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1 - Introdução

O presente relatório foi elaborado para auxiliar os gestores do IFPE no enfrentamento às 
consequências causadas pelo novo Coronavírus (COVID-19).

Com a  chegada  do  Coronavírus  ao  Brasil,  o  Ministério  da  Saúde  estabeleceu  uma série 
medidas de proteção que devem ser observadas pelos órgãos e entidades da Administração 
Pública Federal para o enfrentamento da emergência de saúde decorrente dessa pandemia.

Nesse sentido, a gestão do IFPE elaborou o Plano de Contingência do IFPE, aprovado pela 
Portaria nº 571 de 22 de maio de 2020, que tem por finalidade assegurar a implementação 
de ações para enfrentamento e combate ao novo Coronavírus (COVID-19) e à redução do 
impacto  originado  pela  suspensão  das  suas  atividades  acadêmicas  e  administrativas 
presenciais para estudantes, servidores e sociedade.

Vale  ressaltar  que  as  diretrizes  apresentadas  no  Plano  de  Contingência  do  IFPE  são 
dinâmicas,  em  razão  do  surgimento  de  novas  informações  e  orientações  dos  órgãos 
sanitários federais, estaduais e municipais.

O art. 18 do Decreto nº 9.203 de 22 de novembro de 2017, dispõe que a auditoria interna 
governamental  deverá adicionar  valor  e  melhorar as operações  das organizações para  o 
alcance de seus objetivos,  mediante abordagem sistemática e disciplinada para avaliar  e 
melhorar a eficácia dos processos da Instituição.

Dessa forma, foram estabelecidos os seguintes objetivos:
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1. Promover avaliação da adequação e suficiência das ações estabelecidas no Plano de 
Contingência do IFPE, observando os eixos propostos por cada macroprocesso;

2. Verificar se as iniciativas, estabelecidas por eixo, estão sendo executadas, sugerindo, 
no que couber, orientações e/ou recomendações para o aperfeiçoamento do Plano 
de Contingência do IFPE.

A definição do escopo dos trabalhos ocorreu a partir do resultado da análise do nível de 
riscos realizada pela Controladoria do IFPE, conforme previsto no Plano de Contingência do 
IFPE, que classificou como “crítico” o eixo “Estabelecimento de medidas de segurança e de 
protocolos, com vistas à retomada de atividades presenciais, condicionada à autorização das 
autoridades sanitárias”.

Importa mencionar que o referido eixo está relacionado ao “Objetivo nº 1” do Plano de 
Contingência  do  IFPE,  qual  seja,  “Definir  as  diretrizes  de  isolamento  e  proteção  para  a 
comunidade do Instituto Federal  de Educação,  Ciência  e Tecnologia de Pernambuco, em 
consonância com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) e das autoridades 
sanitárias federais (Ministério da Saúde), estadual (Governo de Pernambuco) e municipais 
(cidades  em  que  há  Campi/Polos  EaD),  proporcionando  um  ambiente  institucional  mais 
seguro  e  saudável,  com  vistas  a  minimizar  os  efeitos  negativos  da  pandemia  na 
comunidade”.

O desenvolvimento dos trabalhos ocorreu no período de 08 a 26 de junho de 2020, por meio 
de análises documentais e consolidação de informações, em estrita observância às normas 
de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal.

Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames.

2 – Resultados dos exames

2.1 Informação
Informações  a  respeito  do  desenvolvimento  da  iniciativa  relacionada  ao  eixo 
“Estabelecimento  de medidas  de segurança  e  de protocolos,  com vistas  à  retomada de 
atividades presenciais, condicionada à autorização das autoridades sanitárias”.

Fato: 
Por  meio  de  Solicitação  de  Auditoria  nº  008-01/2020,  encaminhada  em  09/06/2020, 
requisitou-se ao Gabinete da Reitoria do IFPE informações acerca do eixo “Estabelecimento 
de medidas de segurança e de protocolos, com vistas à retomada de atividades presenciais, 
condicionada à autorização das autoridades sanitárias”.

Para tal,  buscou-se informações sobre a  desenvolvimento da iniciativa “Definir  diretrizes 
para a elaboração e divulgação dos protocolos de segurança visando o período de retomada 
das atividades presenciais contemplando os diversos espaços e áreas de atuação do IFPE, 
subsidiando as aquisições e contratações prévias a serem realizadas e orientando a gestão e 
a comunidade quanto às medidas e atitudes a serem adotadas na retomada de atividades 
presenciais”, a qual está vinculada ao referido eixo.

Em  15/06/2020,  o  Gabinete  da  Reitoria  informou  que  a  iniciativa  se  encontra  “em 
andamento”.  Além disso,  foi  disponibilizado acesso ao  Google  Drive,  pasta  “Protocolos”, 
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onde  estão  arquivadas  as  minutas  protocolos  de  saúde  e  segurança,  bem  como  os 
documentos de referência para elaboração dessas minutas.

Em consulta à documentação disponibilizada, em 22/06/2020, observou-se a existência de 
11 (onze) minutas de protocolo, das quais duas foram indicadas como concluídas.

O Plano de Contingência do IFPE definiu, de forma não exaustiva, o estabelecimento de 19 
(dezenove)  protocolos  de  saúde e  segurança  a  serem elaborados  e  disponibilizados  nos 
canais de comunicação institucional.

Dessa forma, apresentamos quadro comparativo entre protocolos estabelecidos no Plano de 
Contingência e as minutas disponibilizadas pela gestão:

Quadro 1 - Protocolos estabelecidos no Plano de Contingência e minutas disponibilizadas

Ordem Protocolo Minuta disponibilizada Observação

1 Higienização das mãos Sim -

2
Confecção, uso e higienização de 
máscaras de tecido

Sim -

3
Orientações  para  jornada  em 
trabalho remoto

Sim -

4
Orientação para a preparação de 
solução  de  Hipoclorito  de  sódio 
para eliminação do vírus

Sim -

5
Procedimento de segurança para 
entrada em residência

Sim -

6 Riscos do uso do álcool gel Sim -

7

Procedimento  para  identificação 
e  monitoramento  de  pessoas 
com  suspeita  de  sintomas  do 
COVID-19

Não -

8
Orientações sobre a colocação e 
retirada  dos  Equipamentos  de 
Proteção Individual (EPIs);

Não -

9

Procedimentos  de  isolamento  e 
de sanitização de ambientes das 
instalações internas do IFPE com 
suspeita de contaminação

Não -

10

Diretrizes para a Preparação dos 
Locais de Trabalho (salas de aula, 
laboratórios,  ginásio  esportivo, 
entre outros)

Sim -

11
Protocolo para as Bibliotecas do 
IFPE

Não -
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12
Procedimento  de  descarte  de 
máscaras usadas no IFPE

Sim
Minuta de conclusão 

disponibilizada

13
Guia  alimentar  em  tempos  de 
pandemia

Sim -

14 Cartilha saúde mental Não -

15 Diretrizes para os refeitórios Não -

16
Diretrizes para os alojamentos e 
semi-alojamentos estudantis

Não -

17 Diretrizes para obras Sim -

18
Protocolo  para  visitas  técnicas, 
atividades externas e estágios

Não -

19
Protocolo  para  frota  oficial  e 
transporte escolar.

Sim
Minuta de conclusão 

disponibilizada

Fonte: Elaborado pela AUDI a partir da manifestação do Auditado.

Conforme quadro acima, identificou-se, ainda, que não se encontram disponíveis, no Google  
Drive, de 08 (oito) minutas de protocolo. Nesse sentido, vale salientar que a gestão informou 
que o  eixo/iniciativa  se  encontra  no “Cenário  Intermediário”,  ou  seja,  essa  situação,  de 
acordo com o Plano de Contingência do IFPE, corresponde ao seguinte contexto: “Resolução 
das autoridades sanitárias para retomada das atividades de ensino, protocolos de segurança 
em elaboração e aquisições e contratações iniciadas, porém com atraso”. Além disso, a 
gestão não indicou situações que possa dificultar,  ou dificultaram, a desenvolvimento da 
iniciativa.

O Relatório dos Riscos do Plano de Contingência do IFPE informa que a causa para a não 
definição de diretrizes para a elaboração e divulgação dos protocolos de segurança seria 
existência de processos estruturados tardiamente que resultaram no atraso na conclusão 
dos protocolos de segurança, aquisições e contratações.

Como  consequência  da  não  definição  de  diretrizes  para  a  elaboração  e  divulgação  dos 
protocolos  de  segurança,  o  mesmo  relatório  informou  que  a  gestão  poderá  deixar  de 
“definir as diretrizes de isolamento e proteção para a comunidade do Instituto Federal de 
Educação,  Ciência  e  Tecnologia  de  Pernambuco,  em  consonância  com  as  diretrizes  da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e das autoridades sanitárias federais (Ministério da 
Saúde), estadual (Governo de Pernambuco) e municipais (cidades em que há Campi/Polos 
EaD),  não proporcionando um ambiente institucional  seguro e  saudável,  com os  efeitos 
negativos  da  pandemia  na  comunidade”.  Nesse  caso,  a  gestão  deixaria  de  cumprir  o 
“Objetivo nº 1” do Plano de Contingência do IFPE.

Ocorre que, para desenvolvimento dos trabalhos de elaboração e divulgação dos protocolos 
de saúde e segurança, foi concebido o “Plano de Ação para Implantação dos Protocolos do 
IFPE – PC IFPE COVID-19”, cujo conteúdo contempla, entre outros, a indicação da ação a ser 
realizada (no caso,  a elaboração de protocolos);  responsáveis  e  colaboradores;  prazo de 
conclusão; estratégias de divulgação/capacitação; e documentos de referência para auxiliar 
a  elaboração  dos  protocolos.  Além  disso,  verificou-se  também  a  inclusão  de  03  (três) 
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protocolos, além daqueles que estão previstos no Plano de Contingência do IFPE, conforme 
quadro a seguir:

Quadro 2 - Outros Protocolos incluídos no Plano de Ação

Ordem Protocolo Minuta disponibilizada

20 Entrada na campus (alunos, fornecedores, visitantes e outros) Não

21
Comportamento/posicionamento  de  alunos  fora  da  sala  de 
aula   (área  de  vivência,  corredores,  área  de  estudo, 
brincadeiras, jogos de mesa e outros)

Não

22 Preparação e Uso de Solução de Amônia Quaternária Não

Fonte: Elaborado pela AUDI a partir da manifestação do Auditado.

Além da inclusão de novos protocolos, verificou-se, no Plano de Ação, que o prazo para 
conclusão  de  todos  os  protocolos  está  previsto  para  o  dia  30/06/2020.  Porém,  em 
22/06/2020,  observou-se,  a  indicação  de  que  07  (sete)  protocolos  estão  concluídos, 
conforme quadro a seguir:

Quadro 3 - Protocolos indicados como concluídos no Plano de Ação

Ordem Protocolo
Minuta de Conclusão 

Disponibilizada

2 Confecção, uso e higienização de máscaras de tecido Não

5 Procedimento de segurança para entrada em residência Não

11 Protocolo para as Bibliotecas do IFPE Não

12 Procedimento de descarte de máscaras usadas no IFPE Sim

13 Guia alimentar em tempos de pandemia Não

17 Diretrizes para obras Não

19 Protocolo para frota oficial e transporte escolar. Sim

Fonte: Elaborado pela AUDI a partir da manifestação do Auditado.

A  utilização  do  plano  de  ação  pela  gestão  se  mostra  como  uma  boa  prática,  pois  essa 
ferramenta de gestão possibilita a organização e planejamento das ações.  Além disso,  é 
importante que esse plano seja monitorado (visando o controle das ações) e atualizado, 
considerando as eventuais mudanças que possam ocorrer durante a execução das ações.

Conforme estabelecido no Plano de Contingência do IFPE,  os protocolos de segurança e 
saúde subsidiarão as aquisições e contratações a serem realizadas, além de orientar a gestão 
e a comunidade quanto às medidas e atitudes a serem adotadas na retomada de atividades 
presenciais.  Em  outras  palavras,  os  protocolos  serão  utilizados  como  insumos  para  a 
execução das aquisições, contratações e orientação, o que possibilitará a retomadas das 
atividades presenciais  com o mínimo de segurança para  a saúde de toda a comunidade 
acadêmica.
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No tocante à retomada das atividades, até então, não foi estabelecida data para retorno das 
atividades presenciais, inclusive a Portaria MEC nº 544/20201 autorizou, até 31/12/2020, a 
substituição das disciplinas presenciais, em cursos regularmente autorizados, por atividades 
letivas que utilizem recursos educacionais digitais, tecnologias de informação e comunicação 
ou  outros  meios  convencionais.  Porém,  quando  as  autoridades  sanitárias  orientarem  a 
retomada das atividades educacionais de forma presencial, deverá a gestão  proceder com a 
imediata retomada, evitando, ao máximo, situações que comprometam a saúde das pessoas 
e maiores prejuízos às atividades acadêmicas.

Sendo assim, dada a incerteza sobre quando ocorrerá retomada das atividades presenciais 
no IFPE, sugere-se que a gestão formalize os protocolos de saúde e segurança com a maior 
brevidade possível, observando o prazo estabelecido no Plano de Ação (30/06/2020). Caso 
não seja possível concluir no prazo já definido, e, por isso, seja indispensável estabelecer 
novo prazo de conclusão, atentar para a necessidade de que o novo prazo deverá observar o 
tempo  necessário  para  o  desenvolvimento  dos  processos  de  aquisição,  contratação  e 
orientação, conforme definido na iniciativa. Além disso, analisar a necessidade de suporte ao 
SIASS para conclusão dos trabalhos.

Após  aprovados  os  protocolos,  convém  que  seja  verificada  a  necessidade  de  definir 
estratégias junto à Proad em relação aos processos de aquisição dos itens de segurança e 
execução dos serviços, estabelecidos nos protocolos.

3 – Considerações Finais

Esta ação de auditoria teve como objetivo de promover avaliação da adequação e suficiência 
das  ações  estabelecidas  no  Plano  de  Contingência  do  IFPE,  observando  o  eixo 
“Estabelecimento  de medidas  de segurança  e  de protocolos,  com vistas  à  retomada de 
atividades presenciais, condicionada à autorização das autoridades sanitárias”, bem como 
verificar se a iniciativa “Definir diretrizes para a elaboração e divulgação dos protocolos de 
segurança  visando  o  período  de  retomada  das  atividades  presenciais  contemplando  os 
diversos  espaços  e  áreas  de  atuação  do  IFPE,  subsidiando  as  aquisições  e  contratações 
prévias a serem realizadas e orientando a gestão e a  comunidade quanto às medidas  e 
atitudes a serem adotadas na retomada de atividades presenciais.”, vinculada àquele eixo, 
está sendo executada, sugerindo, no que couber, orientações e/ou recomendações para o 
aperfeiçoamento do Plano de Contingência do IFPE.

Dessa forma, em decorrência dos trabalhos realizados, sugere-se que a gestão formalize, 
com  celeridade,  os  protocolos  de  saúde  e  segurança,  evitando,  assim,  um  longo  lapso 
temporal  entre a autorização para  a  retomada das atividades  presenciais,  por parte  das 
autoridades sanitárias, e a efetivação do retorno.

4 – Síntese da adequação e suficiência das ações estabelecidas no Plano de Contingência 

1BRASIL, Ministério da Educação.  Portaria nº 544, de 16 de junho de 2020. Dispõe sobre a substituição das 
aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus - 
Covid-19, e revoga as Portarias MEC nº 343, de 17 de março de 2020, nº 345, de 19 de março de 2020, e nº 
473,  de  12  de maio de  2020.  Disponível  em:  http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-544-de-16-de-
junho-de-2020-261924872. Acesso em 23/06/2020.
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do IFPE

Quadro 4 - Adequação e Suficiência das ações estabelecidas no Plano de Contingência do 
IFPE

Eixo de atuação:  Estabelecimento de medidas de segurança e de protocolos,  com vistas à retomada de 
atividades presenciais, condicionada à autorização das autoridades sanitárias.

Iniciativa:  Definir diretrizes para a elaboração e divulgação dos protocolos de segurança visando o período 
de retomada das atividades  presenciais  contemplando os diversos  espaços  e  áreas  de atuação do IFPE, 
subsidiando as aquisições e contratações prévias a serem realizadas e orientando a gestão e a comunidade 
quanto às medidas e atitudes a serem adotadas na retomada de atividades presenciais.

Evidências Análise da Adequação Análise da Suficiência

Resposta à SA 008.01-2020 (Anexo 
SA 008.01-2020 -  Minutas de 

Protocolos) 

Verificou-se, no momento, que as 
ações em desenvolvimento pela 

gestão se relacionam com o 
estabelecido na iniciativa.

A partir dos produtos/evidências 
apresentadas, verificou-se, por 

ora, que a iniciativa não foi 
materializada.

Fonte: Elaborado pela AUDI a partir da manifestação do Auditado.

Recife, 26 de junho de 2020.

Emerson da Costa Melo
Auditor 

SIAPE 2868378

Wenia Ventura de Farias Caldas
Auditora

SIAPE 1746091

Relatório visto e aprovado. Encaminhe-se ao Magnífico Reitor do IFPE e a Pró-Reitora de 

Integração e Desenvolvimento Institucional.

Recife, 29 de junho de 2020. 

David Lima Vilela

Titular da Unidade de Auditoria Interna

SIAPE 1867177
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