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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 “Planejamento, Integração E Desenvolvimento Institucional”, 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 05 de outubro 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; ações 
distribuídas por prazo de conclusão; e o status de execução da cada ação, classificadas seguindo a seguinte 
terminologia:
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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, o IFPE 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;

- 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 
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obtidos a partir do Macroprocesso do Planejamento, Integração E Desenvolvimento Institucional, 
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 2022 do 

Macroprocesso do Planejamento, Integração E Desenvolvimento Institucional.
 
Fato:

A coleta de informações foi realizada por meio da Solicitação de Auditoria nº 018-03/2022, encaminhada via 

processo SEI nº 23294.023424/2022-17. 

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: 

- 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 Planejamento, Integração e Desenvolvimento Institucional, foram 

definidas, conforme Planejamento Estratégico do IFPE, um total de 19 (dezenove) ações, dentre as quais 07 

(sete) ações possuem prazos de conclusão para o primeiro semestre. As demais ações estão com execução 

prevista para o segundo semestre.
 
Dessa forma, com foco nas ações planejadas para o primeiro semestre de 2022 e com status de concluídas, 

apresentamos, de forma consolidada, as informações apresentadas pela gestão e as análises realizadas pela 

Auditoria Interna:
 

Quadro 2: Manifestação da gestão por ação concluída (Doc SEI nº0304737)

Ação Manifestação da Gestão Análise da auditoria
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Direcionar para 

desenvolvimento 

e implementação 

pela Assessoria 

de Gestão da 

PRODIN as 

propostas de 

execução de 

projetos 

voltados à 

integração e 

reflexão da 

cultura 

Institucional por 

meio da 

inovação em 

gestão e ou 

desenvolvimento 

artístico. 

A Prodin encaminhou o Ofício nº 85/2022/PRODIN/REI/IFPE, 

através do Processo SEI nº 23294.023424/2022-17 (Doc SEI nº 

0304350).

Link do drive compartilhado: 

https://drive.google.com/drive/folders/1PCnd6d9r8HdIJjaysROxIVjkPGC91_oR

A Unidade de Auditoria verificou que o 2º Concurso 

Institucional de Desenho “Gestão com Artes e Cores”, foi o 

projeto escolhido para atender às disposições contidas na 

descrição da ação. 

 
O referido concurso foi regido pelo Edital nº 09 de 17 de 

fevereiro de 2022 , que teve por finalidade selecionar a arte 

que iria servir de diretriz para todo o projeto visual do 

Relatório Integrado de Gestão 2021 do IFPE.

 
Para demonstrar que a ação foi executada (concluída), a 

PRODIN disponibilizou os seguintes documentos: a) Pasta 

com fotos da premiação do concurso; b) pasta com os 

certificados de participação; c) Publicação do site do IFPE 

sobre a premiação do concurso; d) Foto da solenidade da 

premiação do concurso; e) planilha com os dados do 

Formulário de Inscrição do Concurso e Encaminhamento de 

Desenho IFPE 2022; f) Edital do Concurso Institucional de 

Desenho; e g) arquivo que trata dos resultados consolidados 

do concurso.

 
Embora a documentação apresentada demonstra que a 

PRODIN executou a ação em nível estratégico, a Unidade de 

Auditoria verificou que o Relatório de Gestão do IFPE de 

2021 não foi elaborado seguindo as diretrizes visuais da arte 

vencedora do 2º Concurso Institucional de Desenho “Gestão 

com Artes e Cores”, conforme análise do relatório publicado 

no site do IFPE (https://www.ifpe.edu.br/o-

ifpe/desenvolvimento-institucional/relatorios-de-gestao 

(consulta realizada em 05/10/2022).

 
Informações complementares:

 
- Relatório de Gestão do IFPE de 2021 foi aprovado 

conforme resolução CONSUP nº 129 de 02 de maio de 2022.

 
- Link da arte vencedora: 

https://drive.google.com/file/d/12IvakhOu4XTEFz2bkj8bzc0-

8lAEPzTp/view

Realizar o 

planejamento 

orçamentário 

para o projeto 

de itinerância da 

reitoria junto aos 

campi de forma 

sistêmica de 

2022 a 2026. 

A Prodin encaminhou o Ofício nº 85/2022/PRODIN/REI/IFPE, 

através do Processo SEI nº 23294.023424/2022-17 (Doc SEI nº 

0304350).

Link do drive compartilhado: 

https://drive.google.com/drive/folders/1PCnd6d9r8HdIJjaysROxIVjkPGC91_oR

A Unidade de Auditoria verificou que a PRODIN elaborou o Projeto 

Conexão Reitoria 2022, com finalidade de promover aproximação, 

integração e articulação entre a Reitoria e os Campi do IFPE, como 

meio de dinamizar o processo de desenvolvimento Institucional em 

benefício de resultados, contribuindo com o Objetivo Estratégico (OE-

AC-4) - Promover integração, articulação e sinergia no âmbito do IFPE.

 
O Projeto Conexão Reitoria 2022 considerou a estimativa de custos 

para o atual exercício e os períodos das missões (visitas aos Campi).

 
Ainda em relação à documentação comprobatória disponibilizada, a 

Unidade de Auditoria compreende que a ação foi executada em nível 

estratégico, embora não conste documento ou informação sobre a 

data e a forma de aprovação do projeto em sua versão final.
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Dirigir os 

trabalhos de 

construção de 

Manual de 

criação das 

Políticas dos 

Macroprocessos, 

até a sua 

aprovação pela 

instância 

competente.

A Prodin encaminhou o Ofício nº 85/2022/PRODIN/REI/IFPE, 

através do Processo SEI nº 23294.023424/2022-17 (Doc SEI nº 

0304350).

Link do drive compartilhado: 

https://drive.google.com/drive/folders/1PCnd6d9r8HdIJjaysROxIVjkPGC91_oR

Considerando a documentação comprobatória, Portaria nº 355/2022-

GR que aprova o manual para elaboração de políticas no âmbito dos 

macroprocessos do IFPE, a Unidade de Auditoria entende que a ação 

foi executada (concluída).

Acompanhar o 

desenvolvimento 

das ações pela 

Assessoria de 

Gestão da 

PRODIN para 

assegurar a 

execução dos 

projetos 

voltados à 

integração e 

reflexão da 

cultura 

Institucional por 

meio da 

inovação em 

gestão e ou 

desenvolvimento 

artístico. 

A Prodin encaminhou o Ofício nº 85/2022/PRODIN/REI/IFPE, 

através do Processo SEI nº 23294.023424/2022-17 (Doc SEI nº 

0304350).

Link do drive compartilhado: 

https://drive.google.com/drive/folders/1PCnd6d9r8HdIJjaysROxIVjkPGC91_oR

As informações disponibilizadas não especificam a forma que a ação 

foi executada. 

 
Para demonstrar a execução dessa ação, a PRODIN apresentou as 

mesmas informações utilizadas para a ação: Direcionar para 

desenvolvimento e implementação pela Assessoria de Gestão da 

PRODIN as propostas de execução de projetos voltados à integração e 

reflexão da cultura Institucional por meio da inovação em gestão e ou 

desenvolvimento artístico.

 
Dessa forma, não foi possível atestar que a ação foi executada 

(concluída).

Planejar 

proposta para 

evento voltado 

às temáticas de 

gestão, 

motivacional e 

ou atividades de 

team building.

A Prodin encaminhou o Ofício nº 85/2022/PRODIN/REI/IFPE, 

através do Processo SEI nº 23294.023424/2022-17 (Doc SEI nº 

0304350).

Link do drive compartilhado: 

https://drive.google.com/drive/folders/1PCnd6d9r8HdIJjaysROxIVjkPGC91_oR

A Unidade de Auditoria verificou que a PRODIN elaborou um projeto 

de integração com caráter formacional, buscando contribuir para o 

Objetivo Estratégico (OE-AC-4) - Promover integração, articulação e 

sinergia no âmbito do IFPE.

 
Embora não conste documento ou informação que tenha aprovado o 

referido projeto, foi possível constatar que gestão do IFPE continua 

promovendo esforços para concretizar a ação, conforme aponta o 

teor do Ofício nº 178/2022/REI/IFPE, de 08 de julho de 2022, 

encaminhado à Diretor da Empresa de Turismo do Estado de 

Pernambuco, solicitando auditório, para o mês de agosto de 2022, 

com objetivo de realizar a formação de integração.

 
Dessa forma, a Unidade de Auditoria entende que a ação continua em 

execução (em andamento).

Fonte: Elaboração própria.

 

3.2 Informação

Informações a respeito das ferramentas de execução e monitoramento das ações relacionadas ao 
Macroprocesso do Planejamento, Integração e Desenvolvimento Institucional.

Fato:
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Para cada ação planejada para o primeiro semestre e considerada em atraso, a Unidade de Auditoria requereu 

(Solicitação de Auditoria nº 018-03/2022 - Processo SEI nº 23294.023424/2022-17), informações individualizadas 

sobre a execução e o monitoramento dessas ações, conforme quadros 3 e 4.
 

Quadro 3: Manifestação da gestão

Ação Planejar e organizar estrutura de trabalho para elaboração de proposta metodológica de mapeamento de processos

 
ITEM

Manifestação da gestão (Doc SEI nº 0304714)  
OBSERVAÇÕES DA 

AUDITORIASIM/NÃO SIM/ Indicar e disponibilizar a documentação comprobatória NÃO/Justificar 

A Unidade indicou 

os responsáveis 

pela execução da 

ação prevista?

SIM https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1J5ScHoIwo5BSMvfRATj7muV1SJzx-

DQd

 

Foi concluída a 

estruturação, com 

composição da 

equipe, conforme 

portaria da comissão 

e os trabalhos 

seguem em 

andamento 

conforme planejado. 

Não tivemos 

dificuldades, apenas 

em Julho estávamos 

em fase final das 

discussões para 

organização das 

agendas 

(cronograma) e 

composição da 

comissão. 

A Portaria IFPE n° 575, 

de 06 de junho de 2022, 

instituiu a Comissão de 

Mapeamento de 

Processos do Campus 

Garanhuns.

 
A referida comissão 

definiu seus membros e 

teve por objetivo: 

I. Realizar estudo para 

definição da 

metodologia de 

trabalho;

II. Elaboração da 

metodologia de 

trabalho; e 

III. Mapear os processos 

do Campus Garanhuns.

A Unidade 

estabeleceu 

cronograma de 

execução da 

ação? 

SIM https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1J5ScHoIwo5BSMvfRATj7muV1SJzx-

DQd

 O art. 3º da Portaria IFPE 

n° 575, de 06 de junho 

de 2022, definiu que a 

comissão teria duração 

de 120 (cento e vinte) 

dias e que se reuniria 

semanalmente, em 

caráter ordinário, e

extraordinariamente, 

sempre que necessário,

 
Por fim, a PRODIN 

apresentou evidências 

das reuniões realizadas e 

registros das atividades 

desenvolvidas pela 

comissão.
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A Unidade dispõe 

de procedimento?

SIM https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1J5ScHoIwo5BSMvfRATj7muV1SJzx-

DQd

 A Portaria IFPE n° 575, 

de 06 de junho de 2022, 

a comprovação das 

reuniões realizadas e os 

indícios do 

estabelecimento de 

cronograma, 

demonstram que a 

comissão possui rotinas 

de atividades definidas. 

A Unidade definiu 

os responsáveis 

pelo 

monitoramento?

SIM GEPLANES  

 
A Unidade de Auditoria 

entende que a PRODIN 

está utilizando o sistema 

Geplanes para executar 

a fase de 

monitoramento da ação.

A Unidade definiu 

os instrumentos 

para realização de 

monitoramentos?

SIM GEPLANES  

A Unidade 

estabeleceu a 

periodicidade 

para a realização 

de 

monitoramentos?

SIM GEPLANES  

Fonte: Elaboração própria.

 
 

Quadro 4: Manifestação da gestão

Ação Dirigir e Organizar a contratação de sistema de planejamento que contemple a livre utilização dos recursos 
necessários às boas práticas de gestão e planificação.

 
ITEM

Manifestação da gestão (Doc SEI nº 0304714)  
OBSERVAÇÕES DA 

AUDITORIASIM/NÃO SIM/ Indicar e disponibilizar a 
documentação comprobatória

NÃO/Justificar 

A Unidade indicou 
os responsáveis 
pela execução da 
ação prevista?

SIM https://sei.ifpe.edu.br/sei/controlador.p hp?
acao=procedimento_trabalhar&acao 
_origem=protocolo_pesquisar&id_proce 
dimento=199213&id_documento=3306 
04&infra_sistema=100000100&infra_un 
idade_atual=110001235&infra_hash=7c 
33dda6a3d376edebb6cccb1eb68fca6e3

 Considerando a contratação 

do novo sistema de 

planejamento (SCOPI), a 

Unidade de Auditoria 

entende que a ação foi 

executada (concluída) em 

nível estratégico.

 
A Unidade de Auditoria 

verificou que a PRODIN está 

promovendo o Seminário de 

Planejamento e Capacitação 

no Sistema SCOPI (evento 

para o dia 10/10/2022). 

A Unidade 
estabeleceu 
cronograma de 
execução da 
ação? 

SIM  

A Unidade dispõe 
de 
procedimento?

SIM  
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A Unidade definiu 
os responsáveis 
pelo 
monitoramento?

SIM GEPLANES  

A Unidade definiu 
os instrumentos 
para realização de 
monitoramentos?

SIM GEPLANES  

A Unidade 
estabeleceu a 
periodicidade 
para a realização 
de 
monitoramentos?

SIM GEPLANES  

Fonte: Elaboração própria.

 

4 - Informações complementares - Sistema E-aud

O e-Aud é o sistema por meio do qual a Controladoria Geral da União - CGU monitora a implementação das 

recomendações emitidas às unidades por ela auditadas. Além disso, as Unidades de Auditoria Interna 

Governamentais utilizam o sistema para registrar e monitorar as recomendações emitidas internamente ou 

recebidas de outros órgãos. 

Deste modo, a fim de contribuir para o processo de melhoria e padronização do sistema organizacional do IFPE, 

mediante pesquisa no sistema E-aud, pertinente à Prodin, apresentamos o teor da seguinte recomendação:

 

Relatório de Auditoria nº 009/2021 - Constatação: Baixa aderência à Resolução CGRC nº 19/2019, que trata da 
catalogação e indexação dos Macroprocessos com as Políticas Institucionais Permanentes e Temáticas do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco.

Recomendação 001 (PRODIN): garantir a inclusão de ações direcionadas à elaboração e atualização das Políticas 
Institucionais Permanentes nos planos de ação do IFPE para atendimento à Resolução CGRC nº 19/2019. 

 

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.
 
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 
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Presidente do Conselho Superior, e à Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional - Prodin.

 

Documento assinado eletronicamente por David Lima Vilela, Auditor, em 14/10/2022, às 17:30, 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 0361023 e o código
CRC 2B11834C.
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