitidas
5
86 6
12 34 16 4
163
Implementadas no exercício
1
8 14
9 40
4
0
76
Vincendas
0
0
0
0
0 41
4
45
Finalizada pela assunção de riscos pela gestão
0
0
0
0
0
0
0
0
Não implementadas com prazo expirado
0
0
0
0
0
0
0
0
Não mais aplicável/Contestada
0
3
3
4
0 32
0
42
Total
1 11 17 13 40 77
4
163
Fonte: RegistroTrabalhosCGAI

% Status
100,000%
46,626%
27,607%
0,000%
0,000%
25,767%
100,000%
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5. Fatos relevantes que impactaram nas atividades da CGAI
Descrição dos fatos relevantes que impactaram positivamente ou
negativamente nos recursos e na organização da unidade de auditoria interna e na realização das
auditorias.

Impacto Negativo

Impacto Positivo

Quadro 6 – Resumo dos fatos impactantes

Eventos de oportunidades
Aumento das horas destinadas à capacitação.
Utilizar e gerenciar plano de atividades semanais, almejando avaliar aspectos desta
metodologia perante os requisitos do programa de gestão, no âmbito do setor.
Possibilidade de superar um desafio e se adaptar à rotina de casa com o trabalho
remoto.
Monitoramento do desempenho dos servidores a partir dos planos de atividades.
Documentação do Plano de Negócio da CGAI para o período de fev/18 a fev/21.
Melhoramentos na página eletrônica do setor, possibilitando um maior
aproveitamento do conteúdo pelo usuário, neste caso, o usuário é o servidor que
pode utilizar informações contidas na página para o desenvolvimento de suas
tarefas.
Utilização da matriz de planejamento e da matriz de achados em alguns trabalhos
de auditoria pelos demais servidores.
Melhoramento no documento Monitoramento das recomendações e/ou
orientações disponibilizado na página eletrônica.
Utilização dos recursos do Google drive©, para realização das tarefas
remotamente e de forma compartilhada.
Utilização dos recursos do Google©, para realização de reuniões virtuais.
Utilização dos recursos SUAP e a utilização de processo eletrônico.
Apresentação do PAINT 2021 para o Colégio de Dirigentes – Instância responsável
pela governança.
Eventos de Ameaças
Perda de produtividade, consequência da Pandemia do Covid-19, da deficiência de
recursos pessoais (estrutura física, tecnologia, internet adequada e psicológica)
para execução das atividades remotamente e da dificuldade em conciliar a rotina
de casa, atenção aos filhos e à família e o trabalho remoto.
Alta demanda extra PAINT, inclusive houve 36 demandas vindas de vários setores
da Reitoria e diversos assuntos, com exigência de elaboração de plano de ação para
atendê-las.
Houve muitos eventos, de importância a participação do setor e/ou obrigatórios,
realizados de forma à distância e muitas vezes on-line, por órgãos externos (TCU,
CGU, etc), refletindo no planejamento (PAINT).
Manter o adequado gerenciamento dos planos de atividades semanais e estimular
a performance da equipe.
Criar uma metodologia de avaliação, dentro do gerenciamento do plano de
atividades, que reflita o real desempenho e esforço individual.
Perda de qualidade, consequência da implantação deficitária do trabalho remoto,
principalmente relacionado ao gerenciamento dos papéis de trabalho.
Gerenciar o planejamento (PAINT) perante a nova rotina, que incluía dentre outros
eventos, a produtividade x trabalho remoto, o gerenciamento de plano de
atividade e as novas demandas.
Fonte: CGAI
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6. Capacitação dos servidores da equipe
Quadro demonstrativo das ações de capacitação realizadas, com indicação do
quantitativo de auditores capacitados, carga horária e temas.
Figura 9 – Capacitações realizadas em 2020
Tema
4º Fórum Nacional de Controle: Inovação em prol da Educação no Brasil
Administação do Tempo
Auditoria Baseada em Riscos durante a Pandemia
Avaliação IA-CM no Sistema e-Aud
Ciclo Integração dos Controles: Do Distanciamento Presencial à Aproximação Digital: Futuro da Auditoria
Ciclo Integração dos Controles: Gestão de Riscos - Experiências e Avaliações
Curso Básico de Licitações - Enfrentando (e vencendo) tabus
Curso sobre Registro e Monitoramento de Recomendações das UASGs no e-Aud
Decreto nº 10.139/2019 Revisão e Consolidação de Atos Normativos Infralegais (Turma set/2020)
Elaboração de Relatórios de Auditoria
Estruturas de Gestão Pública
Fórum Anual das Unidades de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo
Fundamentos da Integridade Pública - Prevenindo a Corrupção
Gestão de Riscos nas Universidades Públicas: Modelo Forrisco
IA-CM: Modelo de Capacida de Auditoria Interna
Introdução à Gestão de Processos
Introdução à Gestão de Projetos
Introdução à Lei Brasileira de Proteção de Dados Pessoais (Turma nov/2020)
Live “Avaliação IA-CM no e-Aud”
Prestação de Contas - Nova Regulamentação da IN TCU 84/2020
Proteção de Dados Pessoais no Setor Público (Turma nov/2020)
Técnicas de Auditoria Interna
Tomada de Contas Especial de Transferências de Recursos Federais - Instauração
Webinário - Orientações Sobre Instauração de Tomada de Contas Especial

CH
16
5
2
2,5
2,5
2
60
2,5
5
30
30
3
25
40
16
20
20
10
2,5
2
15
40
40
1,5

Capacitados Categoria Prevista
1 Governança
1 Outros
1 Auditoria governamental
1 Auditoria governamental
3 Auditoria governamental
1 Gestão de riscos
1 Outros
1 Auditoria governamental
2 Governança
2 Auditoria governamental
1 Governança
2 Auditoria governamental
1 Governança
1 Gestão de riscos
1 Auditoria governamental
1 Outros
2 Outros
1 Governança
1 Auditoria governamental
1 Governança
1 Governança
1 Auditoria governamental
1 Governança
1 Governança

Fonte: RegistroTrabalhosCGAI
Figura 10 – CH realizada por servidor

Capacitado Total CH 2019
Total CH 2020
Eufrásia
96
165
Gabriel
10
157,5
Raquel
10
133
Fonte: RegistroTrabalhosCGAI
Figura 11 – CH realizada por servidor

Categoria prevista
CH prevista por servidor CH Eufrásia
CH Gabriel CH Raquel CH total
Auditoria governamental
20
10,5
72,5
56
139
Gestão de riscos
20
42
0
0
42
Governança
20
112,5
5
32
149,5
Liderança
20
0
0
0
0
Outros
0
0
80
45
125
Total em 2020
80
165
157,5
133
Legenda:
Atendeu
Parcialmente atendeu
Não atendeu
Fonte: RegistroTrabalhosCGAI
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7. Análise consolidada acerca do nível de maturação dos processos de
governança, de gerenciamento de risco e de controles internos
Análise consolidada acerca do nível de maturação dos processos de
governança, de gerenciamento de risco e de controles internos do IFSULDEMINAS, com base nos
trabalhos realizados.

7.1.

Processo de governança e Processo de Controles Internos

O nível de maturação dos processos de governança do IFSULDEMINAS está
caminhando com sucesso, de forma dinâmica e evolutiva.
Um novo desenho foi elaborado, pela CGAI a partir da continuidade do estudo,
visando demonstrar as instâncias distribuídas segundo as suas unidades administrativas,
estrutura bruta da governança institucional. E alguns pontos ficaram para serem verificados em
2021.
A partir do novo desenho da estrutura bruta, houve também um redesenho da
Estrutura de governança do IFSULDEMINAS, figura 12. Na 3º versão do esboço foram
consideradas 32 instâncias relacionadas à governança.
É importante ressaltar, que o estudo ainda não considerou as especificidades
de cada campus, somente a estrutura organizacional básica e o estudo ainda está em execução.
Espera-se que o levantamento dos atos normativos emitidos até 2020, no
âmbito do IFSULDEMINAS, base para o estudo sobre o sistema de governança do IFSULDEMINAS,
organizados e registrado no banco de dados criados pela CGAI, sirva de ponto de partida para as
ações que estão sendo exigidas pelos Decretos nºs 9.191/2017 (elaboração de atos normativos),
10.139/2019 (revisão e consolidação de atos normativos) e 9.759/2019 (regras e limitações para
colegiados).
Sinais positivos, que agregam valor à transmissão do conhecimento de
governança na instituição também foram percebidos em 2020, com criação própria da Cadeia de
Valor para o Relatório de Gestão exercício 2020.
Apresentação do PAINT 2021 para os membros do Colégio de Dirigentes,
instância responsável pela governança institucional e grande possibilidade de apresentação do
RAINT 2020 também.
Sobre o monitoramento da LAI, foi disponibilizado o primeiro relatório de
monitoramento da LAI.
Sobre os dados abertos, também foram disponibilizados o primeiro relatório de
monitoramento do Plano de Dados Abertos (PDA) e o segundo Plano de Dados Abertos – PDA
IFSULDEMINAS Biênio 2020-2022.
No âmbito do accountability, fornecendo informações sobre o desempenho
institucional e como fonte de dados e informações para o processo de monitoramento das áreas,
o IFSULDEMINAS utiliza ferramentas internas e externas de processamento de dados, disponíveis
para o cidadão.
Quadro 7 – Ferramentas de apoio ao sistema de governança

Ferramenta
PEIA

Escopo
Programa de Estatística,
Indicadores
e
Informações Acadêmicas

Origem
IFSULDEMI
NAS/PROE
N

PNP

Ambiente virtual de SETEC/MEC
coleta,
validação
e
disseminação
das
estatísticas oficiais da

Destaque
Painel
Matrículas

Link
de https://portal.IFSUL
DEMINAS.edu.br/ind
ex.php/pro-reitoriaensino/pea
Dados para fins de http://plataformanil
cálculo
dos opecanha.mec.gov.b
indicadores
de r/
gestão
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Ferramenta

Escopo
Rede
Federal
de
Educação Profissional,
Científica e Tecnológica.
Painel
da Demonstrar a evolução
Administraçã das receitas e da
o
execução das despesas
sobre diversos aspectos.

SIADI

Origem

Destaque
Link
monitorados pela
SETEC.

IFSULDEMI
NAS/PROA
D

Matriz
Orçamentária e
execução mensal
de despesas

Solução de Integração e IFSULDEMI
Análise
de
Dados NAS/DIT
Institucionais
(em
processo de criação)
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https://datastudio.g
oogle.com/embed/u
/0/reporting/1j3GuN
Cg03bnMGx9bJpn2h
vV3cuWpxCVk/page
/MkEPB
Plataforma
de https://siadi.IFSULD
dados
do EMINAS.edu.br/
IFSULDEMINAS –
módulos: Ensino,
Pesquisa,
Extensão,
Orçamento
e
Servidores

Fonte: Site do IFSULDEMINAS

Sobre o Sistema de Integridade, a UGI definiu o lema de sua atuação:
“Compromisso com valores e princípios; Coerência entre a comunicação acerca dos valores e
princípios do IFSULDEMINAS e a sua ação concreta; Consistência entre os valores e princípios do
IFSULDEMINAS e os seus processos; e Apoio para que o IFSULDEMINAS atue conforme os valores
e princípios de forma Continuada”.
A UGI também criou uma página eletrônica, contendo assuntos relacionados à
integridade e à sua atuação.
Acrescentando, o trabalho que vem sendo desenvolvido pela equipe
responsável pela criação e implementação da Política de Privacidade e de Proteção de Dados. O
projeto, gerado a partir da Lei de Proteção de Dados Pessoas (LGPD), busca produzir resultados
de curto prazo, como institucionalização da Política de Cookies e da Política de Privacidade e de
Proteção de Dados e de médio a longo prazo, onde envolve mudanças mais profundas culturais,
habituais e estruturais no que tange aos tratamentos dos dados pessoais.
O projeto LGPD tem como objetivo geral institucionalizar o compromisso e a
adequada prática a fim de garantir a privacidade e a segurança do tratamento dos dados geridos
pela instituição. Na prática o projeto, além de viabilizar a padronização de procedimentos,
também visa minimizar os impactos negativos, como por exemplo: vazamento de dados de
candidatos, servidores e todos que de alguma forma utilizem ou colaborem com a instituição.
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Figura 12 – Estrutura de Governança-2020 – 3º versão

Fonte: RelatórioCGAI_SistemaGovernança
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Figura 13 – Estrutura bruta do sistema de governança do IFSULDEMINAS – 2020

Fonte: RelatórioCGAI_SistemaGovernança
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Processo de Gerenciamento de Risco

No processo de avaliação do grau de maturidade da gestão de riscos, a CGAI
procurou considerar os eventos e as atitudes capturadas e observadas, no decorrer do exercício,
principalmente as relacionadas às atuações e aos esforços da gestão para incluir na rotina as
práticas da gestão de riscos.
Em 2020, o acompanhamento dos riscos identificados em 2019 pela gestão foi
realizado, ocorrendo a inclusão de mais 7 novos riscos. Inclusive houve a necessidade de realizar
ações efetivas visando a minimização dos efeitos negativos desses riscos identificados. Esses
aspectos foram registrados no Relatório de Gestão de 2020.
As ações efetivas em 2020 puderam ser vistas como oportunidades para
melhorar alguns procedimentos, controles, relações de parcerias, comunicação com as partes
interessadas, assim como oportunidade para utilizar novas ferramentas de comunicação.
A CGAI, visando reforçar a atuação da instância responsável pela governança,
elaborou o desenho da estrutura de governança do sistema de gestão de riscos do
IFSULDEMINAS.
Além disso, outro ponto positivo foi que a Política de Gestão de Riscos passou
a ser regida por resolução. O ato normativo foi aprovado, no CONSUP, Resolução nº 62/2020 que
instituiu, no âmbito do IFSULDEMINAS, a Política de Gestão de Riscos.
Figura 14 - Estrutura de Governança do Sistema de Gestão de Riscos do IFSULDEMINAS

Fonte: RelatórioCGAI_SistemaGovernança

A CGAI continua realizando a avaliação do grau de maturidade da gestão de
riscos do IFSULDEMINAS com base no modelo elaborado e disponibilizado pelo TCU – Roteiro de
EMS_RAINT_23/3/2021
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Avaliação de Maturidade de Gestão de Riscos. A metodologia proporcionou identificar os perfis
das dimensões avaliadas, Índice de Maturidade da Dimensão – IMD e o perfil institucional, Índice
de Maturidade Global – IMG e um comparativo entre os anos 2018 a 2020.
Com exceção da Dimensão Processos, os demais indicadores tiveram os seus
percentuais melhorados.
Figura 15 – Matriz comparativa dos resultados 2018 a 2020
Dimensão

PM
Ambiente (IMD)
Processos (IMD)
Parceiros (IMD)
Resultados (IMD)

Dimensão

48
68
32
28
Peso

PO_Ideal
IMD%_Ideal
36,0000
51,0000
24,0000
21,0000
IMD_Ideal

Ambiente (IMG)

40

Processos (IMG)

30

Parceiros (IMG)

10

Resultados (IMG)

20

Pond_Ideal

0,75
0,75
0,75
0,75

Índice de Maturidade Global (IMG)
SubDimensão
Liderança (IMD)
Políticas e estratégias (IMD)
Pessoas (IMD)
Identificação e análise de riscos (IMD)
Avaliação e resposta a riscos (IMD)
Monitoramento e comunicação (IMD)
Gestão de riscos em parcerias (IMD)
Planos e medidas de contigência (IMD)
Melhoria dos processos de governança (IMD)
Resultados-chaves da gestão de riscos (IMD)

PM
12
28
8
16
20
32
24
8
16
12

75
75
75
75

PO_Ideal
IMD%_Ideal
9,0000
21,0000
6,0000
12,0000
15,0000
24,0000
18,0000
6,0000
12,0000
9,0000

PO_2018
IMD%_2018
PO_2019
IMD%_2019
PO_2020
IMD%_2020
11,0333
22,9861
15,0667
31,3889
17,3667
36,1806
32,5000
47,7941
30,1667
44,3628
30,1667
44,3627
4,0000
12,5000
4,0000
12,5000
6,0000
18,7500
5,0000
17,8571
7,0000
25,0000
9,0000
32,1429
IMD_2018

30
23
8
15
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

0,2299
0,4779
0,1250
0,1786

Pond_2018

IMD_2019

9,1944
14,3382
1,2500
3,5714
28,3541

Pond_2019

0,3139
0,4436
0,1250
0,2500

12,5556
13,3088
1,2500
5,0000
32,1144

IMD_2020

0,3618
0,4436
0,1875
0,3214

Pond_2020

14,4722
13,3088
1,8750
6,4286
36,0846

PO_2018
IMD%_2018
PO_2019
IMD%_2019
PO_2020
IMD%_2020
3,2000
26,6667
3,4000
28,3333
4,8667
40,5556
6,5000
23,2143
9,3333
33,3333
9,8333
35,1190
1,3333
16,6667
2,3333
29,1667
2,6667
33,3333
7,6667
47,9167
7,8333
48,9583
7,8333
48,9583
14,3333
71,6667
9,6667
48,3333
9,6667
48,3333
10,5000
32,8125
12,6667
39,5834
12,6667
39,5833
4,0000
16,6667
4,0000
16,6667
5,0000
20,8333
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,0000
12,5000
4,0000
25,0000
5,0000
31,2500
7,0000
43,7500
1,0000
8,3333
2,0000
16,6667
2,0000
16,6667

Fonte: CGAI- Planilha-ModeloAvaliacaoGestaoRisco2020
Figura 16 – Gráfico da evolução do IMD

Fonte: CGAI- Planilha-ModeloAvaliacaoGestaoRisco2020
Figura 17 – Gráfico da evolução do IMG

Fonte: CGAI- Planilha-ModeloAvaliacaoGestaoRisco2020
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Figura 18 – Gráfico da evolução do IMD das SubDimensões

Fonte: CGAI- Planilha-ModeloAvaliacaoGestaoRisco2020

8. Demonstrativo dos benefícios financeiros e não financeiros
Quadro demonstrativo dos benefícios financeiros e não financeiros
decorrentes da atuação da unidade de auditoria interna ao longo do exercício por classe de
benefício.
Figura 19 - Benefícios Não Financeiros Efetivos em 2020
ID do
nº
Ano do
Relatór Relatóri Relatóri
io
o
o

Tipo de auditoria

nº da
Rec

nº do Processo

Ano da
Rec

1

11

2015

Avaliação/Conformi 23343001886201
4
dade_Compliance 861

2015

19

13

2016

Avaliação/Conformi 23343.002365.20
4172
dade_Compliance 18-21

2016

20

1

2017

Avaliação/Conformi 23343002880201
717
dade_Compliance 819

2017

20

1

2017

Avaliação/Conformi 23343002880201
727
dade_Compliance 819

2017

Categoria da
recomendação

Unidade
auditada

Data do
benefício
efetivo

Campus
Aperfeiçoamento/Con
Inconfiden 05/03/2020
troles internos
tes
Aperfeiçoamento/Con
Reitoria
19/02/2020
troles internos
Campus
Aperfeiçoamento/Gov
Muzambin 12/03/2020
ernança
ho
Aperfeiçoamento/Gov
Reitoria
ernança

12/03/2020

Subclasse não
financeira utilidade

Subclasse
não
financeira

Impacto

Em função da
repercussão

Tático /
Legalidade
Operacional

Em função da
repercussão

Tático /
Legalidade
Operacional

Em função da
repercussão

Transversal

Eficácia;
Legalidade

Em função da
dimensão
afetada

Missão,
Visão e/ou
Resultado

Eficácia;
Legalidade

Fonte: SiAud_BD

Figura 20- Benefícios Financeiros Efetivos em 2020
ID do
nº
Ano do
Relatór Relatóri Relatóri
io
o
o
19

13

2016

Tipo de auditoria

nº do Processo

nº da
Rec

Avaliação/Conformi 23343.002365.20
4172
dade_Compliance 18-21

Ano da
Rec
2016

Categoria da
recomendação

Unidade
auditada

Aperfeiçoamento/Con
Reitoria
troles internos

Data do
benefício
efetivo
19/02/2020

Subclasse
financeira

Valor bruto

Valores
R$18,00
recuperados

custos

Valor
líquido

R$0,00

R$18,00

Fonte: SiAud_BD
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9. Análise consolidada dos resultados da gestão e melhoria da qualidade das
atividades da CGAI
A CGAI não estabeleceu especificamente um Programa de Gestão e Melhoria
da Qualidade – PGMQ, porém vem com muito esforço e utilizando-se de mecanismos que se
alinham à estratégia institucional, para desenvolver e implantar ações que visem o
melhoramento da qualidade das atividades de auditoria.
Neste contexto, realiza a implantação do sistema para quantificação e registro
dos resultados e benefícios de sua atuação. Apesar de ser uma exigência gerada pela IN CGU nº
4, de 11 de junho de 2018 e atualmente pela IN CGU nº 10, de 28 de abril de 2020, a CGAI
considera que os benefícios efetivos produzidos pela atividade de auditoria interna, na visão dos
auditados, é um vetor de desempenho da CGAI, perante a concretização de sua visão estratégica
que tem como base ser reconhecida internamente como efetivo órgão de assessoramento que
contribui para aperfeiçoamento dos procedimentos administrativos.
A implantação efetiva (criação, execução e monitoramento) do projeto
“Registro dos Resultados e Benefícios da Atividade de Auditoria Interna – RRBAAI” está
distribuída em cinco anos de execução e teve como previsão de início das tarefas para 2019,
tendo em vista as especificidades do assunto.
A seguir está o resumo da execução desse projeto até 2020.
Quadro 8 – Resumo da execução do projeto RRBAAI em 2020
Metas executadas
Ident.
Objetivo
Ano
2019
2020
Seq.
30
30
10 Protótipo aprovado pela equipe
1
2,22
0,28
Diretrizes e critérios para “Benefícios Esperados”
20
2
4,16
0,84
estabelecidos e aceitos
Questionário de avaliação de desempenho da recomendação
30
4
3,75
3,75
estabelecidos e aceitos
Critérios e condições de validação por instância
40
7
1,67
0,83
estabelecidos e aceitos
50 Documento oficial finalizado e institucionalizado
8
0
2,5
60

Monitoramento da ferramenta

9
Meta por ano

6,25
18,05

Metas acumuladas 18,05
Fonte: Acompanhamento_CHProjetoOficial

Metas planejadas
2019
2020
30
30
2,5
0
5

0

7,5

0

2,5

0

2,5

0

3,75+30
41,95

10
30

30
30

60

30

60

Ações Realizadas e lições aprendidas em 2020 no desenvolvimento do projeto RRBAAI:
Item 10 – Protótipo aprovado pela equipe
Para finalizar a criação do protótipo foi necessário realizar as seguintes tarefas (em síntese):
a)
Reunir com a equipe para repassar, analisar e discutir sobre o protótipo;
b)
Coletar sugestões e as solicitações de mudança, e remarcar nova reunião para apresentação da
adequação dos documentos.; e
c)
Registrar a aprovação dos documentos pela equipe de auditores.

Item 20 – Diretrizes e critérios para “Benefícios Esperados” estabelecidos e aceitos.
a)
Reunir com a equipe para repassar, analisar e discutir sobre o documento base; e
b)
Registrar a aprovação dos documentos pela equipe de auditores.
Item 30 – Questionário de avaliação de desempenho da recomendação estabelecidos e aceitos.
a)
Reunir com equipe;
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b)
Reunir com Reitor para apresentar os dois relatórios: dos benefícios e do andamento do
projeto; e
c)
Registrar a aprovação dessa entrega.
Item 40 – Critério e condições de validação por instância estabelecidos e aceitos.
a) Reunir com a equipe para repassar, analisar e discutir sobre os critérios a serem
estabelecidos; e
b) Registrar a aprovação dessa entrega.
Item 60 – Monitoramento
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)

13)

14)

15)
16)
17)
18)

19)
20)

21)
22)

Ações realizadas com prudência, principalmente na elaboração do RAINT;
Acompanhamento das orientações da CGU sobre o assunto.
Acompanhando o atendimento dos requisitos.
Acompanhando os entendimentos e orientações emitidas pela CGU, aperfeiçoando e corrigindo
os possíveis desvios encontrados;
Adequando os passos de acordo com a efetividade das ocorrências, tempestivamente; e
Aproveitando esse resultado, de uma ferramenta menos complexa, foi possível publicar o
relatório geral das situações, como mecanismo de transparência de monitoramento;
Atendendo os prazos para apresentação do PAINT e do RAINT.
Compartilhamento e publicação dos resultados do processo de monitoramento.
Conscientização da comunidade por meio da atuação da CGAI, aperfeiçoamento dos processos
da CGAI, reconhecimento das partes interessadas, formalização do projeto e compartilhamento
de informações;
Conscientização da comunidade por meio da atuação da CGAI, principalmente no processo de
Monitoramento;
Durante o estudo, mesmo finalizando essa tarefa, percebeu-se que essa tarefa deverá ser mantida
nas ações da gestão da melhoria da qualidade da CGAI.
Durante o monitoramento da ferramenta, seleção das classes e a avaliação dos benefícios, foi
percebido que a classificação, realizada a partir de critérios objetivos e claros, diminui a
probabilidade de não refletir o real efeito da recomendação.
Durante o monitoramento da ferramenta, também foi percebido que essa fragilidade não
influencia o desempenho da ferramenta RRBAAI, porém influencia o desempenho do trabalho do
auditor, por este motivo é viável manter o incentivo de aprimoramento da técnica de definir
“Benefício Esperado”.
Durante o monitoramento, a tarefa de avaliar e extrair os benefícios, optou em modificar a
ferramenta, gerando a 3ª versão da ferramenta, transformando o banco de dados em um arquivo
com menor complexidade, utilizando somente os dados essencias para o efetivo registro,
trazendo mais agilidade para atividade;
Em 2020, a CGU atualizou a instrução que rege o assunto, por meio da IN CGU nº 10/2020, não
houve alterações significativas;
Estudo das técnicas e considerações sobre critérios básicos para orientar os auditados.
Estudo sobre os ativos organizacionais perante o processo de validação dos benefícios.
Foi realizado estudo, compartilhamento de informações entre os auditores do setor, troca de
experiência externa, aperfeiçoamento das ferramentas (papéis de trabalho), trabalhando o
desenvolvimento da maturidade na formalização das recomendações.
Formalização das ações e compartilhamento de informações, principalmente dos resultados;
Incentivando o aperfeiçoamento dos processos da CGAI, assim como o reconhecimento das
partes interessadas, a formalização do projeto RRBAAI e o compartilhamento de informações
relevantes;
Inicialmente, está sendo incentivado o uso da ferramenta “Matriz de Planejamento” como uma
forma de aprimorar a visão sistêmica do planejamento do trabalho de auditoria.
Monitoramento ativo, neste exercício, não houve recomendações que necessitassem estabelecer
custos de implantação da recomendação.
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23) Nos formulários foram inseridas informações orientativas e restrições de edição, dando
preferência para utiliza-los como os formulários de pesquisas, no banco de dados.
24) Realização de reunião que identificou pontos relevantes e troca de experiência e de percepção
dos auditores no decorrer do desenvolvimento dos trabalhos de auditoria;
25) Realizando efetivamente o monitoramento do projeto;
26) Realizando periodicamente o processo de monitoramento das recomendações;
27) Reunião com as instâncias definidas, neste caso, com o coordenador substituto; e
28) Seguindo, o mais rigoroso possível, o cronograma estabelecido.

Visando à gestão e melhoria da qualidade, a CGAI oficializou o Plano de Negócio
da CGAI, período de fevereiro de 2018 a fevereiro de 2021. Os objetivos deste plano foram:
❖ Ser visto como efetivo órgão de assessoramento que agrega valor à
gestão do IFSULDEMINAS.
❖ Aperfeiçoar os procedimentos do setor, inclusive as comunicações.
❖ Mapear os macroprocessos e entregas-chaves.
❖ Realizar a contabilização dos resultados e benefícios da atividade de
auditoria interna.
❖ Contribuir para o aperfeiçoamento da governança, dos controles
internos e da gestão de riscos do IFSULDEMINAS.
Foram consideradas no plano as quatro perspectivas do BSC, nos seguintes
contextos:
❖ Perspectiva financeira – Desempenho e sustentabilidade -> define a
cadeia lógica pela qual a atuação da CGAI será convertida em valor
mensurável (Kaplan, 2004).
❖ Perspectiva do cliente – Proposta de valor - > esclarece as condições que
criarão valor para as partes interessadas (Kaplan, 2004).
❖ Perspectiva dos processos internos – Interface com as partes
interessadas -> identifica os processos que transformarão a atuação da
CGAI em resultados para as partes interessadas e em resultados de
desempenho e de sustentabilidade (Kaplan, 2004).
❖ Perspectiva de aprendizado e crescimento – Gestão da CGAI ->
determina os elementos-chaves da atuação da CGAI que serão
alinhados e integrados para criar valor (Kaplan, 2004).
Para melhor contextualizar o sentido do plano, essas perspectivas foram
agregadas e dispostas no Mapa Canvas:
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Figura 21 – Mapa Canvas da CGAI

Fonte: Plano de Negócio_20210316

Mesmo que o Plano de Negócio da CGAI e seu Relatório Resumo de Execução,
tenham sido confeccionados a partir do resgate de informações e dados, esses documentos serão
vistos como um diagnóstico do setor, que buscou demonstrar o comprometimento da
coordenação com o serviço público e com os objetivos institucionais do IFSULDEMINAS.
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Resumo dos resultados obtidos e lições aprendidas no desenvolvimento do Plano de Negócio
da CGAI – Fev18 a Fev21:
Sobre aprender e melhorar, o resultado demonstrou a importância de seguir a
lógica da boa prática da gestão por processo na busca pela qualidade. O draft da Cadeia de Valor
da CGAI, trouxe à vista os processos que envolvem o setor CGAI, a relação e a interação dos
demais processos no ciclo dos processos de negócio.
Além disso, em complemento a Matriz SIPOC, oportunizou a visão sistêmica do
processo Gerenciar PAINT.
Infelizmente, o vetor EL_6- Atividades-chaves, não obteve um desempenho
favorável, porém será um ponto de partida para comunicar a Cadeia de Valor da CGAI e para
instigar o mapeamento dos demais processos.
Sobre o vetor EL_7- Recursos, as circunstâncias do período favoreceram
bastante este vetor, sendo que 41% de eventos inéditos ocorram em 2019, seguido de 32% em
2020. Em destaque a atuação da CGAI no assessoramento sobre governança institucional e
gestão de riscos, avaliação do nível de maturidade da gestão de riscos institucional e utilização
de novos recursos para viabilizar o estudo, o contexto do objeto de auditoria, para manter o
desempenho da equipe e a qualidade do serviço.
O vetor EL_8- Parceiros, é um indicador formado com dados externos e
avaliação externa. Em 2019 e 2020 não houve a avaliação, porém, a CGAI manteve a pontuação
no nível intermediário em 2017 e em 2018.
Com relação aos custos da CGAI, em 2019 e 2020, houve somente os custos
com os vencimentos/remunerações dos servidores, não houve outras despesas.
Sobre os processos internos, o plano preferiu buscar uma atuação destinada à
satisfação das partes interessadas.
Essa perspectiva envolve três vetores. O vetor EL_3- Partes interessadas
chaves, que tem o objetivo monitorar os eventos (demandas e diligências) que chegam até ao
IFSULDEMINAS, através da Ouvidoria, da CGU e do TCU, neste período. O resultado deste
monitoramento trouxe em primeiro lugar o assunto relacionado à Gestão Escolar/Acadêmica,
seguida pela Gestão de Pessoas, Gestão de Vestibular/processo seletivo para cursos e Gestão da
Assistência Estudantil.
Outro vetor é o EL_4- Canais de comunicação, este vetor visa medir o
desempenho dos canais de comunicações, utilizando como base a emissão e o atendimento das
Recomendações e Orientações. Os resultados deste indicador motivaram duas oportunidades.
Medir o desempenho das Recomendações Implementadas pelas Recomendações válidas e o
desempenho das Recomendações válidas pelas Recomendações Emitidas.
Na medição das Recomendações Implementadas houve uma melhora
significativa de 2018 a 2019 e na medição das Recomendações válidas o resultado refletiu queda.
É importante ressaltar que os desempenhos desses dois resultados sofrem impacto significativo
e direto da atuação do processo de Monitoramento.
E também o vetor EL_5- Relacionamento com as partes interessadas, que tem
o objetivo mapear o número de acessos às páginas eletrônicas da CGAI. Esse vetor, somente
pode ser medido a partir de outubro de 2020, então foi utilizado a data inicial de out/2020 e da
final de mar/21. O resultado trouxe à vista que a página principal da CGAI sofreu um aumento de
acesso de 20% no período.
Na perspectiva dos clientes, o vetor EL_2- Proposta de valor, propõe
demonstrar valor ao IFSULDEMINAS a partir da execução da estratégia, documentação e da
comunicação do Plano de Negócio da CGAI e consequentemente do Relatório de Execução, onde
esse relatório demonstra os resultados dos vetores, o que inclui as ações Implementadas e
executadas
Na perspectiva financeira, o vetor EL_1- Desempenho e sustentabilidade, visa
demonstrar o ganho direto e indireto do IFSULDEMINAS, com a atuação da CGAI, que de acordo
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com esse relatório e com o contexto do Plano de Negócio da CGAI, foi possível implantar
melhoramentos, demonstrar e diagnosticar o perfil do setor, principalmente alguns pontos fortes
e algumas fragilidades que precisam ser tratadas.
Eufrásia de Souza Melo
Coordenadoria-Geral de Auditoria Interna

Ciência da autoridade máxima,
Marcelo Bregagnoli
Reitor e Presidente do CONSUP
IFSULDEMINAS
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