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1.

APRESENTAÇÃO:
A Unidade de Auditoria Interna do Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia do Rio Grande do Norte, cumprindo a atribuição estabelecida nos artigos nºs 16
da Instrução Normativa (IN) nº 24 de 17/11/2015 da CGU, vem apresentar o Relatório Anual
de Atividades da Auditoria Interna do IFRN a ser apresentada a Controladoria Geral da União
os resultados dos trabalhos realizados pela equipe da AUDIN através do Relatório Anual de
Atividades de Auditoria Interna – RAINT/2015, referente as ações planejadas do PAINT
referente ao exercício de 2015.
Para fins de cumprimento o RAINT/2015, contemplará os seguintes aspectos
exigidos no art. 14 da IN 24/2015-CGU :

A apresentação dos resultados dos trabalhos de auditoria interna

será efetuada por meio do RAINT, que conterá o relato das atividades de auditoria interna executadas

Art. 15. O RAINT conterá, no mínimo:
I-

descrição dos trabalhos de auditoria interna realizados de acordo com o PAINT;

II - análise consolidada acerca do nível de maturação dos controles internos do órgão ou entidade, com
base nos trabalhos realizados, identificando as áreas que apresentaram falhas relevantes e indicando
as ações promovidas para regularização ou mitigação dos riscos delas decorrentes;

III - descrição dos trabalhos de auditoria interna realizados sem previsão no PAINT, indicando sua
motivação e seus resultados;

IV - relação dos trabalhos de auditoria previstos no PAINT não realizados ou não concluídos, com as
justificativas para a sua não execução e, quando aplicável, com a previsão de sua conclusão;

V - descrição dos fatos relevantes que impactaram positiva ou negativamente nos recursos e na
organização da unidade de auditoria interna e na realização das auditorias;

VI - descrição das ações de capacitação realizadas, com indicação do quantitativo de servidores
capacitados, carga horária, temas e a relação com os trabalhos programados;

VII - quantidade de recomendações emitidas e implementadas no exercício, bem como as vincendas
e as não implementadas na data de elaboração do RAINT, com a inclusão, neste caso, dos prazos de
implementação e as justificativas do gestor; e

VIII- descrição dos benefícios decorrentes da atuação da unidade de auditoria interna ao longo do
exercício.

Art. 16. O RAINT será disponibilizado aos respectivos órgãos de controle interno até o
último dia útil de fevereiro de cada ano, após a apreciação pelo Conselho de
Administração ou instância de atribuição equivalente ou, em sua falta, pelo dirigente
máximo
do
órgão
ou
entidade.

O RAINT vem apresentar, sob uma ótica gerencial, todas as atividades realizadas
pela Auditoria Interna, também almeja externar uma análise da Auditoria Interna acerca do
nível de maturação dos controles internos dos setores auditados no decorrer do exercício, os
fatores que impactaram positiva e negativamente na Auditoria Interna, assim como os
benefícios decorrentes da sua atuação, como também é possível verificar as principais
fragilidades da Auditoria Interna, bem como se o planejamento aprovado -PAINT/2015 foi
integralmente cumprido. Outro aspecto a ser ponderado é sobre as capacitações viabilizadas
para o setor, o quantitativo de servidores capacitados e a correlação das capacitações com as
atividades previstas e desenvolvidas pela Auditoria Interna.
Os trabalhos desenvolvidos pela AUDIN são mecanismos de ações adotados no
âmbito da auditoria interna do IFRN e que consistem em um trabalho coordenado e
sistemático, com vistas à concretização de um plano pré-aprovado que estabelece as
atividades a ser postas em prática, no intuito de avaliar os controles internos abrangidos pelas
diversas áreas de atuação administrativa desenvolvidas no Instituto, a saber: controle da
gestão, gestão orçamentária, gestão financeira, gestão de suprimento de bens e serviços,
gestão de recursos humanos, gestão patrimonial, gestão operacional e reserva técnica. Durante
o exercício de 2015, a Auditoria Interna do IFRN cumpriu 100% das ações previstas no Plano
Anual de Atividades de Auditoria Interna/2015, aprovado pelo Conselho Superior encontra-se
:http://portal.ifrn.edu.br/conselhos/consup/resolucoes/2015
Para tanto, baseia-se nas normas técnicas aplicadas à auditoria de órgãos
governamentais, na legislação disciplinadora de cada matéria submetida à auditagem e,
primordialmente, nos ditames presentes no ordenamento constitucional pátrio e princípios
norteadores da função administrativa do Estado.

2.

INSTITUIÇÃO:
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte -

IFRN é composto por 01 Reitoria e 19 (dezenove) Campi, sendo a Unidade Gestora da
Reitoria 158155/26435 quem descentraliza os recursos orçamentários para os respectivos
Campi, através das unidades gestoras executores no Sistema de Administração FinanceirosSIAFI.
ITEM

CÂMPUS

UG

UASG

01

REITORIA

158155

26435

02

APODI

158371

26435

03

CAICÓ

158370

26435

04

CANGUARETAMA

158155

26435

05

CEARÁ MIRIM

158155

26435

06

CURRAIS NOVOS

158366

26435

07

PARELHAS

08

IPANGUAÇU

158367

26435

09

NATAL-CENTRAL

158369

26435

10

EAD

11

JOÃO CÂMARA

158373

26435

12

LAJES

13

MACAU

158375

26435

14

MOSSORÓ

158365

26435

15

NATAL-ZONA NORTE

158368

26435

16

NATAL- CIDADE ALTA

152711

26435

17

NOVA CRUZ

152757

26435

18

PARNAMIRIM

152756

26435

19

PAU DOS FERROS

158374

26435

20

SÃO PAULO DO POTENGÍ

158155

26435

21

SANTA CRUZ

158372

26435

22

SÃO GONÇALO DO AMARANTE

154582

26435

3. ESTRUTURA, POSICIONAMENTO, EQUIPE , NOMEAÇÃO E NORMAS DA
AUDITORIA INTERNA:
3.1.

A ESTRUTURA DA EQUIPE DA AUDIN:

A Auditoria interna do IFRN é composta por 01 Chefe da Auditoria Geral e 18
Auditores internos, que são lotados na Auditoria Geral/Reitoria e estão administrativamente e
tecnicamente vinculados a Auditoria Geral do IFRN, a qual adota uma estratégia de atuação
sistêmica, na qual são emitidas através de ordens de serviço são demandadas pela AuditoraChefe dissemina o conhecimento e assessoramento técnico para a execução dos trabalhos
previstos nas ações do PAINT através da Ordem de Serviço emitida pela AUDGE, , na qual
as ordens de serviço são demandadas pelo Auditora-Chefe aos demais integrantes da equipe,
que, por sua vez, reportam o resultado dos trabalhos à unidade sistêmica para fins de
consolidação em relatório único a ser apresentado à Alta Administração. Por sua vez, a
auditoria interna fica sujeita à orientação normativa e supervisão técnica do Sistema de
Controle Interno do Poder Executivo Federal - CGU, bem como a prestação de apoio aos
órgãos de controle, visando garantir a independência técnica de sua atuação considerando o
art.15 do Decreto nº 3.591/2000.
Na execução dos trabalhos, os auditores internos dos núcleos dos Campi, deverão se
reunir em um Campus mais central para cada finalização da ação para discutir a padronização
das constatações e consolidar o relatório e posteriormente enviar para Auditoria Geral todos
os papéis de trabalho.

São destinadas horas para cada ação, estando incluso o tempo

necessário para o planejamento dos trabalhos, a coleta, análise de dados, leitura e
interpretação da legislação pertinente, a elaboração das solicitações de auditoria, de registros
das constatações de auditoria, de notas de auditoria, PPP e de relatórios, bem como a exclusão
dos dias de férias, recessos. Além disso, o monitoramento sobre as recomendações decorridas
dos respectivos relatórios.

Contudo, alguns destes possuem exercício localizado nos Campi do Instituto em
função de sua integração nos aludidos núcleos de trabalho. Conforme o art. 9º do Regimento
da Auditoria Interna, a estrutura organizacional da unidade é a seguinte:
 Auditoria Geral – Chefia;
 Auditoria Geral – Núcleo Reitoria;
 Auditoria Geral – Núcleo Natal Central; e
 Auditoria Geral – Núcleo Campi. (Seridó e alto Oeste)
EQUIPE DA AUDITROIA DO IFRN
Núcleo /
Unidade

UG

Matrícula

Auditor

Cargo/ Formação

AUDITORIA GERAL
Reitoria

158155

DIGPE

158155

41846

Zeneide de Oliveira Bezerra

Chefe da Auditoria Geral/
Ciências Contábeis

1729684 Deliany Vieira de Alencar Maia

Auditor/ Direito

158155

2651704 Acymara Catarina Zumba de Oliveira

Auditor/ Direito

154582

1958001 Alexandre Carlos de Souza

Auditor/ Economia

152757

2037486 Lawrence Praxedes Mariz

Auditor/ Direito

158155

1812178 Islany Patrícia de Araújo Costa

Auditor/ Ciências Contábeis

152756

1833568 Nathalia de Sousa Valle da Silva

Auditor/ Ciências Contábeis

NÚCLEO REITORIA

Reitoria

NÚCLEO NATAL-CENTRAL

Campus Natal
Central

158369

1730137 Walkyria de Oliveira Rocha Teixeira

Auditor/ Direito

158155

1968821 Isabel Cristina da Costa Nascimento

Auditor/ Ciências Contábeis

158373

2046871 Raimundo Bonifácio de Oliveira Filho

Auditor/ Ciências Contábeis

158155

1991882 George Wandermont Almeida dos Santos Auditor/ Ciências Contábeis

152711

1855303 Fernando Jose Bezerra Barbosa

Auditor/ Ciências Contábeis

NÚCLEO CAMPI / ALTO OESTE
Apodi

158371

2043746 Jose Antonio Agulleiro Rodriguez

Auditor/ Direito

Mossoró

158365

1842290 Jose Eudes Medeiros Junior

Auditor/ Direito

Pau dos Ferros

158374

2528083 Francisco Daniel Ferreira da Costa

Auditor/ Direito

NÚCLEO CAMPI / SERIDÓ
Ipanguaçu

158367

2046520 Leonardo Vasconcelos Assis de Lima

Auditor/ Ciências Contábeis

Currais Novos

158366

1958395 Ana Santana Batista Farias

Auditor/ Direito

Nova Cruz

152757

1525677 Sandro Fernandes

Auditor/ Ciências Contábeis

Santa Cruz

158372

2936531 Jucélio Batista de Azevedo

Auditor/ Ciências Contábeis

Fonte: AUDGE-PAINT/2015

3.2.

O POSICIONAMENTO DA AUDIN:
Cumpre-nos elucidar que a Auditoria Interna do IFRN se vincula ao Conselho

Superior da entidade, nos termos do Art. 15, § 3º, do Decreto nº 3.591/2000 com redação
dada pelo Decreto nº 4.304/2002. Os auditores internos são lotados na Reitoria, mais
especificamente na Auditoria Geral, por força da Portaria nº 004/2014 – Reitoria/IFRN, de
02 de janeiro de 2014, conforme organograma abaixo:

Resolução nº 30/2013-CONSUP.
Conforme a distribuição geográfica das unidades de exercício dos auditores,
determinou-se a abrangência de cada núcleo, de modo que aqueles profissionais que
desempenhavam suas funções em localidades adjacentes integrassem o mesmo grupo de
trabalho, os quais responsabilizam-se por executar ações de auditoria com escopo de análise
extensivo a todas as unidades componentes da estrutura organizacional do IFRN.
De modo a estabelecer conformidade com as diretrizes gerais emanadas dos órgãos
reguladores da atividade de auditoria no setor público, definidas a nível internacional, a
Auditoria Interna do IFRN busca atuar com imparcialidade e independência, mediante a
definição de uma pauta de ações coordenadas, consignada no Plano Anual de Atividades de
Auditoria Interna – PAINT.
O Regimento da Auditoria Interna definiu, em sua Sessão I, art. 9º, a estrutura
organizacional da unidade de modo a favorecer a consecução da aludida estratégia de
trabalho, seccionando-a em quatro núcleos ou grupos de trabalho, conforme descrito abaixo:
http://portal.ifrn.edu.br/conselhos/consup/resolucoes/2014/resolucao-no-28-2014/view
a)
b)
c)
d)

Auditoria Geral – Chefia;
Auditoria Geral – Núcleo Reitoria;
Auditoria Geral – Núcleo Natal Central; e
Auditoria Geral – Núcleo Campi (Alto Oeste e Seridó)

3.3.NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DO TITULAR DA AUDIN:
Consoante apregoa o parágrafo 2º do dispositivo supratranscrito, cabe ao dirigente
máximo do IFRN, a nomeação, designação, exoneração ou dispensa do chefe da
Auditoria Interna, carecendo, para a efetivação de tais atos administrativos, de aprovação do
Conselho Superior da entidade e da Controladoria Geral da União, conforme dispõe o
art. 15, § 5º, do Decreto nº 3.591/2000

3.3.NORMA QUE REGULAMENTAS AS ATIVIDADES DA AUDIN
O principal elemento que caracteriza a independência da Unidade de auditoria Interna é a
resolução

nº

30/2013-CO0NSUP

disponível

no

endereço

http://portal.ifrn.edu.br/conselhos/consup/resolucoes/2013/resolucao-ndeg-30-2013/view
Nessa resolução, foi aprovada a vinculação da Auditoria Interna ao Conselho
Superior do IFRN, ou seja, elevando a posição da AUDIN no organograma para garantir a
independência do setor e a objetividade dos trabalhos.
Além disso, o Regimento da Auditoria Interna do IFRN define relevantes aspectos
relativos ao trabalho de auditoria no contexto institucional, dentre os quais se destaca a missão
da Unidade de Auditoria Interna e a sua forma de organização, as competências e atribuições
do Auditora-Chefe e dos demais auditores internos, bem os procedimentos éticos aplicáveis a
esses

profissionais.

No

seguinte

endereço:

http://portal.ifrn.edu.br/conselhos/consup/resolucoes/2014/resolucao-no-28-2014/view
Para fortalecimento da equipe foi realizada a reestruturação da auditoria interna
aprovada

pelos

CONSUP

conforme

endereço

http://portal.ifrn.edu.br/conselhos/consup/resolucoes/2014/resolucao-no-09-2014/view

Quanto à demonstração das informações relevantes sobre a unidade de auditoria
interna e sua atuação no exercício de 2015, importa considerar os seguintes itens exigidos nos
art. 14 e 15 no termos da IN nº 24/2015, no Relatório Anual de Atividades de Auditoria
Interna referente ao exercício de 2015.

I – DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA REALIZADOS DE
ACORDO COM O PAINT/2015.
As ações previstas no PAINT/2015, foram selecionadas com base nos critérios de
materialidade, relevância e criticidade, definiu-se como prioritárias para a realização de ações
de auditoria as seguintes áreas ou macroprocessos:
a) Controle da Gestão; b) Gestão Orçamentária, Financeira, Patrimonial e de Suprimentos de
Bens e Serviços; c) Área de Gestão de Recursos Humanos; d) Área Operacional; e) Reserva
Técnica.
A tabela que segue evidencia aspectos quantitativos e qualitativos acerca das ações
desenvolvidas pela Auditoria Interna no decorrer do exercício.
Na execução dos trabalhos, já estão pré-definidos o tempo necessário para cada ação a
ser executada pelos auditores, o Cronograma, Carga horária prevista, metodologias utilizadas
para sua execução, dentre outros elementos, que compõem o Plano Anual de Atividades de
Auditoria Interna do IFRN (PAINT), ao qual é atribuída relevância ímpar por se constituir
num instrumento que define parâmetros norteadores da atuação da auditoria interna do
Instituto, garantindo a sistematização racional dos trabalhos e a padronização dos
procedimentos apresentados na tabela abaixo:

ÁREA DE CONTROLE DA GESTÃO

Nº
AÇÃO

Ação após
Avaliação
sumária
quanto ao risco
inerente e sua
relevância

1.1

RAINT
OS 20/2015

1.2

PAINT
OS 19/2015

1.4

Relatório de
Gestão 2014 e
2015
OS 22/2015

Período de Execução
Objetivo da auditoria

Elaborar o Relatório Anual de Auditoria
Interna RAINT de 2014. Apresentando os
resultados dos trabalhos desenvolvidos em
2014 pela equipe dos núcleos da Unidade de
Auditoria Interna do IFRN.
Elaborar o Plano Anual das Atividades de
Auditoria Interna-PAINT/2016 das ações que
serão desenvolvidas no ano de 2016.
Elaborar e consolidar o item 2.2 do Relatório
de Gestão, conforme os normativos do TCU,
DN nº 134/2013 e Portaria nº 90/2014 - TCU,
atinente ao exercício de 2014 e posteriores
alterações para 2015.

Local de
Realização

Número do
Relatório

AUDGE

Nº 01/2015AUDGE

AUDGE

Dias

h/h

07/01/2015 a
30/01/2015

288

Oficio nº
693/2015-RE

01/10/2015 a
31/10/2015

320

AUDGE
Núcleo campi

Nº 02/2015AUDGE

02/01/2015 a
16/01/2015

AUDGE
Núcleo
Reitoria

Nº 03/2015AUDGE

19/01/2015 a
27/02/2015

896

Capacitação e Elaboração dos Programas de

1.5

Programas de
AuditoriaProcedimentos
OS 02/2015

Auditoria conjuntamente com a equipe de
auditores internos para padronização dos
trabalhos que serão utilizados na realização das
auditorias previstas nas ações do PAINT/2015.

631,73

ÁRAE DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. FINANCEIRA. PATRIMONIAL E BENS E SERVIÇOS
Ação após
avaliação
sumária quanto
ao risco inerente
e sua relevância

Objetivo da auditoria

Local de
Realização

Número do
Relatório

2.1

Avaliação da
regularidade dos
processos
licitatórios
OS 17/2015

OBJETIVO: Avaliar, por amostragem, a
regularidade
dos
processos
licitatórios
realizados no IFRN, referente a formalização
dos processos, incluindo os atos relativos à
dispensa e à inexigibilidade de licitação,
selecionados com base nos critérios de
materialidade, relevância e criticidade.

Núcleo
Reitoria

Nº 17/2015AUDGE

2.2

Cumprimento de
carga horária do
servidor
administrativo na
unidade EAD
OS 08/2015

Avaliar a existência de acumulação da carga
horária
realizada
pelos
servidores
administrativos na unidade de EAD e o Núcleo Natal
pagamento de bolsas recebidas pelos servidores
Central
técnico administrativos do IFRN no tocante as
ações de Educação à Distância.

Nº 06/2015AUDGE

OBJETIVO: Verificar a formalização do
processo e o resultado dos processos relativo ao
Termo Circunstanciado Administrativo (TCA´s)
e seus devidos Ressarcimentos e ou a abertura
de sindicância no âmbito do IFRN.

Nº 04/2015AUDGE

19/01/2015 a
27/02/2015

1134

Nº 07/2015AUDGE

06/03/2015 a
24/07/2015

2.008

08/04/2015 a
04/08/2015

Seridó
1892

29/06/2015 a
28/10/2015

CNAT
1471

Nº
AÇÃO

2.3

Termo
Circunstanciado
Administrativo –
TCA
OS 03/2015

2.4

OBJETIVO: avaliar o controle de utilização dos
Veículos Oficiais
veículos oficiais e o controle do fornecimento
OS 07/2015
de combustíveis no âmbito do IFRN.

2.5

OBJETIVO: avaliar os controles de entrada,
saída e armazenamento de bens móveis, bem
como pagamentos a fornecedores.

Núcleo
Campi
Alto oeste
Seridó
Núcleo
Reitoria

AUDGE

2.6

Almoxarifado
OS 09/2015

PRONATEC
OS 01/2015
OS 05/2015

Núcleo
Central e
Núcleo
Campi

OBJETIVOS: Avaliar os controles internos da
gestão do PRONATEC ofertado no âmbito do
IFRN, no que concerne ao cumprimento da Núcleo Natal
carga horária e concessão de pagamentos de
Central
bolsas a servidores (docentes e técnicos
administrativos) em colaboração com o
Núcleo
programa.
Campi

Nº 15/2015AUDGE

Dias Período de h/h Execução

21/09/2015
08/01/2016

02/03/2015 a
10/04/2015

TOTAL

Nº 08/2015AUDG E

1881

462,87

3363

02/02/2015 a
15/04/2015
2341,64
149/05/2015 a
26/06/2015

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

AÇÃO

Ação após avaliação
sumária quanto ao
risco inerente e sua
relevância

Objetivo da auditoria

3.1

Sistema de Trilhas de
Auditoria de Pessoal da
CGU
OS 14/2015

Avaliar e monitorar o cumprimento do prazo
das diligências emitidas ao setor de pessoal
no sistema de trilhas de pessoal – CGU,
ocasionando concessão de rubricas indevidas
na folha de pagamento de pessoal

3.2

Cessão/Requisição de
Servidores
OS 04/2015

Avaliar os controles de vigência das Cessão
dos servidores requisitados e/ou cedidos para
órgãos federais, estaduais e municipais e seu
devido ressarcimento quando for o caso

3.3

Termos de Cooperação
Técnica de curso de Pós
Graduação Mestrado e
Doutorado
OS 06/2015

OBJETIVO: avaliar o controle de prestação
de contas das transferências concedidas a
Órgãos federais, estaduais e privados em
relação a cursos de Pós Graduação para os
servidores do IFRN.

Contratação de
Estagiários no IFRN
OS 10/2015

OBJETIVOS: Avaliar a existência de
monitoramento por parte do professor
orientador aos Estagiários de 2º Grau nas
empresas.

3.4

Local de
Realização

AUDIN/
DIGPE

AUDIN/
DIGPE

AUDIN/
DIGPE

Número do
Relatório

Dias Período de h/h Execução

Nº 10/2015AUDGE

10/08/2015 a
30/09/2015

273

Nº 05/2015AUDGE

06/02/2015 a
09/03/2015

154

Nº 09/2015AUDGE

19/05/2015 a
22/06/2015

188

27/07/2015 a
18/09/201

1087

Núcleo
Reitoria

Núcleo
Campi

Nº 13/2015AUDGE

ÁREA OPERACIONAL

Nº
AÇÃO

Ação após avaliação
sumária quanto ao
risco inerente e sua
relevância

Objetivo da auditoria

Plano Nacional de
Atividade estudantilPNAES
OS 12/2015

Avaliar os mecanismos de acompanhamento
e avaliação dos discentes contemplados no
PNAES, instituído no âmbito do IFRN pela
Coordenação de Assistência Estudantil.

4.2

Indicador de Evasão
Escolar
OS 15/2015

Analisar o controle de monitoramento nos
resultados dos indicadores de evasão escolar
nos últimos 02 anos se existem mecanismos
para mitigá-la.

4.3

Projetos de Extensão
OS 16/2015

Verificar o acompanhamento do atingimento
das metas/execução dos projetos de extensão
elaborados pelos docentes do IFRN

4.4

Mapeamento de riscos
dos processos das áreas
estratégicas da gestão da
reitoria.
OS 11/2015

4.1

Local de
Realização

Núcleo Natal
Central

Número do
Relatório

Nº 14/2015AUDGE

Núcleo Campi

Núcleo Natal
central

Núcleo Natal
central

Dias Período de h/h Execução
CNAT
29/06/2015 a
14/10/2015
Alto Oeste
26/11/2015 a
23/12/2015
05/08/2015 a
21/10/2015

1471,38
534
1058

Nº
18/2015AUDGE

29/10/2015
a 31/01/2016

1629,53

Nº 16/2015AUDGE

09/10/2015 a
129/10/2015

1277

Núcleo Campi

4.5

Mapeamento de riscos
dos processos das áreas
estratégicas da gestão da
DIAD´s.

Avaliar os riscos de controles internos das
Áreas Estratégicas da Gestão: Pró-Reitoria e
Diretorias Sistêmicas, quanto ao
mapeamento de processos de cada unidade
organizacional.
Avaliar os riscos de controles internos das
Áreas Estratégicas da Gestão: Diretoria
Administrativa
e
suas
subunidades
organizacional, quanto ao mapeamento de
processos.

Núcleo Reitoria

Núcleo Natal
Central

Núcleo Campi

Nº 12/2015AUDGE

Nº 11/2015AUDGE

05/05/2015 a
15/10/2015

19/10/2015 a
15/10/2015

754

754

II – Análise consolidada acerca do nível de maturação dos controles internos do órgão
ou entidade, com base nos trabalhos realizados, identificando as áreas que apresentaram
falhas relevantes e indicando as ações promovidas para regularização ou mitigação dos
riscos delas decorrentes;

Os Procedimentos de controles na Instituição utilizados pelas áreas estratégicas,
táticas e operacionais são efetuados através de um sistema interno informatizado: Sistema
Unificado

de

Administração

Pública

–SUAP,

que

foi

criado pela

equipe

de

desenvolvimento da Coordenação de Sistemas de Informação (COSINF) da Diretoria de
Gestão de Tecnologia da Informação (DIGTI) do IFRN SUAP elaborado pela equipe de
tecnologia de TI do IFRN.
Devido a essas peculiaridades, o sistema vem sendo utilizado também por vários
Institutos Federais, através de convênios firmados, mediante os quais o Instituto Federal
do Rio Grande do Norte cede, de forma colaborativa, o uso do SUAP para essas outras
instituições.

https://suap.ifrn.edu.br/;

http://portal.ifrn.edu.br/ifrn/tec-da-

informacao/lateral/servicos/sobre-o-suap; http://portal.ifrn.edu.br/tec-da-informacao
Em decorrência dos exames efetivados no decorrer do exercício, a AUDIN observou a
ocorrência de aprimoramentos nos controles internos desenvolvidos no âmbito dos setores
que tiveram seus processos de trabalho auditados, haja vista o saneamento de parte das falhas
apontadas nas auditagens empreendidas no período, bem como o desenvolvimento de rotinas
administrativas mais alinhadas com as exigências legais e com os princípios que orientam a
boa prática administrativa como resultado da implementação das medidas recomendadas por
esta Auditoria Interna. Se por um lado, houve ganhos de eficiência na gestão das unidades em
razão do exposto, em contrapartida, manteve-se inalteradas algumas situações identificadas
como fragilidades por ocasião dos exames, de modo a não contribuir para o alcance de um
nível elevado de maturação dos controles internos administrativos no âmbito deste Instituto de
Educação.
Para minimizar os riscos e produzir confiabilidade das informações houve a atuação da
Auditoria onde a mesma realizou diversos trabalhos com recomendações de melhoria em
alguns módulos do sistema SUAP nos Macroprocessos da Área de Administração como
exemplo podemos destacar nos seguintes Módulos: Frota: Veículos, Contratos, Almoxarifado,
e no módulo da Macroprocessos Área de Pessoal: Gestão de Pessoas e Ponto Eletrônico e

no Macroprocessos da Área de Ensino tais como Módulo de Extensão e Assistência
Estudantil.
Quanto a Gestão de Riscos a Auditoria Interna realizou trabalhos voltados para a
gestão de riscos e controle internos para assegurar a conformidade dos atos de gestão e a
concorrer para que os objetivos e metas estabelecidos para a unidade sejam alcançado que
serão contextualizados de forma resumida a seguir:
A partir de 2014, foi realizada a sensibilização junto as áreas estratégicas, onde foi
realizada a primeira ação de auditoria sobre avaliação de controles internos, tendo como
escopo a Pró Reitoria de Desenvolvimento - PRODES e Diretoria de Gestão de Pessoas DIGPE, no âmbito da Reitoria do IFRN e as Diretorias de Administração, nos Campi.
A partir desse trabalho, a auditoria realizou estudos para apriorar a abordagem e a
forma de realização, para a tratar o assunto com maior ênfase e adotá-lo na fase de préplanejamento de auditoria (auditoria baseada em riscos), para verificar os seguintes
componentes do COSO: ambiente de controle, avaliação de riscos, monitoramento,
informação e comunicação, e procedimentos de controle apesentaram mais pontos fortes do
que pontos negativos.
Na PRODES teve como objetivo avaliar se as ações de controle interno desenvolvidas
pela unidade estão definidos os componentes do COSO para verificar o cumprimento das
ações regimentais para melhoria dos controles internos e descumprimento das normas internas
vigentes através das ações propostas, bem como avaliação global dos controles com o
propósito de verificar se está adequadamente concebido e se funciona de maneira eficaz na
ação do “inciso VIII do Regimento Geral - zelar pelo cumprimento, por todos os Campi, das
metas definidas nos planos do Instituto”.
Para tanto, foi necessário verificar a existência do Plano de Ação do IFRN e se foi
aprovado pelo CONSUP, verificar a existência de sistemas de informações gerenciais e
formas de comunicação junto aos gestores, verificar a existência de acompanhamento da
descentralização orçamentária para execução das ações dos Campi, verificar se existem ações
de monitoramento para avaliação do cumprimento das metas definidas no plano de ação do
Campus, conferir como se faz avaliação dos Riscos das ações do planejadas para que as
metas sejam cumpridas e verificar se as rotinas e os procedimentos estão devidamente
formalizados. As análises levaram em consideração os seguintes aspectos: ambiente de
controle, avaliação de riscos, monitoramento, informação e comunicação, e procedimentos de
controle.
A realização na área de Gestão de Pessoas à avaliação das ações de controle interno
teve como propósito verificar se os controles internos encontram-se adequadamente
concebido e se funciona de maneira eficaz, tanto no acompanhamento, quanto no
gerenciamento e controle do cadastro de pessoal e alimentação da folha de pagamento. E em
face dos exames realizados, bem como da avaliação da gestão efetuada, no período a que se
refere o presente trabalho de auditoria, constatamos fragilidades.
Em 2015 algumas rotinas administrativas foram elaboradas os fluxogramas pela
Diretoria de Gestão de Pessoas entre outros, foram elaborados fluxograma de Abono
Permanência; incentivo a qualificação; pagamento de substituição de chefia,
programação de férias, Remoção por motivo de saúde etc...
Tais fluxogramas estão disponibilizados no site do IFRN e podem ser consultados no
link abaixo: http://portal.ifrn.edu.br/servidores/rotinas-administrativas

Em relação as Diretoria Administrativas dos Campi, foi avaliado a inexistência de
rotinas normatizadas e procedimentos administrativos, fluxogramas e/ou mapas de processos
que contemplem as atividades da Diretorias, onde foi recomendado que elaborassem um plano
de trabalho com vistas à formalização das rotinas desenvolvidas no âmbito da Diretoria de
Administração e adotasse medidas e efetivo acompanhamento da execução orçamentária.
elaborar através de formalização das rotinas e procedimentos próprios das práticas de controle
interno, identificar áreas de maior significância, concernente a consideração dos fatores de
impacto e relevância, produzir mensuração e classificação dos riscos havidos no setor e um
manual de rotinas e procedimentos internos do setor e elaborar de normas ou diretrizes,
destinadas a fomentar a prática de uma documentação de informações de modo correto e
sistêmico.
Diante do fato de que as medidas já estão sendo providenciadas, para que haja de fato
melhorias, percebe-se a preocupação da instituição na busca pelo aperfeiçoamento dos
controles junto à temática apresentada e, por isso esta auditoria interna avalia como adequado
e eficaz o sistema de controle interno das unidades auditadas, com ressalva.
Dando continuidade no ano de 2015, foi realizada a auditoria de mapeamento de
riscos, ação pioneira na avaliação dos aspectos do controle interno, conforme a concepção do
COSO1, nesse trabalho o objetivo era levantar informações sobre a estrutura de controle
interno das unidades auditadas, principalmente quanto à gestão de riscos, e realizar o
mapeamento dos riscos de cada setor, com fito de auxiliar a elaboração do planejamento
das atividades da auditoria para o ano seguinte (auditoria baseada em riscos).
Nesse trabalho foram analisados os seguintes setores: Diretorias de Administração dos
Campi e as Pró-reitorias. Durante a realização dos trabalhos, verificou-se que a gestão de
riscos (identificação, análise e resposta aos riscos) foi declarada existente na maioria dos
setores, mesmo que de forma incompleta (apenas identificação dos riscos e em alguns casos
as medidas de mitigação ou redução dos riscos).
Apenas para esclarecer, observou-se que a maioria dos setores identificam as áreas
críticas (ou os processos críticos) e tomam medidas (plano de ação), a fim de mitigar ou
reduzir seus efeitos, no entanto não realizam a análise/mensuração dos riscos (estimar as
probabilidades de ocorrência e/ou impactos).
Além da gestão de riscos, o mapeamento de riscos analisou os demais aspectos do
controle interno, segundo a concepção do COSO, quais são: ambiente de controle, informação
e comunicação, procedimentos de controle e monitoramento.
Para e execução dos trabalhos, os riscos foram classificados previamente em quatro
tipos, que são: baixo, médio, alto e crítico. Para estabelecer o tipo de risco, foi adotada uma
metodologia prevista no programa de auditoria, a qual foi demonstrada também no relatório
de auditoria de mapeamento de riscos, antes da apresentação dos resultados numa matriz de
riscos.
Como resultado da análise do controle interno, as unidades auditadas foram
classificadas dentro de um parâmetro de grau médio, considerando as informações obtidas e
a metodologia de cálculo do grau de risco. Após o resultado da ação pioneira, a Auditoria
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Internal Control – Integrated
Framework.
1

geral do IFRN passou a utilizar o mapeamento de riscos como atividade a ser realizada
previamente ao planejamento anual das atividades da auditoria interna (p.ex. já está previsto
no PAINT/2016), para subsidiar as ações a serem realizadas no ano seguinte, conforme o
mapa de riscos da instituição. E adotou o termo “auditoria baseada em riscos” para nomear o
trabalho de mapeamento.
Além disso, a expectativa é de que este trabalho consiga mapear os riscos de toda a
instituição e disseminar os conceitos e a importância da gestão de riscos para os gestores.
Por outro lado, é importante destacar que as ações de capacitação com relação à gestão de
riscos e controles internos estão previstas no Planejamento.
Quanto as unidades administrativas no Âmbito do IFRN, existe Ausência de
fluxogramas e/ou mapas de processos que contemplem as atividades do setor,
monitoramento do Controle Interno ineficaz, rotinas administrativas, procedimentos
formalizados, fluxogramas e/ou mapas de processos que contemplem as atividades
desenvolvidas na unidade.
Em 2015 algumas rotinas administrativas foram elaboradas pela Pró Reitoria de
Administração, contemplando os processos de Aplicação de Penalidades de Fornecedores,
Aquisição de bens, contratação de serviços com mão de obra, contratação de serviços de obras
e engenharia e desfazimento de bens.
Tais fluxogramas estão disponibilizados no site do IFRN e podem ser consultados no
link abaixo:
http://portal.ifrn.edu.br/institucional/normas-internas/notas-tecnicas/fluxogramas/pro-reitoriade-administracao.
A Gestão da unidade apontou que encontra-se em processo de execução a
padronização/formalização das rotinas administrativas do IFRN na Pró-Reitoria de
Administração, que vem elaborando fluxogramas de processos e manuais de procedimentos de
observância obrigatória por todas as unidades do IFRN. O objetivo da PROAD, segundo o setor
auditado, é que, com base na cooperação dos servidores das Diretorias de Administração dos
diversos Campi componentes da estrutura administrativa do Instituto, amplie-se o leque de
formalização dos processos. O resultado deste trabalho pode ser visualizado através do
endereço eletrônico do IFRN (www.ifrn.edu.br/institucional/normas-internas),e, para fins
comprobatórios da implementação desta medida, a Diretoria de Administração da unidade
apresentou fluxograma do processo de aquisição de bens elaborado pela mencionada PróReitoria e disponibilizado no sítio da Instituição.
O setor ainda informou, por via do Memorando nº 139/2015 - DIAD/SC/IFRN, que fora
promovido na unidade um curso de Noções Básicas de Administração Pública durante o
exercício de 2015, do qual resultou a elaboração de trabalho com o tema "Utilização da técnica
de fluxograma no mapeamento dos processos administrativos do IFRN - Campus Santa Cruz",
no âmbito do qual foram elaborados fluxogramas dos principais processos administrativos
autuados na entidade, tais como: procedimentos atinentes à inexigibilidade de licitação,
penalização de empresas por descumprimento de cláusulas contratuais, pagamentos dos
contratos de duração continuada, procedimentos para aquisição de bens e serviços (licitações),
dentre outros. Tais instrumentais foram encaminhados para análise desta Auditoria Interna.

No geral o IFRN, encontra-se em fase de execução o processo de formalização das
rotinas laborais do setor administrativo do IFRN no âmbito da Pró-Reitoria de
Administração e Recursos Humanos. Nesse ínterim, atualmente a unidade tem levado à cabo o
mapeamento dos principais processos administrativos desenvolvidos no âmbito dos diversos
setores que compõem o Instituto, com foco na elaboração de fluxogramas processuais por meio
de ferramenta tecnológica que dá suporte a execução desta tarefa, o software Bizagi Modeler.
Isso posto, por entendermos que a formalização de rotinas laborais deve-se dá de forma
sistemática e abrangente, devendo, preferencialmente, ser conduzido pela área sistêmica para
evitar multiplicidades de entendimentos e profusão de procedimentos desarticulados e sem
padronização, opina-se pela atendimento à presente recomendação, uma vez que tal processo já
se iniciara no âmbito da PROEX e que o Campus, inclusive, tem contribuído para a sua
articulação. Destaque-se a atuação da unidade na viabilização do curso de Noções Básicas de
Administração Pública.
Em decorrência dos exames efetivados no decorrer do exercício, observou-se a
ocorrência de aprimoramentos nos controles internos desenvolvidos nos setores que
tiveram seus processos de trabalho auditados, haja vista o saneamento de parte das falhas
apontadas nas auditagens empreendidas no período, bem como o desenvolvimento de rotinas
administrativas mais alinhadas com as exigências legais e com os princípios que orientam a
boa prática administrativa como resultado da implementação das medidas recomendadas por
esta Auditoria Interna. Se por um lado, houve ganhos de eficiência na gestão das unidades em
razão do exposto, em contrapartida, mantiveram-se inalteradas algumas situações
identificadas como fragilidades por ocasião dos exames, de modo a não contribuir para o
alcance de um nível elevado de maturação dos controles internos administrativos neste
Instituto Federal.
Durante o exercício de 2015 a auditoria interna do IFRN analisou as seguintes áreas,
baseando-se no PAINT/2015, estavam previstas 25 ações no PAINT 20152, sendo (04) quatro
ações na área de controle da gestão atividades voltadas para o gerenciamento da própria
AUDIN, como exemplos : Raint , Paint, Relatório de Gestão e Plano de Providências, (02)
duas ações na área de capacitação e (15) quinze ações especificas de auditoria distribuídas nas
seguintes áreas:
 Sendo 06 (seis) ações na área da gestão orçamentária, financeiro, patrimonial e de
bens e serviços;
Ação do PAINT: 2.1 – Avaliação da regularidade dos processos licitatórios;
Ação do PAINT: 2.2 – Carga Horária Servidores EAD;
Ação do PAINT: 2.3 – Termo Circunstanciado Administrativo;
Ação do PAINT: 2.4 – Veículos oficiais;
Ação do PAINT: 2.5 – Avaliar os controles do almoxarifado; e
Ação do PAINT: 2.6 – PRONATEC


Sendo 04 (quatro) ações na área de gestão de recursos humanos;
Ação do PAINT: 3.1 – Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal da CGU;
Ação do PAINT: 3.2 – Cessão/Requisição;
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O PAINT 2015 foi pela aprovado pela Resolução nº 53/2014-CONSUP/IFRN e está disponível em
<http://portal.ifrn.edu.br/conselhos/consup/resolucoes/2014/resolucao-no-53-2014/view>.

Ação do PAINT: 3.3 – Termo de Cooperação; e
Ação do PAINT: 3.4 – Avaliar os controles dos Estagiários do Nível Técnico
Integrado.


Ações na área operacional/finalística:
Ação do PAINT: 4.1 – Plano Nacional de Atividade estudantil – PNAES;
Ação do PAINT: 4.2 – Indicador de evasão escolar;
Ação do PAINT: 4.3 – Projetos de Extensão;
Ação do PAINT: 4.4 - Mapeamento de riscos dos processos das áreas Estratégicas
da Gestão da Reitoria; e
Ação do PAINT: 4.5 – Mapeamento de riscos dos processos das áreas
Administrativas dos Campi.

A Auditoria Interna do IFRN deu pleno cumprimento de todas as ações do PAINT
2015.
Dessas ações, as ações 2.1, 2.2, 4.3 e 4.2 serão monitoradas em 2016.
Além das auditorias executadas em 2015, foram monitoradas as seguintes ações:
 Ações relativas ao PAINT 2014:
2.1 - Licitações;
2.3 - Avaliação da gestão patrimonial de imóveis do IFRN – Spiunet;
3.2 - Adicional de insalubridade e periculosidade; e
3.3 - Avaliação das concessões de incentivo à qualificação.
 Ações relativas ao PAINT 2013:
3.2 - Insalubridade e periculosidade.
Área da Gestão Orçamentária, Financeiro, Patrimonial e de Bens e Serviços;
Ação do PAINT: 2.1 – Avaliação da regularidade dos processos licitatórios.
Objetivo: avaliar, por amostragem, a regularidade dos processos licitatórios realizados no
IFRN, referente a formalização dos processos, incluindo os atos relativos à dispensa e à
inexigibilidade de licitação, selecionados com base nos critérios de materialidade, relevância e
criticidade.
Escopo: analisar 10% dos processos Licitatórios executados em 2015 do IFRN nas Ações
2031.20RL e 20RG.
Ordem de Serviço: 17/2015.
Resumo do resultado:
Em relação a Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios cujo objetivo
foi avaliar, por amostragem, a regularidade dos processos licitatórios realizados no IFRN,
referente a formalização dos processos, incluindo os atos relativos à dispensa e à
inexigibilidade de licitação, selecionados com base nos critérios de materialidade, relevância
e criticidade.
A partir das análises realizadas verificou-se as seguintes fragilidades: formatação
inadequada de processo licitatório, ausência de assinatura de representante legal de empresa
contratada e não implementação das recomendações do Parecer Jurídico acatado pelo Reitor.

De acordo com a manifestação dos setores auditados, atinente às fragilidades
apontadas, verificou-se que a maioria dos responsáveis reconheceram as falhas e estão
dispostos a aprimorar os controles de forma a adequá-los conforme a legislação e orientações
desta auditoria. Entretanto, em virtude de ainda não terem sido sanadas todas as constatações,
conclui-se que os controles realizados pelas Diretorias/Pró-Reitoria responsáveis pelas
licitações da instituição estão adequados com ressalvas.
Em virtude desta auditoria ter encerrado em janeiro de 2016, não houve
acompanhamento da implementação das recomendações por meio do Plano de Providências
no exercício de 2015. Sendo assim, a implementação destas recomendações será realizada no
exercício de 2016.
Ação do PAINT: 2.2 – Carga Horária Servidores EAD.
Objetivo: avaliar a existência de acumulação da carga horária realizada pelos servidores
administrativos na unidade de EAD e o pagamento de bolsas recebidas pelos servidores
técnico administrativos do IFRN no tocante as ações de Educação à Distância.
Escopo: analisar o cumprimento da carga horária em 20% dos servidores administrativos do
IFRN com as ações da UAB E ETEC.
Ordem de Serviço: 08/2015.
Resumo do resultado:
Hodiernamente não há um controle sistematizado do registro de trabalho, pois tanto a CAPES
como o FNDE não exararam nenhum normativo disciplinando a questão. As tentativas de
nortear a matéria ficaram a cargo da Pró-Reitoria de Ensino do IFRN que lançou a Orientação
Normativa nº 02/2010-PROEN/UAB/IFRN.
Diante das lacunas existentes no tocante ao acompanhamento do cumprimento da jornada
laboral, em paralelo com o adimplemento das obrigações ligadas a bolsa da EAD nota-se que
esta seara precisa ser melhor sistematizada a fim de diminuir as fragilidades ligadas a
educação a distância.

Ação do PAINT: 2.3 – Termo Circunstanciado Administrativo.
Objetivo: verificar a formalização do processo e o resultado dos processos relativo aos TCAs
e seus devidos Ressarcimentos e ou a abertura de sindicância no âmbito do IFRN.
Escopo: analisar 20% dos processos de TCA do IFRN.
Ordem de Serviço: 03/2015.
Resumo do resultado:
A atividade correicional desenvolvida pelo IFRN foi alvo de exame auditorial
específico, mediante o qual foram identificadas disfunções nos trâmites pertinentes aos
Termos Circunstanciados Administrativos, autuados em observância ao disposto na
Instrução Normativa nº CGU nº 4, de 17/02/2009, como forma de apurar simplificadamente
os casos de danos ou extravio de bens que implicar em prejuízo de pequeno valor ao Erário.
Constatou-se a inobservância do direito constitucional da ampla defesa aos servidores
envolvidos nos fatos sob apuração e a injustificada suspensão do mencionado rito em alguns
casos, culminando na não conclusão dos procedimentos em apreço. Ademais, verificou-se
certa ausência de percepção das unidades no que concerne à identificação das ocasiões que

demandam a aplicação do aludido instrumento apuratório, assim como no que atine às
formalidades envolvidas no processo.
Ação do PAINT: 2.4 – Veículos oficiais.
Objetivo: avaliar o controle de utilização dos veículos oficiais e o controle do fornecimento
de combustíveis no âmbito do IFRN.
Escopo: avaliar os pagamentos de fornecimento de combustíveis da frota dos veículos oficiais
referente ao período de janeiro/2015 a maio/2015 Ações 2031.20RL.
Ordem de Serviço: 07/2015.
Resumo do resultado:
Na área de controle de utilização e abastecimento dos veículos oficiais no âmbito do
IFRN, através do módulo de FROTA no SUAP, às fragilidades identificadas durante a
análise, verificou-se que:
37% dos campi do IFRN não utilizavam o SUAP para controlar a utilização e abastecimento
dos veículos oficiais, os quais foram Canguaretama, Ceará Mirim, João Câmara, Macau,
Mossoró,
Parnamirim,
Pau
dos
Ferros;
Sendo 58% dos campi do IFRN apresentaram algum tipo de inconsistência/ausência nos
registros das informações no sistema, quais sejam Caicó, Currais Novos, Educação à
Distância, Natal Central, Nova Cruz, São Gonçalo do Amarante, Ipanguaçu, São Paulo do
Potengi, Santa Cruz, Cidade Alta e Reitoria; 53% dos campi do IFRN não apresentaram todos
os comprovantes dos abastecimentos realizados os quais foram Canguaretama, Currais Novos,
Ipanguaçu, João Câmara, Natal Central, Mossoró, Nova Cruz, São Paulo do Potengi,
Educação à Distância e Reitoria; 21% dos campi do IFRN não detalharam suficientemente os
objetivos de algumas viagens com veículos oficiais, os quais foram Natal Central, Ipanguaçu,
Apodi e Reitoria;
 os campi Cidade Alta e Natal Central possuíam veículos com multas em aberto;
 no relatório de Conferência da Nota Fiscal do Campus Ipanguaçu o valor do
abastecimento realizado divergiu do constante no cupom fiscal.
Além dessas impropriedades, constatou-se que havia falha no funcionamento do
módulo frota do SUAP e ausência de ferramenta no SUAP para controle dos cartões
desvinculados a um veículo específico. Diante dos resultados apresentados, resta claro que a
Instituição investiu para criação do sistema a fim de obter um controle mais eficaz da frota, e
apesar dos campi reconhecerem a importância do sistema, percebe-se que o SUAP ainda está
sendo subutilizado.
Após o acompanhamento da implementação das recomendações por meio do Plano de
Providências Permanente (PPP), verificou-se que algumas unidades auditadas ainda possuem
recomendações pendentes de implantação, tendo em vista que 56,5% das recomendações
foram implementadas. Por outro lado, é notório que o quantitativo de recomendações
implementadas é superior ao número de pendentes, sendo evidente também que vários campi
implementaram 100% das recomendações propostas pela AUDIN/Núcleo da Reitoria.

Ação do PAINT: 2.5 – Avaliar os controles do almoxarifado.
Objetivo: avaliar os controles de entrada, saída e armazenamento de bens móveis, bem como
pagamentos a fornecedores.
Escopo: avaliar os controles internos do almoxarifado e pagamentos relativo ao fornecimento
de combustíveis da frota dos veículos oficiais referente ao período de novembro/2014 a
março/2015 Ações 2031.20RL.
Ordem de Serviço: 09/2015.
Resumo do resultado:
Em razão da realização de auditoria com foco na avaliação da Gestão de
Almoxarifado, comprovou-se a implementação de significativos aprimoramentos nos
controles internos afeitos à matéria. As medidas postas em prática incluem: adoção de rotinas
de contagem física de bens de consumo em bases permanentes, elaboração de planilhas de
controle de fluxos de materiais, compatibilização dos saldos de estoque constantes nos
sistemas de controle institucionais com os saldos presentes no Siafi, reestruturações e
rearranjos nos espaços do Almoxarifado e melhorias na organização do estoque como forma
de atender à legislação vigente. Em vista do exposto, conclui-se que os controles relacionados
a gestão de materiais nas unidades analisadas, embora ainda careçam de aprimoramentos,
foram otimizados em comparação ao momento anterior à realização da auditagem.
os resultados objetivou a avaliação da gestão dos controles de entrada e saída de
materiais do bens móveis do Almoxarifado, bem como a regularidade dos pagamentos aos
fornecedores de bens de consumo. A análise efetivada permitiu a esta Auditoria Interna traçar
um panorama comparativo relacionado às condutas dos responsáveis pela gestão de materiais
no âmbito dos Campi do IFRN, tendo por fundamento a legislação disciplinadora da matéria.
Em se tratando da aderência aos parâmetros descritos na legislação pátria e nos
normativos internos quando da consecução das ações de controle do Almoxarifado, inferiu-se
que estes foram observados parcialmente. Dentre as fragilidades constatadas, as mais
significativas foram as seguintes: a) materiais de consumo estocados de forma inadequada; b)
fragilidade na segurança dos locais de armazenagem; c) ocorrência de disparidades quanto às
existências físicas de bens em estoque e os saldos constantes no SUAP, e entre estes últimos e
os registros do SIAFI; d) falta de controle em relação à movimentação de materiais
armazenados em ambientes estranhos ao Almoxarifado; e e) recebimento de materiais de
consumo em desacordo com a Nota de Empenho correspondente.
De forma geral, a inadequação na estocagem dos materiais de consumo é uma
realidade muito frequente nos setores de armazenagem no IFRN, uma vez que se constatou
deficiência na organização racional dos ambientes.
Nesse mesmo sentido, é perceptível o fomento de uma cultura inadequada de gestão de
controle de estoques, que se reflete na existência de almoxarifados “paralelos” carentes de
qualquer tipo de controle do fluxo de materiais neles acondicionados. Tal prática gera
situação dissonante da realidade, uma vez que apesar de o material ser baixado para consumo,
ele permanece em estoque em um setor estranho ao ambiente do almoxarifado. Em razão
disso, há a nítida incidência de fragilidade na gestão de materiais do Instituto.

De modo adverso, em algumas unidades observou-se o bom aproveitamento das
instalações de armazenagem e a ocorrência de boas práticas de estocagem. Registre-se
também que, em determinados Campi, mantêm-se um sistema adequado de identificação
visual dos estoques, o que facilita o inventário e viabiliza uma rápida inspeção.

Ação do PAINT: 2.6 – PRONATEC.
Objetivo: avaliar os controles internos da gestão do PRONATEC ofertado no âmbito do
IFRN, no que concerne ao cumprimento da carga horária e concessão de pagamentos de
bolsas a servidores (docentes e técnicos administrativos) em colaboração com o programa.
Escopo: examinar 10% dos servidores colaboradores do PRONATEC no IFRN.
Ordem de Serviço: 01 e 05/2015.
Resumo do resultado:
No tocante ao gerenciamento do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego (Pronatec), em especial, quanto ao aspecto do monitoramento do cumprimento da
carga horária do Programa, o exame conduzido por esta Auditoria Interna concluiu que há no
IFRN sistemática adequada de controle para este fim em específico, instrumentalizada por
meio do registro biométrico de ponto através do Sistema Unificado de Administração Pública
(SUAP); contudo, constatou-se que a grande maioria dos servidores em colaboração com o
Pronatec, em especial aqueles que exerceram função docente no período em análise, se
abstiveram de efetuar registro de frequência no sistema. Outrossim, após as averiguações
efetuadas, foram observadas disfunções nos atos de fiscalização das jornadas laborais destes
profissionais. Isso porque se constatou a execução da carga horária própria do Pronatec em
nítido desfavor ao cumprimento da jornada de trabalho regular do cargo que ocupam na
Instituição.
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS:
Ação do PAINT: 3.1 – Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal da CGU.
Objetivo: avaliar e monitorar o cumprimento do prazo das diligências emitidas ao setor de
pessoal no sistema de trilhas de pessoal – CGU, ocasionando concessão de rubricas indevidas
na folha de pagamento de pessoal.
Escopo: avaliar 100% das justificativas e/ou correções no sistema de trilhas de pessoal da
CGU.
Ordem de Serviço: 14/2015.
Resumo do resultado:
Quanto a ação de Trilhas de Auditoria, tendo por parâmetro as duas cargas realizadas
no Sistema de Trilhas de Auditoria da CGU, observa-se que as auditorias realizadas já
surtiram efeito positivo na unidade, de modo que de um ano para outro o número de possíveis
inconsistências foi reduzido drasticamente, demonstrando o esforço da unidade em cumprir
todas as normas legais aplicáveis a espécie. Registre-se, ainda, que grande parte das
inconsistências já analisadas pela CGU não geraram qualquer recomendação, ante ao
acatamento das justificativas realizadas. Não se pode negar que o setor ainda precisa melhor
em alguns controles, como por exemplo, no que tange a alimentação do sistema SIAPE

quanto aos rendimentos extra folha de seus servidores, conduto, verifica-se a existência de
controle interno apto a minorar alguns riscos existentes na alimentação da folha de pessoal.
Ação do PAINT: 3.2 – Cessão/Requisição.
Objetivo: avaliar os controles de vigência da cessão dos servidores requisitados e/ou cedidos
para órgãos federais, estaduais e municipais e seu devido ressarcimento quando for o caso.
Escopo: avaliar 30% das Cessões e/ou requisições dos servidores no âmbito do IFRN a partir
do período de 2013.
Ordem de Serviço: 04/2015.
Resumo do resultado:
Em face dos exames realizados, bem como da avaliação da gestão efetuada, no período a que
se refere o presente trabalho de auditoria, foram constatadas algumas fragilidades. Ainda
assim, foram identificados que os atos e fatos da referida gestão comprometeram ou causaram
prejuízo à Fazenda Nacional, ante à inexistência de controles efetivos quanto à frequência de
seus servidores e ao ressarcimento das verbas remuneratórios devidas em razão da cessão de
servidor ao Município de Tibau do Sul/RN. Dessa forma, esta auditoria interna avalia como
deficiente o controle interno instalado na Diretoria de Gestão de Pessoas para
acompanhamento das cessões/requisições, conforme observações realizadas, de modo que
necessita de pronto melhoramento para minimizar a ocorrência de riscos.
Verificou-se que, em regra os Campi vêm concretizando trabalhos de
acompanhamento em relação aos números ligados a Evasão escolar. As diretorias
acadêmicas têm conduzido pesquisas junto à comunidade escolar com o fim de identificar os
principais gatilhos relacionados ao abandono da vida acadêmica.
A semana de integração promovida com os novatos na maior parte dos campi, revela uma das
atividades direcionadas ao acolhimento dos alunos. Também é possível aqui lembrar as
avaliações do processo ensino-aprendizagem que abarcam tanto o corpo docente como o
discente, como forma de acompanhar o processo.
O Centro de Aprendizagem é outro espaço direcionado para auxiliar possíveis dificuldades de
apreensão dos conteúdos, por parte dos alunos. Acrescente-se ainda que durante o
acompanhamento individualizado, os pais são chamados para participar do processo com o
escopo de interagir na condução desse resgate e da inserção na rotina escolar da turma.
Outro aspecto a ser observado, refere-se à necessidade de se definir quais tipos de saídas vão
entrar na estatística, pois, no entendimento das diretorias acadêmicas, o cancelamento ou
trancamento de matrícula em razão de um acesso a cursos de nível superior não deveria ser
considerado como fracasso acadêmico.
Ação do PAINT: 3.3 – Termos de Cooperação técnica de curso de Pós-graduação,
Mestrado e Doutorado.
Objetivo: avaliar o controle Interno e o monitoramento da prestação de contas das
transferências concedidas a órgãos federais em relação a cursos de Pós-Graduação para os
servidores do IFRN através dos termos de cooperação conforme informações do relatório de
gestão 2014
Escopo: Os exames tiveram como escopo a análise de 60% dos termos de cooperação
relativos a curso de Pós-Graduação com vigência partir de 2013
Ordem de Serviço: 06/2015
Resumo do resultado:
Quanto aos controles dos Termos de Cooperação técnica de curso de Pósgraduação, Mestrado e Doutorado, observou-se que a Coordenação de Desenvolvimento de

Pessoal (CODEPE) da Diretoria de Gestão de Pessoas já possui um certo controle sobre os
termos de cooperação firmados pelo IFRN, cujo objetivo seja a qualificação do servidor em
Programa de Pós-Graduação Stricto sensu. Contudo, dito controle restringe-se requerer a
realização da descentralização de crédito ao Setor financeiro da instituição, após prévio envio
de ofício as Instituições cooperadas para saber permanência do vínculo do servidor
beneficiado com a instituição de ensino cooperada.
Entretanto, verificou-se que tal tipo de controle ocasiona falhas no processo de
acompanhamento das metas e resultados a serem alcançados pelos termos firmados, bem
como na requisição das prestações de contas a serem realizadas pelas instituições contratadas,
motivos pelos quais faz-se necessário a implementação de um controle interno mais eficaz no
acompanhamento das metas e resultados, assim como nas prestações de contas.

Ação do PAINT: 3.4 – Avaliar os controles dos Estagiários do Nível Técnico Integrado.
Objetivo: avaliar a existência de monitoramento por parte do professor orientador aos
Estagiários de nível médio nas empresas.
Escopo: avaliar os alunos do nível médio integrados aos cursos técnicos integrados.
Ordem de Serviço: 03/2015.
Resumo do resultado:
Quanto aos controles e acompanhamento de Estagiários no IFRN; avaliamos a a
inexistência de monitoramento por parte do professor orientador aos Estagiários de cursos
técnicos nas empresas. A partir das análises realizadas verificou-se as seguintes fragilidades:
ausência do Relatório das Atividades dos Estagiários; ausência do Relatório de Visitas de
Supervisão dos Estágios; inexistência de indicação de professor orientador no Termo de
Compromisso e Plano de Estágio; ausência de atualização dos Planos de Atividades dos
Estagiários e, ausência da assinatura do representante legal no Termo de Compromisso de
Estágio de educando menor de 18 anos.
Além dessas fragilidades, foram identificados também casos em que o estágio estava
com carga horária divergente da prescrita em lei e ausência de informação do horário do
estágio no Termo de Compromisso. Entretanto, o setor auditado já estava tomando as devidas
providências para que essas falhas sejam sanadas e, por isso, foram classificadas como
informação no presente relatório.
Após o acompanhamento da implementação das recomendações por meio do Plano de
Providências Permanente (PPP) verificou-se que das 13 recomendações emitidas para os
campi Natal Central, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Zona Norte, 5 foram atendidas
e 8 ainda não foram implementadas. Em face desse resultado do acompanhamento, verificouse que os controles realizados pelas coordenações responsáveis pelos estágios dos campi
supracitados estão adequados com ressalva, mas apesar disso, os gestores têm demonstrado
preocupação em aprimorar os controles.

ÁREA OPERACIONAL/FINALÍSTICA:
Ação do PAINT: 4.1 – Plano Nacional de Atividade estudantil – PNAES.
Objetivo: avaliar os mecanismos de acompanhamento e avaliação dos discentes
contemplados no PNAES, instituído no âmbito do IFRN pela Coordenação de Assistência
Estudantil.
Escopo: analisar os controles do acompanhamento pela COAES numa amostra de 10% dos
alunos regularmente matriculados no ensino técnico de nível médio integrado que são
atendidos no âmbito do PNAES.
Ordem de Serviço: 12/2015.
Resumo do resultado:
Quanto a ação do PNAES – Plano Nacional de Atividade Estudantil, objetivou
averiguar os mecanismos de acompanhamento e de avaliação desenvolvidos pelas
Coordenações de Atividades Estudantis (COAES) quanto aos discentes contemplados no
Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). A análise efetivada permitiu a esta
Auditoria Interna traçar um panorama comparativo relacionado às condutas dos responsáveis
pela execução da Política de Assistência ao Aluno instituída no IFRN em relação aos
parâmetros normativos disciplinadores da matéria.
Durante o presente exame, foram identificados inexistência de rotinas e procedimentos
padronizados para acompanhamento das ações voltadas a assistência estudantil bem como a
falta de relatórios periódicos acerca dos serviços, programas e projetos executados no âmbito
da instituição.
Ainda em relação à análise das fragilidades diagnosticadas, identificou-se a
inocorrência de acompanhamento periódico do desempenho acadêmico e da frequência dos
alunos contemplados pelo PNAES, o que ocasionou prejuízo a eficiência esperada da
Administração Pública, já que importantes programas sócio-assistenciais são gerenciados de
modo deficiente, em razão da falta de fomento e de atualização de instrumentos de controle.
Após término dos trabalhos nesta área, foi emitido recomendações para a elaboração
de sistemática e mecanismos de acompanhamento e avaliação das ações executadas,
aperfeiçoando os controles institucionais sobre a área de assistência estudantil. A
implementação destas recomendações será realizada no exercício de 2016 nos campi
auditados pelo Núcleo Alto Oeste.
Nas unidades auditadas pelo Núcleo Seridó, o desatendimento da quase totalidade das
recomendações exaradas por ocasião da avaliação dos programas de Assistência Estudantil,
ocorreu em vista do fato de que boa parte das providências cuja execução fora recomendada
por esta Auditoria exige um certo tempo para se efetivar por envolver regulamentação interna,
dependendo da atuação a nível sistêmico da Diretoria de Gestão de Atividades Estudantis
Ação do PAINT: 4.2 – Indicador de evasão escolar.
Objetivo: analisar o controle de monitoramento nos resultados dos indicadores de evasão
escolar nos últimos 02 anos se existem mecanismos para mitigá-la.
Escopo: verificar a existência de mecanismos de controle da evasão escolar nos campus e
ações sistêmicas da PROEN conforme indicador demonstrado nos três últimos relatórios de
gestão (2012 a 2014).

Ordem de Serviço: 15/2015.
Resumo do resultado:
Verificou-se que, em regra os Campi vêm concretizando trabalhos de acompanhamento em
relação aos números ligados a evasão escolar. As diretorias acadêmicas têm conduzido
pesquisas junto à comunidade escolar com o fim de identificar os principais gatilhos
relacionados ao abandono da vida acadêmica.
A semana de integração promovida com os novatos na maior parte dos campi, revela uma das
atividades direcionadas ao acolhimento dos alunos. Também é possível aqui lembrar as
avaliações do processo ensino-aprendizagem que abarcam tanto o corpo docente como o
discente, como forma de acompanhar o processo.
a) O Centro de Aprendizagem é outro espaço direcionado para auxiliar possíveis
dificuldades de apreensão dos conteúdos, por parte dos alunos. Acrescente-se ainda
que durante o acompanhamento individualizado, os pais são chamados para participar
do processo com o escopo de interagir na condução desse resgate e da inserção na
rotina escolar da turma.
b) Outro aspecto a ser observado, refere-se à necessidade de se definir quais tipos de
saídas vão entrar na estatística, pois, no entendimento das diretorias acadêmicas, o
cancelamento ou trancamento de matrícula em razão de um acesso a cursos de nível
superior não deveria ser considerado como fracasso acadêmico.
Ação do PAINT: 4.3 – Projetos de Extensão.
Objetivo: verificar o acompanhamento do atingimento das metas/execução dos projetos de
extensão elaborados pelos docentes do IFRN.
Escopo: verificar o atingimento das metas da PROEX através dos 20% dos projetos de
extensão do IFRN cadastrado no SUAP.
Ordem de Serviço: 16/2015.
Resumo do resultado:Os controles adotados pela Área de Extensão do IFRN para
acompanhamento de seus projetos são operacionalizados basicamente através do uso do
Módulo Extensão presente na plataforma informacional do SUAP. A ferramenta apresenta-se
de forma intuitiva, possibilitando o monitoramento constante e gradativo, e a consequente
avaliação, do cumprimento das metas/atividades dos projetos desenvolvidos. Se, por um lado,
o IFRN dispõe de ferramenta satisfatória de monitoramento de suas ações de extensão, os
benefícios decorrentes do seu uso encontram limitações em razão da ausência de alimentação
tempestiva do sistema, o que ocasiona deficiências na etapa de avaliação/validação do
atingimento das metas nas ações implementadas.
Ademais, há de se ressaltar as disfunções ocasionadas pela ausência de formalização e de
padronização de rotinas laborais identificadas por ocasião dos exames auditoriais, algo que se
intensifica ante o quadro vigente de falta de normatização sistêmica para o disciplinamento de
muitas das dimensões da Política de Extensão do IFRN, bem como da desatualização de
alguns normativos internos editados antes mesmo da criação da Rede Federal de Educação
Profissional e Tecnológica, ou no início do processo de expansão da entidade, quando o
Instituto ainda não contava com o número de unidades, ou Campi, hoje existente.
Isso posto, conclui-se que controles internos vigentes no âmbito da área de Extensão,
no tocante ao acompanhamento da execução e do atingimento das metas previstas em seu
projetos, mostraram-se adequados, porém com fragilidades, haja vistas as deficiências
identificadas por ocasião dos exame auditorial empreendido no exercício. Vale ressaltar que
as recomendações desta auditoria ainda não foram implementadas, em razão de não terem
sido monitoradas pelo Núcleo Seridó ou estão vincendas. No que tange aos controles adotados
para acompanhamento da execução dos Projetos de Extensão desenvolvidos nos Campi do

IFRN, verificou-se que a Instituição conta com ferramenta eficaz de monitoramento do
cumprimento das metas/atividades previstas em tais projetos, consubstanciada no Módulo
Extensão presente na plataforma informacional do SUAP. Todavia, a despeito dos benefícios
decorrentes do uso de tal mecanismo de controle institucional, contataram-se limitações
decorrentes da alimentação intempestiva ou da ausência de alimentação do sistema, o que
ocasiona deficiências na etapa de avaliação/validação do atingimento das metas nas ações
implementadas.
Ação do PAINT: 4.4 e 4.5 – Mapeamento de riscos dos processos das áreas Estratégicas
da Gestão da Reitoria.
Objetivo: avaliar os riscos de controles internos das Áreas Estratégicas da Gestão – PróReitoria e Diretorias Sistêmicas –, quanto ao mapeamento de processos de cada unidade
organizacional. Escopo: avaliar a estrutura de controle interno e mapear ás áreas de risco das
unidades organizacionais.
Ordem de Serviço: 11/2015.
Resumo do resultado: Quanto a ação de Mapeamento de Riscos dos Processos nas áreas
estratégicas da gestão da Reitoria e Diretorias Administrativas cujo objetivo foi
especificamente, levantar informações sobre a atuação das unidades examinadas (Diretorias
de Administração e Pró-Reitorias), a fim de possibilitar uma análise do controle interno e
extrair sugestões de ações para o PAINT/2016; e estabelecer a classificação em função do
grau de risco, após a aplicação de questionários e cálculo definido no programa de auditoria.
Durante a realização dos trabalhos foram necessárias mudanças pontuais para o bom
andamento dos trabalhos, tendo em vista que apenas um auditor conduziu os trabalhos e, além
disso, a deflagração do movimento paredista durante os meses de abril e maio, dilatou o prazo
do trabalho.
Com relação às DIAD’s, o resultado dos cálculos demonstrou que as pontuações dos
setores auditados estão inseridas no intervalo de 32,6% a 50,4% da matriz de riscos, sendo
assim, as diretorias de administração estão classificadas dentro de um parâmetro de grau
médio.
Após a classificação, foram sugeridos os seguintes temas para ações no PAINT/
2016:
a)
A utilização e atualização do sistema SUAP;
b)
Segregação de funções;
c)
Manuais de rotinas administrativas;
d)
Utilização da nomenclatura “Auditoria Baseada em Riscos”, para os próximos
trabalhos deste mesmo enfoque;
e)
Auditoria Baseada em Riscos, com foco nas diretorias acadêmicas.
Já em relação às Pró-Reitorias, o resultado dos cálculos demonstrou que as
pontuações dos setores auditados estão inseridas no intervalo de 38% a 45% da matriz de
riscos proposta para o presente trabalho, logo os setores auditados estão classificados dentro
de um parâmetro de grau médio.
Após a classificação, foram sugeridos os seguintes temas para o PAINT/2016:
c)
Processos Seletivos;
d)
Projetos de Pesquisas;
e)
Manuais de rotinas administrativas;
f)
Utilização da nomenclatura “Auditoria Baseada em Riscos”, para os próximos
trabalhos deste mesmo enfoque;
g)
Auditoria Baseada em Riscos, com foco nas Diretorias Sistêmicas.
h)
Auditoria Baseada em Riscos, com foco nas Diretorias Sistêmicas.

III - DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA REALIZADOS
SEM PREVISÃO NO PAINT, INDICANDO SUA MOTIVAÇÃO E SEUS
RESULTADOS;
No decorrer do exercício de referência a Auditoria Interna realizou algumas ações de
assessoramento à Gestão em atendimento a solicitações advindas das diversas unidades
administrativas do IFRN. Algumas destas ações foram materializadas sob a forma de
seminários ministrados aos servidores das unidades, realizados, na maioria das vezes, em
reuniões administrativas convocadas periodicamente pelos gestores, congregando todos os
servidores, ou na ocasião dos encontros pedagógicos.
Além da execução dos trabalhos definidos no PAINT, o auditor interno atua no
assessoramento da Gestão de modo a contribuir para a otimização dos controles internos
administrativos, através da proposição de medidas preventivas e corretivas com o intuito de
promover a conformidade dos atos administrativos praticados com a legislação de regência e
o alcance da eficiência, eficácia e economicidade na gestão dos recursos administrados pela
entidade. Nos tópicos que se seguem discorre-se acerca das diversas ações de assessoramento
à gestão empreendidas pela AUDIN.
As matérias abordadas nos seminários dizem respeito aos processos institucionais em
si, especialmente aqueles cuja formalização necessita de maior cuidado, haja vista o histórico
de impropriedades verificado quando da execução de ações de auditoria específicas. A
realização dos seminários visa melhor orientar os servidores acerca da tramitação de tais
processos, evitando assim a ocorrência de falhas formais na instrução dos mesmos. A tabela
apresentada em sequência evidencia as ações de assessoramento realizadas em 2015
Outra ação de assessoramento foi Apoio à Atividade Correicional executada pela
Gestão da entidade.
A Auditoria Interna geralmente atua junto às Comissões de Sindicância/PAD,
instituídas por portaria da Direção Geral dos Campi do IFRN, instruindo-as quanto aos
aspectos teóricos envolvidos nos procedimentos de cunho disciplinar, mediante a realização
de minicursos e explanações orais dirigidos aos membros das comissões processantes
incumbidas da apurações correlatas, instruindo-as e fornecendo-lhes subsídios orientativos
sobre a execução e formalização dos procedimentos de sua responsabilidade. O
assessoramento ocorre à medida que os processos disciplinares são instaurados.
As informações relativas a atividade correicional executada pelo IFRN deverão ser
disponibilizadas no Sistema de Gestão de Processos Disciplinares – CGU PAD, desenvolvido
no âmbito da Controladoria Geral da União por força da Portaria nº 1.043, de 24 de julho de
2007, que determinou a obrigatoriedade do uso do referido sistema por todos os órgãos e
entidades jurisdicionadas ao Sistema de Correição do Poder Executivo Federal. No Instituto, a
responsabilidade pelo cadastramento dos processos disciplinares na plataforma informacional
CGU-PAD recai sobre a unidade de Auditoria Interna.

No decorrer do exercício de referência os processos de cunho disciplinar instaurados e
cadastrados pela equipe no sistema foram os seguintes:
Processos Disciplinares cadastrados no sistema CGU-PAD (Núcleo Seridó)
Nº DO PROCESSO

TIPO DO
PROCESSO

LOCAL DO
FATO

PORTARIA

INÍCIO

TÉRMINO

SITUAÇÃO
ATUAL

23138.012978.2015-59 Sindicância

IFRN Portaria nº
Campus Santa 140/2015 Cruz
DG/SC

27/03/2015

23138.031528.2015-65 Sindicância

IFRN Portaria nº
Campus Santa 314/2015 Cruz
DG/SC

25/08/2015

_

Em
andamento

Fev/2016

_

23037.004336.2015-14 Sindicância

IFRN/Campus
Ipanguaçu

30/01/2015

20/03/2015

Julgado

Concluso

Não
houve
aplicação
de
penalidades por
não
restar
configurada a
culpa/dolo dos
agentes
envolvidos no
fato
em
apuração.

019/2015DG/IP

Julgado

DATA
PREVISTA
PENALIDADES
PARA
CONCLUSÃO
Concluso
Não
houve
aplicação
de
penalidades por
não
restar
configurada a
culpa/dolo dos
agentes
envolvidos no
fato
em
apuração.

Fonte: AUDIN/SERIDÓ

SETOR
SOLICITANTE
DIAD/SC

COAES/SC

MEIO DE
CONSULTA
Meio informal

Memorando nº
087/2015 COAES/SC.

OBJETO DA CONSULTA

ASSESSORAMENTO REALIZADO

Formalização da inexigibilidade de
licitação com ênfase para a tramitação de
processos de pedido de recurso por parte
dos servidores para o custeio de ações de
capacitação.

Realização de seminário com os
servidores do Campus Santa Cruz como
o fim de instruí-los acerca da tramitação
do processo de inexigibilidade de
licitação para contratação de serviço
técnico especializado de oferta de cursos
de capacitação. A ação foi realizada na
ocasião da reunião técnico-pedagógica
no dia 08/07/2015.

Procedimentos
administrativos
de
concessão de Auxílio Financeiro para
participação estudantil em eventos
científico-acadêmicos definidos pela
Resolução nº 09/2015 - CONSUP/IFRN,
de 18 de maio de 2015.

Realização de seminário no Campus
Santa Cruz com participação dos
representantes da Coordenação de
Atividades
Estudantis,
Diretora
Acadêmica, Diretoria de Administração,
Coordenações de Pesquisa e de
Extensão, bem como das Coordenações
dos Cursos Técnicos e Licenciaturas
para instrução quanto ao conteúdo da
Resolução nº 09/2015 - CONSUP/IFRN.
A ação foi realizada no dia 23/12/2015.

DIAD/SC

Meio informal

Operacionalização do sistema Tesouro
Gerencial para fins de extração de
informações a constar no Relatório de
Gestão do exercício de 2015.

DG/SC

Meio informal

Formalização dos autos de Sindicância e Realização de explanação dirigida aos
Processo Administrativo Disciplinar.
membros das comissões de sindicância e
PAD instaurados no decorrer do ano
como meio de instruí-los quanto à
execução das fases do processo e à
instrução processual. As reuniões
ocorreram à medida que os processos
disciplinares foram sendo instaurados e
as respectivas comissões sindicantes
designadas.

COMPAT/IP

Elaboração de um Guia Prático para
Elaboração de Consultas no Tesouro
Gerencial em forma de slides (formato
MS Power Point) e apresentação de seu
conteúdo à equipe da Diretoria de
Administração e Coordenação de
Finanças e Contratos do Campus Santa
Cruz. A apresentação se deu entre os
dias 07 e 08/12/2015.

Memorando nº
Solicitação de orientações acerca do
IFRN/IP/COMPAT/2 cálculo dos valores dos itens citados em
015/024
Termos
Circunstanciados
Administrativos.

Emissão do Memorando nº 003/2015AUDIN/IP, explanando os termos do
relatório de Auditoria nº 0012015_AUDIN-SERIDÓ_TCA, no qual
consta a resposta para a pergunta do
Setor.

Memorando nº
086/2015COAES/IFRN-IP

Solicitação de orientações sobre o envio
de alunos ao I Congresso de
Agroecologia do Semiárido e VII
Simpósio
Brasileiro
sobre
Meio
Ambiente sob a ótica do novo
regulamento de Concessão de Auxílio
Financeiro para Participação em Eventos
Resolução
nº
09/2015CONSUP/IFRN.

Emissão do Memorando nº 009/2015AUDIN/IP, orientando pela
não
aplicação da Resolução no Caso
concreto e opinando pelo envio do Pleno
a DIGAE.

DIAC/IP

Meio informal

Solicitação de Apresentação sobre o
Código de Ética do Servidor Público
Federal (Decreto 1.171/1994) nas
Reuniões Pedagógicas de 22/07/2015 em
dois momentos, manhã e tarde.

Apresentação da Palestra de 45min. Nas
reuniões pedagógicas do dia 22/07/2015,
com conceitos, demonstração de slides
com os principais artigos do decreto nº
1.171/1994 e debates sobre o tema
proposto.

DIAD/IP

Meio informal

Solicitação
da
Diretoria
de
Administração
para
promover
capacitação sobre o tema: Fiscalização
de Contratos no Serviço Público.

Elaboração e Apresentação de um
minicurso de 06 (seis) horas nos dias
07/01 e 08/01/2015, para 15 servidores
do Campus Ipanguaçu, contemplando a
apresentação da legislação sobre
fiscalização de contratos, debates sobre o
tema, esclarecimentos de pontos
polêmicos e aplicação de atividade
prática.

COAES/IP

COSGEM/CN

Meio informal

Procedimentos administrativos acerca de A
resposta
à
consulta
foi
rescisão de contrato administrativo em operacionalizada por e-mail no dia
razão de descumprimento do objeto 08/09/2015.
acordado pela empresa contratada.

COAES/CN

Meio informal

Invalidade acerca do registro de ponto A
resposta
à
consulta
foi
uniforme dos bolsistas do campus.
operacionalidade por e-mails no dia
26/09/2015.

COAES/CN

Meio informal

Procedimentos
administrativos
de A
resposta
à
consulta
foi
concessão de Auxílio Financeiro para operacionalizada por e-mail no dia
participação estudantil em eventos 26/10/2015.
científico-acadêmicos definidos pela
Resolução nº 09/2015 - CONSUP/IFRN,
de 18 de maio de 2015.

DIAD/CN

Meio informal

Procedimentos sobre a operacionalização A
resposta
à
consulta
foi
da política de acesso às atividades de operacionalizada por e-mail no dia
saúde no IFRN.
29/10/2015.

Fonte: AUDIN/SERIDÓ

IV – RELAÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA PREVISTOS NO PAINT NÃO
REALIZADOS OU NÃO CONCLUÍDOS, COM AS JUSTIFICATIVAS PARA A SUA
NÃO EXECUÇÃO E, QUANDO APLICÁVEL, COM A PREVISÃO DE SUA
CONCLUSÃO;
No exercício de 2015 a auditoria interna realizou 100% das ações planejadas no
PAINT/2015, apenas alguns fatores ocasionaram alteração no período de execução em virtude
de:
 Deflagração de greves no IFRN em dois períodos e Campi distintos, o que gerou atrasos
na execução das ações 2.6 (Pronatec), 2.5 (Almoxarifado) e início dos trabalhos das ações
4.1 (PNAES) e 1.8 (Plano de Providência Permanente);
 Aumento de escopo inicialmente estipulado para a ação 2.6 (Pronatec);
 Concessão de prorrogações de prazo para resposta às solicitações de auditoria a algumas
unidades durante os trabalhos referentes a ação 2.5 (Almoxarifado).
 ficando apenas para monitoramento do plano de providência em 2016 as seguintes ações
:Licitações; Extensão e EAD por motivo dessas ações terem sido terminadas em janeiro
2016

V - 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 decorrer do exercício de 2015, ocorreram, fatos que impactaram positivamente a
Unidade de Auditoria Interna, dentre os quais merecem destaque:
a) a Unificação de ação por núcleo nas ações de auditoria de 2015;
b) Consolidação da reestruturação da Unidade de Auditoria Interna do IFRN em
núcleos;
c) Execução da ação de auditoria compartilhada com a CGU.
Desta forma, verifica-se que as ações realizadas pela Auditoria Interna durante o
exercício de 2015 permitiram identificar falhas em áreas importantes referentes às atividades
do IFRN como exemplo na área finalísticas, gestão patrimonial, financeira, suprimentos de
bens e serviços, operacional, e de recursos humanos – possibilitando, assim, a construção de
um panorama preciso sobre a situação dos controles internos existentes, procurando
aperfeiçoar os controles internos através de acompanhamento sistemático e contínuo da
gestão.
A partir da obtenção do diagnóstico sobre os controles internos nas diversas áreas
abordadas durante os trabalhos realizados, tornou-se possível a elaboração das recomendações
necessárias à correção das falhas identificadas. Com relação ao acompanhamento das
recomendações propostas, tem-se a finalização das pendências existentes sobre algumas ações
executadas do exercício de 2014 e 2013.
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A configuração estrutural assumida pela Unidade de Auditoria Interna do IFRN trouxe
contribuições aos trabalhos de auditoria uma vez que permitiu aos auditores internos atuarem
em conjunto, mediante a formação de grupos ou núcleos de trabalho, caracterizados como
verdadeiros espaços de integração entre estes. A adoção desta estratégia de atuação
possibilitou maior conhecimento da Instituição por parte dos profissionais da área na medida
em que estes passam a responsabilizar-se por realizar ações em toda a extensão do núcleo de
que participa. Permitiu ganhos expressivos no tocante à padronização de procedimentos e à
racionalização de recursos humanos e materiais, além de conferir maior celeridade aos
processos de trabalho da AUDIN.
Essa estrutura assumida pela Auditoria Interna do IFRN desde a reestruturação
ocorrida em 2014, levou à atuação conjunta dos auditores em grupos/núcleos de trabalho e
trouxe significativas contribuições ao trabalho desenvolvido. Além de dotar a Auditoria Geral
com pessoal suficiente para a execução das atividades a cargo da unidade sistêmica, algo
recomendado, inclusive, pelo Tribunal de Contas da União em sede do Acórdão nº 33152013-TCU-Plenário, a adoção desta estratégia de atuação viabilizou a obtenção de um
conhecimento mais apurado acerca da Instituição por parte dos auditores. Em vista do
incremento das responsabilidades atribuídas a equipe advindo da nova estrutura, o campo de
visão do trabalho fora ampliado, pois, ao invés de executar ações com escopo de análise
adstrito ao seu Campus de lotação, os profissionais da área passaram a analisar processos
desenvolvidos em toda a extensão do Instituto.
Por conseguinte, produziu-se uma relação de interação com as unidades examinadas,
uma vez que, no âmbito do Núcleo Seridó, por exemplo, adotou-se a prática de realização de
visitas in loco durante a realização dos trabalhos de auditoria e para fins de apresentação dos
relatórios produzidos ao final de cada ação executada, promovendo uma busca conjunta de
soluções e assegurando o pronto saneamento de parte das falhas identificadas por ocasião dos
exames, de modo a minimizar os riscos inerentes a sua ocorrência em todos as unidades
atendidas pelo Núcleo. Neste sentido, a maior proximidade estabelecida entre auditor e
auditado objetivou promover o incremento do nível de implementação das recomendações de
auditoria.
A reposicionamento da Auditoria Interna proporcionada pela sua vinculação ao
Conselho Superior do IFRN, ocorrida no ano de 2013 por força da Resolução CONSUP nº 30,
de 23 de dezembro de 2013, aliado à adoção da estratégia conjunta de atuação ora em apreço,
com a concentração de auditores em núcleos de trabalho, possibilitou à unidade desenvolver
suas atividades com maior autonomia e independência, além de cumprir-se a regra
preconizada no art. 15, § 3º, do Decreto nº 3.591/2000. O modus operandi adotado ainda
viabilizou ganhos significativos à atividade de auditoria desenvolvida no IFRN, haja vista a
padronização de rotinas e procedimentos e a racionalização de recursos humanos e materiais
resultantes de sua implementação.
Outro fator relevante que marcou o exercício de 2015, foi a conclusão da auditoria
compartilhada do Núcleo Reitoria com a CGU relativa à ação de Concessão de Retribuição
por Titulação por mérito aos docentes, a qual teve uma significativa contribuição para o
aprendizado da equipe de auditores do Núcleo Reitoria na área de gestão de recursos humanos
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e possibilitou a correção de algumas fragilidades identificadas nas atividades dos gestores
auditados, a fim de aprimorar os controles internos.
Além desses fatores positivos, o Núcleo Alto Oeste destacou também a Participação
dos Auditores em atividades de capacitação como a ocorrida no FONAI-MEC (Fórum
Nacional dos Auditores Internos), a qual teve grande contribuição para aprimorar os
conhecimentos na área de auditoria através de oficinas, trocas de experiências e palestras
sobre diversos assuntos relevantes.
Por fim, resta-nos apontar, como aspecto que impactou negativamente os trabalhos da
auditoria interna, a duração prolongada para além da data prevista no PAINT de alguns
trabalhos de auditoria, ocasionada pela paralisação das atividades acadêmicas e
administrativas dos Campi e Reitoria em virtude da greve deflagrada no IFRN em meados do
ano, com adesão significativa por parte dos servidores da Instituição, o que fez com que
alguns setores não atendessem tempestivamente as solicitações advindas desta auditoria por
ausência ou insuficiência de pessoal em serviço. Entretanto, os auditores internos do IFRN
conseguiram executar todas as auditorias que estavam previstas no PAINT/2015.

VI – DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS, COM
INDICAÇÃO DO QUANTITATIVO DE SERVIDORES CAPACITADOS, CARGA
HORÁRIA, TEMAS E A RELAÇÃO COM OS TRABALHOS PROGRAMADOS;
No decorrer do exercício de 2015, algumas ações de capacitação dirigidas aos
auditores internos foram realizadas as quais contribuíram significativamente para o
aprimoramento de sua atuação junto ao IFRN. O próprio planejamento anual, em seu item 5.2,
já prevê a realização de iniciativas de capacitação para a equipe, com o intuito de ampliar e
tornar mais eficazes os trabalhos do Setor de Auditoria bem como obter elementos de suporte
para requalificação e atualização da equipe da AUDIN (PAINT/2015).
Tais ações se realizaram por meio da atuação direta da própria Auditoria Geral do
Instituto ou por meio articulação com outras entidades, como é o caso da Controladoria Geral
da União, ou mesmo por via do custeio da participação dos auditores internos em cursos de
capacitação com recursos do IFRN. A tabela a seguir evidencia as aludidas iniciativas de
capacitação ocorridas no transcorrer do exercício que tiveram a participação dos auditores
integrantes do Núcleo Seridó de Auditoria Interna.

Descrição da Capacitação
Realizada
Participação do XLIII Fórum
Nacional de Auditoria Interna do
MEC – Fortalecimento e
melhoria da capacitação da
equipe da Auditoria interna.

Quantidade de
Servidores
Capacitados
06

Carga
Relação com os Trabalhos
Horária Programados

40

Apresentação de boas práticas e
realização de workshops em temas
relacionados às áreas fins das
IFES.
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Curso Prestação de Contas Anual
ao Tribunal de Contas da União
(online)

Conhecer a organização e a
estrutura da sistemática de
prestação de contas ao TCU, e o
papel que cada ator desempenha
no ciclo de prestação de contas.

01

30

Seminário XIV Just et Justitia:
Políticas Públicas e Direitos
Sociais, realizado na cidade de
Caicó/RN pela UFRN, no
período de 14 a 16 de outubro de
2015.

1

40
horas

12ª Semana de Administração
Orçamentária, Financeira e de
Contratações Públicas, realizada
na cidade de Natal/RN, no
período de 14 a 18 de setembro
de 2015

1

40
horas

01

16hs

Direta

05

80hs

Direta

01

24hs

Direta

01

3hs

Indireta

Capacitação
em
Tesouro
Gerencial
Seminário sobre Elaboração
de
Procedimentos
de
Avaliação de Riscos nas Áreas
Administrativas

Seminário de Acesso ao
Ensino Superior/2015

Ética
na
Educação

Pesquisa

O presente seminário dissemina
conhecimentos jurídicos pertinentes à
Administração Pública, uma vez que
possibilita um olhar atento e
atualizado sobre as principais
temáticas do Direito Administrativo e
do Direito Financeiro.
A
Semana
de
Administração
Orçamentária, Financeira e de
Contratações Públicas tem como
principal
objetivo
atualizar,
aperfeiçoar e gerar conhecimentos
relativos
aos instrumentos de
planejamento,
orçamento,
administração financeira e compras
no âmbito da Administração Pública
Federal, por meio de discussão e
disseminação dos aspectos mais
relevantes aos temas expostos, e tem
como público alvo servidores e
gestores públicos, usuários dos
sistemas corporativos do Governo
Federal, com atuação em rotinas de
planejamento,
administração
orçamentária e financeira, bem como
em processos de compras de
mercadorias e
contratação de
serviços, controle interno, controle
externo e auditoria.

em
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VII - QUANTIDADE DE RECOMENDAÇÕES EMITIDAS E IMPLEMENTADAS NO
EXERCÍCIO, BEM COMO AS VINCENDAS E AS NÃO IMPLEMENTADAS NA
DATA DE ELABORAÇÃO DO RAINT, COM A INCLUSÃO, NESTE CASO, DOS
PRAZOS DE IMPLEMENTAÇÃO E AS JUSTIFICATIVAS DO GESTOR; E

A cada exame empreendido pela Auditoria Interna, emite-se um Plano de
Providências Permanente - PPP e encaminha-o aos setores auditados objetivando a obtenção
de informações no que tange à implementação das recomendações formuladas na ocasião de
cada auditagem realizada, consoante previsão no PAINT do exercício. Por sua vez, cabe a
estes informar as medidas tomadas para concretizar as providências recomendadas, mediante
preenchimento e envio do correspondente PPP acompanhado de documentação
comprobatória.
Durante o exercício de 2015 a Auditoria Interna procurou reunir-se com as unidades
examinadas posteriormente à emissão do Relatório de Auditoria visando à promoção de uma
busca conjunta de soluções para os problemas identificados nas ações de auditoria realizadas
de modo a promover ganhos expressivos quanto ao atendimento das recomendações, ou
mesmo o alcance da situação ideal de atendimento de 100% destas.
Para melhor vislumbre da conjuntura de implementação das providências recomendadas em
sede dos relatórios resultantes das ações executadas, apresentam-se na tabela seguinte o
quantitativo de recomendações emitidas e implementadas pelas unidades examinadas, bem
como a quantidade ainda pendente de implementação.

Ação PAINT
Nº

2.1

2.2

2.3
2.4
2.5
2.6

Descrição

Núcleo

Constataçõe
s

Recomendações

Recom.
atendidas

Recom.
Não
atendidas

Parcialmente
atendida
s

Recomendações PAINT 2015, monitoradas em 2015
Avaliação da
Núcleo
regularidade dos
03
04
Ação a ser monitorada em 2016
Reitoria
processos licitatórios
Cumprimento de carga
Núcleo
horária do servidor
Natal
01
01
Ação a ser monitorada em 2016
administrativo na
Central
unidade EAD
Termo
Circunstanciado
Seridó
02
03
03
Administrativo – TCA
Núcleo
Veículos Oficiais
33
42
28
14
Reitoria
CNAT
11
16
16
Almoxarifado
Seridó
18
27
13
14
CNAT
06
06
06
PRONATEC
Seridó
09
12
12

Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna

Núcleo

Constataçõe
s

Recomendações

Recom.
atendidas

Recom.
Não
atendidas

Parcialmente
atendida
s

Alto
Oeste

05

05

02

02

01

Reitoria/
DIGPE

02

02

01

-

01

Reitoria/
DIGPE

06

10

05

01

04

Reitoria/
DIGPE

02

05

-

02

03

Núcleo
Reitoria

14

14

06

08

-

02

02

02

-

-

Ação PAINT
Nº

3.1
3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3
4.4
4.5

Descrição

Sistema de Trilhas de
Auditoria de Pessoal
da CGU
Cessão/Requisição de
Servidores
Termos de Cooperação
Técnica de curso de
Pós Graduação
Mestrado e Doutorado
/ OS 06/2015
Contratação de
Estagiários no IFRN /
OS 10/2015
Plano Nacional de
Atividade estudantilPNAES

Núcleo
Natal
Central
Seridó

Indicador de Evasão
Escolar

Núcleo
Natal
central

Projetos de Extensão
Mapeamento de riscos
dos processos das
áreas estratégicas da
gestão da reitoria. OS
12/2015

36
47
01
45
01
Programas de acompanhamento / Quais os tipos de ações que
visam diminuir o processo de evasão: equipe técnico
pedagógica, ordem individual e coletiva, carga horaria
reservada acompanhamento pedagógico

Núcleo
Seridó

04

07

Ação a serem monitoradas em 2016

Núcleo
Reitoria

Não houve recomendações para os Campi,
Sugestão de ações a serem incluída para o PAINT 2017
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2.
1
2.
2
2.
3
2.
4
2.
5
S/
N
3.
2

3.
3

2.
1
2.
4
2.
5
3.
1

Licitações

Recomendações PAINT 2014, monitoradas em 2015
Seridó
07
07
07
CNAT
06
06
06

Inscrições em restos a pagar

-

-

Seridó

02

02

02

-

-

Seridó

05

05

02

03

-

Seridó

04

04

03

01

-

Seridó
01
01
01
Reitoria
02
02
CNAT
02
02
02
Reitoria
10
10
05
Almoxarifado
Seridó
03
04
04
Reitoria
01
02
Adicional de insalubridade e
Seridó
05
05
03
periculosidade
Alto
05
05
04
Oeste
Seridó
03
04
04
Avaliação das concessões de
Alto
01
01
01
incentivo à qualificação.
Oeste
CNAT
08
08
08
Recomendações PAINT 2013, monitoradas em 2015

02
05
02
02

-

01

-

-

-

-

-

Avaliação da gestão
patrimonial de imóveis do
IFRN – SPIUNET
Avaliação dos controles
internos
Monitoramento de
pagamentos nos contratos de
manutenção veicular

Licitações

Seridó

07

07

07

-

-

Aluguéis de Imóveis

Reitoria

01

01

01

-

-

Concessão de diárias e
passagens

Seridó

02

02

02

-

-

Reitoria/
DIGPE

01

01

-

01

-

SISAC

Conforme os quadros abaixo verificam-se que alguns Campi ainda possuem
recomendações pendentes de implantação.
Em uma situação (Campus Nova Cruz), não houve resposta do setor auditado, o que
prejudicou a análise da implementação das recomendações pela auditoria interna.
Em outros casos (Ceará-Mirim, João Câmara e Apodi), verificou-se falha na
estrutura de alguns setores, por conta da deficiência no quantitativo de pessoal no setor ou de
capacitação para facilitar a implementação de algumas recomendações.
Além disso, observou-se a falta de comprovação das providências tomadas pelos
gestores. Em razão disso, foi necessário solicitar a complementação da resposta, por meio de
telefonemas e por e-mail. Mesmo assim, alguns auditados não enviaram os documentos
solicitados.
Por outro lado, é notório que o quantitativo de recomendações implementadas é
superior ao número de pendentes, sendo evidente também que os Campi de Caicó, Macau,
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Santa Cruz, Pau dos Ferros e Canguaretama implementaram 100% das recomendações
propostas pelo AUDIN/Núcleo da Reitoria.
Diante do exposto, concluímos o presente trabalho, informando que as
recomendações que ficaram pendentes serão posteriormente monitoradas.
Abaixo apresentamos algumas ações que não foram implementadas e que serão
monitoradas em 2016.
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Núcleo Reitoria
N°
Campus Recomendações não Prazo de
Ação/Auditoria Auditado implementadas
implement
ação
3.4. Estagiários CNAT
Recomenda-se
que 12 meses
seja
incluído
no
Termo
de
Compromisso e/ou no
Plano de Estágio a
indicação de professor
orientador do estágio.
3.4. Estagiários CNAT

3.4. Estagiários PAR

Recomenda-se
aos 12 meses
Campi auditados que
os
Planos
de
Atividades
dos
Estagiários
sejam
incorporados
aos
Termos
de
Compromisso
e
atualizados a cada 6
meses da celebração
dos Termos.
Exigir do educando a 12 meses
apresentação
periódica, em prazo
não superior a 6 (seis)
meses, do relatório
das atividades em
documento
próprio
fornecido
pela
Instituição de Ensino
Superior,
o
qual
deverá
ser
obrigatoriamente
avaliado e assinado
pelo
SupervisorOrientador da Parte
Concedente e pelo
Professor-Orientador
designado.

Justificativa
implementação

da

não

Estamos fazendo esta indicação
no
próprio
termo
de
compromisso, pois os referidos
termos vêm em modelo próprio
de cada instituição com a
assinatura
do
professor
orientados, porém sem a
indicação dos mesmos.
As atividades de estágio na sua
grande maioria permanecem
inalteradas, até o fim do
estágio.

Dentro da reunião pedagógica,
foi realizado um momento de
orientação sobre os estágios
para docentes. Nesta reunião,
foram
explicados
os
procedimentos para realização
de estágio e como seria o seu
acompanhamento.
Desta
forma,
os
professores
orientadores já estão cientes
que a cada 6 meses precisam
avaliar o relatório de atividade
dos alunos. O que se percebe é
que a grande maioria dos
estágios possuem duração
menor que 6 meses, assim, os
alunos entregam diretamente o
relatório final. Como este
acompanhamento de datas é
manual,
um
docente,
juntamente com 2 alunos, está
criando um aplicativo para o
acompanhamento
desses
estágios.
Esse
aplicativo
avisará os prazos para os
alunos
estagiários,
orientadores, bem como para a
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3.4. Estagiários PAR

3.4. Estagiários PAR

Recomenda-se que a 12 meses
instituição determine
que
o
Professor
Orientador de estágio
realize visitas de
supervisão de estágio
a cada três meses,
elaborando
um
relatório informando
as
atividades
efetivamente
desempenhadas pelos
alunos.
Recomenda-se
aos 12 meses
Campi auditados que
os
Planos
de
Atividades
dos
Estagiários
sejam
incorporados
aos
Termos
de
Compromisso
e
atualizados a cada 6
meses da celebração
dos Termos.

coordenação
de
estágios.
Enquanto esse aplicativo não
fica pronto, estamos fazendo
apelo para que os orientadores
se atentem as datas de
renovação do plano de
atividade e da entrega do
relatório, caso o estágio seja
acima de 6 meses.
Os orientadores já foram
orientados para realizarem as
visitas. Alguns docentes já
pegaram os formulários para
visita e parecer da visita.
Porém, ainda não entregaram a
esta coordenação.

Os novos estágios estão todos
com os planos de atividades
incorporados e em janeiro
começará o período para a
atualização dos mesmos. Para
os estágios antigos, estamos
fazendo um levantamento dos
prazos, e também orientando os
docentes
sobre
os
procedimentos e prazos do
estágio. Dentro da reunião
pedagógica, foi realizado um
momento de orientação sobre
os estágios. Nesta reunião,
foram
explicados
os
procedimentos para realização
de estágio e como seria o seu
acompanhamento.
Desta
forma,
os
professores
orientadores já estão cientes
que a cada 6 meses precisam
avaliar o relatório de atividade
dos alunos. O que se percebe é
que a grande maioria dos
estágios possuem duração
menor que 6 meses, assim, os
alunos entregam diretamente o
relatório final. Como este
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3.4. Estagiários ZN

3.4. Estagiários ZN

3.4. Estagiários ZN

Exigir do educando a 12 meses
apresentação
periódica, em prazo
não superior a 6 (seis)
meses, do relatório
das atividades em
documento
próprio
fornecido
pela
Instituição de Ensino
Superior,
o
qual
deverá
ser
obrigatoriamente
avaliado e assinado
pelo
SupervisorOrientador da Parte
Concedente e pelo
Professor-Orientador
designado.
Recomenda-se que a 12 meses
instituição determine
que
o
Professor
Orientador de estágio
realize visitas de
supervisão de estágio
a cada três meses,
elaborando
um
relatório informando
as
atividades
efetivamente
desempenhadas pelos
alunos.
Recomenda-se
aos 12 meses

acompanhamento de datas é
manual,
um
docente,
juntamente com 2 alunos, está
criando um aplicativo para o
acompanhamento
desses
estágios.
Esse
aplicativo
avisará os prazos para os
alunos
estagiários,
orientadores, bem como para a
coordenação
de
estágios.
Enquanto esse aplicativo não
fica pronto, estamos fazendo
apelo para que os orientadores
se atentem as datas de
renovação do plano de
atividade e da entrega do
relatório, caso o estágio seja
acima de 6 meses.
Foi realizado o contato com os
estagiários informando sobre a
exigência da apresentação do
Relatório das Atividades em
prazo não superior a seis
meses. Foi encaminhado por email o modelo do Relatório a
ser preenchido e entregue a
esta coordenação.

Foi enviado e-mail para todos
os professores que tem
orientação
de
estágio
informando
sobre
a
necessidade de realizar visitas
de supervisão de estágio a cada
três meses, elaborando um
relatório
informando
as
atividades
efetivamente
desempenhadas pelos alunos.
Foi encaminhado um modelo
de Relatório de visita à
empresa concedente do estágio.
Monitoramento dos estágios
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2.4. Veículos JC
Oficiais

2.4. Veículos
Oficiais

JC

Campi auditados que
os
Planos
de
Atividades
dos
Estagiários
sejam
incorporados
aos
Termos
de
Compromisso
e
atualizados a cada 6
meses da celebração
dos Termos.
Recomenda-se que o 12 meses
controle da utilização
e abastecimento dos
veículos institucionais
seja feito por meio do
módulo Frota do
Sistema Unificado de
Administração Pública
(SUAP).

Recomendamos que 12 meses
arquivem
tempestivamente os
documentos
fiscais
dos abastecimentos e
respectivas
cópias
junto aos processos de
pagamento
dos

que já completaram ou que
estão prestes a completar 6
meses, solicitando ao professor
orientador ou supervisor da
prática
ou
estagiário
a
atualização dos planos de
atividades.

A utilização do módulo frota
ainda não teve início devido à
ausência de servidores na
COSGEM. Em meados do
corrente ano, o IFRN Campus
João Câmara perdeu três
servidores, sendo um removido
para acompanhamento de
cônjuge e dois que foram
cedidos a outros órgãos. Com
isso, a COSGEM passou a
funcionar somente com um
servidor Coordenador, o que
levou
a
sobrecarga
de
atividades no setor e a
impossibilidade de ausência do
Campus
para
realizar
treinamento e posteriormente
aplicar o sistema. Um novo
código de vaga chegará em
02/01/2016 e o mesmo será
destinado à COSGEM para que
essa falta seja suprida e
regularizemos
a
situação.
Informamos
que
o
Coordenador
já
agendou
treinamento com o campus
Natal Central para o período de
Janeiro/2016,
quando
estaremos em recesso escolar e
teremos mais um servidor no
setor.
Foi orientado ao então fiscal do
contrato,
à
época
das
recomendações de auditoria,
que fossem realizados os
arquivamentos dos documentos
fiscais de abastecimento e
anexados cópias aos processos
de pagamentos, no entanto,
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contratos
fornecimento
combustíveis.

2.4. Veículos
Oficiais

SGA

de
de

Recomenda-se
que 12 meses
todos
os
abastecimentos sejam
registrados
corretamente
no
módulo
frota
do
SUAP.

após a citada recomendação, o
fiscal solicitou dispensa da
fiscalização do contrato de
fornecimento de combustível
visto ter ele saído da
COSGEM. Um novo fiscal de
contrato foi nomeado, no
entanto, o mesmo é lotado no
setor de patrimônio, e, assim
que se inteirou da rotina de
fiscalização, necessitou de
licença para tratamento de
saúde, estando em gozo da
mesma até a presente data.
Mais uma vez teve-se que
recomeçar o processo de
treinamento de fiscalização do
contrato de fornecimento de
combustível com o então fiscal
substituto do contrato. O
mesmo
foi orientado e
finalmente
iniciou
os
arquivamentos dos documentos
fiscais de abastecimentos no
corrente mês de dezembro.
Infelizmente a descontinuidade
de servidores no setor da
COSGEM tem provocado a
fragilização da rotina de
fiscalização,
porém,
os
problemas até então existentes
hão de ser dirimidos com o
novo servidor que chegará ao
setor e assumirá a fiscalização
de todos os contratos referentes
aos transportes.
O
acompanhamento
e
fiscalização
vem
sendo
realizados através de sistema
terceirizado com a empresa
TICKET SERVIÇOS AS,
CNPJ
47.866.934/0001-74,
conforme anexos, não havendo
prejuízo no controle dos
abastecimentos dos veículos
deste campus. O referido
sistema oportuna um controle
imediato, pois tão logo o
abastecimento é realizado as
informações sobre o mesmo
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2.4. Veículos
Oficiais

CM

Recomenda-se que o 12 meses
controle da utilização
e abastecimento dos
veículos institucionais
seja feito por meio do
módulo Frota do
Sistema Unificado de
Administração Pública
(SUAP).

ficam disponível no sistema
para
consulta.
Mesmo
considerando a possibilidade
de se ter duas atividades de
cadastros das informações
(uma online através do sistema
TICKET e outra com cadastro
manual no SUAP), devido aos
dados do sistema terceirizado
não poderem ser exportados
diretamente para o SUAP, esta
administração procederá com o
cadastro
manual
das
informações no fim de cada
período mensal, através da
consulta aos dados registrados
de maneira online, abastecendo
o SUAP.
Em atendimento solicitação do
uso do módulo frota para
registro dos abastecimentos foi
feita a implementação e
lançamentos de cupons fiscais
até o mês de julho/2015. Estou
como Coordenador do Setor de
Serviços Gerais e Manutenção
desde 29/04/2014 e assumi
uma grande demanda de
contratos além de ter a
atribuição de Coordenador do
setor. Os contratos que estão e
foram
de
minha
responsabilidade neste período
de 29/04/2014 ao mês de
dezembro/2015:
376/2013
CONSTRUTORA SOLARES
LTDA,
480/2013
ART
SERVICE
EMPREENDIMENTOS
E
SERVICOS
LTDA
ME,
34/2014 TICKET SERVICOS
AS, 45/2014 COMPANHIA
ENERGETICA
DO
RIO
GRANDE
DO
NORTE
COSERN,
102/2014
CONSTRUTORA SOLARES
LTDA, 127/2014 TICKET
SERVICOS AS, 136/2014
MEDEIROS
&
CAVALCANTI LTDA - EPP,
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2.4. Veículos
Oficiais

SPP

2.4. Veículos
Oficiais

CN

2.4. Veículos
Oficiais

CAL

Recomenda-se
que 12 meses
todas
as
movimentações com
os veículos oficiais
sejam
registradas
corretamente
e
tempestivamente no
módulo
frota
do
SUAP.
Recomenda-se corrigir 12 meses
as
informações
referente às placas e
renavam no SUAP.
Recomenda-se que os 12 meses
Campi
auditados
adotem
as
providências
necessárias para que
os responsáveis pelas
infrações de trânsito
realizem
os
pagamentos
dos
débitos em aberto,
devendo
acionar
inclusive, quando for
o caso, as empresas
prestadoras de serviço
para que procedam os
pagamentos
nos
termos
contratuais
respectivos.

128/2014 SAAE SERVIÇO
AUTONOMO DE AGUA E
ESGOTO,
138/2014
ELEVADORES
SUPER
LTDA EPP, 188/2014 SUPER
CONSTRUÇÕES
E
LOACÇÕES LTDA, 211/2014
GLACIAL REFRIGERACAO
LTDA,
12/2015
ART
SERVICE
EMPREENDIMENTOS
E
SERVICOS LTDA ME. Do
mês de julho/2015 em diante,
devido as demandas do setor e
os demais contratos, não
consegui alimentar o módulo
frota com os cadastros dos
cupons, que irei providenciar
estes lançamentos no SUAP.
Estamos em momento de
transição do modo manual de
registro de viagens para o
modo virtual no SUAP. Este
ponto ainda não foi resolvido
plenamente.

Problemas foram corrigidos.

O infrator de trânsito foi
identificado. Trata-se de um
servidor do IFRN. O mesmo
está
ciente
das
multas,
conforme
anexo,
e
se
comprometeu a pagar os
débitos até o final do exercício
de 2015.
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2.4. Veículos
Oficiais

IP

Recomenda-se
que 12 meses
todos
os
abastecimentos sejam
registrados
corretamente
no
módulo
frota
do
SUAP.

2.4. Veículos
Oficiais

IP

Recomenda-se melhor 12 meses
detalhar os registros
dos objetivos das
viagens
realizadas
com
os
veículos
oficiais, no SUAP.

Digitalizamos todos os cupons
fiscais e estamos fazendo o
registro de abastecimento no
módulo frota do SUAP e
deixando os cupons fiscais
digitalizados em anexo de
forma mensal, portanto, ao
final de cada mês, recolhemos
todos os cupons e fazemos o
registro. Como providência em
andamento, estamos fazendo o
registro a cada abastecimento
realizado, logo, assim que
estamos com o Cupom Fiscal
realizamos o registro. Contudo,
não conseguimos registrar os
abastecimentos para máquinas
que não possuem patrimônio, e
ainda assim, compramos o
combustível
para
essas
máquinas em galões, o que as
vezes não corresponde a
capacidade do tanque da
máquina. O SUAP não
possibilita o registro de
máquinas que precisam de
combustível, mas não possuem
patrimônio, e também não
possibilita o registro da compra
efetuado
com
o
cartão
genérico, que é com o que
compramos os combustíveis
em galões para trazer ao
Campus e abastecer.
Continuamos
com
as
requisições semanais, porém,
não detalhamos o objetivo
dessas
viagens,
porque
referem-se a muitas tarefas do
setor de manutenção e da
Fazenda Escola: ligar bomba,
consertar
encanamentos,
verificação de geradores, levar
material ou trazer material de
diferentes tipos (leite, frutas,
ovos, lixo, combustível, óleo
para trator, levar bolsistas da
Fazenda e trazer, material para
limpeza da piscina etc.), entre
outras coisas e muitas dessas
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2.4. Veículos
Oficiais

NC

2.4. Veículos
Oficiais

NC

Recomenda-se
que 12 meses
todas
as
movimentações com
os veículos oficiais
sejam
registradas
corretamente
e
tempestivamente no
módulo
frota
do
SUAP.
Recomenda-se
que 12 meses
todos
os
abastecimentos sejam
registrados

tarefas
são
realizadas
diariamente.
Tentaremos
detalhar mais as atividades
realizadas/desenvolvidas com o
uso dos veículos. Ressaltamos
que o Campus é muito extenso,
chegando a ter até 3 km do
início ao fim da propriedade.
Com isso, as motos são os
meios de transportes mais
utilizados por servidores e
terceirizados em virtude da
distância. Porém, a Fazenda
Escola sempre necessita fazer
transporte de diversos tipos de
materiais, e utilizam a Ranger
o dia inteiro. Além disso, dos
quatro
veículos
com
requisições semanais, a Ranger
é o único que as vezes é
utilizado para fazer viagens
externas (entrega de ovos e
leite
e
compra
de
combustível/óleo
para
máquinas da Fazenda etc.), que
estavam ficando com a
quilometragem
registrada
dentro da requisição semanal.
Porém, como providência,
quando houver a necessidade
de realização de uso externo do
veículo,
fecharemos
a
requisição semanal e abriremos
uma para a viagem, a fim de
registrar, dividir e detalhar, os
objetivos de utilização dos
veículos oficiais.
Não
houve
resposta
tempestivamente.

Não
houve
tempestivamente.

resposta

Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna

2.4. Veículos
Oficiais

NC

2.4. Veículos
Oficiais

AP

corretamente
no
módulo
frota
do
SUAP.
Recomendamos que 12 meses
arquivem
tempestivamente os
documentos
fiscais
dos abastecimentos e
respectivas
cópias
junto aos processos de
pagamento
dos
contratos
de
fornecimento
de
combustíveis.
Recomenda-se melhor 12 meses
detalhar os registros
dos objetivos das
viagens
realizadas
com
os
veículos
oficiais, no SUAP.

Não
houve
tempestivamente.

resposta

O veículo NNL-9736 foi
utilizado nos meses de janeiro
e fevereiro de 2015 nas
atividades da DIGUAE/AP
(Diretoria de Gestão da
Unidade Agrícola Escola/AP),
atividades estas que são
internas,
por
isso,
nas
requisições, os objetivos das
viagens
saia
como
"MOVIMENTAÇÃO
INTERNA". Fizemos contato
com o Diretor da DIGUAE/AP
e o mesmo passou via e-mail,
todas as atividades que esta
Diretoria executa internamente
no Campus Apodi, que segue a
seguir:
"Considerando
a
necessidade de deslocamento
interno no Campus para a
realização de aulas práticas e
acompanhamento
de
experimentos; Considerando a
necessidade de deslocamento
interno no Campus para a
realização de atividades de
cunho
administrativo:
transportar ração; movimentar
animais; transportar material;
deslocamento interno (campus
50ha);
monitoramento
de
terceirizados no campo, etc; Os
setores atendidos são: Viveiro;
Minhocário; Museu forrageiro;
Compostagem;
Apiário;
Fábrica de ração; Aviário;
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Ovinocultura; Caprinocultura;
Galpão experimental; Pomar;
Etc. Fica complicado perguntar
quais
atividades
serão
executadas, pois as mesmas
funcionam de forma dinâmica
e são várias durante o dia.
Então gostaria, se possível, de
uma orientação mais específica
para o nosso caso, de modo que
se
possa
resolver
esta
pendência de forma clara e
correta."

O baixo nível de implementação das recomendações de auditoria acima evidenciado
(15,40% em relação ao total de recomendações emitidas), deve-se, em parte, aos seguintes
aspectos:
a) À inocorrência de oferta de cursos no âmbito do Pronatec durante o ano nas unidades
avaliadas, de modo que é forçoso reconhecer que algumas das recomendações
emitidas ao setores correspondente não puderam ser atendidas por se relacionarem a
ações que somente se concretizarão quando o Programa voltar a ser operacionalizado;
b) Ao desatendimento da quase totalidade das recomendações exaradas por ocasião da
avaliação dos programas de Assistência Estudantil, em vista do fato de que boa parte
das providências cuja execução fora recomendada por esta Auditoria exige um certo
tempo para se efetivar por envolver regulamentação interna, dependendo da atuação a
nível sistêmico da Diretoria de Gestão de Atividades Estudantis;
c) À existência de recomendações ainda não monitoradas ou vincendas, como é o caso
das emitidas por ocasião do exame do cumprimento e do atingimento das metas dos
Projetos de Extensão.
A tabela que segue evidencia as recomendações de auditoria não implementadas
durante o exercício, seguidas das justificativas para o seu descumprimento apresentadas pela
gestão das unidades auditadas.
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Recomendações não implementadas e justificativas do Gestor para o descumprimento:
Campus

Setor Resp. pela Recomendação Não Implementadas pela
Prazo para
Implementação
Unidade Auditada
Implementação

Ação PAINT

Relatório

2.3 - Termo
Circunstanciado
Administrativo TCA.

001/2015

Santa Cruz

Diretoria de
Administração

2.3 - Termo
Circunstanciado
Administrativo TCA.

001/2015

Santa Cruz

Diretoria de
Administração

2.3 - Termo
Circunstanciado
Administrativo TCA.

001/2015

Santa Cruz

Diretoria de
Administração

A
unidade
apontou
que
o valor de referência para quantificar o prejuízo
à Administração
decorrente
do
extravio/danificação do bem e para o cálculo
do eventual ressarcimento foi o custo histórico,
pois os modelos recebidos para preenchimento
orientavam que o valor informado deveria
corresponder ao valor que o bem foi adquirido
pela Instituição. Comprometeu-se a, quando da
necessidade de formalizar futuros TCAs,
considerar os correspondentes valores de
mercado dos bens danificados/extraviados.
Recomenda-se o imediato encerramento dos
TCAs autuados nos processos de nº
23138.012052.2014-82, 23138.018879.201408 e 23138.037993.2013-48 pelo Campus
Santa Cruz e posterior instauração de
sindicância investigativa com o fito de apurar a
autoria dos fatos tratados nos mencionados
autos.

18/12/2015

Recomenda-se
que
a
Diretoria
de
Administração promova o treinamento dos
servidores responsáveis pela gestão de
materiais e patrimônio na unidade quanto à
adequada aplicação do Termo Circunstanciado
Administrativo no contexto do IFRN.

18/12/2015

18/12/2015

Justificativas apresentadas pelas
Unidade Examinadas
Conforme resposta apresentada por essa
Diretoria de Administração à SA 002/2015
AUDINSERIDÓ,
o valor de referência para quantificar o prejuíz
o à Administração
decorrente
do
extravio/danificação do bem e para o cálculo
do eventual ressarcimento foi o custo histórico,
pois os modelos recebidos para preenchimento
orientavam que o valor informado deveria
corresponder ao valor que o bem foi adquirido
pela Instituição. Nas próximas ocorrências,
serão considerados os valores de mercado.
O processo 23138.012052.2014-82 aguarda
recebimento pela Direção Geral para
finalização. Será feita a cobrança desse
trâmite. O processo 23138.018879.2014-08 de
acordo com a Comissão que foi designada
para análise, concluiu-se que não foram
identificados responsáveis e foi recomendado
encerramento da apuração. Tendo havido
concordância por parte da Direção Geral, será
feito o encaminhamento para que o Gabinete
emita portaria para baixa patrimonial. O
processo 23138.037993.2013-48 já foi
finalizado, tendo sido feita a baixa do
patrimônio.
Ainda não houve um tipo de capacitação ou
treinamento especificamente sobre Termo
Circunstanciado Administrativo (TCA), houve
apenas a obtenção de orientação com a
Auditoria
Interna.
A
Diretoria
de
Administração irá se informar na reitoria
sobre a possiblidade de uma oferta de
capacitação por parte de uma Pró-Reitoria ou
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2.5 - Gestão do
Almoxarifado

003/2015

Santa Cruz

Diretoria de
Administração

2.6 - Pronatec

002/2015

Santa Cruz

Coordenação
Adjunta do
Pronatec

2.6 - Pronatec

002/2015

Santa Cruz

Coordenação
Adjunta do
Pronatec

2.6 - Pronatec

002/2015

Santa Cruz

Coordenação
Adjunta do
Pronatec

2.6 - Pronatec

002/2015

Santa Cruz

Coordenação
Adjunta do
Pronatec

Recomenda-se
que
as
Diretorias
de
Administração das unidades examinadas
avaliem a pertinência de destinar grande
quantidade de materiais de consumo a
ambientes estranhos ao Almoxarifado e, caso
tal ação seja necessária, instituam rotinas de
controle da movimentação desses estoques, a
exemplo de planilhas, fichas auxiliares ou
instrumentos similares.
Recomenda-se que nos próximos editais,
lançados no âmbito do Pronatec, sejam
estipulados prazos de validade para a seleção
dos colaboradores, em conformidade com o
disposto do artigo 9º da Resolução nº 30/2014
– CONSUP/IFRN.

18/12/2015

Recomenda-se que a cada prorrogação da
oferta de cursos do Pronatec se proceda,
quando couber, o devido aditamento dos
contratos do pessoal a serviço do Programa, no
caso dos colaboradores externos, e a renovação
dos termos de compromisso, quando se tratar
dos colaboradores internos (servidores).
Recomenda-se que a Coordenação-Adjunta do
PRONATEC atue no sentido de exigir de todos
os colaboradores (técnicos e docentes) do
Programa o registro de frequência no sistema
SUAP, em obediência ao disposto no artigo 16,
§ 3º, da Resolução nº 30/2014 –
CONSUP/IFRN.
Recomenda-se que a Coordenação Adjunta do
Pronatec acione as chefias imediatas dos
colaboradores do Programa, no intuito de que
estas atuem junto aos agentes em situação de
descumprimento da jornada laboral regular, de
modo a promover a necessária regularização
dos registros de frequência (concessão de

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

Diretoria Sistêmica envolvendo todos os
campi.
Foi enviada para a DIAD/SC planilha
contendo todos os materiais em estoque ou que
já passaram por ele, a mesma pode ser usada
para controle e/ou planejamento. Planilha
enviada por e-mail no dia 29/10/2015.

Não houve manifestação da unidade apontando
as providências adotadas para fins de
implementação das recomendações ou
justificando o possível descumprimento das
medidas recomendadas por esta Auditoria
Interna em sede do Relatório nº 02/2015 AUDGE/RE/AUDIN/SERIDÓ.
Não houve manifestação da unidade apontando
as providências adotadas para fins de
implementação das recomendações ou
justificando o possível descumprimento das
medidas recomendadas por esta Auditoria
Interna em sede do Relatório nº 02/2015 AUDGE/RE/AUDIN/SERIDÓ.
Não houve manifestação da unidade apontando
as providências adotadas para fins de
implementação das recomendações ou
justificando o possível descumprimento das
medidas recomendadas por esta Auditoria
Interna em sede do Relatório nº 02/2015 AUDGE/RE/AUDIN/SERIDÓ.
Não houve manifestação da unidade apontando
as providências adotadas para fins de
implementação das recomendações ou
justificando o possível descumprimento das
medidas recomendadas por esta Auditoria
Interna em sede do Relatório nº 02/2015 AUDGE/RE/AUDIN/SERIDÓ.
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abonos, quando pertinente); após isso, caso
persistam saldos negativos de carga horária,
exijam
dos
mencionados
agentes
a
compensação das horas faltantes ou o
ressarcimento ao Erário da parcela de
remuneração proporcional à soma da carga
horária deficitária.
Recomenda-se o ressarcimento ao Erário da
parcela da Bolsa-Formação referente às horas
trabalhadas no Pronatec concomitantemente ao
expediente regular pelos servidores portadores
das matrículas SIAPE nº 1883737 e 1945305,
na competência dos meses de julho e dezembro
do exercício de 2014, respectivamente.
Recomenda-se o ressarcimento ao Erário da
parcela da Bolsa-Formação Pronatec paga em
duplicidade ao colaborador matriculado no
SIAPE sob o número 1700134 na competência
de setembro e outubro do exercício de 2014.

2.6 - Pronatec

002/2015

Santa Cruz

Coordenação
Adjunta do
Pronatec

18/12/2015

2.6 - Pronatec

002/2015

Santa Cruz

Coordenação
Adjunta do
Pronatec

4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

Santa Cruz

Coordenação de
Atividades
Estudantis

Recomenda-se a formalização de rotinas que
contemplem a operacionalização das ações a
cargo das Coordenações de Atividades
Estudantis, mediante a elaboração de manuais,
fluxogramas
de
procedimentos
e/ou
instrumentos congêneres.

11/12/2015

4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

Santa Cruz

Coordenação de
Atividades
Estudantis

Recomenda-se à equipe multiprofissional da
COAES a elaboração de relatório analítico
mensal que evidencie, em seus dispositivos, a
identificação do público usuário, por meio de
nome, matrícula e vínculo institucional, o
quantitativo e espécies de atendimentos
realizados no período.

11/12/2015

18/12/2015

Não houve manifestação da unidade apontando
as providências adotadas para fins de
implementação das recomendações ou
justificando o possível descumprimento das
medidas recomendadas por esta Auditoria
Interna em sede do Relatório nº 02/2015 AUDGE/RE/AUDIN/SERIDÓ.
Não houve manifestação da unidade apontando
as providências adotadas para fins de
implementação das recomendações ou
justificando o possível descumprimento das
medidas recomendadas por esta Auditoria
Interna em sede do Relatório nº 02/2015 AUDGE/RE/AUDIN/SERIDÓ.
Elaborar instrumentais que contribuam para a
sistematização
e
registro
das ações
desenvolvidas pela equipe da COAES-SC.
Implantar as propostas que atualmente estão
sendo sistematizadas, no âmbito da Reitoria/
DIGAE/IFRN, para as políticas voltadas a
assistência estudantil.
Organizar espaço da COAES-SC, virtual no
site institucional: www.ifrn.edu.br) para
socialização
das
informações
básicas/necessárias dos programas e ações
desenvolvidos pela COAES-SC. Instituir o
calendário bimestral de reuniões da equipe de
multiprofissionais que integram a COAES-SC
para elaboração do plano de ação setorial,
acompanhamento
e
avaliação.
Firmar
parcerias com a UFRN/ FACISA para
fortalecimento das ações da COAES-SC.
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4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

Santa Cruz

Coordenação de
Atividades
Estudantis

4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

Santa Cruz

Coordenação de
Atividades
Estudantis

4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

Santa Cruz

Coordenação de
Atividades
Estudantis

Recomenda-se que a Coordenação de
Atividades Estudantis, em parceria com a
Diretoria Acadêmica, façam constar nos
futuros editais de seleção de discentes para
atuarem junto aos programas de bolsas
acadêmicas e de iniciação profissional,
exigência de cumprimento de carga horária
máxima de 15 (quinze) horas semanais e de 3
(três) horas diárias pelos bolsistas selecionados,
conforme previsão expressa na Deliberação nº
04/2011 – CONSEPEX/IFRN.
Recomenda-se acionar, mediante abertura de
processo em protocolo, a Diretoria de Gestão
de Atividades Estudantis – DIGAE, para
promover a necessária regulamentação das
concessões de auxílio financeiro para
participação estudantil em aulas externas.

11/12/2015

Memorando
089/2015-COAES-SC
encaminhado a DIGAE/RE. Realização de
Reunião Administrativa junto a equipe de
multiprofissionais que integram a COAES-SC e
DIAC-SC, para socializar o relatório da
auditoria.

11/12/2015

Recomenda-se a plena utilização da ferramenta
constante no SUAP para fins de controle dos
atendimentos realizados no âmbito do
Programa de Alimentação.

11/12/2015

Memorando
087/2015COAES-SC
encaminhado para Diretoria Acadêmica,
Coordenação de Cursos Técnicos e
Licenciaturas, Coordenação de Pesquisa e
Extensão
e
Diretoria
Administrativa,
apresentando as recomendações em pauta e
agendamento de reunião administrativa para
planejamento de uma rotina processual e
estudo da Resolução 09/2015/CONSUP.
Elaborar uma cartilha, com objetivo didático.
Socializar a Cartilha no site no IFRN, espaço
do Campus Santa Cruz/COAES.
Solicitar a Coordenação de Tecnologia da
Informação instalação dos equipamentos
necessários para a informatização dos
atendimentos voltados a alimentação escolar.
Determinar, juntamente, com as assistentes
sociais o fluxograma para o desenvolvimento
das ações voltadas a alimentação escolar.
Elaborar
mensalmente
relatórios
de
atendimento.
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4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

Santa Cruz

Coordenação de
Atividades
Estudantis

Recomenda-se que as Coordenações de
Atividades Estudantis se abstenham de
conceder o pagamento de Bolsas Acadêmicas e
de Iniciação Profissional pelo seu valor integral
em períodos de paralisação das atividades
acadêmicas (recesso escolar, movimento
grevista), caso os bolsistas não estejam em
efetivo exercício, até que haja regramento
específico acerca da matéria em âmbito
institucional.

11/12/2015

No ano de 2015, a Direção Geral optou por
pagar aos bolsistas no período de recesso e
exigir a contraprestação da carga horária e
dos trabalhos, em momentos posteriores,
devidamente, planejado pelo setor de atuação
do bolsista (ver memorando expedido
90/2015).

4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

Santa Cruz

Coordenação de
Atividades
Estudantis

11/12/2015

4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

Santa Cruz

Coordenação de
Atividades
Estudantis

Memorando 081/2015 COAES-SC, enviado a
DIAC-SC, socializando o Relatório da
Auditoria, bem como, solicitação de ponto de
pauta na reunião pedagógica, para discussão
da questão mencionada no relatório da
auditoria.
Solicitar
continuamente,
a
atualização dos registros acadêmicos a
Diretoria Acadêmica, por meio de documento
oficial.
Elaborar instrumental, partir das propostas
apontadas pelo Relatório da Auditora, e
utiliza-los a partir do ano letivo de 2016.

4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

Santa Cruz

Coordenação de
Atividades
Estudantis

4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

Santa Cruz

Coordenação de
Atividades
Estudantis

Recomenda-se a intervenção junto aos setores
de ensino e ao corpo docente no sentido de
promover a divulgação e a fiel observância da
obrigatoriedade do registro quinzenal, no
sistema Q-Acadêmico, da frequência dos
alunos, conteúdos ministrados e atividades
desenvolvidas, além do registro bimestral no
sistema, das informações relativas ao
rendimento acadêmico dos discentes.
Recomenda-se a adoção de mecanismo
avaliativo para aplicação junto aos bolsistas de
Iniciação Profissional no ato da renovação da
Bolsa por parte do servidor responsável pelo
setor de atuação do beneficiário, conforme
preconiza o item 8, subitem c, da Deliberação
n° 04/2011 – CONSEPEX/IFRN.
Recomenda-se que seja dada ampla
aplicabilidade às regras contidas na Resolução
nº 09/2015 – CONSUP/IFRN quando da
instrução dos processos de concessão de
auxílio financeiro para participação estudantil
em eventos.
Recomenda-se a utilização de lista de
checagem (Check List) com vistas a aprimorar
a instrução processual dos autos de concessão
de auxílio financeiro para participação
estudantil em eventos, conforme modelos
sugeridos nos anexos numerados de III a IX ao

11/12/2015

11/12/2015

Cumprir as determinações da Resolução
09/2015-CONSUP-IFRN. E

11/12/2015

Elaborar um fluxograma para os processos
administrativos que versam sobre a concessão
do auxílio financeiro, em conformidade com os
documentos legais e as sugestões apontadas no
Relatório da Auditoria.
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final deste relatório.
4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

Santa Cruz

Coordenação de
Atividades
Estudantis

4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

Ipanguaçu

Coordenação de
Atividades
Estudantis

4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

Ipanguaçu

Coordenação de
Atividades
Estudantis

4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

Ipanguaçu

Coordenação de
Atividades
Estudantis

Recomenda-se a orientação dos bolsistas e
responsáveis de setor no tocante ao tempestivo
e correto registro da frequência às atividades
previstas no âmbito dos programas de
assistência estudantil, em especial, naqueles
que disponibilizam Bolsas Acadêmicas ou de
Iniciação Profissional com exigência de
contraprestação por parte dos beneficiários.
Recomenda-se a formalização de rotinas que
contemplem a operacionalização das ações a
cargo das Coordenações de Atividades
Estudantis, mediante a elaboração de manuais,
fluxogramas
de
procedimentos
e/ou
instrumentos congêneres.
Recomenda-se à equipe multiprofissional da
COAES a elaboração de relatório analítico
mensal que evidencie, em seus dispositivos, a
identificação do público usuário, por meio de
nome, matrícula e vínculo institucional, o
quantitativo e espécies de atendimentos
realizados no período.

11/12/2015

Estudar junto a Coordenação de tecnologia da
Informação, no módulo SUAP, a inclusão do
ponto (biometria) para os bolsistas.

09/12/2015

Encaminhamos a DIGAE o memorando 140
COAES/2015, solicitando a nomeação de
grupos de trabalho que iniciem a construção
dos manuais e fluxogramas.

10/12/2015

Recomenda-se acionar, mediante abertura de
processo em protocolo, a Diretoria de Gestão
de Atividades Estudantis – DIGAE, para
promover a necessária regulamentação das
concessões de auxílio financeiro para
participação estudantil em aulas externas.

11/12/2015

1 - Encaminhamos a DIGAE o memorando 141
COAES/2015, solicitando que seja gerado
relatório no SUAP, por profissional, com
identificação do público usuário, por meio de
nome matrícula e vínculo institucional, o
quantitativo e espécies de atendimentos
realizados no período. Solicitamos ainda, que
enquanto o módulo SUAP da saúde não fica
pronto, o atual prontuário eletrônico passe a
gerar esse relatório. 2 – Realizamos reunião de
equipe dia 03/12/2015, onde todos os
servidores foram informados sobre a nova
forma de relatório mensal e que como medida
paliativa utilizaremos relatório conforme
memorando circular 129 COAES/2015.
Encaminhamos a DIGAE o memorando 142
COAES/2015, solicitando que publique uma
nota técnica explicitando que a PROEN deverá
ser a responsável pelo gerenciamento das
aulas de campo e que a regulamentação dessas
atividades seja executada pela referida PróReitoria.
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4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

Ipanguaçu

Coordenação de
Atividades
Estudantis

Recomenda-se a plena utilização da ferramenta
constante no SUAP para fins de controle dos
atendimentos realizados no âmbito do
Programa de Alimentação.

12/12/2015

1 – Solicitamos a DIGAE no memorando 143
COAES/2015 que publique a regulamentação
do Programa de Alimentação Escolar, que vem
sendo construída pelo GT designado e solicite
a DGTI prioridade para finalização da
ferramenta de solicitação de refeições que vem
sendo testada no suapdev11. Para isso
anexamos ao processo modelo sugestivo
proposto pela AUDIN. 2 - Realizamos reunião
de equipe dia 03/12/2015, onde discutimos
ações para efetivar o programa de alimentação
escolar e construímos um planejamento
estratégico para viabilizar o uso do sistema até
a segunda semana de aula de janeiro.

4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

Ipanguaçu

Coordenação de
Atividades
Estudantis

Recomenda-se que as Coordenações de
Atividades Estudantis se abstenham de
conceder o pagamento de Bolsas Acadêmicas e
de Iniciação Profissional pelo seu valor integral
em períodos de paralisação das atividades
acadêmicas (recesso escolar, movimento
grevista), caso os bolsistas não estejam em
efetivo exercício, até que haja regramento
específico acerca da matéria em âmbito
institucional.

13/12/2015

4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

Ipanguaçu

Coordenação de
Atividades
Estudantis

Recomenda-se a intervenção junto aos setores
de ensino e ao corpo docente no sentido de
promover a divulgação e a fiel observância da
obrigatoriedade do registro quinzenal, no
sistema Q-Acadêmico, da frequência dos
alunos, conteúdos ministrados e atividades
desenvolvidas, além do registro bimestral no
sistema, das informações relativas ao
rendimento acadêmico dos discentes.

14/12/2015

1 – Solicitamos a DIGAE no memorando 144
COAES/2015, que publique uma nota técnica
definindo a forma de pagamento aos bolsistas
em períodos de paralisações acadêmicas de
qualquer ordem, a exemplo de férias, recessos,
paralizações grevista e afins. Para construção
dessa nota sugerimos que os profissionais do
serviço social sejam consultados. 2 – Enquanto
não houver manifestação por parte da
diretoria sistêmica não faremos pagamentos
nos referidos períodos.
1 – Solicitamos providências junto a diretoria
acadêmica no memorando 130 COAES/2015. 2
– Nos disponibilizamos junto a diretoria
acadêmica de participar de reunião
pedagógica para esclarecer a necessidade
dessa frequência. Conforme e-mail anexo.
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4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

Ipanguaçu

Coordenação de
Atividades
Estudantis

Recomenda-se a adoção de mecanismo
avaliativo para aplicação junto aos bolsistas de
Iniciação Profissional no ato da renovação da
Bolsa por parte do servidor responsável pelo
setor de atuação do beneficiário, conforme
preconiza o item 8, subitem c, da Deliberação
n° 04/2011 – CONSEPEX/IFRN.

15/12/2015

4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

Ipanguaçu

Coordenação de
Atividades
Estudantis

Recomenda-se que seja dada ampla
aplicabilidade às regras contidas na Resolução
nº 09/2015 – CONSUP/IFRN quando da
instrução dos processos de concessão de
auxílio financeiro para participação estudantil
em eventos.

16/12/2015

4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

Ipanguaçu

Coordenação de
Atividades
Estudantis

Recomenda-se a orientação dos bolsistas e
responsáveis de setor no tocante ao tempestivo
e correto registro da frequência às atividades
previstas no âmbito dos programas de
assistência estudantil, em especial, naqueles

17/12/2015

1 – Encaminhamos o memorando circular 131
COAES/2015 para os servidores responsáveis
por bolsistas de iniciação profissional, com o
novo modelo de folha de frequência que possui
a avaliação no rodapé, orientando que o
modelo seja adotado para renovação da bolsa
e que o mesmo seja utilizado a partir de
01/12/2015. 2 – Encaminhamos a DIGAE o
memorando 145 COAES/2015, pedindo que a
diretoria solicite a DGTI que o SUAP emita um
aviso a cada período de renovação da bolsa
para o bolsista, a Assistente Social e COAES
alertando a necessidade de avaliação. E que
seja criada uma funcionalidade para que a
Assistente Social confirme essa renovação.
1 – Revisamos todos os processos em curso e
iniciamos a utilização dos Check List; 2 –
Enviamos a DIGAE o memorando 146
COAES/2015 pedindo que solicite a reitoria
estabelecimento de prazo mínimo de 30 dias de
antecedência para publicação dos resultados
de alunos aprovados para participação nos
eventos institucional, ou que seja reformulada
a resolução de Auxílio para participação em
eventos, no que se refere ao prazo mínimo para
solicitação, pois os últimos eventos promovidos
pelo instituto tiveram as divulgações com curto
prazo e tornam inviável o cumprimento da
resolução. 3 – Durante a reunião de equipe do
dia 03/12/2015, informamos a todos os
servidores a necessidade de cumprimento da
resolução e foi solicitado que só se receba
documentação dos alunos após conferência do
Check List.
1 – Enviamos o memorando 131 COAES/2015
solicitando aos chefes dos bolsistas que a
partir de dezembro do ano corrente seja
orientado e supervisionado o preenchimento
correto do registro da frequência dos bolsistas.
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que disponibilizam Bolsas Acadêmicas ou de
Iniciação Profissional com exigência de
contraprestação por parte dos beneficiários.

4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

Ipanguaçu

Coordenação de
Atividades
Estudantis

4.1 - Assistência
Estudantil

004/2025

Ipanguaçu

Coordenação de
Atividades
Estudantis

2.6 - Pronatec

002/2015

Currais
Novos

Coordenação do
Pronatec.

4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

Currais
Novos e
Parelhas

Coordenação de
Atividades
Estudantis

Recomenda-se que nas próximas seleções de
bolsistas no âmbito do Programa de Iniciação
Profissional haja expressa menção nas
cláusulas editalícias da vedação à admissão de
menores de 15 anos, conforme preconiza a
Deliberação nº 04/2011 – CONSEPEX/IFRN,
em seu item 6.2.3.1, alínea i, bem como a plena
observância do preceito em todos os certames
efetuados para o programa retrocitado.
Recomenda-se a revisão das participações dos
discentes no Programa de Auxílio-Transporte,
com vistas ao desligamento daqueles que não
mais fazem jus ao benefício e à promoção da
compatibilidade da lista de credores com os
dados dispostos no SUAP.

18/12/2015

Recomenda-se que a cada oferta de cursos no
âmbito do Pronatec seja procedida à divulgação
dos nomes, locais e horários de trabalho dos
colaboradores do Programa em local público e
na página eletrônica de cada Campus, em
atendimento ao art. 16, § 3º, da Resolução nº
30/2014 – CONSUP/IFRN.
Recomenda-se a formalização de rotinas que
contemplem a operacionalização das ações a
cargo das Coordenações de Atividades
Estudantis, mediante a elaboração de manuais,
fluxogramas
de
procedimentos
e/ou

18/12/2015

19/12/2015

18/12/2015

2 – Enviamos e-mail em 01/12/2015
reforçando a utilização da nova folha e a
necessidade do correto preenchimento. 3 –
Pretendemos realizar ao final de janeiro uma
oficina com bolsistas e reforçar com os
mesmos
a
importância
do
correto
preenchimento da frequência.
1 – Encaminhamos a DIGAE o memorando
147 COAES/2015 solicitando a cláusula nos
próximos editais. 2 – Conversamos com o
serviço social para atentar para tais situações.
3 – Encaminhamos a DIGAE o memorando
148 COAES/2015 solicitando criação de GT
para pensar novo programa que atenda a essas
demandas.
1 – Foi solicitado ao serviço social a
atualização dos dados, essa atividade foi
realizada, mas devido a entrada de novos
alunos ainda temos algumas pendências a
serem alteradas até o final de dezembro. 2 –
Solicitamos ao Assistente de Administração
que gera a lista de credores a conferência dos
dados no SUAP. 3 – Encaminhamos a DIGAE
o memorando 149 COAES/2015 solicitando a
DIGAE funcionalidade do SUAP para geração
da lista de credores.
Não foi possível atender a esta recomendação
pelo fato de não ter sido concretizada a oferta
de cursos no âmbito do Pronatec no período
letivo de 2015.2.

No que se refere a ausência de formalização de
rotinas laborais e de apresentação do
resultado das ações desenvolvidas no âmbito
da COAES, salientamos que tais orientações
estão em fase de processamento.
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instrumentos congêneres.
4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

Currais
Novos e
Parelhas

Coordenação de
Atividades
Estudantis

4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

Currais
Novos e
Parelhas

Coordenação de
Atividades
Estudantis

4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

Currais
Novos e
Parelhas

Coordenação de
Atividades
Estudantis

Recomenda-se à equipe multiprofissional da
COAES a elaboração de relatório analítico
mensal que evidencie, em seus dispositivos, a
identificação do público usuário, por meio de
nome, matrícula e vínculo institucional, o
quantitativo e espécies de atendimentos
realizados no período.
Recomenda-se acionar, mediante abertura de
processo em protocolo, a Diretoria de Gestão
de Atividades Estudantis – DIGAE, para
promover a necessária regulamentação das
concessões de auxílio financeiro para
participação estudantil em aulas externas.
Recomenda-se a plena utilização da ferramenta
constante no SUAP para fins de controle dos
atendimentos realizados no âmbito do
Programa de Alimentação.

18/12/2015

No que se refere a ausência de formalização de
rotinas laborais e de apresentação do
resultado das ações desenvolvidas no âmbito
da COAES, salientamos que tais orientações
estão em fase de processamento.

18/12/2015

Conforme
orientação
desta
Auditoria,
encaminhamos
solicitação
via
e-mail
institucional na perspectiva da elaboração de
regulamentação necessária a fim de sanar tal
inconsistência. Vide anexo I.

18/12/2015

A TI elaborou um sistema chamado SUAPDEV,
que no momento se encontra em fase de teste
em todos os campi, para que os discentes
solicitem a refeição no próprio sistema e no
horário do fornecimento da refeição por meio
da leitura biométrica, haja a validação da
refeição solicitada diretamente no sistema.
Enfatizamos que atualmente as solicitações de
refeições são realizadas por meio de registro
em papel. Estas solicitações são confirmadas
por meio da assinatura dos discentes no ato da
entrega da refeição e, logo em seguida,
incluídas no SUAP diariamente pela equipe do
Serviço
Social.
Entretanto, pensando no aprimoramento deste
programa, o SUAPDEV encontra-se em fase de
teste.
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4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

Currais
Novos e
Parelhas

Coordenação de
Atividades
Estudantis

Recomenda-se que as Coordenações de
Atividades Estudantis se abstenham de
conceder o pagamento de Bolsas Acadêmicas e
de Iniciação Profissional pelo seu valor integral
em períodos de paralisação das atividades
acadêmicas (recesso escolar, movimento
grevista), caso os bolsistas não estejam em
efetivo exercício, até que haja regramento
específico acerca da matéria em âmbito
institucional.

18/12/2015

4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

Currais
Novos e
Parelhas

Coordenação de
Atividades
Estudantis

Recomenda-se a intervenção junto aos setores
de ensino e ao corpo docente no sentido de
promover a divulgação e a fiel observância da
obrigatoriedade do registro quinzenal, no
sistema Q-Acadêmico, da frequência dos
alunos, conteúdos ministrados e atividades
desenvolvidas, além do registro bimestral no
sistema, das informações relativas ao
rendimento acadêmico dos discentes.

18/12/2015

4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

Currais
Novos e
Parelhas

Coordenação de
Atividades
Estudantis

Recomenda-se a adoção de mecanismo
avaliativo para aplicação junto aos bolsistas de
Iniciação Profissional no ato da renovação da
Bolsa por parte do servidor responsável pelo
setor de atuação do beneficiário, conforme
preconiza o item 8, subitem c, da Deliberação
n° 04/2011 – CONSEPEX/IFRN.

18/12/2015

Em resposta a Auditoria, encaminhamos o
Memorando Circular nº 017/2013 –
DIGAE/Reitoria, do dia 09 de dezembro de
2013, que segundo a DIGAE embasa o
pagamento integral no recesso de fim de ano,
contemplando 08 dias. Tendo em vista a
ineficiência do documento supramencionado,
enviamos uma solicitação de esclarecimentos a
DIGAE a respeito da falta de embasamento do
memorando, onde sugerimos a elaboração de
um normativo regulamentando o pagamento
integral nos períodos de recesso. Entretanto,
até o momento não obtivemos resposta. Vide
anexo II.
O acompanhamento dos alunos beneficiários
dos programas da COAES é realizada via Qacadêmico, que por sua vez, é alimentado pelos
docentes. A visualização mensal torna-se
essencial para o monitoramento do discente e a
avaliação do rendimento acadêmico, assim
como outros fatores que por sua vez sejam
identificados. Nesse sentido, participamos de
algumas reuniões pedagógicas, para tentar
sensibilizar a equipe docente a atualizar
frequentemente este sistema. No entanto, não
obtivemos êxito, mas esclarecemos que nos
reuniremos com a Diretoria acadêmica para
solicitar formalmente providencias em relação
as inconsistências destacadas.
Conforme recomendação da auditoria, já
foram tomadas providências para viabilizar a
avaliação individual dos bolsistas de Iniciação
profissional, por meio de e-mail institucional
para todos os servidores responsáveis. Na
oportunidade foi anexado ficha de avaliação
para que até dia 15 de janeiro de 2016, os
mesmos enviem devidamente preenchidas para
o Serviço Social. Vide anexo III
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4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

Currais
Novos e
Parelhas

Coordenação de
Atividades
Estudantis

Recomenda-se que seja dada ampla
aplicabilidade às regras contidas na Resolução
nº 09/2015 – CONSUP/IFRN quando da
instrução dos processos de concessão de
auxílio financeiro para participação estudantil
em eventos.

18/12/2015

4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

Currais
Novos e
Parelhas

Coordenação de
Atividades
Estudantis

Recomenda-se a utilização de lista de
checagem (Check List) com vistas a aprimorar
a instrução processual dos autos de concessão
de auxílio financeiro para participação
estudantil em eventos, conforme modelos
sugeridos nos anexos numerados de III a IX ao
final deste relatório.

18/12/2015

Em relação ao trâmite dos processos de
concessão de auxílio financeiro ao estudante,
cabe-nos informar que a DIGAE enviou a
todos os Campi, e-mail com o fluxograma que
detalha o procedimento para tal concessão.
Esta informação foi repassada para todos os
Diretores Gerais, Diretores Acadêmicos e
Coordenadores de curso. A inobservância do
fluxograma ocasiona a falha na instrução dos
processos, enfim o descumprimento da
Resolução nº 09/2015 CONSUP/IFRN.
Destacamos que a COAES tem acesso aos
referidos processos somente após finalização
de pagamento. Devido a esta situação, nos
comprometemos em reenviar o e-mail
detalhando o fluxograma, bem como,
agendarmos
participação
na
reunião
pedagógica para ampliarmos a divulgação
desta Resolução a todos os servidores deste
Instituto.
Em relação ao trâmite dos processos de
concessão de auxílio financeiro ao estudante,
cabe-nos informar que a DIGAE enviou a
todos os Campi, e-mail com o fluxograma que
detalha o procedimento para tal concessão.
Esta informação foi repassada para todos os
Diretores Gerais, Diretores Acadêmicos e
Coordenadores de curso. A inobservância do
fluxograma ocasiona a falha na instrução dos
processos, enfim o descumprimento da
Resolução nº 09/2015 CONSUP/IFRN.
Destacamos que a COAES tem acesso aos
referidos processos somente após finalização
de pagamento. Devido a esta situação, nos
comprometemos em reenviar o e-mail
detalhando o fluxograma, bem como,
agendarmos
participação
na
reunião
pedagógica para ampliarmos a divulgação
desta Resolução a todos os servidores deste
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Instituto.
4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

Currais
Novos e
Parelhas

Coordenação de
Atividades
Estudantis

2.6 - Pronatec

002/2015

Currais
Novos

Coordenação do
Pronatec

2.5 - Gestão do
Almoxarifado

003/2015

Nova Cruz

Diretoria de
Administração

Recomenda-se a orientação dos bolsistas e
responsáveis de setor no tocante ao tempestivo
e correto registro da frequência às atividades
previstas no âmbito dos programas de
assistência estudantil, em especial, naqueles
que disponibilizam Bolsas Acadêmicas ou de
Iniciação Profissional com exigência de
contraprestação por parte dos beneficiários.
Recomenda-se que a cada oferta de cursos no
âmbito do Pronatec seja procedida à divulgação
dos nomes, locais e horários de trabalho dos
colaboradores do Programa em local público e
na página eletrônica de cada Campus, em
atendimento ao art. 16, § 3º, da Resolução nº
30/2014 – CONSUP/IFRN.
Recomenda-se a adoção de formulário
específico para requisição de materiais ao
Almoxarifado nas unidades sob exame, em cuja
estrutura deve conter, além da assinatura do
requisitante, o visto de sua chefia imediata.

18/12/2015

Tendo em vista recomendação desta
auditoria, foi encaminhado e-mail a todos os
servidores responsáveis, no mês de setembro
do ano em curso, para readequação das
frequências diárias, bem como, orientação
individual aos bolsistas dos referidos
programas. Vide anexo IV.

18/12/2015

Não foi possível atender a esta recomendação
pelo fato de não ter sido concretizada a oferta
de cursos no âmbito do Pronatec no período
letivo de 2015.2.

12/09/2015

O Campus Nova Cruz, adota formulário
específico para as requisições de materiais ao
Almoxarifado conforme modelo em anexo.
Nesse sentido tem se somado esforços para que
as Coordenações autorizem as solicitações dos
membros
dos
seus
setores.
Especificamente para os docentes do Campus,
todos tem um gabinete de estudo individual,
que funciona como um mini escritório, levando
os mesmos a realizarem solicitações de itens
comuns de almoxarifado. Como todos os
docentes (aproximadamente 60) são vinculados
a Diretoria Acadêmica encontra-se muita
dificuldade para que a cada pedido o professor
necessite da autorização da Diretoria
Acadêmica.
Ressaltamos que essa recomendação de
Auditoria foi pauta do Colégio Gestor deste
Campus que considerou não serem necessárias
as autorizações para as solicitações dos
professores, devendo apenas a Coordenação
de Almoxarifado e Patrimônio analisar os
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pedido e negar e informa a chefia imediata do
solicitante algum pedido fora da normalidade.
(Ata nº 15/2015 do Colégio Gestor de
14/07/2015)
2.5 - Gestão do
Almoxarifado

003/2015

Nova Cruz

Diretoria de
Administração

Recomenda-se uso de acessórios de estocagem,
tais como: prateleiras, estrados, dentre outros
instrumentos, para o armazenamento adequado
dos materiais no Almoxarifado, evitando o
contato direto destes com o piso e com as
paredes.

12/09/2015

Quanto à alocação dos materiais que estavam
em contato com o chão foi providenciada a
organização dos itens, prioritariamente os
materiais de manutenção foram devidamente
organizados dentro do armário deslizante e
reservado um palhete para armazenamento de
cimento (a ser recebido) – foto em anexo.
No que se refere aos garrafões de água
mineral, esses foram organizadas em cima do
único palhete de madeira existente na sala 44
dentro do refeitório e a reposição das águas
dar-se-á de maneira mais frequente devido ao
novo armazenamento para que não haja
estocagem de garrafões de água no chão.

2.5 - Gestão do
Almoxarifado

003/2015

Nova Cruz

Diretoria de
Administração

Recomenda-se proceder à identificação visual
dos materiais de consumo no almoxarifado.

12/09/2015

Foi providenciada a colocação de etiquetas
conforme modelo gerado via sistema SUAP,
conforme modelo em anexo e foto em anexo
tanto no estoque interno e externo dos bens de
consumo. No entanto, o setor de Almoxarifado
e Patrimônio priorizou a colocação de
etiquetas com o número do código dos itens
nos próprios produtos tendo em vista a grande
rotatividade dos materiais e a constante
mudança das etiquetas impressas nas
prateleiras.
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2.5 - Gestão do
Almoxarifado

003/2015

Nova Cruz

Diretoria de
Administração

Recomenda-se
que
sejam
providos
adequadamente controles de acesso aos
ambientes de Almoxarifado, de modo a
salvaguardar os materiais contra furtos/roubos,
tais como: instalação de grades de segurança,
sistema de travas nas portas e janelas, dentre
outros, bem como dispositivos de combate a
incêndios nos locais que se encontram
desprotegidos.

12/09/2015

2.6 - Pronatec

002/2015

Nova Cruz

Coordenação
Adjunta do
Pronatec

Recomenda-se que nos próximos editais,
lançados no âmbito do Pronatec, sejam
estipulados prazos de validade para a seleção
dos colaboradores, em conformidade com o
disposto do artigo 9º da Resolução nº 30/2014
– CONSUP/IFRN.

12/09/2015

No que se refere a constatação de deficiências
nas condições de segurança e nos controles de
acesso aos ambientes de almoxarifado,
informamos que este Campus providenciou a
compra de extintores de incêndio por meio da
compra realizada por pregão no processo de n.
23426.042342.2015-96.
Algumas das recomendações do setor de
Auditoria serão incluídas no planejamento
para 2016, uma vez que o Campus não teve
como realizar as recomendações que
demandavam valores financeiros mais altos,
como a aquisição de câmeras de segurança e
fechaduras e travas com abertura por meio de
reconhecimento
de
impressão
digital.
Informamos que o setor de almoxarifado
interno possui grade na janela, no entanto, a
utilização de grades nas portas não seria
indicada pela estética do ambiente devido à
padronização da estrutura do Campus Nova
Cruz. Quanto ao almoxarifado externo, este
possui portão de ferro reforçado, sendo novas
alternativas para melhoria do sistema de
segurança, também a serem discutidas no
planejamento de 2016.
Venho por meio deste, esclarecer a Vossa
Senhoria, que o Plano de Providências
Permanente (PPP,) nº 007/2015, encontra-se
impossibilitado de ser executado em virtude da
suspensão das atividades do Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego (PRONATEC) no âmbito do campus
Nova
Cruz/RN,
no
corrente
ano.
Oportunamente, evidencio que a partir do
retorno das atividades o referido PPP será
executado.
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2.6 - Pronatec

002/2015

Nova Cruz

Coordenação
Adjunta do
Pronatec

Recomenda-se que a cada prorrogação da
oferta de cursos do Pronatec se proceda,
quando couber, o devido aditamento dos
contratos do pessoal a serviço do Programa, no
caso dos colaboradores externos, e a renovação
dos termos de compromisso, quando se tratar
dos colaboradores internos (servidores).

12/09/2015

2.6 - Pronatec

002/2015

Nova Cruz

Coordenação
Adjunta do
Pronatec

Recomenda-se que a Coordenação-Adjunta do
PRONATEC atue no sentido de exigir de todos
os colaboradores (técnicos e docentes) do
Programa o registro de frequência no sistema
SUAP, em obediência ao disposto no artigo 16,
§ 3º, da Resolução nº 30/2014 –
CONSUP/IFRN.

12/09/2015

Coordenação
Adjunta do
Pronatec

Recomenda-se que nos próximos editais,
lançados no âmbito do Pronatec, sejam
estipulados prazos de validade para a seleção
dos colaboradores, em conformidade com o
disposto do artigo 9º da Resolução nº 30/2014
– CONSUP/IFRN.

12/09/2015

Venho por meio deste, esclarecer a Vossa
Senhoria, que o Plano de Providências
Permanente (PPP,) nº 007/2015, encontra-se
impossibilitado de ser executado em virtude da
suspensão das atividades do Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego (PRONATEC) no âmbito do campus
Nova
Cruz/RN,
no
corrente
ano.
Oportunamente, evidencio que a partir do
retorno das atividades o referido PPP será
executado.
Venho por meio deste, esclarecer a Vossa
Senhoria, que o Plano de Providências
Permanente (PPP,) nº 007/2015, encontra-se
impossibilitado de ser executado em virtude da
suspensão das atividades do Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego (PRONATEC) no âmbito do campus
Nova
Cruz/RN,
no
corrente
ano.
Oportunamente, evidencio que a partir do
retorno das atividades o referido PPP será
executado.
Venho por meio deste, esclarecer a Vossa
Senhoria, que o Plano de Providências
Permanente (PPP,) nº 007/2015, encontra-se
impossibilitado de ser executado em virtude da
suspensão das atividades do Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego (PRONATEC) no âmbito do campus
Nova
Cruz/RN,
no
corrente
ano.
Oportunamente, evidencio que a partir do
retorno das atividades o referido PPP será
executado.
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2.6 - Pronatec

002/2015

Nova Cruz

Coordenação
Adjunta do
Pronatec

4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

Nova Cruz

Coordenação de
Atividades
Estudantis

4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

Nova Cruz

Coordenação de
Atividades
Estudantis

4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

Nova Cruz

Coordenação de
Atividades
Estudantis

Recomenda-se que a Coordenação Adjunta do
Pronatec acione as chefias imediatas dos
colaboradores do Programa, no intuito de que
estas atuem junto aos agentes em situação de
descumprimento da jornada laboral regular, de
modo a promover a necessária regularização
dos registros de frequência (concessão de
abonos, quando pertinente); após isso, caso
persistam saldos negativos de carga horária,
exijam
dos
mencionados
agentes
a
compensação das horas faltantes ou o
ressarcimento ao Erário da parcela de
remuneração proporcional à soma da carga
horária deficitária.
Recomenda-se a formalização de rotinas que
contemplem a operacionalização das ações a
cargo das Coordenações de Atividades
Estudantis, mediante a elaboração de manuais,
fluxogramas
de
procedimentos
e/ou
instrumentos congêneres.
Recomenda-se à equipe multiprofissional da
COAES a elaboração de relatório analítico
mensal que evidencie, em seus dispositivos, a
identificação do público usuário, por meio de
nome, matrícula e vínculo institucional, o
quantitativo e espécies de atendimentos
realizados no período.
Recomenda-se acionar, mediante abertura de
processo em protocolo, a Diretoria de Gestão
de Atividades Estudantis – DIGAE, para
promover a necessária regulamentação das
concessões de auxílio financeiro para
participação estudantil em aulas externas.

12/09/2015

Venho por meio deste, esclarecer a Vossa
Senhoria, que o Plano de Providências
Permanente (PPP,) nº 007/2015, encontra-se
impossibilitado de ser executado em virtude da
suspensão das atividades do Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego (PRONATEC) no âmbito do campus
Nova
Cruz/RN,
no
corrente
ano.
Oportunamente, evidencio que a partir do
retorno das atividades o referido PPP será
executado.

30/12/2015

Para atender a recomendação estamos
adotando os fluxogramas do Anexo I.

30/12/2015

Para atender a recomendação solicitamos a
todos os setores que enviem os dados mensais
até o quinto dia posterior ao mês de referência
para a elaboração do relatório mensal,
conforme o conteúdo do Anexo II.

30/12/2015

Seguindo a recomendação, efetuamos a
abertura do processo (Anexo III) mostrando a
necessidade de regulamentação junto a
DIGAE.
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4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

Nova Cruz

Coordenação de
Atividades
Estudantis

4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

Nova Cruz

Coordenação de
Atividades
Estudantis

4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

Nova Cruz

Coordenação de
Atividades
Estudantis

4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

Nova Cruz

Coordenação de
Atividades
Estudantis

Recomenda-se que as Coordenações de
Atividades Estudantis se abstenham de
conceder o pagamento de Bolsas Acadêmicas e
de Iniciação Profissional pelo seu valor integral
em períodos de paralisação das atividades
acadêmicas (recesso escolar, movimento
grevista), caso os bolsistas não estejam em
efetivo exercício, até que haja regramento
específico acerca da matéria em âmbito
institucional.
Recomenda-se a intervenção junto aos setores
de ensino e ao corpo docente no sentido de
promover a divulgação e a fiel observância da
obrigatoriedade do registro quinzenal, no
sistema Q-Acadêmico, da frequência dos
alunos, conteúdos ministrados e atividades
desenvolvidas, além do registro bimestral no
sistema, das informações relativas ao
rendimento acadêmico dos discentes.

30/12/2015

Para atender a referida recomendação,
informamos através de e-mail (Anexo IV) que a
prática não será aceita até que haja
regulamentação específica.

30/12/2015

Recomenda-se a adoção de mecanismo
avaliativo para aplicação junto aos bolsistas de
Iniciação Profissional no ato da renovação da
Bolsa por parte do servidor responsável pelo
setor de atuação do beneficiário, conforme
preconiza o item 8, subitem c, da Deliberação
n° 04/2011 – CONSEPEX/IFRN.
Recomenda-se que seja dada ampla
aplicabilidade às regras contidas na Resolução
nº 09/2015 – CONSUP/IFRN quando da
instrução dos processos de concessão de
auxílio financeiro para participação estudantil
em eventos.

30/12/2015

Para atender a referida recomendação,
reforçamos através de e-mail (Anexo V) a
aplicação da obrigatoriedade do registro
quinzenal, por parte do setor de ensino, no
sistema Q-Acadêmico, da frequência dos
alunos, conteúdos ministrados e atividades
desenvolvidas, além do registro bimestral no
sistema, das informações relativas ao
rendimento acadêmico dos discentes para
auxiliar na no acompanhamento da frequência
escolar dos beneficiários dos programas de
assistência estudantil.
Informamos que já utilizamos uma ferramenta
de avaliação dos bolsistas (Anexo VI).

30/12/2015

Para atender as referidas recomendações,
enviamos um e-mail (Anexo VII) para os
servidores que compõem o setor de ensino
orientando a utilização das regras da
Resolução 09/2015 – CONSUP/IFRN, como
também de ferramentas (Check List) para
desburocratizar/agilizar o processo.
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4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

Nova Cruz

Coordenação de
Atividades
Estudantis

4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

Nova Cruz

Coordenação de
Atividades
Estudantis

2.5 - Gestão do
Almoxarifado

003/2015

São Paulo do
Potengi

Diretoria de
Administração

2.5 - Gestão do
Almoxarifado

003/2015

São Paulo do
Potengi

Diretoria de
Administração

2.5 - Gestão do
Almoxarifado

003/2015

São Paulo do
Potengi

Diretoria de
Administração

2.5 - Gestão do
Almoxarifado

003/2015

São Paulo do
Potengi

Diretoria de
Administração

Recomenda-se a utilização de lista de
checagem (Check List) com vistas a aprimorar
a instrução processual dos autos de concessão
de auxílio financeiro para participação
estudantil em eventos, conforme modelos
sugeridos nos anexos numerados de III a IX ao
final deste relatório.
Recomenda-se a orientação dos bolsistas e
responsáveis de setor no tocante ao tempestivo
e correto registro da frequência às atividades
previstas no âmbito dos programas de
assistência estudantil, em especial, naqueles
que disponibilizam Bolsas Acadêmicas ou de
Iniciação Profissional com exigência de
contraprestação por parte dos beneficiários.
Recomenda-se a adoção de formulário
específico para requisição de materiais ao
Almoxarifado nas unidades sob exame, em cuja
estrutura deve conter, além da assinatura do
requisitante, o visto de sua chefia imediata.
Recomenda-se
que
as
Diretorias
de
Administração das unidades examinadas
avaliem a pertinência de destinar grande
quantidade de materiais de consumo a
ambientes estranhos ao Almoxarifado e, caso
tal ação seja necessária, instituam rotinas de
controle da movimentação desses estoques, a
exemplo de planilhas, fichas auxiliares ou
instrumentos similares.
Recomenda-se que a COMPAT adote medidas
de controle com vistas ao acompanhamento
tempestivo (com periodicidade, no máximo,
semanal) da movimentação de entradas e saídas
de bens de consumo do Almoxarifado.
Recomenda-se o envio mensal do movimento
de entrada/saída de materiais do Almoxarifado
ao serviço de Contabilidade, para os registros
contábeis competentes.

30/12/2015

30/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

Para atender as referidas recomendações,
enviamos um e-mail (Anexo VII) para os
servidores que compõem o setor de ensino
orientando a utilização das regras da
Resolução 09/2015 – CONSUP/IFRN, como
também de ferramentas (Check List) para
desburocratizar/agilizar o processo.
Para atender a referida recomendação,
enviamos um e-mail (Anexo VIII) para os
setores que manipulam os referidos dados para
fazer um trabalho de orientação junto aos
bolsistas.

A providencia foi acatada pelo setor, através
de formulário específico de autorização pela
chefia imediata, e posteriormente, na Nota de
Fornecimento obtida pelo Sua com visto do
mesmo.
Após constatação da necessidade de destinar
certa quantidade de material a um setor
específico,
estamos
implementando
as
orientações devidas, as coordenações dos
setores sobre o controle da movimentação dos
mesmos.

Adotamos a medida recomendada, de modo a
estar fazendo o controle de entrada e saída
diariamente do setor, salvo casos excepcionais,
que a providencia é tomada no prazo não
excedente a 7 dias.
Adotamos a medida recomendada, de modo
que desde julho de 2015 o setor realiza o envio
dos registros contábeis para o setor financeiro,
cuja conciliação vem sendo realizada
mensalmente.
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2.5 - Gestão do
Almoxarifado

003/2015

São Paulo do
Potengi

Diretoria de
Administração

2.5 - Gestão do
Almoxarifado

003/2015

São Paulo do
Potengi

Diretoria de
Administração

2.5 - Gestão do
Almoxarifado

003/2015

São Paulo do
Potengi

Diretoria de
Administração

2.5 - Gestão do
Almoxarifado

003/2015

São Paulo do
Potengi

Diretoria de
Administração

2.5 - Gestão do
Almoxarifado

003/2015

São Paulo do
Potengi

Diretoria de
Administração

Recomenda-se que as unidades procedam à
realocação dos itens do almoxarifado por
classe, de forma a acondicionar aqueles com
maior rotatividade em locais de fácil acesso na
frente daqueles de menor rotatividade, em
condições que propiciem maior arejamento do
local, fazendo cumprir as normas da Instrução
Normativa n° 205/88 - SEDAP/PR.
Recomenda-se uso de acessórios de estocagem,
tais como: prateleiras, estrados, dentre outros
instrumentos, para o armazenamento adequado
dos materiais no Almoxarifado, evitando o
contato direto destes com o piso e com as
paredes.
Recomenda-se proceder à identificação visual
dos materiais de consumo no almoxarifado.

18/12/2015

A medida vem sendo acatada desde o início do
funcionamento do Campus, onde a medida da
rotatividade do estoque tem sido posto em
prática.

18/12/2015

Com a falta destes materiais citados acima no
Campus, o setor juntamente com a DIAD estão
em processo de aquisição dos mesmos, para
atender os critérios de armazenamento dos
materiais.

18/12/2015

Recomenda-se
que
sejam
providos
adequadamente controles de acesso aos
ambientes de Almoxarifado, de modo a
salvaguardar os materiais contra furtos/roubos,
tais como: instalação de grades de segurança,
sistema de travas nas portas e janelas, dentre
outros, bem como dispositivos de combate a
incêndios nos locais que se encontram
desprotegidos.
Recomenda-se que a unidade, ao proceder ao
recebimento de materiais, observe a
compatibilidade entre os itens efetivamente
entregues e os constantes na nota de empenho e
no documento fiscal.

18/12/2015

A medida já foi implementada do almoxarifado
interno, e estamos iniciando a identificação no
almoxarifado externo.
A medida acima exposta, está sendo instruída à
DIAD, para aquisição dos itens de segurança,
por posterior licitação.

18/12/2015

A medida vem sendo tomada pelo setor, de
forma a sempre observar o nota fiscal
juntamente com o material recebido. Além da
orientação posta as empresas de faturar a nota
de acordo com a descrição do empenho.
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4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

São Paulo do
Potengi

Coordenação de
Atividades
Estudantis

Recomenda-se a formalização de rotinas que
contemplem a operacionalização das ações a
cargo das Coordenações de Atividades
Estudantis, mediante a elaboração de manuais,
fluxogramas
de
procedimentos
e/ou
instrumentos congêneres.

18/12/2015

4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

São Paulo do
Potengi

Coordenação de
Atividades
Estudantis

Recomenda-se à equipe multiprofissional da
COAES a elaboração de relatório analítico
mensal que evidencie, em seus dispositivos, a
identificação do público usuário, por meio de
nome, matrícula e vínculo institucional, o
quantitativo e espécies de atendimentos
realizados no período.

18/12/2015

4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

São Paulo do
Potengi

Coordenação de
Atividades
Estudantis

Recomenda-se acionar, mediante abertura de
processo em protocolo, a Diretoria de Gestão
de Atividades Estudantis – DIGAE, para
promover a necessária regulamentação das
concessões de auxílio financeiro para
participação estudantil em aulas externas.

18/12/2015

1 - Encaminhamos a DIGAE o Memorando Nº
58 COAES/2015, solicitando que seja criado
grupo de trabalho, que apresente em sua
composição
representantes
da
equipe
multiprofissional da COAES, para que possam
construir manuais e fluxos de atendimentos. O
motivo pelo qual consideramos que estes
instrumentais devem ser feitos de forma
sistêmica, é para que as ações desta
Coordenação sejam realizadas de forma mais
uniforme pelos Campi. Foi solicitado também,
aos membros da COAES a construção de um
manual por cada profissional, conforme
demonstra em anexo, a pauta da reunião
realizada dia 15 de dezembro de 2015.
1 - Foi solicitado a DIGAE por meio do
Memorando 56 COAES/2015, que seja gerado
um relatório no SUAP para cada profissional
da COAES, que identifique o usuário dos
serviços prestados, pelo nome, matrícula,
vínculo institucional, quantitativo e espécies de
atendimentos realizados, como também que,
enquanto o módulo do SUAP da saúde não fica
pronto, o atual prontuário eletrônico passe a
gerar
este
relatório;
2 - Foi realizada reunião com a equipe
multidisciplinar da COAES dia 15/12/2015,
com o intuito de apresentar o modelo de um
relatório analítico mensal que deverá ser
utilizado pela equipe, enquanto não é ofertado
pelo SUAP esses registros.
1 - Foi encaminhado o Memorando Nº 57COAES/2015 a DIGAE solicitando que seja
publicada Nota Técnica que demonstre que a
PROEN é a responsável pelo gerenciamento
deste auxílio, como também, solicitando que
esta Pró-Reitoria possa realizar com urgência
esta regulamentação.
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4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

São Paulo do
Potengi

Coordenação de
Atividades
Estudantis

Recomenda-se que as Coordenações de
Atividades Estudantis se abstenham de
conceder o pagamento de Bolsas Acadêmicas e
de Iniciação Profissional pelo seu valor integral
em períodos de paralisação das atividades
acadêmicas (recesso escolar, movimento
grevista), caso os bolsistas não estejam em
efetivo exercício, até que haja regramento
específico acerca da matéria em âmbito
institucional.

18/12/2015

4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

São Paulo do
Potengi

Coordenação de
Atividades
Estudantis

Recomenda-se a intervenção junto aos setores
de ensino e ao corpo docente no sentido de
promover a divulgação e a fiel observância da
obrigatoriedade do registro quinzenal, no
sistema Q-Acadêmico, da frequência dos
alunos, conteúdos ministrados e atividades
desenvolvidas, além do registro bimestral no
sistema, das informações relativas ao
rendimento acadêmico dos discentes.

18/12/2015

1 – Solicitamos a DIGAE por meio do
Memorando Nº 60 COAES/2015, que seja
publicada uma nota técnica definindo a forma
de pagamento aos bolsistas de Iniciação
Profissional e TAL, em períodos de
paralisação das atividades acadêmicas
(recesso escolar, movimento grevista);
2 – Enquanto não houver manifestação por
parte da DIGAE não faremos pagamentos nos
períodos de recesso escolar e movimento
grevista;
3 - Seguindo orientações desta Auditoria, foi
enviado o Memorando Nº 59 para informar ao
Diretor
Acadêmico,
(responsável
pelo
pagamento da Bolsa de TAL), que não será
possível o pagamento integral da Bolsa de
Tutoria em períodos de paralisação das
atividades acadêmicas (recesso escolar,
movimento grevista), até que que haja
regramento específico acerca da matéria em
âmbito institucional.
1 - Foi encaminhado a Diretoria Acadêmica o
Memorando Circular Nº 61 - COAES/2015,
com a solicitação formal que seja alimentada a
frequência dos alunos no Sistema Acadêmico
de forma periódica, conforme dispõe a
Orientação
Normativa
nº
03/2009;
2 – A COAES também se disponibilizou
perante a Diretoria Acadêmica de participar
de reunião pedagógica para esclarecer a
necessidade da alimentação periódica por
parte dos Professores desta frequência.
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4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

São Paulo do
Potengi

Coordenação de
Atividades
Estudantis

Recomenda-se a adoção de mecanismo
avaliativo para aplicação junto aos bolsistas de
Iniciação Profissional no ato da renovação da
Bolsa por parte do servidor responsável pelo
setor de atuação do beneficiário, conforme
preconiza o item 8, subitem c, da Deliberação
n° 04/2011 – CONSEPEX/IFRN.

18/12/2015

4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

São Paulo do
Potengi

Coordenação de
Atividades
Estudantis

Recomenda-se que seja dada ampla
aplicabilidade às regras contidas na Resolução
nº 09/2015 – CONSUP/IFRN quando da
instrução dos processos de concessão de
auxílio financeiro para participação estudantil
em eventos.

18/12/2015

4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

São Paulo do
Potengi

Coordenação de
Atividades
Estudantis

Recomenda-se a utilização de lista de
checagem (Check List) com vistas a aprimorar
a instrução processual dos autos de concessão
de auxílio financeiro para participação
estudantil em eventos, conforme modelos
sugeridos nos anexos numerados de III a IX ao
final deste relatório.

18/12/2015

1 - Foi construído instrumental pelo Serviço
Social do Campus SPP, para avaliação dos
bolsistas (modelo anexo) em parceria com o
Serviço Social do Campus Cidade Alta;
2 – Encaminhamos o Memorando Circular Nº
62 - COAES/2015, em anexo. Para os
servidores responsáveis por bolsistas de
iniciação profissional, com o novo modelo de
folha de frequência, em anexo e com o
instrumental de renovação de bolsa, em anexo.
1 - Em reunião Pedagógica realizada dia 15 de
outubro do corrente ano, foi apresentada a
Resolução Nº 09 de 2015 pela Coordenação de
Atividades Estudantis, e pela Diretora
Acadêmica em exercício Profa. Viviane;
2 - Enviamos ao Diretor Acadêmico, com
solicitação que este encaminhe aos Professores
da Instituição, o Memorando Circular Nº 63
(modelo anexo), com o objetivo de informar
que será dada ampla aplicabilidade as regras
contidas na Resolução Nº 09 de 2015. Anexo a
este memorando, foi encaminhado os
documentos que amparam a solicitação e
prestação de contas dos Processos de
participação em eventos, como, Check List,
relatório de prestação de contas e a Resolução
Nº 09 de 2015.
1 - Em reunião Pedagógica realizada dia 15 de
outubro do corrente ano, foi apresentada a
Resolução Nº 09 de 2015 pela Coordenação de
Atividades Estudantis, e pela Diretora
Acadêmica em exercício Profa. Viviane;
2 - Enviamos ao Diretor Acadêmico, com
solicitação que este encaminhe aos Professores
da Instituição, o Memorando Circular Nº 63
(modelo anexo), com o objetivo de informar
que será dada ampla aplicabilidade as regras
contidas na Resolução Nº 09 de 2015. Anexo a
este memorando, foi encaminhado os
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4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

São Paulo do
Potengi

Coordenação de
Atividades
Estudantis

Recomenda-se a orientação dos bolsistas e
responsáveis de setor no tocante ao tempestivo
e correto registro da frequência às atividades
previstas no âmbito dos programas de
assistência estudantil, em especial, naqueles
que disponibilizam Bolsas Acadêmicas ou de
Iniciação Profissional com exigência de
contraprestação por parte dos beneficiários.

18/12/2015

documentos que amparam a solicitação e
prestação de contas dos Processos de
participação em eventos, como, Check List,
relatório de prestação de contas e a Resolução
Nº 09 de 2015.
1. Foi realizada reunião, como demonstra lista
de presença anexa, com os supervisores de
bolsistas, com o objetivo de informar sobre a
necessidade de avaliação dos bolsistas por
parte dos Coordenadores, no momento de
renovação de Bolsa, como também, foi
apresentada a nova folha de frequência
(modelo anexo), que deverá ser utilizada pelos
bolsistas. Ratificou-se também, a necessidade
do acompanhamento diário pelo Coordenador
do setor nos momentos de registro de entrada e
saída
dos
bolsistas;
2 - Foi encaminhado o Memorando Circular
Nº 62 aos Supervisores de bolsistas, que
informa a necessidade da supervisão destes,
para o preenchimento correto da folha de
frequência, como também apresenta o modelo
do instrumental de Avaliação para renovação
da
bolsa
de
iniciação
profissional;
3 - O Serviço Social realizou reunião (folha de
frequência da reunião anexa) com os bolsistas
de iniciação profissional com o intuito de
informar a emissão de nova folha frequência,
de acordo com o modelo apresentado por esta
Auditoria, como também, esclarecer sobre a
necessidade da realização de avaliação dos
bolsistas
pelos
Coordenadores;
4 - Foi realizada reunião dia 10 de dezembro
de 2015, com os Coordenadores de Pesquisa,
Extensão e TAL, para apresentar modelo da
folha de frequência que devem ser utilizadas
pelos bolsistas e monitores, (modelo
encaminhado pela Auditoria), conforme
demonstra lista de presença anexa.
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2.6 - Pronatec

002/2015

Caicó

Coordenação
Adjunta do
Pronatec

2.6 - Pronatec

002/2015

Caicó

Coordenação
Adjunta do
Pronatec

2.6 - Pronatec

002/2015

Caicó

Coordenação
Adjunta do
Pronatec

2.5 - Gestão do
Almoxarifado

003/2015

Caicó

Diretoria de
Administração

2.5 - Gestão do
Almoxarifado

003/2015

Caicó

Diretoria de
Administração

Recomenda-se que a cada oferta de cursos no
âmbito do Pronatec seja procedida à divulgação
dos nomes, locais e horários de trabalho dos
colaboradores do Programa em local público e
na página eletrônica de cada Campus, em
atendimento ao art. 16, § 3º, da Resolução nº
30/2014 – CONSUP/IFRN.
Recomenda-se o ressarcimento ao Erário da
parcela da Bolsa-Formação referente às horas
trabalhadas no Pronatec concomitantemente ao
expediente regular pelos servidores portadores
das matrículas SIAPE nº 1883737 e 1945305,
na competência dos meses de julho e dezembro
do exercício de 2014, respectivamente.
Recomenda-se o ressarcimento ao Erário dos
valores concedidos indevidamente a título de
Bolsa-Formação Pronatec aos colaboradores
em razão de sua participação em reuniões
promovidas pela Coordenação do Programa no
Campus Caicó.

11/12/2015

No Anexo I e no link a seguir
(http://portal.ifrn.edu.br/campus/caico/ensino/
horarios-2015.2/horarios-colaboradorespronatec) podemos visualizar nomes, locais e
horários de trabalho dos colaboradores do
Pronatec.

11/12/2015

O servidor portador da matrícula nº 1883737
acatou a recomendação de ressarcimento do
Erário, como podemos constatar no Anexo II
(memorando e GRU).

11/12/2015

Recomenda-se que a COMPAT adote medidas
de controle com vistas ao acompanhamento
tempestivo (com periodicidade, no máximo,
semanal) da movimentação de entradas e saídas
de bens de consumo do Almoxarifado.
Recomenda-se a elaboração e execução de
cronograma específico de manutenção e
limpeza das dependências do Almoxarifado e
ambientes conexos a este no âmbito do Campus
Caicó.

11/12/2015

Além dos servidores detectados pela auditoria,
foi solicitado a todos os servidores que
receberam
remuneração
indevida
por
participação em reuniões no âmbito do
Pronatec o ressarcimento ao Erário dos
valores concedidos indevidamente a título de
Bolsa-Formação
Pronatec.
Todos
os
servidores acataram a recomendação de
ressarcimento do Erário, como podemos
constatar no Anexo III (memorando e GRU)
As entradas já acontecem de imediato a
chegada dos bens adquiridos e os lançamentos
das saídas estão acontecendo todas as
segundas-feiras por padrão definido na
COMPAT.
Não foi possível implementar rotina de limpeza
em caráter semanal para os ambientes
informados como locais de depósito de
materiais.
O quantitativo de pessoal
terceirizado de limpeza restrito e a necessidade
de limpeza dos setores acadêmicos contribuem
para a não implementação da recomendação
até o momento. Há programação de limpeza
durante o recesso em que as áreas acadêmicas
perderão prioridade e a COSGEM poderá

11/12/2015
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promover e direcionar pessoal terceirizado
para limpeza dos ambientes de depósitos.

2.5 - Gestão do
Almoxarifado

003/2015

Caicó

Diretoria de
Administração

2.5 - Gestão do
Almoxarifado

003/2015

Caicó

Diretoria de
Administração

2.5 - Gestão do
Almoxarifado

003/2015

Caicó

Diretoria de
Administração

4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

Caicó

Coordenação de
Atividades
Estudantis

4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

Caicó

Coordenação de
Atividades
Estudantis

Recomenda-se que as unidades procedam à
realocação dos itens do almoxarifado por
classe, de forma a acondicionar aqueles com
maior rotatividade em locais de fácil acesso na
frente daqueles de menor rotatividade, em
condições que propiciem maior arejamento do
local, fazendo cumprir as normas da Instrução
Normativa n° 205/88 - SEDAP/PR.
Recomenda-se uso de acessórios de estocagem,
tais como: prateleiras, estrados, dentre outros
instrumentos, para o armazenamento adequado
dos materiais no Almoxarifado, evitando o
contato direto destes com o piso e com as
paredes.
Recomenda-se
que
sejam
providos
adequadamente controles de acesso aos
ambientes de Almoxarifado, de modo a
salvaguardar os materiais contra furtos/roubos,
tais como: instalação de grades de segurança,
sistema de travas nas portas e janelas, dentre
outros, bem como dispositivos de combate a
incêndios nos locais que se encontram
desprotegidos.
Recomenda-se a formalização de rotinas que
contemplem a operacionalização das ações a
cargo das Coordenações de Atividades
Estudantis, mediante a elaboração de manuais,
fluxogramas
de
procedimentos
e/ou
instrumentos congêneres.
Recomenda-se à equipe multiprofissional da
COAES a elaboração de relatório analítico
mensal que evidencie, em seus dispositivos, a
identificação do público usuário, por meio de
nome, matrícula e vínculo institucional, o
quantitativo e espécies de atendimentos
realizados no período.

11/12/2015

11/12/2015

Foram implementada as devidas mudanças de
localização de materiais conforme rotatividade
e ‘o possível’ em relação a classes atendendo
de imediato a separação imediata de alimentos
e inorgânicos-químicos. Após a transferência
em definitivo para o novo depósito de
Almoxarifado tais itens passarão por
classificação e organização mais rígida.
Está
em
andamento
o
processo
23139.049322/2015-81 (Memo 113/2015DIAD) referente a aquisição de paletes-estrado
de estocagem para melhor acondicionamento e
estocagem dos materiais.

11/12/2015

Encontra-se em fase final, obra de depósito de
almoxarifado que contempla normas de
segurança, proteção contra incêndios e acesso
restrito a pessoal privilegiado. A DIAD optou
por investir recursos para o novo local ante a
opção de dispêndios nos atuais locais
provisórios.

11/12/2015

Solicitamos à DIGAE, através do Memorando
nº 002/2016-COAES/CA, a formação de
equipes de trabalho para construção dos
manuais e fluxogramas de procedimentos a
cargo das Coordenações de Atividades
Estudantis.
A partir desta recomendação, a equipe
multiprofissional da COAES adotou medidas
de acompanhamento através da elaboração de
planilhas alimentadas de acordo com as
demandas atendidas. Os profissionais de saúde
aguardam a implementação do SUAP Saúde
para facilitar o acompanhamento e controle
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das demandas.
4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

Caicó

Coordenação de
Atividades
Estudantis

Recomenda-se acionar, mediante abertura de
processo em protocolo, a Diretoria de Gestão
de Atividades Estudantis – DIGAE, para
promover a necessária regulamentação das
concessões de auxílio financeiro para
participação estudantil em aulas externas.

11/12/2015

4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

Caicó

Coordenação de
Atividades
Estudantis

Recomenda-se a plena utilização da ferramenta
constante no SUAP para fins de controle dos
atendimentos realizados no âmbito do
Programa de Alimentação.

11/12/2015

4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

Caicó

Coordenação de
Atividades
Estudantis

Recomenda-se que as Coordenações de
Atividades Estudantis se abstenham de
conceder o pagamento de Bolsas Acadêmicas e
de Iniciação Profissional pelo seu valor integral
em períodos de paralisação das atividades
acadêmicas (recesso escolar, movimento
grevista), caso os bolsistas não estejam em
efetivo exercício, até que haja regramento
específico acerca da matéria em âmbito
institucional.

11/12/2015

Embora o Diretor Acadêmico tenha
apresentado o Manual de Procedimentos de
Aula Externa (anexo do Relatório nº 005/2013AUDIN/CA, de 30/04/2013) e o Termo de
Responsabilidade, Solicitamos à DIGAE,
através do Memorando nº 003/2016COAES/CA, a publicação de uma nota técnica
explicitando que a PROEN deverá ser a
responsável pelo gerenciamento das aulas de
campo e que a regulamentação dessas
atividades seja executada pela referida PróReitoria.
Solicitamos ao DG, através do Memorando nº
004/2016-COAES/CA, a agilidade no processo
de implementação do registro biométrico de
todos os alunos para que viabilize o uso da
ferramenta de controle de alimentação
constante no SUAP; Solicitamos à DIGAE,
através do Memorando nº 005/2016COAES/CA, prioridade na regulamentação do
Programa de Alimentação Escolar, que vem
sendo construída pelo GT designado; e a
finalização do módulo de solicitação de
refeições (suapdev11) junto à DGTI.
Solicitamos à DIGAE, através do Memorando
nº 006/2016-COAES/CA, que publique uma
nota técnica, consultando os profissionais de
serviço social, definindo a forma de pagamento
aos bolsistas em períodos de paralisações
acadêmicas de qualquer ordem, a exemplo de
férias, recessos, paralizações grevista e afins.
Esclarecemos que enquanto não houver
manifestação por parte da diretoria sistêmica
não faremos pagamentos nos referidos
períodos.
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4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

Caicó

Coordenação de
Atividades
Estudantis

Recomenda-se a intervenção junto aos setores
de ensino e ao corpo docente no sentido de
promover a divulgação e a fiel observância da
obrigatoriedade do registro quinzenal, no
sistema Q-Acadêmico, da frequência dos
alunos, conteúdos ministrados e atividades
desenvolvidas, além do registro bimestral no
sistema, das informações relativas ao
rendimento acadêmico dos discentes.
Recomenda-se a adoção de mecanismo
avaliativo para aplicação junto aos bolsistas de
Iniciação Profissional no ato da renovação da
Bolsa por parte do servidor responsável pelo
setor de atuação do beneficiário, conforme
preconiza o item 8, subitem c, da Deliberação
n° 04/2011 – CONSEPEX/IFRN.

11/12/2015

Solicitamos à DIAC, através do Memorando nº
007/2016-COAES/CA, que sejam adotadas as
providências quanto a fiel observância da
obrigatoriedade dos registros acadêmicos por
parte dos docentes. Bem como, nos
disponibilizamos a participar de reunião
pedagógica para esclarecer a necessidade da
manutenção dos registros atualizados.

4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

Caicó

Coordenação de
Atividades
Estudantis

11/12/2015

Coordenação de
Atividades
Estudantis

Recomenda-se que seja dada ampla
aplicabilidade às regras contidas na Resolução
nº 09/2015 – CONSUP/IFRN quando da
instrução dos processos de concessão de
auxílio financeiro para participação estudantil
em eventos.

11/12/2015

Coordenação de
Atividades
Estudantis

Recomenda-se a utilização de lista de
checagem (Check List) com vistas a aprimorar
a instrução processual dos autos de concessão
de auxílio financeiro para participação
estudantil em eventos, conforme modelos
sugeridos nos anexos numerados de III a IX ao
final deste relatório.

11/12/2015

Mediante modelo do Anexo II do Relatório de
Auditoria
Interna
nº
004/2015AUDGE/RE/AUDIN/SERIDÓ, optamos pela
utilização parcial do referido anexo, tendo em
vista que a avaliação obrigatória no último
mês da bolsa pelo servidor responsável será
encaminhada diretamente em momento
oportuno.
Solicitamos à DIGAE, através do Memorando
nº 008/2016-COAES/CA, que seja reformulado
o Programa de Apoio à Participação em
Eventos (PAPAE), no que se refere ao prazo
mínimo para solicitação de apoio financeiro,
uma vez que as datas de divulgação dos
eventos torna inviável o cumprimento da
resolução. Outro ponto que também pode ser
modificado é quanto a Prestação de Contas
que não está descrita de forma objetiva e cada
Campi adota um posicionamento diferenciado;
Também foi solicitado à DIAC, a explanação
do
referido
Programa
em
Reuniões
Pedagógicas (Memorando nº 007/2016COAES/CA)
Iniciaremos, a partir de janeiro/2016, a
utilização dos Check List sugeridos pelo
relatório de auditoria;

4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

Caicó

4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

Caicó
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4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

Caicó

Coordenação de
Atividades
Estudantis

4.1 - Assistência
Estudantil

004/2015

Caicó

Coordenação de
Atividades
Estudantis

Recomenda-se a orientação dos bolsistas e
responsáveis de setor no tocante ao tempestivo
e correto registro da frequência às atividades
previstas no âmbito dos programas de
assistência estudantil, em especial, naqueles
que disponibilizam Bolsas Acadêmicas ou de
Iniciação Profissional com exigência de
contraprestação por parte dos beneficiários.
Recomenda-se a revisão das participações dos
discentes no Programa de Auxílio-Transporte,
com vistas ao desligamento daqueles que não
mais fazem jus ao benefício e à promoção da
compatibilidade da lista de credores com os
dados dispostos no SUAP.

11/12/2015

11/12/2015

Enviamos e-mail aos supervisores dos
bolsistas, em 19/10/2015, reforçando a
necessidade de utilização, orientação e
supervisão no correto preenchimento do
registro de frequência; Em reunião realizada
com os bolsistas, em 18/12/2015, reforçamos a
importância do correto preenchimento da
frequência.
As assistentes sociais do IFRN Campus Caicó
iniciaram a atualização dos dados e pretendem
concluir até o final de janeiro/2016;
Solicitamos à DIGAE, através do Memorando
nº 009/2016-COAES/CA, funcionalidade do
SUAP para geração da lista de credores.

Fonte: AUDIN/SERIDÓ
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VIII – DESCRIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DECORRENTES DA ATUAÇÃO DA
UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA AO LONGO DO EXERCÍCIO.
Em 2015, houve um trabalho realizado pela AUDIN para avaliar os componentes do
COSO I, referente ao mapeamento de processos de cada unidade organizacional destacadas
nos relatórios 11 e 12 /AUDGE referentes às ações 4.4 e 4.5 (Avaliar os riscos de controles
internos das Áreas Estratégicas da Gestão: Pró-Reitoria e Diretorias Sistêmicas, e Àreas
Operacionais com as Diretorias Administrativas dos Campi) para definir no planejamento da
AUDIN para 2016.
Essa ação resultou uma aproximação junto as áreas estratégicas e operacionais dos
diversos setores da Instituição, desempenhando mais ativamente o papel de assessoramento,
tem viabilizado a otimização de controles internos e o aprimoramento da gestão. Outro
aspecto a ser ponderado é o resultado obtido com as ações de auditoria que vem agregando
valor à gestão através da demonstração das fragilidades dos controles internos e na busca
conjunta de otimização dos mesmos.
As ações realizadas pela Auditoria Interna durante o exercício de 2015 permitiram
identificar falhas nos módulos do sistema de controle informatizado interno- SUAP.
Para minimizar os riscos e produzir confiabilidade das informações houve a atuação da
Auditoria Interna na realização de trabalhos com recomendações de melhoria em módulos do
SUAP para a área de administração (módulos de frota, veículos, contratos, almoxarifado), na
área de pessoal (módulos de gestão de pessoas e ponto eletrônico) e na área de ensino
(módulos de extensão e assistência estudantil). Assim sendo, verifica-se que essa aproximação
da Auditoria com os diversos setores da Instituição é saudável para a gestão, pois vem
surtindo efeitos positivos no sentido de aprimoramento das rotinas internas, como o que se
observa com a PROEXT, com o Setor de Almoxarifado e Patrimônio, com o Setor de
Compras, Setor de Transportes, dentre outros.
O resultado das ações contribuiu com a gestão por meio de ações de cunho orientativo
e corretivo, visando subsidiar os diversos setores no tocante ao aprimoramento dos controles
internos administrativos praticados, de modo a alinhar a estratégia de atuação institucional à
legislação pátria e a garantir a consecução de boas práticas de gestão público-administrativa.
Assim, a Auditoria Interna vem, a cada dia, consolidando-se como importante
ferramenta de apoio à alta administração, exercendo relevante papel como instância de
governança presente nesta entidade educacional.
A partir da obtenção do diagnóstico sobre os controles internos nas diversas áreas
abordadas durante os trabalhos realizados, tornou-se possível a elaboração das recomendações
necessárias a correção das falhas identificadas.
Das recomendações emanadas sobre as ações referentes ao exercício de 2015, e já
cumprido o tempo necessário à sua implementação, foi possível auferir o atendimento de
grande parte das recomendações, sendo que as demais recomendações em curso de
atendimento pelos setores auditados, serão acompanhadas durante o ano de 2016. Vale
ressaltar, que mesmo que os gestores não tenham providenciado a implementação de todas as
recomendações por motivos diversos, nota-se a preocupação deles em minimizar as
fragilidades existentes. Além disso, percebeu-se através do depoimento de alguns gestores
Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna

durante a auditoria de Mapeamento de Riscos, a importância e contribuição positiva da
auditoria interna para eles, como pode-se citar abaixo:
“A auditoria contribui no sentido de atuar na organização dos processos
administrativos para garantir e preservar a legalidade dos atos na Administração, sendo uma
peça importante para manter a uniformidade dos processos, sem a presença de vícios”.
“A Auditoria Interna colaborou na atenção e na elaboração de controle interno para
determinadas demandas e procedimentos, resultando na melhoria destes processos”.
Foi enfatizado também por um gestor algumas melhorias advindas dos trabalhos de
auditoria, como, por exemplo, a fiscalização do Contrato de cessão de espaço físico e controle
dos empenhos de restos a pagar. Desta forma, verifica-se que as ações realizadas pela
Auditoria Interna do IFRN permitiram identificar e corrigir falhas significativas das atividades
institucionais, procurando aperfeiçoar os controles internos através de acompanhamento
sistemático e contínuo da gestão.
IX. CONCLUSÃO:
Conforme visto, para consolidar o foco de sua atuação orientativa e preventiva e
atender às necessidades da Instituição, a AUDIN vem continuamente implementando sua
atuação através do aprimoramento qualitativo e consubstancial das ações de auditoria interna,
da formação de uma equipe multidisciplinar, do redesenho organizacional da área, da
operacionalização de procedimentos, do desenvolvimento do sistema informatizado de
auditoria e do aprimoramento de técnicas e de métodos de trabalhos.
Vislumbra-se, portanto, que a Auditoria Interna cumpriu devidamente suas
competências regimentais no ano de 2015, ao assistir à organização na consecução de seus
objetivos institucionais, ao propor melhorias nos controles internos administrativos e ao
elaborar soluções mitigadoras dos riscos identificados, contribuindo, assim, de forma
independente, objetiva e disciplinada, com o processo de governança corporativa
Tais medidas são consubstanciadas por ações de assessoramento, com foco orientativo
e preventivo, dirigidas aos diversos setores da Casa visando assistir à Gestão quanto à
consecução de demandas específicas, seja quanto aos aspectos legais envolvidos em cada
matéria em particular, seja quanto à correta formalização dos procedimentos, de forma que
nestes estejam refletidos os princípios norteadores da Administração Pública, em especial, a
legalidade e a moralidade, e que estes se traduzam em boas práticas de governança.
Em vista do exposto, conclui-se que a Auditoria Interna vem, a cada dia,
consolidando-se como importante ferramenta de apoio à Alta Administração, exercendo
relevante papel como instância de Governança presente nesta unidade do IFRN.
Natal, 04 de março de 2016

Zeneide de Oliveira Bezerra
Chefe da Auditoria Geral/RE/IFRN
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X. BOAS PRÁTICAS DA AUDITORIA GERAL DO IFRN EM PARCERIA COM A
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS INTEGRANTES DAS AUDITORIAS INTERNAS
DO MEC REALIZA SEMINÁRIOS PARA FORMAÇÃO DOS AUDITORES
INTERNOS.
SEMINARIO NA UNIVERSIDADE DO CARIRI NO CEARÁ

PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO SOBRE AS MUDANÇAS DO PAINT/2017
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PARTICIPAÇÃ DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DO FONAIMEC

SEMINÁRIO SOBRE RELATÓRIO DE GESTÃO EM BRASILIA FONAIMEC
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PARTIICPAÇÃO DO SEMINÁRIO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO

SEMINARIO NO IFSULDESTE DE MINAS
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SEMINÁRIO NAS IFES DO PARÁ

SEMINARIO EM SÃO PAULO NA UFABC
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PARTICIPAÇÃO DA ABERTURA DO FONAIMEC EM SÃO PAULO

SEMINÁRIO COM OS AUDITORES DO IFRN
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SEMINÁRIO COM O IFCE

SEMINARIO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA NO FONAI

PARTICIPAÇÃ DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DO FONAIMEC
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COMEMORAÇÃO DE 30 ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO NO IFRN
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