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1 – Introdução 

Em atendimento ao item nº 1 do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) do exercício 
2021, à demanda prevista na Ordem de Serviço nº 007/2021 da Auditoria-Geral e de acordo com o 
estabelecido na Instrução Normativa – Secretaria Federal de Controle (IN/SFC) nº 03, de 09/06/2017, 
apresentamos os resultados dos exames referente ao Macroprocesso “ Planejamento, integração e 
desenvolvimento institucional”, sob o enfoque do processos de trabalho “Planejamento, organização 
e direção da política e diretrizes de integração e desenvolvimento institucional”. 

Esta ação de auditoria teve como objetivo avaliar se os controles internos da gestão relacionados ao 
processo de trabalho supracitado são adequados e suficientes para enfrentar os riscos e fornecer 
segurança razoável para viabilizar o cumprimento dos objetivos institucionais. 

É necessário esclarecer que a adoção da prática da Gestão de Riscos na administração pública tornou-
se obrigatória a partir da publicação da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU 01/2016, de 10 de 
maio de 2016.  

No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE), a gestão de riscos foi 
instituída pela Resolução CONSUP/IFPE nº 57/2018, que aprovou a Política de Gestão de Riscos do IFPE, 
e define gerenciamento de riscos como o “processo para identificar, avaliar,administar e controlar 
potenciais eventos  ou situações, visando fornecer razoável certeza quanto ao alcance dos objetivos 
institucionais”1. 

Posteriormente, a Resolução CGRC/IFPE nº 01/2020, aprovou o Plano de Gestão de Riscos e Controles 
do IFPE, “documento que explana a metodologia de gestão de riscos do IFPE, nos níveis estratégico, 
tático e operacional, e o procedimento para avaliação e mensuração de riscos, definição de respostas 
aos riscos e controles, que deverão ser utilizados para alcançar a estratégia definida pelo IFPE”2. 

Nesse sentido, durante a realização dessa ação de auditoria foram identificados, avaliados e 
mensurados os riscos relacionados ao processo de trabalho “Planejamento, organização e direção da 
política e diretrizes de integração e desenvolvimento institucional”, com o objetivo de, além de avaliar 
a adequação e suficiência dos controles existentes, fomentar a prática da gestão de riscos na 
instituição, uma vez que o Relatório de Auditoria 003/20213, evidenciou que, apesar da existência da 
estrutura normativa definida para gerir os riscos institucionais, a prática não se encontra, efetivamente, 
implementada. 

Resumidamente, o processo de avaliação foi planejado para ser desenvolvido na seguinte sequência: 
a partir da identificação do processo de trabalho do PAINT 2021, seria realizada a identificação e 
mensuração dos riscos relacionados ao processo de trabalho “Planejamento, organização e direção 
da política e diretrizes de integração e desenvolvimento institucional”, em seguida seria questionada 
a gestora da PRODIN sobre a existência de ações/iniciativas no Plano de Ação em Nível Tático 2021 
(Apêndice C) que se relacionassem com os riscos mais elevados. Além disso, seriam solicitadas 
informações sobre a existência de controles relacionados às ações/iniciativas. A partir das informações 

 
1  Resolução CONSUP/IFPE nº 57/2018, aprovou a Política de Gestão de Riscos do IFPE. Disponível em: 
<https://www.ifpe.edu.br/o-ifpe/conselho-superior/resolucoes/resolucoes-2018-1>. Acesso em 25 ago. 2021. 
2 Resolução CGRC/IFPE nº 01/2020, Plano de Gestão de Riscos e Controles do IFPE. Disponível em <https://portal.ifpe.edu.br/o-

ifpe/governanca-riscos-e-controles/resolucoes/resolucoes-2020/resolucoes-2020>. Acesso em 25 ago. de 2021. 
3  Relatório de Auditoria 003/2021 – Avaliação da Maturidade das Gestão de Riscos no IFPE. Disponível em: 
<https://www.ifpe.edu.br/acesso_a_informacao/auditorias/relatorios-anual-de-atividades-de-auditoria-interna/relatorio-
de-auditoria-no-003-2021-avaliacao-da-maturidade-da-gestao-de-riscos.pdf  > Acesso em 25 ago. 2021 

mailto:audi@reitoria.ifpe.edu.br
https://drive.google.com/file/d/1GzQN4zuAY2EpVMFrn1r1ZFULNWZwUf0w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M069uJyL8xsVpxjeij0rinGjKHMTHZii/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vW4Oux2VQRH-72pgUKYUjxcD8PlBoUKf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vW4Oux2VQRH-72pgUKYUjxcD8PlBoUKf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rh0-1kJtEHCSU_JKz-8pfY9hMttnTxgc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M-y-gWbfTXzPV-LPC-LF7ksB0Y8sTo9Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1myt1eeDcj7jRMMJWSyj49kK9vun6EyXe/view?usp=sharing
https://www.ifpe.edu.br/o-ifpe/conselho-superior/resolucoes/resolucoes-2018-1
https://portal.ifpe.edu.br/o-ifpe/governanca-riscos-e-controles/resolucoes/resolucoes-2020/resolucoes-2020
https://portal.ifpe.edu.br/o-ifpe/governanca-riscos-e-controles/resolucoes/resolucoes-2020/resolucoes-2020
https://www.ifpe.edu.br/acesso_a_informacao/auditorias/relatorios-anual-de-atividades-de-auditoria-interna/relatorio-de-auditoria-no-003-2021-avaliacao-da-maturidade-da-gestao-de-riscos.pdf
https://www.ifpe.edu.br/acesso_a_informacao/auditorias/relatorios-anual-de-atividades-de-auditoria-interna/relatorio-de-auditoria-no-003-2021-avaliacao-da-maturidade-da-gestao-de-riscos.pdf
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sobre os controles das ações/iniciativas, seriam realizados teste para avaliar a adequação e suficiência 
de tais controles.  

Desse modo, foram identificados 08 (oito) riscos relacionados ao processo de trabalho supracitado, 
dos quais 02 (dois) foram classificados como críticos, quais sejam “Não elaborar propostas de política 
de atuação do IFPE” e “Deixar de propor políticas e projetos estratégicos de atuação do IFPE”. Sobre 
a existência de ações/iniciativas estabelecidas no Plano de Ação em Nível Tático da Reitoria 2021 - 
PRODIN relacionadas aos eventos de riscos, foi informado a existência de 01 (uma) iniciativa. Porém 
foi informada a inexistência de controles, formalmente estabelecidos, para tal ação/iniciativa. Dessa 
forma, não foi possível realizar teste para avaliar a adequação e suficiência dos controles, conforme 
planejamento da ação. 

Isso posto, apresentamos a seguir, os resultados dos exames. 

2 – Resultados dos exames 

2.1 – Informação: Identificação e mensuração do nível de risco do Processo de trabalho 
“Planejamento, organização e direção da política e diretrizes de integração e desenvolvimento 
institucional” 

Fato: 

Durante a fase de planejamento desta ação de auditoria não foram identificadas no Sistema Ágatha, 
ferramenta de tecnologia de suporte ao  processo de gerenciamento de riscos do IFPE, informações 
referente aos riscos relacionados ao processo de trabalho “Planejamento, organização e direção da 
política e diretrizes de integração e desenvolvimento institucional”. Verifica-se, então, que  a prática 
da gestão de riscos ainda não foi implementada no IFPE , situação já apontada pela equipe de Auditoria 
Interna, quando da avaliação da maturidade da gestão de riscos do IFPE, conforme consta no Relatório 
de Auditoria 003/2021 - Avaliação da Maturidade da Gestão de Riscos do IFPE. 

Sendo assim, foi necessário que a equipe de auditoria realizasse a identificação e avaliação dos ricos 
relacionados ao processo de trabalho supracitado. Para isso, foram solicitadas informações acerca dos 

riscos relacionadas ao processo de trabalho, conforme Ofício nº 008/2021-AUDI/CONSUP/IFPE. 

Em resposta, a gestora da PRODIN encaminhou as seguintes informações: 

Quadro 1 - Levantamentos dos riscos relacionados ao Processo de Trabalho “Planejamento, organização e 
direção da política e diretrizes de integração e desenvolvimento institucional” 

Macroprocesso (Resolução nº 18/2019 CGRC): Planejamento, integração e desenvolvimento institucional. 

Processo de trabalho (Resolução nº 18/2019 CGRC): Planejamento, organização e direção da política e 
diretrizes de integração e desenvolvimento institucional. 

Objetivo do Processo de Trabalho: Promover o desenvolvimento institucional através da articulação, 
integração, representação, construção de políticas e indicadores. 

Nº Identificação do(s) evento(s) de risco 

1 Deixar de elaborar a Política de Integração e Desenvolvimento Institucional 

2 Deixar de promover momentos de articulação e integração entre os Campi/Reitoria e entre os campi 

3 Indefinição de indicadores para o gerenciamento de decisões 

mailto:audi@reitoria.ifpe.edu.br
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1m5ESvgHiDmTRXQbmy6wuOU2URgQYxGUx
https://www.ifpe.edu.br/transparencia_prestacao-de-contas/auditorias/relatorios-anual-de-atividades-de-auditoria-interna
https://www.ifpe.edu.br/transparencia_prestacao-de-contas/auditorias/relatorios-anual-de-atividades-de-auditoria-interna
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1asMOKRFzCeQPxSi80Qm7J4HQ_FNJVFPv
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Macroprocesso (Resolução nº 18/2019 CGRC): Planejamento, integração e desenvolvimento institucional. 

Processo de trabalho (Resolução nº 18/2019 CGRC): Planejamento, organização e direção da política e 
diretrizes de integração e desenvolvimento institucional. 

Objetivo do Processo de Trabalho: Promover o desenvolvimento institucional através da articulação, 
integração, representação, construção de políticas e indicadores. 

4 Baixa participação dos gestores nos processos conduzidos pela Prodin 

5 Indefinição do conceito do que seriam projetos estratégicos 

Fonte: E-mail de resposta ao Ofício nº 008/2021-AUDI/CONSUP/IFPE. 

A gestora da PRODIN, ainda esclareceu que “o objetivo do processo de trabalho foi construído 
analisando os fundamentos que justificam a existência desse processo no macroprocesso 
Planejamento, integração e desenvolvimento institucional”. Informou, ainda, “que o processo de 

trabalho é amplo e subjetivo o que dificulta [...] a identificação dos riscos”. (Resposta ao Ofício nº 
008/2021-AUDI/CONSUP/IFPE) 

De posse dos riscos identificados pela PRODIN,  a equipe de auditoria realizou a inclusão das causas e 
consequências relacionadas aos riscos identificados, e encaminhou para validação pela PRODIN 
(Solicitação de Auditoria 007-01/2021). 

Após esta etapa, verificou-se a necessidade de apresentar à Controladoria, unidade responsável pela 
gestão de riscos no IFPE, as informações sobre os riscos identificados para que esta promovesse a 
avaliação dos eventos de riscos e, caso julgasse necessário, promovesse eventuais alterações.  

Para alinha o entendimento sobre o processo de identificação de riscos a ser adotado no IFPE, foi 
realizada uma reunião virtual, em 06/07/2021, na qual estavam presentes o Diretor da Controladoria, 
Titular da Unidade de Auditoria Interna  e a equipe de auditoria responsável pelo desenvolvimento 
desta ação de auditoria. 

Considerando as informações colhidas na reunião, foram realizados ajustes nos riscos relacionados ao 
processo de trabalho “Planejamento, organização e direção da política e diretrizes de integração e 
desenvolvimento institucional”, de forma que os riscos identificados se aproximassem, o máximo 
possível, da forma como a Controladoria pretende adotar para identificar os riscos institucionais 
(Apêndice A). 

Concluída a etapa de identificação, os riscos foram mensurados e classificados pela equipe de 
auditoria, segundo a metodologia definida no Plano de Gestão de Riscos do IFPE (Resolução CGRC/IFPE 
nº 01/2020), conforme quadro a seguir:  

Quadro 2 - Classificação dos riscos relacionados ao Processo de Trabalho “Planejamento, organização e direção 
da política e diretrizes de integração e desenvolvimento institucional” 

Nº  Risco Nível de 
Risco 

Classificação do 
Nível de Risco 

1 Não elaborar propostas de política de atuação do IFPE 12 Risco Crítico 

2 Deixar de propor políticas e projetos estratégicos de atuação do IFPE 12 Risco Crítico 

3 Ausência de promoção de ações articuladas entre a Reitoria e os campi 6 Risco Moderado 

Continuação 

mailto:audi@reitoria.ifpe.edu.br
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1asMOKRFzCeQPxSi80Qm7J4HQ_FNJVFPv
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Nº  Risco Nível de 
Risco 

Classificação do 
Nível de Risco 

4 Ausência de promoção de articulação entre os campi 6 Risco Moderado 

5 Ausência de promoção de articulação e o compartilhamento de 
experiências entre os gestores do Instituto Federal de Pernambuco 6 Risco Moderado 

6 Deixar de elaborar estudos e informações para subsidiar a formulação 
de políticas internas 6 Risco Moderado 

7 Deixar de assessorar as  Pró-Reitorias por meio de informações, 
análises, pesquisas e estudos de indicadores 6 Risco Moderado 

8 Deixar de representar o IFPE nos foros específicos da área 4 Risco Moderado 

Fonte: Elaborado pela Auditoria Interna 

 

Observa-se que foram identificados 08 (oito) riscos relacionados ao Processo de Trabalho 
“Planejamento, organização e direção da política e diretrizes de integração e desenvolvimento 
institucional”, sendo 02 (dois) riscos, “ Não elaborar propostas de política de atuação do IFPE” e 
“Deixar de propor políticas e projetos estratégicos de atuação do IFPE”, avaliados como críticos.  

Informações detalhadas (causas, consequências, probabilidade, impacto)  sobre a identificação e 
mensuração dos riscos podem ser consultadas no Apêndice A desse relatório. 

2.2 – Constatação: Ausência de controles formalmente estabelecidos para mitigar os riscos que se 
relacionam com as iniciativas/ação estabelecidas no Plano de Ação de Nível Tático 2021  

Fato:  

Considerando que os riscos “ Não elaborar propostas de política de atuação do IFPE” e “Deixar de 
propor políticas e projetos estratégicos de atuação do IFPE” foram avaliados como críticos, foram 
requeridas, por meio da Solicitação de Auditoria 007-03/2021, a PRODIN as seguintes informações: 

1º) Indicar quais das iniciativas propostas no Plano de Ação em Nível Tático da 
Reitoria 2021 se relacionam os riscos “Não elaborar propostas de política de atuação 
do IFPE” e “Deixar de propor políticas e projetos estratégicos de atuação do IFPE”. 
2º) Existe controle formalmente estabelecido para as iniciativas relacionadas aos 
eventos de riscos “Não elaborar propostas de política de atuação do IFPE” e “Deixar 
de propor políticas e projetos estratégicos de atuação do IFPE”? Caso existam 
controles, favor descrever. 

Em resposta, por meio do Ofício nº 025/2021-PRODIN/GR/IFPE, a gestora da PRODIN informou que: 

1 Considerando a solicitação de auditoria supramencionada, informamos que o 
Plano de Ação 2021 da PRODIN, publicado em 01/03/2021, conforme página 16, 
prevê uma iniciativa que se relacionam os riscos apresentados, sendo: “Firmar a 
Política Institucional Permanente de Integração e Desenvolvimento Institucional do 
IFPE”. 
2 Considerando ainda essa temática, temos uma ação, relativa a outra iniciativa, que 
também se relaciona com os riscos: “Realizar o mapeamento das políticas e 
programas existentes no IFPE”, conforme página 18, a qual já foi realizada e visa 
conhecer a realidade do IFPE, bem como aprimorar o processo de planejamento para 
que essas políticas, como direcionadores da governança, sejam recepcionadas nos 
planos. 

Continuação 
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3 Apesar da existência da iniciativa tratada no item 1, informamos que estamos no 
período de revisão do plano de ação (13 a 27/07/2021) e que, a referida iniciativa, 
foi excluída hoje, em reunião com a equipe da PRODIN. 
[...] 
5 Assim, após o período de revisão, a PRODIN não terá especificamente uma 
iniciativa que vise mitigar os riscos apresentados, apenas uma ação desenvolvida 
numa iniciativa que visa o aprimoramento do processo de planejamento. 

Para complementas as informações apresentadas pela gestão acerca de eventuais controles sobre a 
execução das ações/iniciativas estabelecidas no Plano de Ação em Nível Tático 2021, foram 
requisitados, por meio da Solicitação de Auditoria nº: 007-04/2021 os seguintes esclarecimentos: 
 

1º) Existe controle formalmente estabelecido para acompanhamento da ação 
“Realizar o mapeamento das políticas e programas existentes no IFPE”? Caso exista 
controle, explicar como funciona (Anexo I). 
2º) Caso não exista controle formalmente estabelecido para acompanhamento da 
ação “Realizar o mapeamento das políticas e programas existentes no IFPE”, explicar 
os motivos pela não adoção de controle.  

Em resposta, a gestora da PRODIN informou que “”[...] a PRODIN não tem nenhum controle 
formalmente estabelecido para acompanhamento da ação “Realizar o mapeamento das políticas e 
programas existentes no IFPE”” (Ofício nº 029/2021-PRODIN/GR/IFPE). 

Causa(s): 

A PRODIN deixou de estabelecer, formalmente, controle(s) sobre a(s) ação(ões)/iniciativa(s) descrita(s) 
no Plano de Ação em Nível Tático da Reitoria 2021 para mitigar os possíveis riscos que possam 
comprometer o alcance dos objetivos institucionais. 

Manifestação da Unidade Examinada: 

A manifestação da gestão se encontra no campo “Fato”. 

Análise da Auditoria Interna: 

Conforme estabelece a Política de Gestão de Riscos do IFPE (Resolução CONSUP/IFPE nº 57/2018) o 
controle interno da Gestão é o “processo que engloba o conjunto de regras, procedimentos, diretrizes, 
protocolos, rotinas de sistemas informatizados, conferências e trâmites de documentos e informações, 
entre outros, operacionalizados de forma integrada e destinados a enfrentar os riscos e fornecer 
segurança razoável de que os objetivos serão alcançados”. 

Neste sentido, os servidores em exercício no IFPE são responsáveis [...] pelo monitoramento da 
evolução dos níveis de riscos e da efetividade das medidas de controle implementadas nos processos 
organizacionais em que estiverem envolvidos ou de que tiverem conhecimento [...]4. 

Ao estabelecer os controles internos se faz necessário que sejam observadas as diretrizes 
estabelecidas na Política de Gestão de Riscos do IFPE (Resolução CONSUP/IFPE nº 57/2018), vejamos: 

 
 
 

 
4  Resolução CONSUP/IFPE nº 57/2018, institui a Política de Gestão de Riscos do IFPE. Disponível em 
https://portal.ifpe.edu.br/o-ifpe/conselho-superior/resolucoes/resolucoes-2018-1/resolucao-57-2018-institui-a-politica-de-
gestao-de-riscos-do-ifpe.pdf. Acesso em 04 out. 2021. 

mailto:audi@reitoria.ifpe.edu.br
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Art. 8º São diretrizes para gestão de riscos: 
[...] 
V - desenvolver e implementar atividades de controle de gestão considerando a 
avaliação de mudanças, internas e externas, que contribuam para identificar 
vulnerabilidades que impactem os objetivos institucionais; 
f) observar os riscos internos e externos à instituição; 
g) utilizar procedimentos de controle interno da gestão proporcionais aos riscos e 
baseados na relação custo-benecio e na agregação de valor à instituição. 

Sendo assim, cabe a gestão da PRODIN estabelecer, formalmente, controles internos que contribuam 
para o desenvolvimento com maior efetividade de suas ações/iniciativas estabelecidas no Plano de 
Ação, uma vez que a ausência de controle(s) poderá comprometer o desenvolvimento da 
ação/iniciativa, impactando no atingimento dos objetivos institucionais. 

Recomendações: 

Recomendação 01 (PRODIN) 

Elaborar e implementar, formalmente, controle(s) interno(s) para as ações/iniciativas a serem 
desenvolvidas pela PRODIN, no exercício 2022. 

3 – Ocorrências com dano ou prejuízo  

Não foi verificado ocorrências de danos ou prejuízos ao erário. 

4 – Informação sobre o cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU  

Não foram encontradas recomendações do TCU relacionadas ao tema objeto desta avaliação de 
auditoria. 

4.1 – Item 9.2.5 do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário 

Por oportuno, destacamos que o Tribunal de Contas da União, por meio da sua Secretaria de Controle 
Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação) realizou auditoria com o objetivo de 
avaliar a implementação do processo eletrônico nas 110 Instituições Federais de Ensino (IFEs) 
vinculadas ao Ministério da Educação. Como resultado, foi proferido o Acórdão 484/2021-TCU-
Plenário. 

Um dos itens da deliberação trata especificamente de recomendação às UAIGs e outras instâncias 
internas de controle e governança das IFEs, nestes termos: “9.2.5. no âmbito do fluxo de trabalho de 
suas instâncias internas de controle e governança, como Procuradorias Federais, Unidades de 
Auditoria Interna, Conselhos Superiores, Comitês de Integridade e Gestão de Riscos e outros, 
verifiquem e consignem nos autos acerca da utilização de processos em meio eletrônico e de módulo 
de Pesquisa Pública, de modo a constantemente induzir a utilização dessas ferramentas para a boa 
gestão pública”. 

Dessa forma, no intuito de contribuir com as determinações do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário, A 
Auditoria Interna alerta à gestão para adoção de providências no sentido de viabilizar a utilização de 
processos em meio eletrônico (item 9.1.1) e o módulo de Pesquisa Pública (item 9.1.2), de modo a 
induzir a utilização dessas ferramentas para a boa gestão pública, conforme segue: 

 
 
 

mailto:audi@reitoria.ifpe.edu.br
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[...] 
9.1.1. implementem meio eletrônico para a realização de processo administrativo, 
de modo que os novos autos sejam autuados em formato digital, nos termos do 
Decreto 8.539/2015 e da Portaria-MEC 1.042/2015; 
9.1.2. independentemente da plataforma utilizada, adotem as providências para que 
seja possível a consulta pública do inteiro teor dos documentos e processos 
eletrônicos administrativos, mediante versão ou módulo que no Sistema Eletrônico 
de Informações (SEI) corresponde à Pesquisa Pública (transparência ativa do 
“módulo CADE”), independentemente de cadastro, autorização ou utilização de 
login e senha pelo usuário, observada a classificação de informações sob restrição 
de acesso nos termos da Lei 12.527/2011 e do Decreto 7.724/2012; 
[...] 

5 – Informação sobre o cumprimento das Recomendações da CGU 

Conforme consulta no sistema e-AUD, realizadas em 05/10/2021, não foram identificadas  
recomendações pendentes de atendimento, no âmbito da CGU, relacionadas ao processo de trabalho 
objeto desta ação de auditoria. 

6 – Avaliação do cumprimento das Recomendações da Auditoria Interna do IFPE 

Foram identificadas 09 (nove) pendências no âmbito da auditoria interna do IFPE,  relacionadas à 
responsabilidade da implementação pela PRODIN, conforme Apêndice B. 

7 – Avaliação dos controles internos 

Considerando o estabelecido pela Resolução CGRC/IFPE 01/2020, que determina a quais conclusões 
devem resultar os trabalhos de avaliações realizados pela Auditoria Interna Governamental, 
especialmente quanto à adequação e suficiência dos mecanismos de gestão de riscos e de controles 
estabelecidos, conclui se que o controle interno não foi implementado, conforme consta no item 3.2 
deste relatório.  

8 – Benefícios da atuação do Órgão de Controle Interno, conforme orientações dispostas na Portaria 
CGU nº 1.117/2020 

Os trabalhos realizados pela auditoria interna trazem benefícios financeiros e não financeiros. Pela 
análise efetuada para elaboração deste relatório, espera-se que, com a implementação da 
recomendação da Auditoria Interna, sejam obtidos benefícios não financeiros, com a implementação 
de controles internos que possam contribuir para que os objetivos institucional sejam alcançados. 

9 – Conclusões Preliminares 

Esta ação de auditoria teve como objetivo avaliar se os controles internos da gestão relacionados ao 
processo de trabalho “Planejamento, organização e direção da política e diretrizes de integração e 
desenvolvimento institucional” são adequados e suficientes para enfrentar os riscos, e fornecer 
segurança razoável para viabilizar o cumprimento dos objetivos institucionais. 

Foram identificados os riscos e relacionados aos processo de trabalho, assim como verificou-se que o 
IFPE estabeleceu no Plano de Ação em Nível Tático uma iniciativa que se relaciona com os riscos 
identificados como críticos, porém não foi estabelecido controle formal para acompanhamento de tal 
iniciativa. 

mailto:audi@reitoria.ifpe.edu.br
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Sendo assim, alertamos a gestão sobre a importância do estabelecimento de controles, uma vez que  
“o controle da gestão gera informações para subsidiar o monitoramento praticado pelas instâncias de 
governança, a fim de saber se as partes interessadas estão sendo atendidas e de decidir quais as 
correções a fazer”. 

Além disso, ressaltamos que o Plano de Gestão de Riscos e Controles do IFPE estabelece que deverão 
ser estabelecidos “controle internos proporcionais ao nível de riscos a que o IFPE está exposto, 
considerando a relação entre o custo-benecio e a geração de valor público”. Para aqueles riscos 
classificados como críticos, deve haver, obrigatoriamente, comunicação ao reitor e ao Comitê de 
Governança, Riscos e Controles do IFPE (CGRC). 

Por fim, esclarecemos que a identificação, mensuração e classificação dos riscos realizadas pela equipe 
de auditoria interna para elaboração deste relatório ocorreu devido à ausência de identificação prévia 
dos riscos pela gestão. Uma vez que o gestor da unidade é o responsável pela identificação de riscos 
do processos de trabalho sob sua responsabilidade,  cabendo a Unidade de Auditoria Interna atuar 
como facilitador deste processo. 

 
Recife, 13 de outubro de 2021. 

 
 
Submeto o presente relatório à consideração do Revisor. 
 
 

Wenia Ventura de Farias Caldas 
Auditor Interno 
SIAPE 1746091 

 
 
 
Relatório visto, revisado e aprovado. Encaminhe-se ao Magnífico Reitor do IFPE, na condição de 

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

Recife, 13 de outubro de 2021. 
 
 

David Lima Vilela 
Titular da Unidade de Auditoria Interna do IFPE 

SIAPE 1867177 
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APÊNDICE A – Identificação e mensuração dos riscos  

Processo (Resolução nº 18/2019 CGRC): Planejamento, organização e direção da política e diretrizes de integração e desenvolvimento 
institucional 

Objetivo do Processo (Resolução nº 18/2019 CGRC): 
1º Promover a articulação entre a Reitoria e os Campi. 

Nº  Identificação do(s) 
evento(s) de risco 

Mensuração do Evento de Risco 

Causa(s) Consequência(s) Probabilidade Impacto 
Nível 

de 
Risco 

Classificação 
do Nível de 

Risco 

1 

Ausência de 
promoção de 

ações articuladas 
entre a Reitoria e 

os Campi 

1. Processos não estruturados 
no sentido contribuir para a 
promoção  da estratégia de 

articulação entre a Reitoria e 
Campi; 

2. Processos que não 
estabelecem mecanismos de 
controle no sentido de definir 

um nível de articulação 
aceitável para a entidade no 

desenvolvimento de suas 
ações;  

3. Pessoas sem a capacitação 
para o desenvolvimento de 

habilidades para promover a 
estratégia para  articulação 

entre Campi e Reitoria; 
4. Pessoas com cargo de 

gestão que não  apresentam o 
devido comprometimento, sob 

o aspecto da liderança, para 
desenvolver ações articuladas 

entre a Reitoria e Campi; 
5. Planejamento que não 
define a  estratégia para 

articulação entre a Reitoria e 
Campi 

1. Atraso no 
desenvolvimento 

institucional; 
2. 

Desenvolvimento 
de projetos/ações 

que não 
contribuem para a 

execução da 
estratégia e o 
alcance dos 

objetivos 
institucionais; 

2 3 6 Risco 
Moderado 

Objetivo do Processo (Resolução nº 18/2019 CGRC):  
2º Promover a articulação entre os Campi. 

Nº  Identificação do(s) 
evento(s) de risco 

Mensuração do Evento de Risco 

Causa(s) Consequência(s) Probabilidade Impacto 
Nível 
de 
Risco 

Classificação 
do Nível de 

Risco 

2 

Ausência de 
promoção de 

articulação entre 
os campi 

1. Processos não estruturados 
no sentido contribuir para a 

promoção  da estratégia para 
articulação entre os  Campi; 

2. Processos que não 
estabelecem mecanismos de 
controle no sentido de definir 

um nível de articulação 
aceitável para a entidade no 

desenvolvimento de suas 
ações;  

3. Pessoas sem a capacitação 
para o desenvolvimento de 

habilidades para promover a 
estratégia para articulação 

entre os Campi; 
4. Pessoas com cargo de 

gestão que apresentam o 
devido comprometimento, sob 

o aspecto da liderança, para 
desenvolver ações articuladas 

entre os Campi; 
5. Planejamento que não 
define a  estratégia para 

articulação entre os Campi. 

1. Atraso no 
desenvolvimento 

institucional; 
2. 

Desenvolvimento 
de projetos/ações 

que não 
contribuem para a 

execução da 
estratégia e o 
alcance dos 

objetivos 
institucionais; 

 
  

2 
  

3 6 Risco 
Moderado 
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Objetivo do Processo (Resolução nº 18/2019 CGRC):  
 3º Promover a articulação e o compartilhamento de experiências entre os gestores do Instituto Federal de Pernambuco. 

Nº  
Identificação do(s) 
evento(s) de risco 

  

Mensuração do Evento de Risco 

Causa(s) Consequência(s) Probabilidade Impacto 
Nível 

de 
Risco 

Classificação 
do Nível de 

Risco 

3 

Ausência de 
promoção de 

articulação e o 
compartilhamento 

de experiências 
entre os gestores 

do Instituto 
Federal de 

Pernambuco 

1. Pessoas com cargo de 
gestão que não apresentam as 
competências (conhecimentos, 
habilidades e atitudes) , sob o 

aspecto da liderança, para 
desenvolver ações que 

promovam o 
compartilhamento de 

experiências; 
2. Planejamento não 

define estratégia para 
promoção de articulação e o 

compartilhamento de 
experiências entre os gestores; 
3. Processos não estruturados 

no sentido contribuir para a 
promoção  da estratégia para 
promoção de articulação e o 

compartilhamento de 
experiências entre os gestores; 

4. Processos que não 
estabelecem mecanismos de 
controle no sentido de definir 

um nível de articulação e 
compartilhamento de 

experiências aceitável para a 
entidade no desenvolvimento 

de suas ações.  

1. Atraso no 
desenvolvimento 

institucional; 
2. 

Desenvolvimento 
de projetos/ações 

que não 
contribuem para a 

execução da 
estratégia e o 
alcance dos 

objetivos 
institucionais; 

2 3 6 Risco 
Moderado 

Objetivo do Processo (Resolução nº 18/2019 CGRC):   
4º Representar o Instituto Federal de Pernambuco nos foros específicos da área, quando se fizer necessário. 

Nº  Identificação do(s) 
evento(s) de risco 

Mensuração do Evento de Risco 

Causa(s) Consequência(s) Probabilidade Impacto 
Nível 

de 
Risco 

Classificação 
do Nível de 

Risco 

4 

Deixar de 
representar o IFPE 

nos foros 
específicos da área 

1. Pessoas com cargo de 
gestão que não apresentam as 
competências (conhecimentos, 
habilidades e atitudes), sob o 

aspecto da liderança, para 
representar o IFPE; 

2. Eventos externos, como 
contingenciamento do 

orçamento, impossibilitando a 
participação em eventos, 

impactando na propositura de 
ações, sob o aspecto da  

estratégia, para 
desenvolvimento institucional 

1. Atraso no 
desenvolvimento 

institucional; 
2. Elaboração de 

políticas, 
desenvolvimento 
de ações/projetos 

que não 
contribuem para o 

alcance dos 
objetivos 

institucionais; 

2 2 4 Risco 
Moderado 
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Objetivo do Processo (Resolução nº 18/2019 CGRC):   
5º Elaborar as propostas de política de atuação do IFPE 

Nº  Identificação do(s) 
evento(s) de risco 

Mensuração do Evento de Risco 

Causa(s) Consequência(s) Probabilidade Impacto 
Nível 

de 
Risco 

Classificação 
do Nível de 

Risco 

5 

Não elaborar 
propostas de 

política de 
atuação do IFPE 

1. Pessoas não apresentam as 
competências (conhecimentos, 
habilidades e atitudes), sob o 

aspecto da liderança, para 
elaborar propostas de política 

de atuação do IFPE; 
2. Sistema de governança, sem 
definição clara, sob o aspecto 

da liderança, quanto às 
competências e 

responsabilidades para 
elaborar propostas de política 

de atuação do IFPE; 
3. Processos mal concebidos 
no sentido contribuir para a 

promoção  da estratégia para 
elaborar propostas de política 

de atuação do IFPE. 

1. Atraso no 
desenvolvimento 

institucional; 
2. Elaboração de 
políticas que não 

contribuem para o 
alcance dos 

objetivos 
institucionais; 

3 4 12 Risco Crítico 

Objetivo do Processo (Resolução nº 18/2019 CGRC):  6º Propor políticas e projetos estratégicos de atuação, visando o 
desenvolvimento institucional 

Nº  Identificação do(s) 
evento(s) de risco 

Mensuração do Evento de Risco 

Causa(s) Consequência(s) Probabilidade Impacto 
Nível 

de 
Risco 

Classificação 
do Nível de 

Risco 

6 

Deixar de propor 
políticas e 
projetos 

estratégicos de 
atuação do IFPE 

1. Pessoas com cargo de 
gestão que não apresentam as 
competências (conhecimentos, 
habilidades e atitudes) , sob o 

aspecto da liderança, para 
desenvolver ações que 

promovam o 
compartilhamento de 

experiências; 
2. Sistema de governança, sem 

definição clara quanto às 
competências e 

responsabilidades, sob o 
aspecto da liderança, para 
propor políticas e projetos 

estratégicos; 
3. Processos mal estruturados, 
no sentido  propor estratégia 

para propor políticas e 
projetos estratégicos de 

atuação do IFPE. 

 Atraso no 
desenvolvimento 

institucional; 
2. 

Desenvolvimento 
de políticas e 

projetos que não 
contribuem para a 

execução da 
estratégia e o 
alcance dos 

objetivos 
institucionais; 

3 4 12 Risco Crítico 
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Objetivo do Processo (Resolução nº 18/2019 CGRC):  7º Subsidiar, com estudos e informações, a formulação de políticas internas 

Nº  Identificação do(s) 
evento(s) de risco 

Mensuração do Evento de Risco 

Causa(s) Consequência(s) Probabilidade Impacto 
Nível 

de 
Risco 

Classificação 
do Nível de 

Risco 

7 

Deixar de elaborar 
estudos e 

informações para 
subsidiar a 

formulação de 
políticas internas 

1. Pessoas com cargo de 
gestão que não apresentam as 
competências (conhecimentos, 
habilidades e atitudes) , sob o 

aspecto da liderança, para 
desenvolver ações que 

promovam o 
compartilhamento de 

experiências; 
2. Sistema de governança sem 
definição de mecanismos  de 

controle para avaliar, 
direcionar e monitorar a 

atuação da gestão; 
3. Sistema de governança, sem 

definição clara quanto às 
competências e 

responsabilidades, sob o 
aspecto da liderança, para 

elaborar estudos e 
informações; 

4. Processos que não 
estabelecem mecanismos de 

controle no sentido de definir 
os procedimentos para 

elaborar os estudos para 
subsidiar a formulação de 

políticas internas. 

1. Atraso no 
desenvolvimento 

institucional; 
2. Elaborar 

estudos que 
contribuam para 
formulação de 

políticas internas 
que não auxiliem 
para a execução 
da estratégia e o 

alcance dos 
objetivos 

institucionais; 

2 3 6 Risco 
Moderado 

Objetivo do Processo (Resolução nº 18/2019 CGRC):  8º Assessorar as Pró-reitorias por meio de informações, análises, pesquisas e 
estudos de indicadores 

Nº  Identificação do(s) 
evento(s) de risco 

Mensuração do Evento de Risco 

Causa(s) Consequência(s) Probabilidade Impacto 
Nível 

de 
Risco 

Classificação 
do Nível de 

Risco 

8 

Deixar de 
assessorar as  Pró-
Reitorias por meio 

de informações, 
análises, pesquisas 

e estudos de 
indicadores 

1. Pessoas com cargo de 
gestão que não apresentam as 
competências (conhecimentos, 
habilidades e atitudes) , sob o 

aspecto da liderança, para 
elaborar informações, análises, 

pesquisas e estudos de 
indicadores. 

2. Sistema de governança sem 
definição da estratégia de 

controle para avaliar, 
direcionar e monitorar a 

atuação da gestão. 
3. Sistema de governança, sob 

o aspecto da liderança, sem 
definição clara quanto às 

competências e 
responsabilidade para 
elaborar  informações; 

1. Atraso no 
desenvolvimento 

institucional; 
2. Elaborar 
estudos que 

contribuam para 
formulação de 

políticas internas 
que não auxiliem 

para a execução da 
estratégia e o 
alcance dos 

objetivos 
institucionais. 

2 3 6 Risco 
Moderado 

mailto:audi@reitoria.ifpe.edu.br
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APÊNDICE B – Recomendações da Auditoria Interna - PRODIN 

Relatório 
de 

Auditoria 
Exercício 

Nº 
Const. 

Descrição da 
constatação 

Rec. Descrição da recomendação 
Status da 

Recomendação 
ID 

(Sistema e-Aud) 

25 2015 1.1.1.12 

Fragilidades 
nos 

Controles 
Internos 

relacionados 
à Segurança 

Geral 

1 

Elaborar e aprovar a Política de Segurança 
que contemple a segurança das pessoas, dos 

materiais e das instalações da unidade, e 
criar mecanismos para que as normas e 
procedimentos associados à Política de 

Segurança tornem conhecidos, acessíveis e 
observados por todos os servidores e 

prestadores de serviço ao Campus. 

Não houve 
providência 927038 

04 2021 

Não 
se 

aplica 

Não se 
aplica 1 

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

Recomendação 
não 

implementada: 
Ação inadequada 

ou insuficiente 

999515 

Não 
se 

aplica 

Não se 
aplica 

2 

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 
não 

implementada: 
Ação inadequada 

ou insuficiente 

999517 

Não 
se 

aplica 

Não se 
aplica 

3 

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 
não 

implementada: 
Ação inadequada 

ou insuficiente 

999521 

Não 
se 

aplica 

Não se 
aplica 4 

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 
não 

implementada: 
Ação inadequada 

ou insuficiente 

999523 

Não 
se 

aplica 

Não se 
aplica 5 

 Correlacionar as metas do PDI aos 
parâmetros nacionais e federais, a 

exemplo do PNE e PPA; 

Recomendação 
não 

implementada: 
Ação inadequada 

ou insuficiente 

999524 

Não 
se 

aplica 

Não se 
aplica 

6 

Prever, no capítulo que trata sobre a 
avaliação e o acompanhamento do 

desenvolvimento institucional, os prazos 
para realização dessas atividades; 

Recomendação 
não 

implementada: 
Ação inadequada 

ou insuficiente 

999528 

Não 
se 

aplica 

Não se 
aplica 

7 

 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). 

Recomendação 
não 

implementada: 
Ação inadequada 

ou insuficiente 

999530 

09 2021 
Não 
se 

aplica 

Não se 
aplica 

1 

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. 

Não monitorada 1053539 

Fonte: Sistema e-Aud, consulta realizada em14/10/2021. 
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APÊNDICE C – Plano de Ação em Nível Tático da Reitoria 2021 – PRODIN 

Unidade Gerencial Objetivo estratégico Iniciativas 

Planejamento 
Políticas  Diretrizes 

PRODIN 

Promover o desenvolvimento 
institucional através da articulação, 

integração, representação, construção 
de políticas e 

Firmar a Política Institucional Permanente de 
Integração e Desenvolvimento Institucional do 

IFPE 

Monitoramento Políticas 
Diretrizes PRODIN 

Subsidiar os processos de avaliação 
institucional interna e externa do IFPE 

Criar e implementar estratégias de 
planejamento com foco na avaliação 

institucional 

Estruturar previamente a avaliação institucional 
externa para o ciclo 2024 (EaD) e 2025 

(Presencial) 

Planejamento 
Organizacional 

Promover diretrizes institucionais para 
melhoria do processo de planejamento 

organizacional 

Ampliar práticas de planejamento participativo, 
para consolidar políticas e programas 

institucionais 

Estabelecer estratégias para elaboração e 
acompanhamento do novo PDI 

Modelagem Padronização 
Organizacional 

Promover diretrizes para melhoria da 
eficiência estrutural e organizacional 

Elaboração e aprovação dos Organogramas da 
Reitoria e Campi 

Garantir que as informações funcionais estejam 
sempre atualizadas no SIORG 

Reformular e homologar o Regimento Interno 
da Reitoria e o de cada Campus do IFPE 

Revisar o Estatuto do IFPE 

Revisitar o Regimento Geral do IFPE, visando 
atualizá-lo segundo as novas leis  

Prestação de Contas 
Aperfeiçoar o processo de prestação de 

contas 
Elaborar o Relatório de Gestão, fixando bases 

de formatação e prazos 

 Informações e 
Desenvolvimento 

Institucional 

Aprimorar os processos de 
sistematização de dados e ações de 

desenvolvimento institucional 

Elaborar critérios para a padronização e a 
sistematização dos dados institucionais do IFPE 

Promover ações integradoras entre campi e a 
Reitoria para a reafirmação das relações 

institucionais 

Fonte:  Plano de Ação 2021 – IFPE, disponível em https://www.ifpe.edu.br/noticias/reitoria-lanca-plano-de-acao-para-
2021   
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Anexo I – Procedimento de Controle5 

 

 

 
5  Resolução CGRC/IFPE, nº 01/2020, aprova o Plano de Gestão de Riscos e Controles do IFPE. Disponível em:  
https://portal.ifpe.edu.br/o-ifpe/governanca-riscos-e-controles/resolucoes/resolucoes-2020/resolucoes-2020. Acesso em 
05/out 2021. 
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