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1- Introdução
 
Em atendimento ao item nº 3 do Plano Anual de A vidades da Auditoria Interna (PAINT) do exercício 2022,
à demanda prevista na Ordem de Serviço nº 018/2022 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 realizados sobre o Macroprocesso “Internacionalização”, no âmbito do
acompanhamento do status de execução das ações propostas no Planejamento Estratégico do IFPE,
exercício de 2022.
 
O desenvolvimento dos trabalhos ocorreu no período de 23 de agosto de 2022 a 14 de setembro de 2022,
por meio de análise documental 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- Objetivo da Ação
 
O obje vo da ação de auditoria consis u em verificar se as ações estabelecidas no Planejamento
Estratégico do IFPE, para o primeiro semestre do exercício de 2022, foram executadas (status de
“concluídas”) e/ou solicitar as justificativas pela não execução ou conclusão.
 
Desse modo, foi formalizado no dia 22/08/222, entre a Unidade de Auditoria Interna e a Pró-Reitoria de
Integração e Desenvolvimento Ins tucional - PRODIN, um termo de compromisso para prestação de serviço
de consultoria. O referido termo esclarece que a Unidade de Auditoria pretende contribuir no processo de
acompanhamento das ações planejadas pelo IFPE, de forma independente e obje va, buscando agregar
valor ao planejamento da instituição e ao processo de governança, gestão de riscos e controles internos.
 
Dessa forma, a Unidade de Auditoria Interna examinou os Relatórios de Acompanhamento do
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Planejamento do IFPE, documentos que trazem informações organizadas, considerando os obje vos; os
Macroprocessos; ações distribuídas por prazo de conclusão; e o status de execução da cada ação,
classificadas seguindo a seguinte terminologia:

 
Quadro 1 - Status da Ação

Status Definição

Planejada Ação prevista no plano, mas ainda não executada.

Em andamento Ação prevista no plano e que está sendo executada.

Concluída Ação prevista no plano e já executada.

Fonte: Relatório de Planejamento Estratégico IFPE julho de 2022.

 
A Unidade de Auditoria entende que possuir o conhecimento e o controle do que está sendo realizado
dentro do planejamento ins tucional é uma garan a de que as ações estão sendo executadas com
eficiência, ou seja, exatamente como foi planejada. Aliás, o planejamento precisa ser revisado sempre que
for necessário, tanto pelo resultado do monitoramento quanto pelas mudanças ao longo do processo que
precisam ser consideradas.

O planejamento estratégico tem a função de consolidar, durante um período de tempo, as bases de uma
ins tuição e alinhar toda sua equipe em função do a ngimento dos obje vos estratégicos. Segundo
Chiavenato (2003) planejamento estratégico significa:

Planejamento estratégico é o processo con nuo de, sistema camente e com o maior conhecimento
possível do futuro con do, tomar decisões atuais que envolvem riscos; organizar sistema camente
as a vidades necessárias à execução dessas decisões; e, através de uma retroalimentação
organizada e sistemá ca, medir o resultado dessas decisões em confronto com as expecta vas
alimentadas... As organizações são criadas para a ngir obje vos específicos. Sua principal função é
servir a esses objetivos. (grifos nossos)

Como referencial estratégico, o IFPE possui como instrumento máximo de gestão o Plano Desenvolvimento
Institucional (PDI).
 

O PDI do IFPE tem como foco primário a reorganização da ins tuição e a mudança de cultura visando
ao aperfeiçoamento das prá cas pedagógicas, acadêmicas e de gestão, atuando prioritariamente
para o alcance dos obje vos e das metas estabelecidas e, consequentemente, ampliando e
diversificando as suas ofertas e elevando a qualidade das entregas para os estudantes e a sociedade.
 

Para efe vação do planejamento estratégico, a PRODIN conta com a ferramenta de gestão “5W2H”, a qual
dispõe de diretrizes que, quando bem trabalhadas, solucionam dúvidas que possam aparecer ao longo de
um processo ou de uma atividade.
 
                            Figura 1 - Ferramenta “5W2H”
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Fonte: Seminário de Planejamento 2022 da PRODIN.

 
O método 5W2H apresenta muitos benefícios para instituição, tais como:
 

● Coleta de informações relevantes para revisão do planejamento;
● Prevenção de problemas;
● Conquista de objetivos:
● Identificação de gargalos;
● Apresentação de soluções;
● Feedback construtivo e aprendizagem de todos envolvidos;
● Gestão apropriada de não conformidades; e
● Resolução de problemas.

 
2.1 - Escopo dos Trabalhos de Auditoria

Com obje vo de facilitar a comunicação, a Auditoria Interna definiu que os resultados serão apresentados
de forma individualizada por cada Macroprocesso. Assim, este Relatório trata da consolidação dos
resultados ob dos a par r do Macroprocesso da Internacionalização, considerando as ações planejadas
para o primeiro semestre de 2022. Somado a isso, busca contribuir com o fortalecimento do processo de
acompanhamento do planejamento, apresentando informações para adoção de eventuais medidas
preventivas ou corretivas na execução do referido planejamento.

Importa ressaltar que, para incen var a melhoria con nua do processo de acompanhamento do
planejamento, a Unidade de Auditoria Interna requereu as evidências para realização da conformidade com
o status de execução da ação.

3 - Resultados dos exames

3.1 Informação
Informação a respeito da execução das ações estabelecidas no Planejamento Estratégico 2022 do
Macroprocesso da Internacionalização.
 
Fato:

A coleta de informações foi realizada por meio da Solicitação de Auditoria nº 018-02/2022, encaminhada
via processo SEI nº 23294.023427/2022-33.

Considerando as ações e seus respec vos status de execução, conforme Relatório de Planejamento
Estratégico IFPE de julho de 2022, a Unidade de Auditoria requisitou as seguintes informações:

● Documentação comprobatória das ações com status de "concluídas";
● Informações sobre as dificuldades para não conclusão das ações que es vessem fora dos prazos de

conclusão;
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● Designação dos responsáveis para execução das ações;
● Cronograma de execução das ações; e
● Os procedimentos e instrumentos para acompanhamento/monitoramento e conclusão das ações.

Verificou-se que para esse macroprocesso foram definidas um total de 07 (sete) ações para o exercício de
2022, dentre as quais 05 (cinco) encontram-se em atraso, mediante o vencimento do prazo estabelecido
para os meses de janeiro até junho de 2022, correspondendo a 71,43%, das ações. As demais ações estão
com execução prevista para o segundo semestre.
 
A seguir, apresentamos, de forma consolidada, as jus fica vas apresentadas pela gestão e as análises
realizadas pela Auditoria Interna:
 
                                          Quadro 2 - Análise da Auditoria Interna sobre as informações apresentadas pela
Gestão (Doc SEI nº 0291177).

Ação Justificativa Apresentada Evidência Análise da Auditoria Interna Situação

da ação:

Criar setor de Mobilidade Os setores existentes no DRIN

contam com a colaboração

docentes para sua existência e

para a realização de suas

atividades. Não foi possível criar o

novo setor devido à inexistência

de colaboradores aptos a

desempenhar as atividades

previstas para ele.

 
Não foi

disponibilizado

Mediante manifestação da DRIN,

entende-se que não há recursos

humanos no setor, impossibilitando a

conclusão da ação.

 
A DRIN deveria ter previsto que a

criação de um setor requer diversas

ações que antecedem a criação de um

setor.

 
A DRIN deve envidar esforços junto à

Diretoria de Gestão de Pessoas na

tentativa de solucionar a falta de

colaboradores, e não havendo solução

para o atual exercício, buscar revisar a

ação para cancelamento ou alocação no

exercício subsequente.

 
Não foram disponibilizados documentos

comprobatórios que fundamentassem a

justificativa apresentada pela gestão.

Atrasada

Articular a aprovação da

Política de

internacionalização do IFPE

Devido à impossibilidade de

entrada da Política de

Internacionalização na pauta das

reuniões do CONSUP em 2021, o

documento precisou ser

submetido a ajustes devido à

aprovação de normativa para

elaboração de políticas do IFPE

em 2022. Após isso, novo pedido

de pauta no Conselho Superior do

IFPE será realizado para fins de

aprovação da Política.

Não foi

disponibilizado

A informação apresentada pela DRIN

confirma que a ação se encontra

atrasada.

 
Tendo em vista as circunstâncias

informadas, é importante que a DRIN

articule com a PRODIN a pactuação de

novos prazos.

 

Atrasada
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Controlar a destinação de

licenças de cursos online de

LE a estudantes da Educação

Superior do IFPE

O processo (23294.010653.2022-

96) de contratação das licenças

ainda não foi finalizado. Devido

aos cortes orçamentários, o

CODIR decidiu que a ação deveria

ser descontinuada.

Não foi

disponibilizado

De início, importa destacar, que o

processo nº 23294.010653.2022-96 não

está acessível no SEI.

 
A DRIN não apresentou documento

com a indicação do CODIR para a

descontinuidade do processo.

 
Quando a ação sofre impacto de fatores

externos que causam prejuízos à

execução da ação, se faz necessário

uma articulação junto à PRODIN, tanto

para analisar as consequências geradas,

como para promover a revisão,

cancelamento ou alocação da ação no

ano subsequente.

Atrasada

Articular junto à PROPESQ a

oferta de vagas para

estudantes estrangeiros nos

programas de pós-graduação

do IFPE

 

Houve reuniões com a pós-

graduação nesse aspecto. A

articulação, portanto, foi

realizada. É possível considerar a

ação como concluída, portanto.

Não foi

disponibilizado

O fato da DRIN afirmar que promoveu

articulação com o setor da pós-

graduação não é informação suficiente

para considerar a ação como

"concluída''.

 
Não foi possível verificar e/ou mensurar

os resultados gerados pela ação,

principalmente sobre as vagas para

estudantes estrangeiros nos programas

de pós-graduação.

 
Dessa forma, a ação não será

considerada como concluída.

Atrasada

Consolidar a participação do

IFPE na Red Latinoamericana

de Cooperación

Os cortes orçamentários

comprometaram as articulações

internacionais do IFPE e as

missões previstas para a

realização da ação mencionada.

Não foi

disponibilizado

É importante que a DRIN avalie a

conveniência em elaborar um plano de

contingência, registrando os impactos

causados pelo corte orçamentário e

buscando estabelecer novas medidas

para viabilizar o cumprimento do

planejamento.

 
Quando a ação sofre impacto de fatores

externos que causam prejuízos à

execução da ação, se faz necessário

uma articulação junto à PRODIN, tanto

para analisar as consequências geradas

como para promover a revisão,

cancelamento ou alocação da ação no

ano subsequente

Atrasada

Ação Justificativa Apresentada Evidência Análise da Auditoria Interna Situação

da ação:

Fonte: elaboração própria.

 
3.2 Informação
Informações a respeito das ferramentas de execução e monitoramento das ações relacionadas ao
Macroprocesso da Internacionalização.
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Fato:
Para cada ação considerada em atraso ou andamento, a Unidade de Auditoria requereu, conforme
Solicitação de Auditoria nº 018-02/2022 (Processo SEI nº 23294.023427/2022-33), informações
individualizadas sobre a execução e o monitoramento dessas ações, as quais estão previstas para o
Macroprocesso da Internacionalização.

Ocorre que, em resposta à solicitação de auditoria, a gestão enviou um único quadro cujas informações não
indicaram a ação a que se referia. Dessa forma, entendemos que a mesma resposta se aplica para todas as
05 (cinco) ações, conforme descritas a seguir:

Quadro 3 - Manifestação da Gestão.

 
Item

 

Manifestação da Gestão (Doc SEI nº 0291177)

Análise da Auditoria
Sim /

Não

SIM / Indicar e

disponibilizar a

documentação

comprobatória

NÃO / Justificar

A Unidade indicou os

responsáveis pela

execução da ação

prevista?

SIM Planos de Ação do

DRIN

 

 A gestão não disponibilizou plano

de ação, também não encaminhou

documento formal com indicação

do responsável, inviabilizando

ratificar a resposta apresentada.

A Unidade estabeleceu

cronograma de execução

da ação?

SIM Planos de Ação do

DRIN

 Embora a gestão afirme a

existência do plano de ação, o

mesmo não foi disponibilizado.

A Unidade dispõe de

procedimento?

 

NÃO  Em processo de

elaboração dos fluxos

de procedimentos

internos

A Elaboração dos procedimentos é

uma etapa primordial, fornecendo

os meios para execução da ação.

A Unidade definiu os

responsáveis pelo

monitoramento?

SIM  Os responsáveis estão

indicados nos Planos

de Ação do DRIN

Embora a gestão afirme a

existência do plano de ação, o

mesmo não foi disponibilizado.

A Unidade definiu os

instrumentos para

realização de

monitoramentos?

SIM  O instrumento de

monitoramento é o

GEPLANES

Importante que a gestão verifique

a possibilidade de utilizar o

GEPLANES como instrumento de

monitoramento ou se o setor

precisará de instrumentos

complementares.

A Unidade estabeleceu a

periodicidade para a

realização de

monitoramentos?

SIM  A periodicidade foi

estabelecida de acordo

com a PRODIN

Os prazos devem estar contidos

no plano de ação estabelecido

pelo setor.

 
A gestão não disponibilizou plano

de ação.

Fonte: elaboração própria.
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A Unidade de Auditoria Interna entende que a a usência de plano de ação para cada ação prevista no
Planejamento Estratégico dificulta a execução do planejamento. Em diversas situações, é a causa do não
atingimento das metas.
 
Uma alterna va, na ausência de plano de ação, é a u lização de checklists, que o miza a coleta e a análise
de dados. Seus principais elementos são:
 

● Lista de ações e tarefas a serem realizadas;
● Data de início e de fim para cada uma das atividades;
● Recursos financeiros;
● Responsáveis por cada ação;
● Escopo de cada atividade;
● Lista de eventuais riscos;
● Monitoramento; e
● Plano de contingência.

 
Vale ressaltar que, na ausência de um plano de ação que considere os elementos da ferramenta “5W2H” ou
de outro tipo de ferramenta de gestão, entende-se que a gestão assume o risco de insucesso.
 
4 - Conclusão

Esta ação teve por obje vo contribuir para o processo de acompanhamento das ações estabelecidas pela
gestão do IFPE no exercício de 2022, conforme Planejamento Estratégico do IFPE. Dessa forma, a Unidade
de Auditoria Interna, apresentou informações sobre a aderência das evidências em relação ao status de
execução das ações, incen vando a melhoria con nua do processo e despertando a necessidade de revisão
ou ajuste das ações planejadas.
 
Vale destacar que, para as 05 (cinco) ações previstas para o primeiro semestre de 2022 e não concluídas, a
Unidade de Auditoria Interna julga importante que a Diretoria de Relações Internacionais - DRIN ar cule
com a Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Ins tucional - PRODIN, buscando promover os ajustes
necessários no seu Planejamento Estratégico.
 
Ademais, é indispensável estabelecer procedimentos ins tucionalizados formalizados que são primordiais
(fluxograma, manual de procedimento, plano de ação). A ausência dos mesmos implica não somente na elevação
das dificuldades, mas principalmente na inviabilidade no alcance dos resultados, bem como, má u lização dos
recursos, desgaste emocional da equipe, morosidade e ineficiência do setor.
 
Por fim, espera-se que as informações con das neste relatório possam auxiliar a gestão no cumprimento de sua
Missão Institucional.
 
Relatório elaborado pela auditora Jussara Rafaela Bezerra de Rezende, SIAPE nº 1802985 e revisado pelo auditor
Emerson da Costa Melo, SIAPE 2868378. Encaminhe-se ao Magnífico Reitor do IFPE, na condição de Presidente do
Conselho Superior, e a Diretoria de Relações Internacionais - DRIN.

Documento assinado eletronicamente por David Lima Vilela, Auditor, em 14/09/2022, às 16:28,
conforme art. 6º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.ifpe.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0315644 e o
código CRC B2EC314A.
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