
 
Ministério   da   Educação  

Secretaria   Federal   de   Educação   Profissional   e   Tecnológica  
Ins�tuto   Federal   de   Educação,   Ciência   e   Tecnologia   de   Pernambuco  

Conselho   Superior  
Auditoria   Interna  

 
 
 

RELATÓRIO   DE   AUDITORIA    Nº   005/2020  
 
 
 

TIPO   DE   AUDITORIA  Auditoria   Baseada   em   Riscos  

EXERCÍCIO  2020  

MACROPROCESSO   DO   IFPE  Assistência   Estudan�l  

PROCESSO   DE   TRABALHO   DO   IFPE  Apoio   e   acompanhamento   ao   discente  

UNIDADES   AUDITADAS  Reitoria   -   Diretoria   de   Assistência   Estudan�l   (DAE)  

CÓDIGOS   UG’s  158136  

GESTORES   RESPONSÁVEIS   Luis   Lucas   Dantas   da   Silva  

 
 

1   –   Introdução  
 

Em  atendimento  aos  itens  nº  01  e  02  do  Plano  Anual  de  A�vidades  da  Auditoria  Interna                 
(PAINT)  do  exercício  2020,  à  demanda  prevista  na  Ordem  de  Serviço  nº  006/2020  da               
Auditoria-Geral  e  consoante  o  estabelecido  na  Instrução  Norma�va  –  Secretaria  Federal  de             
Controle  (IN/SFC)  nº  03,  de  09/06/2017,  apresentamos  os  resultados  dos  exames  que             
�veram  como  obje�vo  avaliar  os  mecanismos  de  Governança  (liderança,  estratégia  e            
controle)  do  Processo  de  Trabalho  “Apoio  e  Acompanhamento  ao  Discente”,  no  âmbito  do              
Macroprocesso  ‘’Assistência  Estudan�l’’,  sob  a  responsabilidade  da  Diretoria  de  Assistência           
Estudan�l   (DAE).  

 
O  desenvolvimento  dos trabalhos  ocorreu  no  período  de  17  de  fevereiro  de  2020  a  29  de                 
abril  de  2020,  por  meio  de  análise  documental,  realização  de  entrevistas,  análises  e              
consolidação  de  informações,  em  estrita  observância  às  normas  de  auditoria  aplicáveis  ao             
Serviço   Público   Federal.  
 
Nenhuma   restrição   foi   imposta   à   realização   dos   exames.  
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2   –   Resultados   dos   exames  
 
2.1   INFORMAÇÃO   
A  governança  no  âmbito  da  Diretoria  de  Assistência  Estudan�l  do  IFPE  (DAE)  se  encontra  em                
estágio   inicial   (Iniciando).  
 
Fato:  
Em  conformidade  com  o site do  Tribunal  de  Contas  da  União  (TCU),  o  referido  órgão  de                 
controle  “vem  realizando  levantamentos  para  conhecer  melhor  a  situação  da  governança  no             
setor   público   e   es�mular   as   organizações   públicas   a   adotarem   boas   prá�cas   de   governança”.   
 
No  teor  do  Referencial  Básico  de  Governança  do TCU,  documento  que  reúne  as  boas  prá�cas                
que  devem  ser  observadas  pelas  organizações  para  melhoria  do  desempenho  dos  órgãos  e              
en�dades   públicas,   governança   é   assim   definida:  
 

Governança  no  setor  público  compreende  essencialmente  os  mecanismos  de          
liderança,  estratégia  e  controle  postos  em  prá�ca  para  avaliar,  direcionar  e            
monitorar  a  atuação  da  gestão,  com  vistas  à  condução  de  polí�cas  públicas  e  à               
prestação   de   serviços   de   interesse   da   sociedade.   ( TCU,   2014,   pag.   26)  

1

 
Nessa  linha  de  entendimento,  o  Decreto  nº  9.203/2017,  que  dispõe  sobre  a  polí�ca  de               
governança  da  administração  pública  federal  direta,  autárquica  e  fundacional,  definiu           
governança  pública  como  um  “conjunto  de  mecanismos  de  liderança,  estratégia  e  controle             
postos  em  prá�ca  para  avaliar,  direcionar  e  monitorar  a  gestão,  com  vistas  à  condução  de                
polí�cas   públicas   e   à   prestação   de   serviços   de   interesse   da   sociedade” .  2

 
Deste  modo,  pela  relevância  do  tema,  orientado,  principalmente,  pelo  Referencial  básico  de             
governança  aplicável  a  órgãos  e  en�dades  da  administração  pública/TCU,  foi  elaborado  e             
aplicado  à  Diretoria  de  Assistência  Estudan�l  do  IFPE  (DAE),  em  12/03/2020,  um             
ques�onário  composto  por trinta  e  três  questões (Extrato  de  Entrevista  da  DAE),  cada  uma               
com   quatro   alterna�vas   de   resposta.  
 
O  ques�onário  u�lizado  para  avaliação  da  Governança  foi  dividido  de  acordo  com  os              
mecanismos  para  o  exercício  da  governança,  conforme  estabelecido  no  Referencial  Básico  de             
Governança   do   TCU.  
 
Os  mecanismos  de  governança  foram  desdobrados  com  base  em  seus  componentes,            
conforme   quadro   a   seguir:  
 
 
 
 

1  TCU.    Referencial   básico   de   governança   aplicável   a   órgãos   e   en�dades   da   administração   pública   /   Tribunal   de  
Contas   da   União.   Versão   2   -   Brasília:   TCU,   Secretaria   de   Planejamento,   Governança   e   Gestão,   2014.  
2 BRASIL. D ecreto  nº  9.203,  de  22  de  novembro  de  2017 .  Dispõe  sobre  a  polí�ca  de  governança  da                   
administração  pública  federal  direta,  autárquica  e  fundacional.  Disponível  em:          
< h�p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9203.htm >.   Acesso   em:   24   abr.   2020.  
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Quadro   1   -   Componentes   avaliados  

Mecanismos   para   o   exercício   da   governança  Prá�cas   rela�vas  

Liderança  

Componente   L1   -   Pessoas   e   competências  

Componente   L2   -   Princípios   e   comportamentos  

Componente   L3   -   Liderança   organizacional  

Componente   L4   -   Sistema   de   governança  

Estratégia  Componente   E2   -   Estratégia   organizacional  

Controle  
Componente   C1   -   Gestão   de   riscos   e   controle   interno  

Componente   C3   -   Accountability   e   transparência  

Fonte:  Elaborado  pela  AUDI  -  IFPE,  adaptado  do  Referencial  básico  de  governança  aplicável  a  órgãos  e                 
en�dades   da   administração   pública   /   TCU.  
 
Iden�fica-se,  da  análise  do  Quadro  1,  que  alguns  dos  componentes  referenciados  pelo  TCU              
não  foram  objeto  de  avaliação  nesta  ação  de  auditoria,  haja  vista  estarem  relacionados  à               
uma  análise  macro  da  Ins�tuição,  conforme  entendimento  da  Auditoria  Interna  do  IFPE.             
Seguindo  este  mesmo  princípio,  os  Componentes  u�lizados  em  referência  ao  documento  do             
TCU  �veram  suas  questões  (prá�cas)  adaptadas  ao  nível  de  Unidade  Sistêmica,  de  modo  que               
fosse   possível   aferir   a   Governança   desse   patamar   organizacional.  
 
Para  cada  pergunta,  o  ques�onário  apresentava  quatro  alterna�vas  de  resposta,  conforme            
quadro   a   seguir:  

 
Quadro   2   -   Alterna�vas   de   respostas   

Peso  Descrição  

0  [Inicial:  Inexpressivo]  A  organização  ainda  não  adota  a  prá�ca,  bem  como  não  iniciou              
planejamento   para   adotá-la.  

1  
[Inicial:  Iniciando]  A  organização  ainda  não  adota  a  prá�ca,  mas  iniciou  ou  concluiu  planejamento               
visando  adotá-la,  o  que  se  evidencia  por  meio  de  documentos  formais  (planos,  atas  de  reunião,                
estudos   preliminares   etc).  

2  
[Intermediário]  A  organização  iniciou  a  adoção  da  prá�ca,  que  ainda  não  está  completamente              
implementada,  conforme  planejamento  realizado;  ou  a  prá�ca  não  é  executada  uniformemente            
em   toda   a   organização.  

3  
[Aprimorado]  A  organização  adota  integralmente  a  prá�ca  apresentada,  de  modo  uniforme,  o  que              
se  evidencia  em  documentação  específica  ou  por  meio  do(s)  produto(s)  ou  artefato(s)             
resultante(s)   de   sua   execução.  

Fonte:   Elaborado   pela   AUDI   -   IFPE.   Adaptado   da   AUDIN   -   UNIPAMPA.  
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Para   cálculo   do   Nível   de   Governança,   foi   u�lizada   a   seguinte   fórmula:  
  
 

Nível   de   Governança    =    Pontos   ob�dos   X   100%  
                                     99  

 
Para   a   iden�ficação   do   Nível   de   Governança,   foram   adotadas   as   seguintes   referências:   
 
 

Quadro   3   -   Referencial   para   avaliação   do   nível   de   governança  

NÍVEL   DE   GOVERNANÇA   

Estágios  Intervalos  

 
Inicial  

Inexpressivo  0%   -   14,99%  

Iniciando  15%   -   39,99%  

Intermediário   40%   -   70%  

Aprimorado  70,01%   -   100%  

Fonte:   Acórdão   588/2018-TCU-Plenário  
 
Com  base  nas  informações  coletadas  (Extrato  de  Entrevista  da  DAE),  verificou-se  que  o  nível               
de  Governança  da  Diretoria  de  Assistência  Estudan�l  do  IFPE  (DAE)  se  encontra  em  estágio               
inicial   (iniciando),   conforme   quadro   gráfico   a   seguir:   
 

Gráfico   1   -   Resultado   do   nível   de   governança   da   DAE   

 
 
Para  facilitar  a  compreensão  das  informações  ob�das,  apresentamos,  no  quadro  a  seguir,  a              
análise   dividida   por   mecanismos   de   governança,   conforme   Referencial   de   Governança/TCU.  
 

Quadro   4   -   Análise   por   mecanismos   e   prá�cas   de   governança  

Componentes   dos  
mecanismos   de  

Governança  
Prá�cas   de   Governança  Síntese   das   Informações  
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Liderança   /  
Pessoas   e  
competências  

L1.1  -  Estabelecer  e  das      
transparência  aos  processos  de     
seleção  de  membros  do  conselho  de       
administração  ou  equivalente  e  da      
alta   administração.  
L1.2  -  Assegurar  a  adequada      
capacitação  dos  membros  da  alta      
administração.   
L1.3  -  Estabelecer  sistema  de      
avaliação  desempenho  de  membros     
da   alta   administração.  
L1.4  -Garan�r  que  o  conjunto  de       
bene�cios,  caso  exista,  de  membros      
de  conselho  de  administração  ou      
equivalente  e  da  alta  administração      
seja  transparente  e  adequado  para      
atrair  bons  profissionais  e     
es�mulá-los  a  se  manterem  focados      
nos   resultados   organizacionais.  
 

1  -  Por  meio  das  informações  ob�das  durante  a          
entrevista,  a  DAE  informou  que  a  unidade  não         
adota  ao  processo  de  seleção  de  líderes  e         
demais  membros  da  Unidade.  A  unidade       
ressalta  que,  “No  caso  específico  da       
Coordenação  de  Ed.  Física,  Esporte  e  Lazer,  os         
pares  elegeram  -  em  reunião  do  Grupo  de         
Trabalho  (GT)  -  o  responsável  pela  Coordenação,        
sendo  posteriormente  legi�mado  pela  Reitoria,      
através   de   portaria.”  
 
2  -  A  Unidade  ainda  não  realiza  procedimentos         
de  revisão  de  antecedentes  dos  servidores       
mencionados  no  item  anterior  antes  de       
assumirem   as   referidas   funções;  
 
3 -  Quanto  à  existência  de  requisitos  para  a          
permanência  no  cargo  ou  função,  a  Unidade        
evidencia  que,  “Além  das  exigências  para       
cumprir  os  deveres  de  cada  área,  há  um         
Regimento  Interno  que  tramita  para  sua       
oficialização  pela  Ins�tuição,  o  qual  prevê  as        
atribuições  de  cada  área.  Além  disso,  os  editais         
do  IFPE,  que  já  no  concurso  definem  os         
requisitos  para  cada  cargo,  com  exceção  do        
Cargo   de   Direção.”  
 
4  -  No  que  se  refere  à  capacitação  dos  membros           
da  Unidade,  a  mesma  se  pronunciou  afirmando        
que,  “Há  par�cipação  em  a�vidades  forma�vas       
desde  que  relacionadas  ao  cargo  no  IFPE  e/ou         
alguma  prá�ca  profissional.  A  comprovação,      
com  cer�ficados,  é  exigida  para  fins  de        
jus�fica�va  de  ausência  �sica  do  setor,  quando  é         
o  caso,  bem  como  para  registro  profissional        
internamente.”  
 
5  -  Não  existe  um  sistema  de  avaliação  de          
desempenho,  polí�cas  e  procedimentos  de      
avaliação  de  desempenho,  para  posterior      
comunicação  dos  resultados  ob�dos  dos      
membros   da   Unidade.  

Liderança   /  
Princípios   e  
comportamentos  

L2.1  -  Adotar  código  de  é�ca  e        
conduta  que  defina  padrões  de      
comportamento  dos  membros  do     
conselho  de  administração  ou     
equivalente   e   da   alta   administração.  
L2.2  -  Estabelecer  mecanismos  de      
controle  para  evitar  que     
preconceitos,  vieses  ou  conflitos  de      
interesse  influenciem  as  decisões  e      
as  ações  de  membros  do  conselho       
de  administração  ou  equivalente  e      
da   alta   administração.  

8  -  O  gestor  da  Unidade  informou  que  não          
existem  documentos  e/ou  registros     
sistema�zados  que  indiquem  a  efe�vação  de       
medidas   disciplinares.  
 
9  e  10  -  Quando  indagado  se  os  membros  da           
Unidade  conhecem  o  Código  de  É�ca       
Profissional  do  Servidor  Público  Federal,  o       
gestor  da  DAE  respondeu  que  conhecem,       
“inclusive,  porque  foi  alvo  enquanto  conteúdo       
programá�co  no  Concurso”,  entretanto  o  gestor       
da  Unidade  informou  que,  sobre  a  existência  do         

 
Avenida   Professor   Luiz   Freire,   nº   500   –   Cidade   Universitária   –   Recife   –   CEP:   50.540-740  

(81)   2125-1647   –   audi@reitoria.ifpe.edu.br  
5  



 

L2.3  -  Estabelecer  mecanismos  para      
garan�r  que  a  alta  administração      
atue  de  acordo  com  padrões  de       
comportamento  baseados  nos    
valores  e  princípios  cons�tucionais,     
legais  e  organizacionais  e  no  código       
de   é�ca   e   conduta   adotado.  

Código  de  É�ca  próprio  do  IFPE,  ou  outras         
polí�cas  internas  relacionadas  ao  tema,  ele       
respondeu  que  nem  todos  conhecem  o  referido        
documento  e/ou  outro  disposi�vo  relacionado      
ao  tema,  que,  “Uma  parte  sim.  Já  outros  sabiam          
da  Comissão  de  É�ca,  mas  não  propriamente  da         
existência  do  Código”.  Destarte,  não  ficou       
comprovada  a  existências  de  evidências  que       
corroborem   a   resposta   do   auditado.  
 
11-  Sobre  a  existência  de  mecanismos  de        
controle  para  evitar  que  preconceitos,  vieses  ou        
conflitos  de  interesse  influenciem  as  decisões  e        
as  ações  de  membros  da  Unidade,  o  gestor         
apresentou  como  evidência  “o  regimento  com       
as  competências  de  cada  área  e  o  novo         
Organograma   sugerido”,   como   anexo.  

Liderança   /  
Liderança  
organizacional  

L3.1  -  Avaliar,  direcionar  e  monitorar       
a  gestão  da  organização,     
especialmente  quanto  ao  alcance  de      
metas   organizacionais.  

12-Indagado  sobre  a  existência  de  Organograma       
e  Regimento  Interno  com  a  definição  dos  papéis         
e  responsabilidades  o  Gestor  relatou  que  existe        
o  Regimento  Interno,  no  entanto  a  unidade  está         
no  aguardo  de  um  novo  modelo  de  regimento         
que   contemple   as   necessidades   do   setor.  
 
13-  Indagado  se  os  membros  da  Unidade        
cumprem  os  papéis  e  responsabilidade  o  Gestor        
relatou  que  o  Organograma  e  o  Regimento        
Interno  são  documentos  que  contemplam  tais       
responsabilidades,  ainda  que  não     
completamente   implantados.  

Liderança   /  
Sistema   de  
governança  

L4.2  -  Garan�r  o  balanceamento  de       
poder  e  a  segregação  de  funções       
crí�cas.  

14-  A  Unidade  não  determina  um  limite  de         
tempo  para  que  o  mesmo  indivíduo  exerça  uma         
função  ou  papel  associado  a  decisões  crí�cas  de         
negócio,  de  modo  a  garan�r  o  balanceamento        
do   poder.  
 
15-  A  Unidade  iden�fica  as  a�vidades  por  meio         
de  Portarias,  Ordem  de  Serviços,  Atas.  A        
unidade  destaca  que  na  Reitoria  há  recursos        
humanos  limitados  por  área.  Assim,  a  existência        
de  Grupos  de  Trabalho  -  GTs  -  que  reúnem  os           
pares  dos  campi,  visam  assessorar  a  gestão  da         
Reitoria  quanto  às  necessidades  dos  campi,  bem        
como  a  eficiência  de  polí�cas  e  ar�culações  que         
sejam   deliberadas   pela   macro   gestão.   

Estratégia   /  
Estratégia  
organizacional  

E2.2  -  Estabelecer  a  estratégia  da       
organização.  
E2.3  -  Monitorar  e  avaliar  a       
execução  da  estratégia,  os  principais      
indicadores  e  o  desempenho  da      
organização.  

16-  18-  20-  O  gestor  da  Unidade  afirmou  que          
existe  o  Plano  de  Ação  Anual  -  PAA  e  que  o            
mesmo  se  encontra  em  fase  de  confirmação.  No         
que  concerne  a  divulgação  do  mesmo,  essa  só         
existe  no  âmbito  interno  do  setor,  e  que  não          
existem  outros  documentos,  além  do  Plano  de        
Ação,  voltados  para  atender  aos  obje�vos       
estratégicos   ins�tucionais   vinculados   à   Unidade.   
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17-19-  Embora  a  Unidade  monitore  e  avalie        
semestralmente  (por  Campus)  a  execução  os       
Programas  da  Assistência  ao  Estudante  através       
de  formulários  eletrônicos,  os  resultados  do       
monitoramento  e  avaliação  do  Plano  de  Ação        
não   são   divulgados   por   meio   de   fácil   acesso.  

Controle   /   Gestão  
de   riscos   e  
controle   interno  

C1.1  -  Estabelecer  sistema  de  gestão       
de   riscos   e   controle   interno.  
C1.2.  Monitorar  e  avaliar  o  sistema       
de  gestão  de  riscos  e  controle       
interno,  a  fim  de  assegurar  que  seja        
eficaz   e   contribua   para   a  
melhoria  do  desempenho    
organizacional.  

21-  A  DAE,  seguindo  atendimento  a  auditoria,        
adota  listagem  de  melhoramento  de  processos       
(em  estágio  inicial)  com  setores  que  necessitam        
de   parceria   e   apoio   da   Unidade.  

22-  A  unidade  relata  que  os  processos  de         
trabalhos  são  mapeados  através  de  relatórios.       
Considerando  os  riscos  e  controles  internos  o        
setor   se   considera   no   estágio   em   andamento.  

23-  A  unidade  iden�fica  as  a�vidades  e  tarefas         
através  de  Atas  de  Gts,  Editais  e  regulamentos.         
Os   regulamentos   estão   em   fase   de   consolidação.  

24  -  Indagado  se  os  procedimentos  operacionais        
relacionados  ao  processo  de  trabalho  são       
padronizados  e  postos  em  documentos  formais       
o  Gestor  informou  que  os  procedimentos  estão        
expostos   em   Orientação   Norma�va.  

25-  A  Unidade  relata  que  incen�va  os  servidores         
a  par�cipar  do  processo  de  elaboração  dos        
procedimentos  operacionais  através  de  Ordens      
de   serviço   e   convocação   de   Gts.  

26-  A  Unidade  ainda  não  adotou  a  definição  e          
comunicação  formal  de  papéis  e      
responsabilidades   pela   gestão   de   riscos.  

27-  Quando  ques�onado  se  a  unidade  monitora        
e  avalia  os  controles  internos,  considerando       
aspectos  como  conformidade  legal  e      
regulamentar,  aderência  e  boas  prá�cas,      
alinhamento  e  a  estratégias  da  organização  e  o         
desempenho  global,  o  gestor  respondeu  que       
u�liza-se  de  Formulário  de  planejamento,  Atas       
acerca   da   execução   dos   Programas   e   dos   Editais.  
 
28 -Ques�onado  quanto  ao  resultado  e/ou       
implementação  do  monitoramento  e  avaliação      
dos  riscos  e  controles  internos  o  gestor  informou         
que  existe  avaliação  do  processos  através  de        
formulário   eletrônico.  

29  -Quanto  a  tomada  de  decisões  estratégicas        
considerando  os  níveis  de  risco  o  Gestor  relatou         
que  as  decisões  são  tomadas  a  par�r  de         
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Convocações,  reuniões  internas  e  sistêmicas  e       
planejamento   conjunto.  

Controle   /  
Accountability   e  
transparência  

C3.1  -  Dar  transparência  da      
organização  às  partes  interessadas,     
admi�ndo-se  o  sigilo,  como  exceção,      
nos   termos   da   lei.  
C3.2   -   Prestar   contas   da  
implementação   e   dos   resultados   dos  
sistemas   de   governança   e   de   gestão,  
de   acordo   com   a   legislação   vigente   e  
com   o   princípio   de   accountability.  
C3.3   -   Avaliar   a   imagem   da  
organização   e   a   sa�sfação   das   partes  
interessadas   com   seus   serviços   e  
produtos.  
C3.4   -   Garan�r   que   sejam   apurados,  
de   o�cio,   indícios   de   irregularidades,  
promovendo   a   responsabilização   em  
caso   de   comprovação.  

30-  A  Unidade  promove  a  sua  transparência  às         
partes  interessadas,  admi�ndo-se  o  sigilo,  como       
exceção,  nos  termos  da  lei.  A  publicidade  de         
resultados  finais  dos  Programas  da  Assistência       
ao  Estudante  na  página  oficial  do  Ins�tuto  é         
uma  forma  de  transparência  Pode-se  consultar       
nos   sí�os   eletrônicos   oficiais   da   ins�tuição.  
 
31  -  Por  meio  do  Relatório  Anual  de  Gestão,  a           
Unidade  presta  contas  dos  resultados  dos  seus        
trabalhos  de  acordo  com  o  princípio  de        
accountability;  
 
32  -O  gestor  da  Unidade  afirma  que  a  monitora          
e  avalia  a  sua  imagem,  a  sa�sfação  das  partes          
interessadas,  cuidando  de  ações  de  melhoria,  e        
que  estas  ações  de  melhoramento  dos       
processos  e  implementação  de  fluxos,  ocorreu       
após   recomendações   de   Auditoria   (CGU).  
 
33-  A  Unidade  não  promove  o  encaminhamento        
tempes�vo  de  eventuais  indícios  de      
irregularidade   para   os   órgãos   de   controle.  

Fonte:   Extrato   de   entrevista  

 

Informações  mais  detalhadas  sobre  os  itens  analisados  durante  a  avaliação  do  Nível  de              
Governança  da  Diretoria  de  Assistência  Estudan�l  do  IFPE  (DAE)  podem  ser  consultadas  no              
(Extrato   de   Entrevista   da   DAE),   no   qual   constam   as   perguntas   respondidas   pela   gestão.   
 
3   –   Considerações   Finais  

Em  face  aos  exames  realizados,  concluiu-se  que  o  nível  de  Governança  da  Diretoria  de               
Assistência  ao  Estudante  do  IFPE  (DAE)  se  encontra  em  estágio  inicial  (iniciando),  conforme              
resultados  ob�dos  com  base  na  metodologia  aplicada  no  desenvolvimento  desta  ação  de             
auditoria.  
 
Sobre  a  Governança  nas  ins�tuições  públicas,  o  TCU  realizou  levantamentos  nas  ins�tuições             
nos  exercícios  2014,  2017  e  2018,  assim  como  estava  previsto  a  realização  de  novo               
levantamento  no  exercício  2020.  Porém,  em  virtude  da  pandemia  da  doença  causada  pelo              
novo  coronavírus  (COVID-19)  sobre  as  ro�nas  administra�vas  das  organizações  públicas           
federais,  o  TCU  adiou  o  levantamento  para  o  exercício  2021.  Caso  a  gestão  julgue               
conveniente,  poderá  se  antecipar  e  adotar  medidas  que  visem  atender  aos  critérios             
propostos   pelo   TCU.   
 
Importa  mencionar  que  a  Unidade  adota  como  boa  prá�ca,  o  incen�vo  aos  servidores  para               
par�ciparem  do  processo  de  elaboração  dos  procedimentos  operacionais  por  meio  de            
convocações  de  GT´s  e  ordens  de  serviço.  Neste  sen�do  também  destacamos  que  a  Unidade               
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promove  a  sua  transparência  às  partes  interessadas,  dando  publicidade  dos  resultados  finais             
dos  Programas  da  Assistência  ao  Estudante  na  página  oficial  do  Ins�tuto,  admi�ndo-se  o              
sigilo,   como   exceção,   nos   termos   da   lei.   
 
No  entanto,  como  fragilidade,  destacamos  que  a  Unidade  ainda  não  realiza  procedimentos             
de  avaliações,  tanto  para  o  desempenho  dos  trabalhos  desenvolvidos  pelos  seus  servidores,             
como  também  nos  resultados  ob�dos  na  execução  de  polí�cas  e  procedimentos  de             
avaliação   de   desempenho   da   Unidade.  
 
Outro  ponto  que  merece  destaque  diz  respeito  ao  fato  que  a  Unidade  ainda  não  realiza                
procedimentos  de  revisão  de  antecedentes  dos  servidores antes  de  assumirem  funções  ou             
a�vidades   crí�cas   da   Unidade.  
 
Por  fim,  espera-se  que,  com  este  trabalho,  a  gestão  avançe  com  as  boas  prá�cas  de                
governança,  observando  a  necessidade  da  implementação  da  gestão  de  riscos  dos  seus             
processos   de   trabalho,   bem   como   adote   controles   internos   adequados   e   suficientes.  

 
 

Recife,   02   de   junho   de   2020.  
 
 

 

Fábio   da   Silva   Pessôa   de   Moura  
Auditor   

SIAPE   2178314  

Aércio   José   Pereira  
Auditor  

SIAPE   1357014  

 
 
 

Relatório  revisado  e  aprovado.  Encaminhe-se  ao  Magnífico  Reitor  do  IFPE  e  à  Diretoria  de  Assistência                
Estudan�l   (DAE).  

 
Recife,   08   de   junho   de   2020.  

 

 
 

David   Lima   Vilela  
Titular   da   Unidade   de   Auditoria   Interna  

SIAPE   1867177  
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