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INTRODUÇÃO
Conforme item nº 3 do Anexo I do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna

(PAINT) do exercício 2021, combinado com o disposto na Ordem de Serviço nº 005/2021,
esta Unidade de Auditoria Interna realizou consultoria, do tipo
assessoramento/aconselhamento, com o intuito de apresentar, de forma
preventivo-pedagógica, considerações sobre o processo de construção do Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) 2021-2025 do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE).

Sobre essa ação, cabe esclarecer, de início, que, conforme Manual de Orientações
Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal1, as
finalidades do serviço de consultoria são agregar valor à organização e aperfeiçoar os seus
processos de governança, de gestão de riscos e de controles internos, de modo condizente com
os valores, as estratégias e os objetivos da Unidade Auditada. Assim, dentre os tipos de
serviço de consultoria, o assessoramento/aconselhamento normalmente caracteriza-se pela
proposição de orientações à gestão com a finalidade de respaldar as ações da unidade.

Em vista disso, ainda conforme o referido Manual, resta em destaque que o
desenvolvimento desse tipo de serviço não vincula ao auditor interno governamental qualquer
responsabilidade que seja da gestão. Afinal, a tomada de decisão é competência exclusiva do
gestor, devendo essa atividade ser mais uma fonte de informações a subsidiar sua decisão.

Quanto à origem da consultoria, advém de proposição da própria Auditoria Interna,
dado o conhecimento do histórico de dificuldades da gestão do IFPE para conduzir o processo
de construção do PDI, sobretudo, considerando que o último documento que trata a respeito
se refere ao período de 2014 a 2018, tendo sua vigência prorrogada, de modo precário,
conforme Resolução CONSUP/IFPE nº 79, de 5 de novembro de 2019. Nesse contexto,
registre-se que tal proposição foi aceita formalmente pela gestão Pró-Reitoria de Integração e
Desenvolvimento Institucional (PRODIN).

O objetivo da consultoria foi contribuir no acompanhamento do processo de
elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional do IFPE (PDI dos exercícios 2021 –
2025), de modo a agregar valor ao gerenciamento da ação governamental, a partir do
fortalecimento da gestão. Assim, a partir de tal definição, formatou-se o escopo do trabalho,
que consistiu em apresentar, de forma preventivo-pedagógica, considerações sobre o processo
de construção do PDI 2021-2025 do IFPE, tomando por base o seguinte: Acórdãos do
Tribunal de Contas da União (TCU); Relatórios da Controladoria-Geral da União (CGU) e de
outras Unidades de Auditoria Interna; Portaria IFPE nº 138/2021, que instituiu a Comissão de
Elaboração do PDI 2021- 2025; Sítios institucionais de outras entidades da Administração
Federal; e Entrevista com a PRODIN.

O desenvolvimento dos trabalhos ocorreu no período de 29/03/2021 a 04/05/2021, por
meio de coletas e análises de informações, em estrita observância às normas de auditoria
aplicáveis ao Serviço Público Federal. Por último, na seção seguinte, estão detalhadas a
consolidação das informações com as suas respectivas análises, conforme escopo de trabalho
desenhado.

1 Disponível em:
https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/auditoria-e-fiscalizacao/arquivos/manual-de-orie
ntacoes-tecnicas-1.pdf. Acesso em: 29 de abril de 2021.

https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/auditoria-e-fiscalizacao/arquivos/manual-de-orientacoes-tecnicas-1.pdf
https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/auditoria-e-fiscalizacao/arquivos/manual-de-orientacoes-tecnicas-1.pdf
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RESULTADOS DOS EXAMES
1. Informações a respeito da elaboração do PDI 2021-2025.

Conforme mencionado no item anterior, para tecer análises sobre a elaboração do PDI
2021-2025, esta Auditoria Interna adotou como referência, em princípio, Acórdãos do TCU,
Relatórios da CGU e de outras Unidades de Auditoria Interna, Portaria IFPE nº 138/2021 e
Sítios institucionais de outras entidades da Administração Federal.

A partir das informações coletadas nas referidas instâncias, a equipe de auditoria
elaborou um quadro-resumo com os elementos-chave a serem acionados na entrevista
realizada com a Pró-Reitora da PRODIN, que é a presidente da Comissão de Elaboração do
PDI 2021- 2025.

A entrevista foi realizada no formato virtual, no dia 26 de abril de 2021, das 9h42 às
10h38, utilizando-se da plataforma gratuita de videoconferência “Google Meet”, na qual foi
possível fazer a gravação para posterior transcrição das respostas. Participaram do encontro, a
Pró-Reitora da PRODIN e 2 (dois) auditores, além do Titular da Auditoria Interna do IFPE.

Após a realização da entrevista, as informações foram transcritas e registradas no
documento intitulado “Extrato de entrevista”, o qual foi encaminhado, por e-mail, à PRODIN,
em 29 de abril de 2021, sendo obtido retorno, também por e-mail, no dia 3 de maio de 2021,
com a validação das respostas.

A partir das informações coletadas na entrevista, foram destacados alguns pontos
importantes, os quais serão revelados a seguir:

a. Formalização da metodologia para elaborar o PDI

De acordo com a entrevistada, em que pese a metodologia ter sido definida em reunião
da Comissão da elaboração do PDI 2021-2025, esta não foi institucionalizada (formalizada).
Sobre isso, faz-se importante ressaltar, conforme já comentado no decorrer da entrevista, a
necessidade de formalização da metodologia em sinal de boa prática administrativa e,
também, como medida de controle interno, de modo que a estratégia elaborada para a
construção do documento não se perca ao longo do tempo e, assim, sirva como uma espécie
de histórico, visando a realização de trabalhos futuros. Ademais, a formalização da
metodologia tende a facilitar a sua aplicação, bem como o acompanhamento dos trabalhos.

Quanto à estrutura a ser observada nesta formalização, a título de informação, dado o
caráter preventivo-pedagógico deste trabalho, sugere-se observar - sem prejuízo de outras
estratégias que a gestão considere ser mais adequada - as metodologias já definidas por outras
instituições federais de ensino, como, por exemplo, o Instituto Federal Farroupilha (IFFar)2 e
o Instituto Federal de Tocantins (IFTO)3.

3 Disponível em:
http://www.ifto.edu.br/ifto/reitoria/pro-reitorias/proad/planejamento-estrategico/pdi/metodologia/metodologia-e-
plano-de-trabalho-para-construcao-do-pdi-ifto-2020-2024.pdf. Acesso em: 30 de abril de 2021.

2 Disponível em: https://www.iffarroupilha.edu.br/metodologia-pdi?layout=item. Acesso em: 30 de abril de
2021.

http://www.ifto.edu.br/ifto/reitoria/pro-reitorias/proad/planejamento-estrategico/pdi/metodologia/metodologia-e-plano-de-trabalho-para-construcao-do-pdi-ifto-2020-2024.pdf
http://www.ifto.edu.br/ifto/reitoria/pro-reitorias/proad/planejamento-estrategico/pdi/metodologia/metodologia-e-plano-de-trabalho-para-construcao-do-pdi-ifto-2020-2024.pdf
https://www.iffarroupilha.edu.br/metodologia-pdi?layout=item
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b. Divulgação do cronograma referente à construção do PDI

A entrevistada informou que foi elaborado um cronograma, em que pese este não ter
sido divulgado para a comunidade. Ainda, comunicou que o cronograma inicial já passou por
ajustes e que pretende fazer a sua divulgação em link específico sobre o PDI no site do IFPE.

Quanto a isso, a equipe de auditoria entende que a publicação do cronograma se
mostra relevante para que seja evidenciada a transparência do processo, e, por conseguinte, o
acompanhamento dos prazos pela comunidade. Ademais, vale lembrar, a divulgação do
cronograma consiste em um elemento obrigatório, conforme define o artigo 2°, inciso II, da
Portaria IFPE nº 138/2021, de 18 de fevereiro de 2021, que instituiu a Comissão de
Elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional 2021- 2025, destacado a seguir: “II.
Elaborar e divulgar, junto a toda a comunidade do IFPE, o cronograma geral das
atividades/etapas referentes à construção do PDI.”

c. Observância da Portaria que instituiu a Comissão de Elaboração do PDI

O artigo 2°, inciso IV, da Portaria IFPE nº 138/2021, que instituiu a Comissão de
Elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2021- 2025, diz que deve-se
“Orientar os campi/ EaD/Reitoria para instituição de Grupos de Trabalho”. Todavia, em que
pese tal indicação, não foram instituídos os referidos Grupos de Trabalho (GTs), conforme
relatou a entrevistada.

Ainda de acordo com a entrevistada, a ideia de instituir GTs foi resgatada da Portaria
IFPE nº 024/2020, de 06 de janeiro de 2020, alterada pela Portaria IFPE nº 251/2020, de 19 de
fevereiro de 2020, que também tratavam a respeito da instituição de comissão para elaborar o
PDI. Em complemento, informou que, em função da suspensão das atividades presenciais,
dado o cenário de pandemia, os trabalhos não foram finalizados, o que ensejou a emissão de
uma nova Portaria, desta vez, já no exercício de 2021, porém, sem o devido cuidado de
modificar alguns termos definidos anteriormente, conforme transcrição demonstrada a seguir:

Na verdade, a segunda Portaria ter feito menção a isso foi uma falha na reedição da
primeira portaria, pois era algo previsto na metodologia anterior para a realização
das atividades no formato presencial, o que não ocorre no atual momento, de
trabalho remoto. Ainda de acordo com a entrevistada, deveria ter sido pedido a
correção da portaria, o que não foi feito. Em vez de Grupos de Trabalho, foram
instituídas lideranças, que se responsabilizaram pela elaboração dos capítulos,
conforme acordo interno definido em reunião e transcrito na proposta de sumário, na
qual foram especificadas as respectivas lideranças.

A comissão possui 41 (quarenta e um) membros, com líderes designados para
responder por cada um dos 9 (nove) capítulos. Também foram designadas
co-lideranças por subitem de capítulo.

Em vista do ocorrido, esta Auditoria Interna orienta que, no relatório final da
comissão, sejam apresentadas as justificativas para a não observância da Portaria IFPE nº
138/2021, de modo específico, no que diz respeito a constituição de grupos de trabalho,
tendo em vista que, além da relevância destes grupos para a construção participativa do
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documento, a referida Portaria se apresenta como referencial para realizar a avaliação dos
trabalhos da comissão.

d. Monitoramento da entrega dos resultados da comissão

No que concerne ao monitoramento da entrega dos resultados dos trabalhos
produzidos pela comissão, em observância ao artigo 2°, inciso VII, da Portaria IFPE nº
138/2021, a entrevistada relatou que ocorre por meio de encontros virtuais, previamente
agendados. Todavia, informou que não há um cronograma com a definição das metas para
cada encontro, pois, segundo ela, esta sistemática para entregas parciais não deve prejudicar o
resultado final no prazo definido.

Sobre isso, a equipe de auditoria entende ser importante instituir o referido
cronograma, com a indicação do percentual de apresentação para cada tarefa designada
(elaboração dos capítulos) e as respectivas datas de entrega, de modo que a liberdade
conferida aos envolvidos não prejudique o processo de elaboração do PDI, que, convém
lembrar, está em falta/deficitário desde o ano 2018.

Inclusive, o PDI em construção já apresenta fragilidades no tocante à eficácia da sua
vigência, posto que prevê sua publicação próximo ao final do exercício de 2021, quando, por
se tratar de planejamento para os anos 2021-2025, deveria ter sido elaborado e publicado no
ano de 2020. Tal fato depõe contra a maturidade dos processos estratégicos da Instituição,
conforme argumenta a CGU em trabalho similar realizado no ano de 2015, na Fundação
Universidade Federal do Amapá (UNIFAP)4.

e. Participação da comunidade no processo de elaboração PDI

De acordo com a entrevistada, desde o ano passado (2020), têm sido conduzidas
algumas ações indiretas a respeito da participação da comunidade no processo de elaboração
do PDI 2021-2025 com o intuito de conscientizar sobre a importância do documento. Além
disso, estão sendo repassadas orientações para que as lideranças busquem os fóruns e
instâncias da área, a exemplo do fórum dos gestores de extensão, com vistas a debater os
capítulos específicos.

Ainda, conforme a entrevistada, uma participação mais efetiva deve ocorrer por meio
de consulta pública, prevista para permanecer aberta durante 30 (trinta) dias, quando
finalizados todos os capítulos. Inclusive, sobre essa consulta aberta, também existe a
possibilidade de inserir aspectos relacionados à revisão da missão, visão e valores, itens que
são a base do PDI. Ademais, sobre o capítulo da organização acadêmica, foi lançado desde o
ano passado um edital para coletar informações de novos cursos, também num movimento de
envolver a comunidade.

Diante o que fora apresentado, de modo especial, em relação ao processo de consulta
pública, a equipe de auditoria entende ser necessário atualizar a carta aberta à comunidade, de
modo que as informações divulgadas no site do IFPE em 22 de fevereiro de 2021 reflitam, de

4 Relatório de Auditoria da CGU nº 201505827. Disponível em: https://eaud.cgu.gov.br/relatorios. Acesso em 12
de maio de 2021.

https://eaud.cgu.gov.br/relatorios


7

fato, a atual realidade do processo de elaboração do PDI, a exemplo da alteração dos prazos
de algumas atividades.

Nesse contexto, entende-se, também, a necessidade de se registrar e organizar todas as
discussões, especialmente as realizadas por meio de fóruns e instâncias específicas da área
envolvida na elaboração do capítulo. Tal orientação deve-se a importância de comprovar a
efetiva participação da comunidade e, assim, evitar possíveis questionamentos acerca de tal
procedimento, como o ocorrido no Relatório de Auditoria da CGU nº 201601504: “No
desenvolvimento do Plano de Desenvolvimento Institucional 2012-2016 não houve o
adequado envolvimento das Pró-Reitorias na construção dos indicadores.”

f. Dificuldades apresentadas pela Comissão para elaborar o PDI

Questionada a respeito da existência de dificuldades para elaborar o PDI 2021-2025, a
entrevistada relatou diversas situações, em que pese também afirmar que estas nunca foram
tratadas em suas reuniões. A título de exemplo, revelou os seguintes obstáculos:

Quantidade de demandas dos líderes, haja vista o acúmulo de atividades enquanto
gestores; Ausência de sistema para uso do processo eletrônico; Aumento de
atividades no modelo de trabalho remoto, a exemplo do quantitativo de reuniões,
quando comparado ao período anterior à pandemia, em que as atividades eram
realizadas no formato presencial; Em resumo, o fator “tempo” é a principal
dificuldade.

Ante o exposto, e tendo em vista a obrigatoriedade e importância do PDI para a
instituição, esta equipe de auditoria orienta que as dificuldades identificadas sejam observadas
e tratadas em reunião, de modo que as ações da comissão sejam priorizadas e, assim, não haja
prejuízo na entrega final dos trabalhos.

g. Objetivos, indicadores e metas do PDI

De acordo com a entrevistada, os objetivos, indicadores e metas quantificáveis do PDI
2021-2025 ainda serão construídos no capítulo destinado ao planejamento estratégico. Em
complemento, informou que serão utilizados indicadores já existentes para avaliar a
instituição, os quais, posteriormente, serão transformados em objetivos estratégicos.

Nesse contexto, considerando que o PDI encontra-se em processo de elaboração, esta
Auditoria Interna entende ser relevante apresentar algumas constatações identificadas em
outras Instituições Federais, as quais poderão servir de exemplo para que não ocorram as
mesmas fragilidades:

Acórdão TCU nº 2135/2017 - Plenário: O PDI 2014-2018 contém objetivos,
indicadores e metas e prevê avaliação e acompanhamento do desenvolvimento
institucional, conforme proposta do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino
Superior (Sinaes), por meio de uma Comissão Própria de Avaliação (CPA), mas sem
estabelecer prazos.

Acórdão TCU nº 528/2015 - Plenário: De maneira geral, foi constatado que alguns
objetivos, indicadores e metas de gestão de pessoas estavam consubstanciados no
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) de cada entidade, não estando
necessariamente desdobrados em outros planos.
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Acórdão TCU nº 3559/2014 - Plenário: UFRN, UFPE, UFMG e UFMT
classificaram adequadamente seus projetos como de desenvolvimento institucional.
Todavia, quanto aos ganhos de eficácia, só se observa relação direta nos projetos da
UFRN, tendo em vista a existência de metas quantificadas em seu PDI
(http://www.sistemas.ufrn.br/portal/PT/pdi/). Nos PDIs das demais instituições que
possuem projetos classificados como de desenvolvimento institucional, não são
apresentadas metas quantificáveis. Observam-se apenas objetivos genéricos,
que não possibilitam aferição de eficácia, conforme verificado nos seguintes
endereços eletrônicos: PDI/UFMG: https://www.ufmg.br/conheca/pdi_ufmg.pdf;
PDI/UFMT: http://www.ufmt.br/ufmt/site/userfiles/PDI.pdf.

Relatório da CGU nº: 201800569: 1. Para cada programa deverão ser estabelecidos
indicadores de acompanhamento. Os indicadores mostram o que observar ou medir
para determinar se o Plano está sendo cumprido e se os objetivos estão sendo
alcançados, devendo ser definidos de forma a refletir a realidade do programa.
Propõe-se o estabelecimento de indicadores para:
• atividades previstas,
• recursos previstos,
• resultados esperados (em termos quantitativos e qualitativos),
• impactos do programa no CEFET-MG.
2. Os indicadores de acompanhamento deverão ser apresentados, contendo a
descrição do indicador, os dados e informações a eles referidos e a fonte de coleta de
dados. (grifos nossos).

Em complemento, ressaltamos a importância de observar o encadeamento lógico entre
as definições estratégicas e seus desdobramentos táticos e operacionais, de modo que, como
afirmou a própria entrevistada, o PDI seja realmente um instrumento de gestão da instituição,
e que todas as ações do IFPE sejam pensadas a partir do que está posto neste documento.

Nesse sentido, também vale ressaltar o valor que as determinações/recomendações da
Auditoria Interna, CGU e TCU podem trazer para o processo de elaboração do planejamento
da instituição, fato que, segundo a entrevistada, foi levado em consideração quando da
elaboração do Plano de Ação do IFPE.

h. Correlação entre as metas nacionais e federais e as metas do PDI

De acordo com a entrevistada, o Termo de Acordo de Metas (TAM), assinado com a
SETEC/MEC em 2010, está sendo observado na elaboração do PDI, em que pese este ser
válido até o ano de 2022. Em complemento, quanto ao Plano Nacional de Educação (PNE) e o
Plano Plurianual (PPA), foram feitas orientações aos gestores para que observem quando da
construção do PDI.

Sobre este último aspecto, vale destacar a importância de se observar a correlação
entre as metas, conforme trecho exposto no Relatório de Avaliação da CGU nº 817350,
apresentado a seguir:

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE GOVERNANÇA DA REDE FEDERAL DE
UNIVERSIDADES; Órgão: MEC – Ministério da Educação; Unidade Examinada:
Secretaria de Educação Superior; Relatório de Avaliação da CGU: 817350;
Exercício de 2020.

Uma análise da correlação das metas estabelecidas pelo PNE e pelo PPA e as
propostas das IFES nos Planos de Desenvolvimento Institucionais (Planejamentos
Estratégicos das IFES) mostra que, de forma geral, há correspondência

http://www.sistemas.ufrn.br/portal/PT/pdi/
https://www.ufmg.br/conheca/pdi_ufmg.pdf
http://www.ufmt.br/ufmt/site/userfiles/PDI.pdf
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qualitativa entre elas. Entretanto, embora muitas das metas nacionais (PNE) e
federais (PPA) estejam expressas com quantitativos, esses quantitativos não
encontram correspondência com as metas das IFES, quer no aspecto dos
números de matrículas, docentes etc., quer no aspecto temporal. Há uma imensa
dificuldade em estabelecer as quantidades a serem atribuídas a cada universidade
específica para que as metas globais sejam atingidas. Em relação à questão temporal,
nem sempre há uma coincidência dos períodos para os quais foram elaboradas as
metas nacionais e federais e os períodos para os quais foram elaboradas as metas das
universidades.
[...]
Fica claro que quanto mais específicas as metas nacionais e federais, seja no
aspecto quantitativo ou em termos de prazos, menos correspondências foram
observadas. (grifo nosso)

i. Avaliação e acompanhamento do desenvolvimento institucional

De acordo com a entrevistada, o PDI em elaboração prevê um capítulo à parte (cap. 9)
para tratar sobre a avaliação e o acompanhamento do desenvolvimento institucional por meio
de uma Comissão Própria de Avaliação (CPA). Ainda conforme a entrevistada, a ideia é trazer
a CPA para junto do planejamento para que haja uma retroalimentação, de modo que os
relatórios da CPA sejam considerados no planejamento.

Todavia, com relação aos prazos para a realização da avaliação e o acompanhamento
do desenvolvimento institucional, a entrevistada informou que nenhum capítulo trata a
respeito, embora acredite que daqui a 2 (dois) anos deva ocorrer uma revisão deste PDI,
sobretudo, no que tangem aos objetivos estratégicos, indicadores e metas.

Ante o exposto, a equipe de auditoria comentou e disponibilizou, ainda no ato da
entrevista, o Acórdão do TCU nº 2135/2017, de modo que este seja observado pelo IFPE, a
fim de coibir a ocorrência de casos semelhantes ao que fora identificado no referido trabalho:

Acórdão TCU nº 2135/2017 - Plenário: Falhas no planejamento estratégico
institucional: O PDI 2014-2018 não estabelece prazos para a avaliação e o
acompanhamento do desenvolvimento institucional. No último capítulo do Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) 2014-2018, estão previstos a avaliação e o
acompanhamento institucional, conforme a proposta do Sinaes, a serem
empreendidos pela CPA. No entanto, não está definido prazo para essa avaliação
(peça 80, p. 152). Efeitos e riscos decorrentes da manutenção da situação
encontrada; a) dificuldades para mensurar os resultados do planejamento estratégico
institucional (efeito real).
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RECOMENDAÇÕES

Recomendação 001: Formalizar a metodologia adotada para elaborar o PDI 2021-2025 do
IFPE;

Recomendação 002: Elaborar e divulgar, na página institucional do IFPE, o cronograma das
atividades/etapas referentes à construção do PDI 2021-2025 e, a partir disso, atualizar a carta
aberta à comunidade (divulgada em 22 de fevereiro de 2021), de modo que esta reflita a atual
realidade do processo de elaboração do PDI;

Recomendação 003: Realizar e registrar o monitoramento da elaboração dos capítulos do
PDI 2021-2025, de modo que a liberdade conferida aos envolvidos não prejudique o processo
de elaboração do mesmo;

Recomendação 004: Registrar e organizar todas as discussões atinentes ao processo de
construção do PDI, especialmente as realizadas por meio de fóruns e instâncias específicas da
área envolvida na elaboração do capítulo, de modo a comprovar a efetiva participação da
comunidade na elaboração do mesmo;

Recomendação 005: Correlacionar as metas do PDI aos parâmetros nacionais e federais, a
exemplo do PNE e PPA;

Recomendação 006: Prever, no capítulo que trata sobre a avaliação e o acompanhamento do
desenvolvimento institucional, os prazos para realização dessas atividades;

Recomendação 007: Descrever, no relatório final da comissão, as justificativas para a não
observância da Portaria IFPE nº 138/2021, de modo específico, no que diz respeito à
constituição de grupos de trabalho (Art. 2º da supracitada Portaria).
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CONCLUSÃO

O Plano de Desenvolvimento Institucional, além de ser uma ação obrigatória para as
Instituições Federais de Ensino (IFs), conforme estabelece o Decreto nº 9.235, de 15 de
dezembro de 2017, é uma ferramenta estratégica de planejamento e gestão, que considera a
identidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco.

Em vista disso, espera-se que as análises desta Auditoria Interna ofereçam orientações
para o aperfeiçoamento do processo de elaboração do PDI do IFPE, bem como de seu
acompanhamento e avaliação.

Nesse sentido, sugere-se o encaminhamento do presente relatório ao Reitor, na
condição de Presidente do Conselho Superior do IFPE, à Pró-Reitoria de Desenvolvimento
Institucional e à Comissão da elaboração do PDI para conhecimento e adoção das medidas
cabíveis.

Recife-PE, 04 de maio de 2021.

Submetemos o presente relatório à consideração do Revisor.

Maria Dayana Lopes de Oliveira
Auditora

SIAPE 2089831

Rafael Pena Cerqueira Frias
Auditor

SIAPE 1591771

Relatório revisado. À consideração do Titular da Unidade de Auditoria Interna.

Recife-PE, 07 de maio de 2021.

Emerson da Costa Melo
Auditor

SIAPE 2868378

Relatório supervisionado e aprovado. Encaminhe-se ao Magnífico Reitor do IFPE, na
condição de Presidente do Conselho Superior, à PRODIN e à Comissão da elaboração do PDI.

Recife-PE, 12 de maio de 2021.

David Lima Vilela
Titular da Unidade de Auditoria Interna do IFPE

SIAPE 1867177
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