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1   -   Introdução  

Trata  o  presente  relatório  do  resultado  do  acompanhamento  dos  apontamentos  e  sugestões             
expedidas  pela  Auditoria  Interna,  através  do  Relatório  de  Auditoria  nº  011/2020,  acerca  da              
avaliação  das  ações  propostas  para  o  Eixo  de  Atuação  “Estabelecimento  de  medidas  de              
segurança  e  de  protocolos,  com  vistas  à  retomada  de  a�vidades  presenciais,  condicionada  à              
autorização   das   autoridades   sanitárias.”,   do   Plano   de   Con�ngência   do   IFPE.  

O  referido  eixo  está  relacionado  ao  acompanhamento  da  sugestão  da  Auditoria  Interna             
(Relatório  de  Auditoria  nº  011/2020)  que,  em  decorrência  dos  trabalhos  realizados,  sugeriu             
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  a�vidades              
presenciais,   por   parte   das   autoridades   sanitárias,   e   a   efe�vação   do   retorno.  

Desta  feita,  o  obje�vo  nº  3  (Macroprocessos  Finalís�cos)  do  Plano  de  Con�ngência  do  IFPE,               
que  contempla:  “Definir  as  ações  relacionadas  ao  restabelecimento  das  a�vidades  e  serviços             
presenciais  para  o  ano  em  curso,  buscando  a  geração  de  valor  público  diante  das               
necessidades  da  sociedade”,  reforça  a  necessidade  de  acompanhamento  das  ações  da            
gestão  com  o  obje�vo  de  formalizar  de  forma  célere,  os  protocolos  de  saúde  e  segurança                



para   a   retomada   das   a�vidades   presenciais.  

Dito  isto,  salienta-se  que  os  exames  foram  desenvolvidos  no  período  de  18  de  agosto  de                
2020  a  16  de  setembro  de  2020,  por  meio  análises  documentais  e  consolidação  de               
informações,  em  estrita  observância  às  normas  de  auditoria  aplicáveis  ao  Serviço  Público             
Federal.  
 
Cabe  destacar  que  foi  encaminhado  para  o  Gabinete  da  Reitoria,  no  dia  23  de  junho  de                 
2020,  o  Relatório  de  Auditoria  nº  011/2020.  As  sugestões  con�das  no  referido  relatório              
apresentavam  as  providências  que,  preliminarmente,  a  Auditoria  Interna  considerava          
aplicáveis  às  constatações  decorrentes  da  ação  de  controle,  de  modo  par�cular,  a  sugestão              
de  que  a  gestão  formalizasse,  com  celeridade,  os  protocolos  de  saúde  e  segurança,  evitando,               
assim,  um  longo  lapso  temporal  entre  a  autorização  para  a  retomada  das  a�vidades              
presenciais,   por   parte   das   autoridades   sanitárias,   e   a   efe�vação   do   retorno.  
 
Assim,  foi  facultada  à  Unidade,  na  hipótese  de  ocorrência  de  fatos  novos  ou  acréscimos,               
apresentar  nova  manifestação  acerca  do  seu  teor,  evitando-se  repe�ções  de  conteúdos  já             
reproduzidos   no   referido   relatório.  
 
Diante  disso,  a  Auditoria  Interna,  encaminhou,  no  dia  24  de  agosto  de  2020,  nova  solicitação                
de  manifestação  da  gestão,  acerca  dos  apontamentos  do  Relatório  de  Auditoria  nº             
011/2020,  bem  como  as  evidências  da  formalização  dos  protocolos  de  saúde  e  segurança,              
até   o   presente   momento.  
 
2   –   Resultados   dos   exames  
 
2.1   Informação  

Informações  a  respeito  das  ações  relacionadas  ao  Eixo  de  Atuação  “Estabelecimento  de             
medidas  de  segurança  e  de  protocolos,  com  vistas  à  retomada  de  a�vidades  presenciais,              
condicionada   à   autorização   das   autoridades   sanitárias.”.  
 
Fato:   

Por  meio  da  análise  do  Plano  de  Con�ngência  do  IFPE,  aprovado  por  meio  da  Portaria  IFPE                 
nº  571,  de  22  de  maio  de  2020,  encontramos,  na  página  23,  uma  lista  com  indicação  da                  
necessidade   de   elaboração   de   19   protocolos   de   segurança.   
 
Por  meio  de  inves�gação  ao  sí�o  do  IFPE         
( h�ps://www.ifpe.edu.br/no�cias/divulgados-protocolos-de-seguranca-para-a�vidades-pres 
enciais ),  em  15/09/2020,  verificou-se  informações  relevantes  sobre  a  divulgação  e           
implementação  dos  protocolos  indicados  no  Plano  de  Con�gência  do  IFPE.  Neste  sen�do,             
foram   encontradas   as   seguintes   evidências:   
 

Quadro   1    Protocolos   para   o   enfrentamento   do   COVID-19/IFPE,   em   14/09/2020.  
 

PROTOCOLOS  
(Indicados   do   Plano   de   Con�gência   do   IFPE   -  

Portária   nº   571   de   22   de   maio   de   2020)  

 
PROTOCOLOS   ELABORADOS  

SITIO   IFPE:  
h�ps://www.ifpe.edu.br/no�cias/divulgados-protoc 

https://www.ifpe.edu.br/noticias/divulgados-protocolos-de-seguranca-para-atividades-presenciais
https://www.ifpe.edu.br/noticias/divulgados-protocolos-de-seguranca-para-atividades-presenciais
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olos-de-seguranca-para-a�vidades-presenciais )  
PROTOCOLO   1    -   Higienização   das   mãos;   
 
PROTOCOLO  2  -  Confecção,  uso  e  higienização  de         
máscaras   de   tecido;   
 
PROTOCOLO  3  -  Orientações  para  jornada  em        
trabalho   remoto;   
 
PROTOCOLO  4  -  Orientação  para  a  preparação  de         
solução  de  Hipoclorito  de  sódio  para  eliminação  do         
vírus;   
 
PROTOCOLO  5  -  Procedimento  de  segurança  para        
entrada   em   residência;   
 
PROTOCOLO   6    -   Riscos   do   uso   do   álcool   gel;  
 
PROTOCOLO  7  -  Procedimento  para  iden�ficação  e        
monitoramento  de  pessoas  com  suspeita  de       
sintomas   do   COVID-19;   
 
PROTOCOLO  8 -  Orientações  sobre  a  colocação  e         
re�rada  dos  Equipamentos  de  Proteção  Individual       
(EPIs);   
 
PROTOCOLO  9 -  Procedimentos  de  isolamento  e  de         
sani�zação  de  ambientes  das  instalações  internas       
do  IFPE  com  suspeita  de  contaminação;       
PROTOCOLO  10  -  Diretrizes  para  a  Preparação  dos         
Locais  de  Trabalho  (salas  de  aula,  laboratórios,        
ginásio   espor�vo,   entre   outros);   
 
PROTOCOLO  11  -  Protocolo  para  as  Bibliotecas  do         
IFPE;   
 
PROTOCOLO  12 -  Procedimento  de  descarte  de        
máscaras   usadas   no   IFPE;   
 
PROTOCOLO  13 -  Guia  alimentar  em  tempos  de        
pandemia;  
  
PROTOCOLO   14    -   Car�lha   saúde   mental;   
 
PROTOCOLO   1 5   -   Diretrizes   para   os   refeitórios;   
 
PROTOCOLO  16  -  Diretrizes  para  os  alojamentos  e         
semi-alojamentos   estudan�s;   
 
PROTOCOLO   17    -   Diretrizes   para   obras;   
 
PROTOCOLO  18  -  Protocolo  para  visitas  técnicas,        
a�vidades   externas   e   estágios;   
 
PROTOCOLO  19  –  Protocolo  para  frota  oficial  e         
transporte   escolar.  

01   PROCEDIMENTOS   DE   HIGIENIZAÇÃO   DAS   MÃOS  
 
02  CONFECÇÃO,  USO  E  HIGIENIZAÇÃO  DE  MÁSCARAS        
DE   TECIDO  
 
03   ORIENTAÇÕES   PARA   TRABALHO   EM    HOME   OFFICE  
 
04  PREPARAÇÃO  DE  SOLUÇÕES  SANITIZANTES  PARA       
DESINFECÇÃO   DE   AMBIENTES  
 
05  RESIDÊNCIAS  DE  SERVIDORES,  ESTUDANTES  E       
FUNCIONÁRIOS  
 
06  RISCOS  DE  ACIDENTES  NO  USO  DE  ÁLCOOL  EM  GEL           
E   ÁLCOOL   LÍQUIDO   70%  
 
07  PESSOAS  COM  SUSPEITAS  DE  SINTOMAS  DA        
COVID-19  
 
08  ORIENTAÇÕES  PARA  COLOCAÇÃO  E  RETIRADA  DE        
EPIs  
 
09  SANITIZAÇÃO  DE  AMBIENTES  DO  IFPE  COM        
SUSPEITA   DE   CONTAMINAÇÃO  
 
10  DIRETRIZES  PARA  A  PREPARAÇÃO  DOS  LOCAIS  DE         
TRABALHO  
 
11  RECOMENDAÇÕES  PARA  O  RETORNO  DAS       
BIBLIOTECAS   DO   IFPE  
 
12   DESCARTE   DE   MÁSCARAS   USADAS  
 
13   GUIA   ALIMENTAR   PARA   O   PERÍODO   DE   PANDEMIA  
 
14   SAÚDE   MENTAL  
 
15   DIRETRIZES   PARA   OS   REFEITÓRIOS  
 
16  DIRETRIZES  PARA  ALOJAMENTOS  E      
SEMI-ALOJAMENTOS  
 
17   DIRETRIZES   PARA   OBRAS  
 
18  VISITAS  TÉCNICAS,  ATIVIDADES  EXTERNAS  E       
ESTÁGIOS   PARA   ESTUDANTES   E   SERVIDORES  
 
19   FROTA   OFICIAL   E   TRANSPORTE   ESCOLAR  
 
20   ENTRADA   NO    CAMPUS   
 
21  COMPORTAMENTO  E  POSICIONAMENTO  DE      
ALUNOS   FORA   DA   SALA   DE   AULA  
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Fonte:   Elaboração   própria,   a   par�r   das   informações   coletadas   no   Plano   de   con�ngência   do   IFPE   e   no   SÍTIO   do  
IFPE.  

 
3  -  Nova  síntese  da  adequação  e  suficiência  das  ações  estabelecidas  no  Plano  de               
Con�ngência   do   IFPE  

Quadro   2   -    Adequação   e   Suficiência   das   ações   estabelecidas   no   Plano   de   Con�ngência  

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

Inicia�va:  Acompanhamento  da  sugestão  da  Auditoria  Interna  (Relatório  de  Auditoria  nº  11/2020)             
que,  em  decorrência  dos  trabalhos  realizados,  sugeriu  que  a  gestão  formalize,  com  celeridade,  os               
protocolos   de   saúde   e   segurança.  

Evidência  Análise   da   Adequação  Análise   da   Suficiência  

Conforme   informação  
encontrada   no   Sí�o   do   IFPE  
e   analisada   pela   auditoria  

no   item   nº   1   deste  
relatório.  

Verificou-se   que   as    ações  
desenvolvidas   pela   gestão   têm  
sido   coerentes   com   inicia�va ,   o  

que   tem   possibilitado,   até   então,  
a   materialização   das   ações   do  
Plano   de   Con�ngência   do   IFPE.  

A   par�r   dos   produtos  
/evidências   apresentadas,  

verificou-se,   no   momento,   que   a  
inicia�va   foi   materializada .  

Fonte:   Elaboração   própria.  
 
4   –   Considerações   Finais  
 
Esta  ação  de  auditoria  teve  como  obje�vo  acompanhar  os  apontamentos  e  sugestões             
expedidas  pela  auditoria  interna,  através  do  Relatório  de  Auditoria  nº  011/2020,  acerca  da              
avaliação  das  ações  propostas  para  o  Eixo  de  Atuação  “Estabelecimento  de  medidas  de              
segurança  e  de  protocolos,  com  vistas  à  retomada  de  a�vidades  presenciais,  condicionada  à              
autorização   das   autoridades   sanitárias”,   do   Plano   de   Con�ngência   do   IFPE.  
 
Diante  das  “evidências”  encontradas,  constatou-se  que  foram  atendidas  as  sugestões           
con�das  no  Relatório  de  Auditoria  nº  011/2020,  bem  como,  também  foram  definidas  as              
diretrizes  para  a  elaboração  e  divulgação  dos  protocolos  de  segurança  visando  o  período  de               
retomada   das   a�vidades   presenciais.   

 
Recife,   15   de   setembro   de   2020.  
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