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1 - Introdução 

Com a chegada do novo 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. 
 
No âmbito do IFPE, a gestão elaborou um Plano de Contingência, o qual foi aprovado por                
meio da Portaria nº 571, de 22 de maio de 2020, com a finalidade de 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. 
 
Assim, o presente relatório foi elaborado para auxiliar os gestores do IFPE no             
enfrentamento às consequências causadas pela COVID-19, posto que, de acordo com o art.             
18 do Decreto nº 9.203 de 22 de novembro de 2017, compete à auditoria interna               
governamental 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. 



Nessa perspectiva, foram estabelecidos os seguintes objetivos:  

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, orientação e/ou recomendação 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 anexo do Plano de             
Contingências do IFPE, que classificou o Eixo de Atuação “Política de acesso, vestibular e              
SiSU”, nos cenários intermediário e negativo, como “crítico”, e, no cenário positivo, como             
“moderado”. Nesse contexto, convém trazer à tona o significado desses cenários, conforme            
dispõe o Plano de Contingências do IFPE: 

Cenário Positivo: Resolução pela autoridade de saúde/sanitária para        
retomada do calendário Acadêmico, todavia ainda com a pandemia em          
curso e sem alternativas de tratamento do vírus por meio de remédio ou             
vacina. Embora, com estabilidade e decréscimo gradual de novos casos.          
Aulas voltando em Junho. Plano de contingência consolidado e         
implementado. 

Cenário Intermediário: Resolução pela autoridade de saúde/sanitária para        
retomada do calendário Acadêmico, todavia ainda com a pandemia em          
curso e sem alternativas de tratamento do vírus por meio de remédio ou             
vacina. Embora, com decréscimo gradual de novos casos. Aulas voltando          
em Julho. Plano de contingenciamento do IFPE em consolidação. 

Cenário negativo: Resolução pela autoridade de saúde/sanitária para        
retomada do calendário Acadêmico, todavia ainda com a pandemia em          
curso e sem alternativas de tratamento do vírus por meio de remédio ou             
vacina. Embora, com decréscimo gradual de novos casos. Aulas voltando          
em Agosto. Plano de contingenciamento do IFPE ainda em consolidação.          
Desarticulação e fragmentação do calendário acadêmico das Redes        
Estadual e municipais. Adiamento ou cancelamento do ENEM. (IFPE, 2020,          
p. 36-38, grifo nosso) 

O referido Eixo está relacionado ao Objetivo nº 3 (Macroprocessos Finalísticos) do Plano de              
Contingência do IFPE, que contempla: “Definir as ações relacionadas ao restabelecimento           
das atividades e serviços presenciais para o ano em curso, buscando a geração de valor               
público diante das necessidades da sociedade.”. 

Por conseguinte, a iniciativa relacionada ao Objetivo nº 3, consiste em:  
 

Planejar e executar ações relacionadas ao restabelecimento do cronograma         
de processos seletivos da instituição, que tem como objeto o ingresso de            
novos estudantes em cursos técnicos e superiores, em articulação com os           
Campi e o Centro de Referência de Educação a Distância do IFPE. (IFPE,             
2020, p. 36) 

 



Dito isto, os exames foram desenvolvidos no período de 16 de junho de 2020 a 03 de julho                  
de 2020, por meio de indagação escrita, análises documentais e consolidação de            
informações, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público            
Federal. Nesse contexto, nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. À            
propósito, convém destacar a atuação colaborativa da Coordenação de Processos Seletivos           
decorrente do encaminhamento tempestivo das informações solicitadas, bem como da          
organização das documentações apresentadas à esta Auditoria Interna. 
 
2 – Resultados dos exames 
 
2.1 Informação 

Informações a respeito do cenário e das ferramentas de execução e monitoramento das             
ações relacionadas ao Eixo de Atuação “Política de acesso, vestibular e SiSU”. 
 
Fato:  

Por meio de Solicitação de Auditoria nº 014-01/2020, em 16/06/2020, requisitou-se, à            
Pró-Reitoria de Ensino (PRODEN), em atenção ao disposto no Plano de Contingência do IFPE,              
informações sobre a execução e o monitoramento das ações relacionadas à iniciativa no             
âmbito do objetivo nº 3 do referido Plano de Contingência, assim como, informações             
quanto ao atual cenário (momento em que se avalia a evolução da pandemia). Em resposta,               
a Coordenação de Processos Seletivos - Unidade vinculada à PRODEN - se manifestou,             
através de e-mail, em 19/06/2020, no corpo do arquivo denominado de “Resposta SA             
14.2020”, da seguinte maneira: 

 
Quadro 1 - Cenário e ferramentas de execução e monitoramento 

 

Cenário: (   ) Positivo   (X) Intermediário   (   ) Negativo  

Item Perguntas 

Respostas  
(assinalar 
com um 

“X”) 

Respostas 

Sim Não 

Sim Não 
Indicar e disponibilizar 

a documentação 
comprobatória 

Justificar 

Execução 
das ações 

A Unidade indicou os 
responsáveis pela 

execução das ações 
previstas? 

x   

  

Indicados na planilha 
de acompanhamento 

do Plano de 
Contingência (anexo). 

- 

A Unidade estabeleceu 
cronograma de execução 

das ações?  

x   Estabelecido na 

planilha de 

acompanhamento do 

Plano de Contingência 

(anexo). 

- 

 



Quadro 1 (Continuação) 
 

Cenário: (   ) Positivo   (X) Intermediário   (   ) Negativo  

Item Perguntas 

Respostas  
(assinalar 
com um 

“X”) 

Respostas 

Sim Não 

Sim Não 
Indicar e disponibilizar 

a documentação 
comprobatória 

Justificar 

Execução 
das ações 

A Unidade dispõe de 
procedimento detalhado 

para cada ação? 

x   Estabelecido na 

planilha de 

acompanhamento do 

Plano de Contingência 

(anexo). 

- 

A Unidade indicou os 
responsáveis pela 

execução das ações 
previstas? 

x   

  

Indicados na planilha 

de acompanhamento 

do Plano de 

Contingência (anexo). 

- 

A Unidade estabeleceu 
cronograma de execução 

das ações?  

x   Estabelecido na 

planilha de 

acompanhamento do 

Plano de Contingência 

(anexo). 

- 

A Unidade dispõe de 
procedimento detalhado 

para cada ação? 

x   Estabelecido na 

planilha de 

acompanhamento do 

Plano de Contingência 

(anexo). 

- 

Monitora-
mento da 
execução 
das ações 

A Unidade definiu os 
responsáveis pelo 
monitoramento? 

x   Definidos na planilha 

de acompanhamento 

do Plano de 

Contingência (anexo). 

- 

A Unidade definiu os 
instrumentos para 

realização de 
monitoramentos? 

x   Definidos na planilha 

de acompanhamento 

do Plano de 

Contingência (anexo). 

- 



 

Quadro 1 (Continuação) 
 

Cenário: (   ) Positivo   (X) Intermediário   (   ) Negativo  

Item Perguntas 

Respostas  
(assinalar 
com um 

“X”) 

Respostas 

Sim Não 

Sim Não 
Indicar e disponibilizar 

a documentação 
comprobatória 

Justificar 

Monitora-
mento da 
execução 
das ações 

A Unidade estabeleceu a 
periodicidade para a 

realização de 
monitoramentos? 

x   Estabelecidos  na 

planilha de 

acompanhamento do 

Plano de Contingência 

(anexo). 

- 

Fonte: Elaboração própria, a partir das respostas apresentadas pela Coordenação de Processos Seletivos (SA              
014-01/2020). 
 

Em complemento, a Coordenação de Processos Seletivos apresentou o seguinte: “As           
ações/tarefas em andamento e realizadas encontram-se listadas na Planilha de          
Acompanhamento da Execução do Plano de Contingência, seguida dos anexos          
comprobatórios.”  
 
Assim, da análise das informações apresentadas, verificou-se o seguinte: 
 
1 - Em que pese a Unidade ter adotado o cenário “intermediário”, o qual considera o mês                 
de julho de 2020 como parâmetro para as ações de atuação frente ao período de suspensão                
das atividades acadêmicas presenciais, entende-se que, em razão do atual contexto ao qual             
estamos vivenciando, seria mais adequado adotar o cenário “negativo”, o qual prevê,            
dentre outras coisas, o retorno às atividades presenciais em agosto de 2020;  
 

2 - A Unidade indicou, no próprio Plano de Contingência, os responsáveis pela execução das               
ações previstas (Pró-reitoria de Ensino e a Coordenação de Processos Seletivos), mas, sem             
maiores detalhes a respeito dos nomes dos servidores de cada Unidade, em atenção à              
metodologia 5W2H adotada pelo IFPE para esta ação. Por outro lado, na planilha intitulada              
de “Acompanhamento do plano de contigência_SA 14.2020”, os responsáveis foram          
devidamente detalhados, de modo que tornaram-se declaradas as expectativas da          
Organização em relação aos interlocutores específicos da iniciativa, para fins de           
acompanhamento da execução e dos prazos respectivos; 
 
3 - No que se refere à existência de cronograma de execução das ações, a Unidade                
apresentou as datas limites para as tarefas/procedimentos vinculados a cada ação. Apesar            
disso, destaca-se que embora para algumas tarefas/procedimentos tenha se considerado          



que não se aplicava a definição de data limite, entende-se que, dado o contexto descrito, tal                
prazo deveria ser informado, ainda que remetesse a um “prazo contínuo”, tendo em vista              
que esta definição permite a tomada de decisões em prol da otimização das atividades e seu                
respectivo acompanhamento; 
 
4 - A Unidade apresentou tarefas/procedimentos para cada ação. Contudo, convém           
ressaltar que esta equipe de auditoria não promoveu exames quanto ao mérito de tais              
procedimentos, haja vista não fazer parte do escopo desta ação de controle;  
 
5 - Em que pese a Unidade ter indicado os responsáveis pelo monitoramento da execução               
das ações previstas, verificou-se que apenas a Coordenadora de Processos Seletivos foi            
responsabilizada para esta função. Nesse contexto, vale registrar a necessidade de observar            
a segregação de funções entre as atividades de execução e monitoramento ou, na             
impossibilidade deste, a adoção de controles compensatórios, a exemplo de comissões, de            
modo a preservar a imparcialidade no processo de avaliação/monitoramento da execução; 
 
6 - A Unidade adota uma planilha interna intitulada de “Acompanhamento do plano de              
contigência_SA 14.2020” como instrumento para a realização de monitoramento. Além          
disso, na referida planilha, há uma coluna na qual são apresentados os instrumentos de              
monitoramento das tarefas/procedimentos vinculados a cada ação; 
 
7 - A planilha “Acompanhamento do plano de contigência_SA 14.2020” contém           
informações que indicam a periodicidade para a realização do monitoramento das           
tarefas/procedimentos vinculados a cada ação prevista para a Unidade.  
 
 
2.2 Informação 

Informações a respeito do status da iniciativa relacionada ao Eixo de Atuação “Política de              

acesso, vestibular e SiSU”. 

 
Fato:  

Por meio de Solicitação de Auditoria nº 014-01/2020, em 16/06/2020, requisitou-se, à            
PRODEN, informações sobre o status da iniciativa (ação proposta pela Unidade durante o             
período de suspensão das atividades presenciais em razão da pandemia da Covid-19)            
relacionada ao objetivo nº 3, bem como apresentar as situações que pudessem dificultar, ou              
que dificultaram, a execução da referida iniciativa. 
 
Ante o exposto e seguindo a terminologia utilizada pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento            
Institucional (PRODIN), “Planejada”, “Em andamento” e “Realizada”, a Coordenação de          
Processos Seletivos - Unidade vinculada à PRODEN - informou, através de e-mail, em             
19/06/2020, no corpo do arquivo denominado de “Resposta SA 14.2020”, que o atual status              
da iniciativa é “Em andamento”.  
 
Quanto às situações que pudessem dificultar, ou que dificultaram, a execução da referida             
iniciativa, a Coordenação de Processos Seletivos relatou o seguinte:  
 

O processo de definição quanto ao retorno do calendário acadêmico e           
consequentemente quanto a oferta de novas vagas para o segundo          



semestre letivo de 2020, dificultam o desenvolvimento de algumas ações          
descritas no plano, referente ao eixo em tela. 

 
Em complemento, a Coordenação de Processos Seletivos apresentou, por meio de           
ferramenta eletrônica de compartilhamento de dados em nuvem - vide endereço do Google             
Drive https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1fdvmPHc-e-oBro1ggyBzIUgYRILzYnHK -,   
os seguintes arquivos: “Acompanhamento do plano de contigência_SA 14.2020”; Pasta          
“Comprovações da Ação 1”; Pasta “Comprovações da Ação 2”; Pasta “Comprovações da            
Ação 3”; e Pasta “Comprovações da Ação 4”. Convém destacar que, para fins de otimização               
deste relatório, decidiu-se detalhar os arquivos apresentados nas “Pastas” supracitadas          
somente a partir do quadro 2. 
  
Assim, da análise das informações apresentadas e considerando o cenário “intermediário”           
(que também abarca as ações do cenário “positivo”) tomado como parâmetro pela Unidade,             
conforme abordado no subitem anterior deste relatório (subitem 2.1), verificou-se o           
seguinte:  
 

Quadro 2 - Ações estabelecidas para o cenário “intermediário” 
 

Ação: Execução das ações descritas no cenário positivo, observado o cronograma, planejamento 
e aquisições relativas ao processo seletivo de ingresso em 2021. 

Ação 1 para o cenário positivo:   

Avaliar a oferta de novas vagas para o segundo semestre letivo de 2020, junto aos campi/EaD, 

considerando a possibilidade de realização do processo seletivo em adequação ao calendário 

acadêmico e as condições adequadas de saúde e segurança ou de cancelamento do vestibular. 

Evidências Observações da Equipe de Auditoria 

Pasta intitulada “Comprovações da Ação 1” 
 

➔ “Convocação de reunião do Comitê     
Emergencial - 10.06.2020” 

➔ “Convocação de reunião do Comitê     
Emergencial - 17.06.2020” 

➔ “Convocação de reunião do Comitê     
Emergencial - 23_04_2020” 

➔ “Estimativa de material para    
aquisição_2020.2 e 2021.1.docx” 

➔ “Parâmetros para deliberação quanto a     
oferta de novas vagas” 

➔ “Pauta - Comitê Emergencial - 23.04.2020” 
 

De acordo com o exposto no tópico 4 do item 
anterior deste relatório de auditoria, a Unidade 

elaborou tarefas/procedimentos para cada 
ação, conforme verificado na planilha  de 

“Acompanhamento do plano de contigência_SA 
14.2020”. 

 
 Assim, as evidências encaminhadas amparam 
as informações relacionadas ao andamento das 

seguintes “Tarefas/Procedimentos”: 
 

1 - “Acompanhar a definição do calendário 
acadêmico para o exercício de 2020”; 

 
2 - “Organizar subsídios relativos a logística de 

processos seletivos para também 
embasar a avaliação quanto a oferta de novas 

vagas para o segundo semestre letivo 
de 2020: cronograma de vestibular, previsão 

orçamentária considerando a etapa de 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1fdvmPHc-e-oBro1ggyBzIUgYRILzYnHK


heteroidentificação e aumento de equipe de 
fiscalização, memória de cálculo 

quanto aquisição de EPI e material de limpeza)”. 
 

Quanto às quatro tarefas/procedimentos  
restantes para esta Ação 1, não foram 

encaminhadas as documentações 
comprobatórias, haja vista que, em 19/06/2020, 

data de encaminhamento das respostas à 
Solicitação de Auditoria nº 014-01/2020, ainda 
se encontravam no status de planejada, com 
previsão de data limite de 25/06/2020  até 

30/07/2020.  
 

Nesse sentido, convém registrar as  quatro 
tarefas/procedimentos que permanecem 

pendentes: 
 

3 - “Solicitar agendamento de nova reunião com 
o CODEN para dar continuidade a discussão 

sobre a oferta de novas vagas para o segundo 
semestre letivo de 2020.”; 

 
4 - “Formalizar a solicitação de adoção das 

medidas necessárias a deliberação quanto a 
oferta de vagas junto ao Colégio de Dirigentes e 

Comitê Emergencial, considerando indicativo 
encaminhado pelo CODEN.”; 

 
5 - “Mediante deliberação quanto a oferta de 

novas vagas, dar continuidade as ações relativas 
ao Vestibular 2020.2 (se for o caso) com a 

composição de grupo de trabalho responsável 
pelo planejamento/coordenação do processo 

seletivo (consuta de vagas ofertadas, definição 
do cronograma, elaboração de editais, 
campanhas, aquisições, elaboração de 

protocolos específicos para aplicação de exame, 
formações, dentre outros encaminhamentos)”; e 

 
6 - “Formalizar solicitação de publicação de nota 

oficial/comunicado quanto a oferta de 
vagas em processos seletivos do segundo 

semestre letivo de 2020, junto a Assessoria de 
Comunicação, em conformidade com a 
deliberação do Comitê Emergencial.”. 

 
 
 



Ação 2 para o cenário positivo:  
Em caso de aplicação do exame de seleção (vestibular), providenciar a aquisição de materiais e 

equipamentos mediante orientações das autoridades sanitárias. 

Evidências Observações da Equipe de Auditoria 

Pasta intitulada “Comprovações da Ação 2” 

➔ “ANEXO I PROJETO BASICO - Memória de       
cálculo” 

➔ “Comunicação com o SIASS - LISTA DE       
EQUIPAMENTOS PARA COMPRA COVID-19” 

➔ “Comunicação com PROAD e DLC -      
aquisições referente aos protocolos de     
segurança” 

➔ “Comunicação_aquisição pelo Campus   
Abreu e Lima de EPI E INSUMOS _        
COMBATE AO COVID19” 

➔ “Estimativa de material COVID_Vestibular” 
➔ “Estimativa de material para    

aquisição_2020.2 e 2021.1.docx” 
 

As evidências encaminhadas amparam as 
informações relacionadas ao andamento e 

realização das seguintes 
”Tarefas/Procedimentos” : 

 
1 - “Articulação junto a representação do SIASS, 

na elaboração dos protocolos, quanto 
aos EPI e materiais para aquisição e utilização 

quando do retorno das atividades 
presenciais”; 

 
2 - “Acompanhar junto a PROAD a abertura de 

processo de aquisição”; 
 

3 - “Verificar junto a DLC e PROAD a 
possibilidade de abertura de processo de 

aquisição específico para os vestibulares da 
instituição”; 

 
4 - “Elaboração de estimativa de participantes 

envolvidos no processo seletivo (equipe e 
candidatos)”; 

 
5 -  “Elaborar lista de materiais (EPI e limpeza) 

necessários para aplicação de provas”; 
 

6 - “Elaboração de memória de cálculo”. 
 

Quanto às duas tarefas/procedimentos 
restantes para esta Ação 2, não foram 

encaminhadas as documentações 
comprobatórias, haja vista que, em 19/06/2020, 

data de encaminhamento das respostas à 
Solicitação de Auditoria nº 014-01/2020, ainda 
se encontravam no status de planejada, com 

previsão de data limite “a definir”. Ressalte-se 
que, para esta equipe de auditoria, tal 

indefinição  pode ser compreendida em razão 
das incertezas quanto ao retorno das atividades 

presenciais. 
 

Nesse sentido, convém registrar as duas 
tarefas/procedimentos que permanecem 

pendentes: 
 



7 - “Realizar cotação de preços”; 
8 - “Formalizar abertura de processo de 

aquisição, mediante deliberação para realização 
do processo seletivo com aplicação de provas.”. 

Ação 3 para o cenário positivo: 

Atuar na discussão sobre a implementação da etapa de heteroidentificação nos processos 

seletivos, através de formações e ações do grupo de trabalho instituído pela Portaria n° 340, de 

16/03/2020. 

Evidências Observações da Equipe de Auditoria 

Pasta intitulada “Comprovações da Ação 3” 
 
➔ “Agendamento do GT de    

Heteroidentificação” 
➔ “Avaliação fenótipo (levantamento)” 
➔ “Certificado_cotasafirmativasifpe_Denise” 
➔ “Certificado_cotasafirmativasifpe_Thamiris” 

➔ “Comunicação com o coordenador do GT      
de Heteroidentificação_1” 

➔ “Comunicação com o coordenador do GT      
de Heteroidentificação_2” 

➔ “Portaria nº 0340-2020-GR Designa    
Comissão GT de Heteroidentificação” 

 

As evidências encaminhadas amparam as 
informações relacionadas ao andamento e 

realização das seguintes 
”Tarefas/Procedimentos”: 

 
1 - “Participação das servidoras em exercício na 

coordenação no Ciclo de formação 
sobre Cotas Afirmativas e Heteroidentificação”; 

 
2 - “Comunicação com Coordenador do GT para 

andamento dos trabalhos”; 
 

3 - “Levantamento de informações sobre o 
processo de heteroidentificação em 

processos seletivos de outras instituições”; 
 

4 - “Agendamento de reuniões do GT”. 
 

Quanto às três tarefas/procedimentos restantes 
para esta Ação 3, não foram encaminhadas as 

documentações comprobatórias, haja vista que, 
em 19/06/2020, data de encaminhamento das 

respostas à Solicitação de Auditoria nº 
014-01/2020, ainda se encontravam no status de 

planejada, com previsão de data limite a 
depender de outros fatores que fogem da alçada 

da Unidade. 
 

Nesse sentido, convém registrar as três 
tarefas/procedimentos que permanecem 

pendentes: 
5 - “Realizar atividades de acordo com as 

deliberações do GT”; 
 

6 - “Planejar a etapa de implementação da 
heteroidentificação nos processos seletivos 

(Vestibular e SISU)”; 
 



7 - “Implementar a etapa de heteroidentificação 
nos processos seletivos (Vestibular e 

SISU)”. 

Ação 4 para o cenário positivo: 

Adequar e retomar cronograma do Sisu 1ª Edição de 2020 para preenchimento das vagas não 

ocupadas na 1ª convocatória para matrícula. 

Evidências Observações da Equipe de Auditoria 

Pasta intitulada “Comprovações da Ação 4” 
 

➔ “Convocação de reunião do Comitê     
Emergencial - 10.06.2020” 

➔ “Convocação de reunião do Comitê     
Emergencial - 17.06.2020” 

➔ “Convocação de reunião do Comitê     
Emergencial - 23_04_2020” 

➔ “Ofício nº 07-2020-COMSISU” 
➔ “Pauta - Comitê Emergencial - 23.04.2020” 
➔ “Plano de Contingência_eixo acesso_SISU” 
➔ “Reunião COMSISU e Gestão Acadêmica     

12.05.2020” 
➔ “Reunião Sisu 08.05.2020” 
➔ “Reunião Sisu 12.05.2020” 
➔ “Reunião Sisu 30.04.2020” 

As evidências encaminhadas amparam as 
informações relacionadas ao andamento e 

realização das seguintes 
”Tarefas/Procedimentos”: 

 
1 - “Acompanhar a definição do calendário 

acadêmico para o exercício de 2020”; 
 

2 - “Agendar reuniões com a comissão 
organizadora do processo seletivo para definição 

de atividades a serem executadas quando 
retomada as atividades presenciais”; 

 
3 - “Comunicação com as instâncias 

institucionais envolvidas com o processo seletivo 
relativas a adoção de medidas a serem 

executadas quando retomada as atividades 
presenciais”. 

 
Quanto às seis tarefas/procedimentos restantes 

para esta Ação 4, não foram encaminhadas as 
documentações comprobatórias, haja vista que, 
em 19/06/2020, data de encaminhamento das 

respostas à Solicitação de Auditoria nº 
014-01/2020, ainda se encontravam no status de 

planejada, com previsão de data limite a 
depender de outros fatores que fogem da alçada 

da Unidade, especialmente, em relação à 
definição do calendário acadêmico. 

 
Nesse sentido, convém registrar as seis 

tarefas/procedimentos que permanecem 
pendentes: 

 
4 - “Elaboração de novo cronograma de 

convocatórias e matrículas, observado os prazos 
necessários a publicidade das convocatórias e 

organização documental dos candidatos.”; 
 

5 - “Retificação do Edital n° 01, de 10 de janeiro 



de 2020”; 
6 - “Comunicação com candidatos (possíveis 

convocados e matriculados) através de 
comunicados/notas oficiais publicadas no site da 

instituição e via email, informando sobre a 
continuidade do cronograma do processo 

seletivo.”; 
 

7 - “Encaminhar aos Registros Acadêmicos 
(Campus Pesqueira e Recife) as listas de 

candidados convocados para realização da 
matrícula.”; 

 
8 - “Adoção de medidas quanto ao registro de 

estudantes matriculados no sistema 
SISUGESTÃO.”; 

 
9 - “Sugerir o estabelecimento de comunicação 

entre campus e candidatos matriculados 
informando a previsão de início das aulas.”. 

 

Ação 5 para o cenário intermediário: 

Planejamento das ações observando o planejamento do Vestibular 2021.1 
 

Obs.: Conforme descrito na planilha “Acompanhamento do plano de contigência_SA 14.2020” 

Evidências Observações da Equipe de Auditoria 

Não foi identificado o encaminhamento de evidência correlata. Portanto, entende-se que a ação 
proposta ainda não foi executada. 

 
Nesse sentido, convém registrar todas (sete) as tarefas/procedimentos que permanecem 

pendentes: 
 

1 - “Acompanhamento da definição de calendário acadêmico 2020.2 e 2021.1 junto a 
PRODEN”; 

 
2 - “Elaboração de subsídios(gerais) para discussão sobre a realização do processo seletivo: 

cronograma, estimativa de participantes, previsão orçamentária, aquisições, metodologia das 
etapas do certame, dentre outros parâmetros necessários ao processo.”; 

 
3 - “Solicitação de reunião com a PRODEN relativa aos encaminhamentos para o processo de 

ingresso”; 
 

4 - “Solicitar a elaboração de protocolo específico para aplicação de exame de seleção ao SIASS e 
colaboradores.”; 

 
5 - “Mediante encaminhamentos junto a PRODEN, solicitar submissão de propostas ao Colégio de 

Dirigentes/Comitê Emergencial.”; 
 



6 - “Formalizar solicitação de publicação de nota oficial/comunicado quanto a oferta de vagas em 
processos seletivos em 2021, junto a Assessoria de Comunicação, em conformidade com a 

aprovação do Comitê Emergencial.”; 
 

7 - “Encaminhar solicitação de formalização de grupo de trabalho/comissão para planejamento 
detalhado e coordenação do processo seletivo”. 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das respostas apresentadas pela Coordenação de Processos Seletivos (SA              
014-01/2020). 

 
Em resumo ao quadro 2, conclui-se que, de um modo geral, a maioria das ações               
relacionadas ao Eixo de Atuação “Política de Acesso, vestibular e SiSU” ainda não foram              
iniciadas e/ou completamente realizadas, em que pese a maior parte dessas ações estarem             
relacionadas ao cenário já superado (positivo: junho de 2020). Além disso, convém ressaltar             
que esta equipe de auditoria não promoveu exames quanto ao mérito das            
tarefas/procedimentos apresentados pela Unidade, haja vista não fazer parte do escopo           
desta ação de controle.  
 
 
3 - Síntese da adequação e suficiência das ações estabelecidas no Plano de Contingência              
do IFPE 

Quadro 3 - Adequação e Suficiência das ações estabelecidas no Plano de Contingência 

 

Eixo de atuação: Política de Acesso, vestibular e SiSU. 

Iniciativa: Planejar e executar ações relacionadas ao restabelecimento do cronograma de           
processos seletivos da instituição, que tem como objeto o ingresso de novos estudantes em              
cursos técnicos e superiores, em articulação com os Campi e o Centro de Referência de Educação                
a Distância do IFPE. 

Evidência Análise da Adequação Análise da Suficiência 

Conforme documentação 
disponibilizada pela 

Coordenação de Processos 
Seletivos e analisada pela 

auditoria no item nº 2 deste 
relatório (subitens 2.1 e 2.2). 

Verificou-se adequação parcial 
das ações estabelecidas pela 
Unidade, posto que algumas 

ações ainda não foram 
iniciadas e/ou completamente 

realizadas, assim como, foi 
identificada a necessidade de 
ajustes quanto ao cenário e às 

ferramentas de execução e 
monitoramento. 

Diante das dificuldades 
apresentadas pela 

Coordenação de Processos 
Seletivos, entende-se que as 

ações foram insuficientes para 
o alcance dos objetivos 

propugnados para a iniciativa, 
sobretudo, por depender de 
outros fatores que fogem do 

controle da Unidade. 
 

Fonte: Elaboração própria. 

 
 
4 – Considerações Finais 
 



De acordo com a Instrução Normativa SFC nº 03, de 09/06/2017, a atividade de auditoria               
interna governamental “deve buscar auxiliar as organizações públicas a realizarem seus           
objetivos, a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e              
melhorar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles 
internos”. 
 
Ainda de acordo com a Instrução Normativa SFC nº 03, de 09/06/2017, “a atividade de               
auditoria interna governamental tem como propósito aumentar e proteger o valor           
organizacional das instituições públicas, fornecendo avaliação, assessoria e aconselhamento 
baseados em risco.” Ou seja, o foco da auditoria interna é o aprimoramento do trabalho,               
tornando-o mais eficiente, com melhor desempenho e obtenção de resultados. 
 
Em razão disso, sugere-se que a Unidade avalie a conveniência no sentido de implementar              
ações de melhoria em atenção ao disposto nos subitens 2.1 e 2.2 deste relatório, conforme               
sugestões a seguir: 
 

1. Visando o aprimoramento do cenário e das ferramentas de execução e            
monitoramento do Plano de Contingência (subitem 2.1): 
 
a) Ajustar, de imediato, as ações da Unidade frente ao período de suspensão das              
atividades acadêmicas presenciais, haja vista que, em razão do atual contexto que            
estamos vivenciando, seria mais adequado adotar o cenário “negativo”, o qual           
prevê, dentre outras coisas, o retorno às atividades presenciais em agosto de 2020.             
Cabe alertar, no entanto, que, diante das incertezas nacionais e locais relacionadas            
ao desfecho deste estado de isolamento social, convém que a Unidade adote            
planejamento visando outros cenários além do que fora exposto, isto é, que            
considere programar ações para além do mês de agosto, como medida preventiva; 
 
b) Ajustar o cronograma de execução das ações, de forma que se tenha uma              
percepção visual das datas limites de todas as tarefas/procedimentos vinculados a           
cada ação, permitindo, a partir disso, a tomada de decisões em prol da otimização              
das atividades, para que os prazos estabelecidos sejam alcançados; e 
 
c) Observar, nos documentos norteadores das ações de contingenciamento no          
âmbito da Unidade, a necessidade de segregação de funções entre as atividades de             
execução e monitoramento ou, na impossibilidade deste, a adoção de controles           
compensatórios, a exemplo de comissões, de modo a preservar a imparcialidade no            
processo de avaliação/monitoramento da execução. 
 
2. Visando o alcance das ações planejadas no Plano de Contingência (subitem 2.2): 

 
a) A partir do ajuste proposto no tópico “a” do item anterior, envidar esforços para               
fazer cumprir todas as ações programadas visando o atendimento da iniciativa           
relacionada ao Eixo “Política de acesso, vestibular e SiSU”, de modo a assegurar a              
atuação da Instituição frente à situação da pandemia ora vivenciada, sem deixar de             
cumprir sua missão institucional.  
 

Por fim, diante das informações apresentadas no presente trabalho, espera-se que as            
análises desta Auditoria Interna ofereçam orientações para o aperfeiçoamento do Plano de            



Contingência do IFPE, de modo especial, no âmbito do Macroprocesso “Ensino”, sob o             
enfoque do Eixo de Atuação “Política de acesso, vestibular e SiSU”. 
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