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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 “Comunicação, Editorial, Imagem Institucional E 
Eventos”, 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 30 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 (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 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 
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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:

 

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 uma 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 contido, 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. (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 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 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.
 
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 Comunicação, Editorial, Imagem Institucional E Eventos, 
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 da Comunicação, Editorial, Imagem Institucional E Eventos.

 
Fato:

A coleta de informações foi realizada por meio da Solicitação de Auditoria nº 018-11/2022, encaminhada 

via processo SEI nº 23294.023492/2022-24. 

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 da Comunicação, Editorial, Imagem Institucional E Eventos, 

foram definidas, conforme Planejamento Estratégico do IFPE, um total de (16) dezesseis ações, dentre as 

quais 09 (nove) ações possuem prazos de conclusão para o primeiro semestre. As demais ações estão com 

execução prevista 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 Auditoria Interna:
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Quadro 2: Manifestação da gestão por ação concluída (Doc SEI nº0299421)

Ação Justificativa na ausência das evidências Observações da auditoria

Coordenar a 

atualização dos 

computadores e 

espaço de 

trabalho do 

setor de 

audiovisual

 A DCOM não enviou justificativa, 

nem documentos 

comprobatórios para 

demonstrar que a ação foi 

executada, sendo assim, a 

Unidade de Auditoria avaliou 

que a ação não foi iniciada.

Coordenar as 

dinâmicas de 

trabalho de 

comunicação 

entre campi e 

reitoria

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1r9OoUXKeBjOuOvnaILvmSurwPRpzc8ky Para demonstrar que a ação foi 

concluída, a DCOM 

disponibilizou link no drive 

contendo lista de presença dos 

servidores que participaram da 

reunião presencial dos 

comunicadores do IFPE, 

realizada em 02 de agosto de 

2022.

 
Partindo da premissa que a ação 

desenvolvida tem como objetivo 

contribuir para a reestruturação 

do fluxo de trabalho da área de 

comunicação, ressaltamos que o 

documento disponibilizado não 

permite que a Unidade de 

Auditoria avalie a amplitude e 

se a eficácia que a realização da 

reunião supracitada produziu foi 

o suficiente para considerar a 

ação como executada.

Acompanhar a 

atualização do 

banco de 

imagens de 

gestores da 

reitoria

Fotos captadas mas ainda não publicadas. A DCOM não enviou justificativa, 

nem documentos 

comprobatórios para 

demonstrar que a ação foi 

executada, sendo assim, a 

Unidade de Auditoria entende 

que a ação não foi concluída.
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Coordenar a 

interlocução 

com as áreas 

finalísticas

Ação contínua, que pode ser comprovada pela participação em reuniões de gestores, 

reuniões específicas e tratativas sobre demandas de comunicação provenientes das 

áreas finalísticas.

A Unidade de Auditoria verificou 

que a ação tem o objetivo de 

contribuir com a iniciativa de 

estabelecer rotina de captação 

de notícias e informações com 

potencial de divulgação pela 

imprensa, contribuindo com o 

Objetivo Estratégico (OE-PI03).

 
Importante que a DCOM 

estabeleça e formalize rotinas 

de captação com as áreas 

finalísticas, organizando as 

notícias  e informações 

produzidas pela interlocução, 

em arquivos, dos quais servem 

como documentação 

comprobatória de conclusão da 

ação.

 
Dessa forma, a informação 

prestada pela DCOM não 

demonstra que a ação foi 

executada, sendo assim, a ação 

está em atraso. 

Revisar a 

estrutura do 

fluxo de trabalho 

interno do 

departamento

Fluxos ajustados. Atividades lançadas no PGD tiveram como base esse ajuste. Embora a DCOM tenha relatado 

que as atividades lançadas no 

Programa de Gestão do IFPE 

(sistema PGD) tiveram como 

base o novo fluxo de trabalho, o 

mesmo não foi disponibilizado, 

dificultando a análise da 

auditoria para considerar a ação 

como concluída.

Coordenar 

campanha sobre 

Passaporte 

Vacinal

https://www.instagram.com/p/CcT43IBMO3X/?igshid=MDJmNzVkMjY=

https://www.instagram.com/p/CcdNpuEMTG9/?igshid=MDJmNzVkMjY=

A Unidade de Auditoria entende 

que uma campanha requer um 

plano de ação. 

 
A ação de divulgação realizada 

via instagram não é suficiente 

para demonstrar todas as etapas 

e atividades desenvolvidas na 

campanha sobre o passaporte 

vacinal.

Fonte: Elaboração própria.

 

Quadro 3: Manifestação da gestão por ação em andamento ou atraso (Doc SEI nº 0299421) 
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Ação Situações que dificultaram a execução Observações da Auditoria

Fortalecer as 

relações da 

comunicação 

com os outros 

departamento 

e setores 

estratégicos

Ação de natureza contínua, que só poderá ser considerada 

concluída ao final do exercício.

Embora a Unidade de Auditoria entenda que ação de 

natureza contínua é executada durante todo o exercício, a 

DCOM poderia ter disponibilizado informações com o registro 

que a ação foi executada no primeiro semestre (exemplo: e-

mail ou ata de reunião) sendo assim, a ação é considerada 

em atraso.

Supervisionar 

a produção de 

conteúdo dos 

campi 

Ação de natureza contínua, que só poderá ser considerada 

concluída ao final do exercício. A interlocução com os 

campi ocorre diariamente, via e-mail, whatsapp e telefone, 

sendo o DCOM o supervisor técnico e suporte para o 

desenvolvimento das atividades.

Embora a Unidade de Auditoria entenda que ação de 

natureza contínua é executada durante todo o exercício, a 

DCOM poderia ter disponibilizado informações com o registro 

das atividades executadas durante o primeiro semestre 

(exemplo: e-mail, relatórios ou ata de reunião).

 
Neste sentido, vale ressaltar que a atividade de supervisão 

ajuda o gestor a melhorar a eficiência do setor. O registro 

dessa atividade poderá ocorrer através de planilhas ou 

checklist, possibilitando identificar os problemas que podem 

afetar os resultados esperados.

Coordenar 

campanha de 

divulgação da 

nova política 

de assistência 

estudantil

encurtador.com.br/esu34 - A ação pode ser considerada 

como executada

Para demonstrar que a ação foi executada, a DCOM 

disponibilizou o link da notícia da publicação da nova política 

de assistência estudantil (RESOLUÇÃO CONSUP/IFPE Nº 133, 

DE 30 DE JUNHO DE 2022).

 
A Unidade de Auditoria entende que a matéria de divulgação 

da nova política não compreende a coordenação de uma 

campanha de divulgação. 

 
A coordenação de uma campanha requer a elaboração de um 

plano de ação, considerando todas as especificidades dos 16 

Campi do IFPE.

 
Desta forma, é importante que a DCOM articule com a 

PRODIN a melhor forma de considerar a ação como concluída 

e/ou a necessidade de ajuste do texto da ação.

Fonte: Elaboração própria.

 
3.2 Informação

Informações a respeito das ferramentas de execução e monitoramento das ações relacionadas ao 
Macroprocesso da Comunicação, Editorial, Imagem Institucional E Eventos.

Fato:

Para cada ação considerada em atraso ou andamento, a Unidade de Auditoria requereu, conforme 

Solicitação de Auditoria nº 018-11/2022 (Processo SEI nº 23294.023492/2022-24), informações 

individualizadas sobre a execução e o monitoramento dessas ações.
 
Ocorre que, em resposta à solicitação de auditoria, a gestão preencheu como resposta um único quadro. 

Dessa forma, entendemos que a mesma resposta se aplica para todas as ações, conforme quadro a seguir:
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Quadro 4: Manifestação da gestão

Ações 1. Fortalecer as relações da comunicação com os outros departamento e setores estratégicos;

2. Supervisionar a produção de conteúdo dos campi; e

3. Coordenar campanha de divulgação da nova política de assistência estudantil.

 
ITEM

Manifestação da gestão (Doc SEI nº 0299421)  
OBSERVAÇÕES DA AUDITORIA

SIM/NÃO SIM/ Indicar e 

disponibilizar a 

documentação 

comprobatória

NÃO/Justificar 

A Unidade indicou os 

responsáveis pela execução 

da ação prevista?

SIM NÃO FOI 

DISPONIBILIZADO

 A DCOM não encaminhou documento formal com 

indicação do responsável, inviabilizando ratificar a 

resposta apresentada

A Unidade estabeleceu 

cronograma de execução da 

ação? 

SIM NÃO FOI 

DISPONIBILIZADO

 Embora a DCOM afirme a existência de cronograma, o 

mesmo não foi disponibilizado inviabilizando ratificar a 

resposta apresentada

A Unidade dispõe de 

procedimento?

SIM NÃO FOI 

DISPONIBILIZADO

 A DCOM não encaminhou o procedimento.

 
A definição de procedimentos minimiza a ocorrência de 

desvios na execução das atividades.

A Unidade definiu os 

responsáveis pelo 

monitoramento?

SIM NÃO FOI 

DISPONIBILIZADO

 A DCOM não encaminhou documento formal com 

indicação do responsável, inviabilizando ratificar a 

resposta apresentada

A Unidade definiu os 

instrumentos para 

realização de 

monitoramentos?

NÃO  Ausência de 

justificativa

A definição dos instrumentos é uma etapa primordial, 

fornecendo os meios para execução da ação.

A Unidade estabeleceu a 

periodicidade para a 

realização de 

monitoramentos?

NÃO  Ausência de 

justificativa

O monitoramento ajuda o gestor a melhorar a 

eficiência geral da execução da ação. Este processo 

permite identificar e reduzir os problemas que podem 

afetar os resultados esperados.

Fonte: Elaboração própria.

 
A Unidade de Auditoria Interna entende que a ausência da elaboração de plano de ação, para cada ação 

prevista no Planejamento Estratégico, dificulta a execução do planejamento. Destacando que em diversas 

situações é a principal 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;
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- 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 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.
 
Ademais, alertamos que é fundamental que a DCOM estabeleça procedimentos formalizados (Exemplo: 

fluxograma, manual de procedimento e plano de ação). A ausência desses procedimentos implica não somente 

na elevação das dificuldades na execução da ação, mas principalmente na qualidade dos resultados, bem como, 

má utilização dos recursos, desgaste emocional da equipe, morosidade e ineficiência do setor.
 
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 ao Departamento de Comunicação.

Documento assinado eletronicamente por David Lima Vilela, Auditor, em 20/10/2022, às 09:48,
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 0368484 e o
código CRC 3FF3440C.
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