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1 – Introdução

Em atendimento ao item nº 3 do Plano Anual de Atividades 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 Normativa – Secretaria Federal de Controle (IN/SFC) nº 03, de 09/06/2017, apresentamos os resultados dos exames 
realizados sobre o Macroprocesso “Assistência Estudantil”, 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 27 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 objetivo da ação de auditoria consistiu em verificar se as ações estabelecidas no Planejamento Estratégico do IFPE, para o primeiro semestre do exercício de 2022, foram 
executadas (concluídas) e/ou solicitar as justificativas pela não execução.
 
Desse modo, foi formalizado no dia 22/08/222, entre a Unidade de Auditoria Interna e a Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional - 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 objetiva, 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 Planejamento do IFPE, documentos que trazem informações organizadas, 
considerando os objetivos; os Macroprocessos; as 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 institucional é a garantia 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 instituição e alinhar toda sua equipe em função do atingimento dos 
objetivos estratégicos. Segundo Chiavenato (2003) planejamento estratégico significa:

Planejamento estratégico é o processo contínuo de, sistematicamente e com o maior conhecimento possível do futuro, tomar decisões atuais que envolvem riscos; organizar 

sistematicamente as atividades necessárias à execução dessas decisões; e, através de uma retroalimentação organizada e sistemática, medir o resultado dessas decisões em 

confronto com as expectativas alimentadas... As organizações são criadas para atingir objetivos específicos. Sua principal função é servir a esses objetivos.

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

O PDI do IFPE tem como foco primário a reorganização da instituição e a mudança de cultura visando ao aperfeiçoamento das práticas pedagógicas, acadêmicas e de gestão, 

atuando prioritariamente para o alcance dos objetivos 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 efetivação do planejamento institucional, 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.
 
O método 5w2h apresenta muitos benefícios para instituição, tais como:
 
- Coleta de informações relevantes para revisão do planejamento;

- Prevenção de problemas;
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- 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 objetivo 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 obtidos a partir do Macroprocesso da Assistência Estudantil, 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 incentivar a melhoria contínua 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 IFPE 2022 ao Macroprocesso da Assistência Estudantil.
 
Fato:

A coleta de informações foi realizada por meio de solicitação de auditoria nº 018-08/2022, encaminhada via processo SEI nº 23294.023483/2022-73. 

Considerando as ações e seus respectivos status de execução, conforme Relatório de Planejamento Estratégico IFPE de julho de 2022, a Unidade de Auditoria requisitou as 

seguintes informações à Diretoria de Assistência Estudantil:

- Documentação comprobatória das ações com status de "concluídas";

- Informações sobre as dificuldades para a execução das ações que estavam fora dos prazos de conclusão;

- Designação dos responsáveis para execução das ações; 

- Cronograma de execução das ações; e 

- Quais os procedimentos e instrumentos para acompanhamento/monitoramento e conclusão das ações.
 
No exercício de 2022, para o Macroprocesso da Assistência Estudantil, foram definidas, conforme Planejamento Estratégico do IFPE, um total de 20 (vinte) ações, dentre as 

quais 05 (cinco) ações encontram-se com prazo de conclusão para o primeiro semestre e 15 (quinze) ações para o segundo semestre.
 
Dessa forma, apresentamos nos quadros 2 e 3, de forma consolidada, as informações apresentadas pela gestão e as análises realizadas pela Unidade de Auditoria Interna:
 

Quadro 2: Manifestação do gestor por ação considerada concluída (Doc SEI nº 0299029)

Ação Justificativa Apresentada Análise da auditoria

Articular processos de formação das 

pessoas envolvidas com o PNAE - agentes 

internos ao IFPE e membros do CAE 

(Conselho de Alimentação Escolar)

Essa atividade está em andamento, fazendo parte das metas do Produto 1 – Formação de 

atores envolvidos com o PNAE - Membros do CAE (Conselho de Alimentação Escolar) e 

demais atores. Como as atividades do projeto tiveram início a partir da celebração do 1º 

Termo Aditivo do Contrato nº 23/2021 com a Fade – UFPE, bem como as contratações 

previstas no plano de trabalho começaram em agosto, as formações e ainda estão em fase de 

organização para execução. Ação em andamento a ser concluída até o final da vigência do 

TED.

Embora a DAE tenha informado que a ação está em andamento, a Unidade de 

Auditoria considera que a ação foi executada, na medida que verificou-se articulação 

da gestão para o processo de formação, conforme formalização do 1º Termo Aditivo 

do Contrato nº 23/2021 com a FADE (Doc SEI nº 0334660).

 
Cláusula Primeira do Contrato 23/2021:

 
1.1. Prestação de serviços de apoio à gestão administrativa e financeira pela CONTRATADA 

visando à realização do Projeto “Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar - 

IFPE”, conforme Plano de Trabalho (versão 2) e Projeto, anexos deste instrumento.

Implementar o Centro Colaborador em 

Alimentação e Nutrição Escolar - CECANE 

em Pernambuco

A implementação do Cecane IFPE (início das atividades) ocorreu em 19/07/2022, a partir da 

celebração do 1º Termo Aditivo do Contrato nº 23/2021 com a Fade – UFPE. Segue o Extrato 

de publicação do termo no D.O.U. (Anexo Extrato do DOU) Ação concluída.

 

A DAE não disponibilizou a documentação comprobatória para demonstrar que a 

ação foi executada. 

 
Diante disso, a Unidade de Auditoria procurou informações no site IFPE, 

identificando a notícia sobre o lançamento do Centro Colaborador em Alimentação e 

Nutrição Escolar - CECANE (publicado em 12/08/2022) e o vídeo de inauguração do 

referido centro no canal do youtube do IFPE, conforme Links abaixo:

 
1. Notícia do site do IFPE:

https://portal.ifpe.edu.br/noticias/ifpe-inaugura-centro-de-colaboracao-em-

alimentacao-e-nutricao-escola
 
2. Canal do youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=TZ_VavZjeIw

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 3: Manifestação do gestor por ação considerada em andamento/atrasada (Doc SEI nº 0299029)

Ação Justificativa Apresentada Documentação 

comprobatória 

Análise da auditoria
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Implementar a nova Política de Assistência 

Estudantil do IFPE, especialmente através 

do Comitê dos Gestores da Assistência 

Estudantil (Coae).

A nova Política de Assistência Estudantil do IFPE (PAE) foi regulamentada por meio da Resolução 

CONSUP nº 133, de 30 de junho de 2022. Para a consolidação da PAE, os regulamentos dos 

Programas de Apoio à Manutenção Acadêmica, Moradia Estudantil e Tutoria de Pares já foram 

institucionalizados, inclusive com o primeiro edital do primeiro, sendo executado já neste 

semestre de 2022. (Anexos Regulamentos e Edital do Programa de Apoio à Manutenção 

Acadêmica) O Comitê dos Gestores da Assistência Estudantil participa ativamente das discussões 

sobre a implementação da Política, sendo consultado, sobretudo, em relação às regras dos 

regulamentos e dos editais. Considerando a densidade do documento, considerando que a Nova 

Política de Assistência Estudantil do IFPE apresenta-se como um instrumento que visa contribuir 

para o processo de criação, ampliação, planejamento e consolidação de programas, projetos e 

ações que propiciem a permanência do/a estudante na instituição e contribuam para sua 

permanência e êxito acadêmico, para sua aprovação no CONSUP houve a necessidade de duas 

reuniões, culminando na aprovação no dia 28/10/2021. Até a publicação da Resolução, em 

30/06/2022, o documento foi ajustado, considerando as contribuições dos conselheiros nas duas 

reuniões e passou por algumas revisões textuais, estando o documento consolidado para ampla 

divulgação e implementação a partir da data de sua resolução. Ação concluída 

(Doc SEI nº 0299015) No cronograma do planejamento a ação deveria estar 

concluída em maio de 2022. Por isso, a ação foi 

inicialmente considerada atrasada pela Unidade de 

Auditoria.

 
Diante das informações apresentadas pela DAE e 

considerando que a Política de Assistência Estudantil do 

IFPE (PAE) foi regulamentada por meio da Resolução 

CONSUP nº 133, de 30 de junho de 2022, a Unidade de 

Auditoria entende que a ação foi concluída.

Articular com as direções-gerais dos 

campi e o Centro de Referência de 

Educação a Distância do IFPE a 

promoção de atividades de acolhimento 

aos discentes no início de cada semestre, 

apresentando a estrutura de gestão da 

Instituição, os ..

 

Esta ação não pôde ser concluída dentro do planejamento das ações de 2022 desta diretoria 

tendo em vista o surgimento das demandas relacionadas à inclusão de novos programas na 

Política de Assistência Estudantil do IFPE após sua aprovação. No entanto, ações de acolhimento 

estudantil foram realizadas nos campi Garanhuns e Afogados da Ingazeira.

(Doc SEI nº 0299015) Inicialmente, cabe destacar que a reformulação da Política 

de Assistência Estudantil do IFPE foi realizada através da 

publicação da Resolução CONSUP nº 133, de 30 de junho 

de 2022. Dessa forma, a Unidade de Auditoria entende 

que o surgimento de novas demandas, oriundas da 

inclusão de novos programas, não deveriam impactar o 

desenvolvimento das ações inicialmente planejadas.

 
A ação foi estabelecida para ocorrer no início de cada 

semestre, com objetivo de desenvolver medidas 

institucionais para reduzir a evasão e retenção. Desse 

modo, a DAE precisa verificar o impacto gerado pela não 

execução da ação no exercício de 2022, propondo medidas 

mitigadoras. 

Destacamos de forma positiva, conforme informações 

apresentadas pela DAE, que algumas ações de acolhimento 

estudantil foram realizadas nos Campi Garanhuns e 

Afogados da Ingazeira.

Planejar a implementação do Programa 

de Incentivo às Políticas Inclusivas, 

pertencente à nova Política de 

Assistência Estudantil do IFPE, que tem o 

objetivo de estimular a atuação cidadã 

por meio da participação de estudantes 

do IFPE n..

Com a publicação da nova Política de Assistência Estudantil do IFPE (PAE) por meio da Resolução 

CONSUP nº 133, de 30 de junho de 2022, esta Diretoria realizou o evento Seminário de 

Assistência Estudantil, no campus Caruaru. O evento teve como tema principal a organização do 

regulamento e dos editais referente ao Programa de Incentivo às Políticas Inclusivas. Está sendo 

criada a comissão para criação do regulamento do Programa. Além disso, o Programa Tutoria de 

Pares já foi regulamentada por meio da Instrução Normativa REI/IFPE nº 07/2022. (Anexos 

Programação do Seminário, Ofício referente à portaria da comissão) Ação em andamento a ser 

concluída até dezembro de 2022

(Doc SEI nº 0299021) Mediante verificação dos documentos comprobatórios, a 

Unidade de auditoria constatou atividades relacionadas à 

ação (Seminário de Assistência Estudantil, criação do 

regulamento do Programa de Incentivo às Políticas 

Inclusivas e regulamentação do Programa Tutoria de 

Pares).

 
Considerando o prazo inicialmente estabelecido no 

planejamento, a Unidade de Auditoria entende que a DAE 

deve verificar a possibilidade de pactuar novos prazos com 

a PRODIN, ajustando seu planejamento.

Ação Justificativa Apresentada Documentação 

comprobatória 

Análise da auditoria

Fonte: Elaboração própria.

 
3.2 Informação:
Informações a respeito das ferramentas de execução e monitoramento das ações relacionadas ao Macroprocesso da Assistência Estudantil.

Fato:
Para cada ação considerada em atraso, a Unidade de Auditoria requereu, conforme Solicitação de Auditoria nº 018-08/2022 (Processo SEI nº 23294.023483/2022-73), 
informações individualizadas sobre a execução e o monitoramento dessas ações.

Ocorre que, em resposta à solicitação de auditoria, a Diretoria de Assistência Estudantil enviou a mesma resposta para as 02 (duas) ações, que foram consolidadas no quadro 
a seguir:

Quadro 4: Manifestação do gestor por ação atrasada 

 
Ações

1. 
    
Articular com as direções-gerais dos campi e o Centro de Referência de Educação a Distância do IFPE a promoção de atividades de acolhimento aos discentes no início de cada semestre, apresentando a estrutura de gestão da Instituição, os programas acadêmicos e as ações de assistência estudantil.

    
2. 

    
Planejar a implementação do Programa de Incentivo às Políticas Inclusivas, pertencente à nova Política de Assistência Estudantil do IFPE, que tem o objetivo de estimular a atuação cidadã por meio da participação de estudantes do IFPE negros/as, quilombolas, indígenas, mulheres, LGBTQIA+ e/ou com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou super dotação, contribuindo para a reparação de desigualdades históricas para a constituição de uma sociedade
equânime.

    

 
ITEM

Manifestação da Gestão (Doc SEI nº 0299029)

SIM/NÃO Sim/Indicar e disponibilizar a documentação comprobatória

A Unidade indicou 

os responsáveis 

pela execução da 

ação prevista?

SIM Ausência de indicação
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A Unidade 

estabeleceu 

cronograma de 

execução da 

ação?

NÃO  

A Unidade 

dispõe de

procedimento?

NÃO  

A Unidade definiu 

os responsáveis 

pelo 

monitoramento?

NÃO  

A Unidade definiu 

os instrumentos 

para realização de 

monitoramentos?

NÃO  

A Unidade 

estabeleceu a 

periodicidade 

para a realização 

de 

monitoramentos?

NÃO  

Fonte: Elaboração própria.

 
A Unidade de Auditoria Interna entende que a ausência 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 opção para facilitar esse processo é utilizar checklist (software ou mecanismo elaborado pelo setor), que otimiza a coleta e a análise de dados. Dessa forma, a Unidade 

de Auditoria Interna destaca os seguintes elementos:
 
- 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.

5 – Conclusão

Esta ação teve por objetivo 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, 

incentivando a melhoria contínua do processo e despertando a necessidade de revisão ou ajuste das ações planejadas.
 
Dessa forma, a Unidade de Auditoria Interna julga importante que a Diretoria de Assistência ao Estudante - DAE articule com a Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento 

Institucional - PRODIN, buscando promover os ajustes necessários ao Planejamento Estratégico do Macroprocesso da Assistência Estudantil.
 
Ademais, é indispensável que a gestão estabeleça procedimentos (exemplos: fluxograma, manual de procedimento e 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 utilização dos recursos e morosidade.
 
Por fim, espera-se que as informações contidas 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 Aércio José Pereira, SIAPE 1357014. Encaminhe-se ao Magnífico 
Reitor do IFPE, na condição de Presidente do Conselho Superior, e a DAE - Diretoria de Assistência Estudantil.

Documento assinado eletronicamente por David Lima Vilela, Auditor, em 30/09/2022, às 16:37, conforme art. 6º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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 0339826 e o código CRC 8454D75F.
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