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1 – Introdução

Em atendimento ao item nº 01 do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) do
exercício 2021, à demanda prevista na Ordem de Serviço nº 012/2021 AUDI/CONSUP/IFPE e
consoante o estabelecido na Instrução Normativa da Secretaria Federal de Controle (SFC) nº
3/2017, apresentamos os resultados do levantamento e da avaliação - sob os aspectos de
probabilidade e impacto - dos eventos de riscos do Processo “Apoio e Acompanhamento ao
Discente”, no âmbito do Macroprocessos “Assistência Estudantil” (Resolução nº 18/2019
CGRC).

O presente trabalho teve como objetivo alimentar o processo de gestão de riscos do IFPE e
avaliar se os controles internos da gestão, relacionados ao processo de trabalho “Apoio e
Acompanhamento ao Discente”, são adequados e suficientes para enfrentar os riscos e
viabilizar a materialização dos resultados desejados.

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, definindo gerenciamento de riscos como o processo para
identificar, avaliar, administrar e controlar potenciais eventos ou situações, visando fornecer
razoável certeza quanto ao alcance dos objetivos institucionais.

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.

Convém trazer à tona, de forma pedagógica, nos termos da citada Resolução CGRC/IFPE nº
01/2020, os seguintes conceitos:

a) Governança: combinação de processos e estruturas implantados pela alta
administração para informar, dirigir, administrar e monitorar as atividades da
instituição com o intuito de fazê-la alcançar os seus objetivos;

b) Governança no Setor Público: compreende essencialmente os mecanismos de
liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar
a atuação da gestão com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de
serviços de interesse da sociedade;

c) Risco: evento ou circunstância que tem potencial para comprometer, no todo ou em
parte, a consecução dos objetivos ou dos resultados desejados;

d) Controle Interno da Gestão: processo que engloba o conjunto de regras,
procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de sistemas informatizados,
conferências e trâmites de documentos e informações, entre outros,
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operacionalizados de forma integrada e destinados a enfrentar os riscos e fornecer
segurança razoável de que os objetivos serão alcançados;

e) Gestão de Riscos: pressupõe que os riscos críticos da organização estejam
identificados e, consequentemente, que os controles internos para mitigá-los estejam
implantados. Além disso, requer a implantação de um plano de continuidade
relacionado aos eventos de risco críticos e a atribuição da responsabilidade por
coordenar o sistema de gestão de riscos, de forma a apoiar seus processos decisórios.

Vale ressaltar que as informações analisadas pela equipe de auditoria observaram todas as
ações estabelecidas para as 3 (três) iniciativas do processo “Apoio e Acompanhamento ao
Discente”, conforme Plano de Ação de nível tático da Assistência Estudantil.

Tabela 1 - Iniciativas e ações do Plano de Ação de nível tático da Assistência Estudantil

Macroprocesso (Resolução nº 18/2019 CGRC): Assistência Estudantil

Processo de trabalho (Resolução nº 18/2019 CGRC): Apoio e Acompanhamento ao Discente

1ª Iniciativa: Fortalecer os espaços de diálogos com os(as) estudantes, visando maior integração e
formação cidadã:

Ação 1: Ampliar os espaços de comunicação com os(as) estudantes considerando as redes sociais e as esferas
organizativas dos(as) mesmos(as): gremio, da, DCE, etc;
Ação 2: Dar continuidade às ações de retorno e registros das dúvidas dos estudantes do “Canal Fale com a
DAE”;
Ação 3: Dar continuidade às ações do Projeto (In) Formação DAE; e
Ação 4: Acompanhar e auxiliar os(as) estudantes Conselheiros, no que concerne à participação ativa nas
reuniões do CONSUP.

2ª Iniciativa: Implementar ações de aproximação e integração do movimento estudantil do  IFPE.

Ação 1: Realizar reuniões com as representações estudantis e representantes de sala; proposição de
palestras e oficinas;
Ação 2: Apoiar o Movimento Estudantil do IFPE na realização do encontro anual; e
Ação 3: Articular junto aos campi a participação discente em evento externo próprio dos Movimentos
Estudantis .

3ª Iniciativa: Incentivar e promover eventos e encontros sistêmicos sobre questões de Assistência
Estudantil.

Ação 1: Fortalecer os espaços de diálogo permanente com o corpo discente dos campi;
Ação 2: Promover reuniões sistemáticas com gestores de AE dos campi, realizando no mínimo 12 encontros
anuais, on-line ou presenciais;
Ação 3: Resgatar junto ao Gabinete o andamento do processo do FORPAE;
Ação 4: Apoiar a participação dos discentes em eventos sistêmicos; e
Ação 5: Incentivar a participação estudantil no planejamento e na avaliação das ações e dos Programas da
Assistência Estudantil do IFPE.

Fonte: Elaboração própria.

A equipe de auditoria identificou e analisou 12 (doze) riscos relacionados ao processo de
trabalho auditado, conforme metodologia disposta no Plano de Gestão de Riscos e Controles
do IFPE (Resolução CGRC/IFPE nº 01 de 15 de outubro de 2020), tendo o risco “Não
incentivar a participação estudantil no planejamento e na avaliação das ações e dos
Programas da Assistência Estudantil do IFPE” classificado como “ALTO”, em decorrência das
causas e da consequência apresentadas pela equipe de auditoria (Tabela 2 - Identificação e
Avaliação de Riscos).
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Por fim, o desenvolvimento dos trabalhos ocorreu no período de 16/09/2021 a 26/11/2021,
por meio de testes, análises e consolidação de informações, em estrita observância às
normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. Nesse contexto, registre-se que
nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames.

2 – Resultados dos exames

2.1 Informação: Identificação e mensuração do nível dos riscos relacionados
ao Processo de trabalho “Apoio e Acompanhamento ao Discente”.

Fato:

Inicialmente, importa destacar que a prática da gestão de riscos ainda não foi totalmente
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 riscos relacionados ao processo de trabalho “Apoio e Acompanhamento ao Discente”.
Para isso, foram solicitadas informações acerca do processo de trabalho supracitado,
conforme Solicitação de Auditoria nº 012-01/2021 AUDI/CONSUP/IFPE, de 28 de outubro de
2021.

Em síntese, os exames de auditoria identificaram 12 (doze) eventos de riscos, conforme
tabela a seguir:

Tabela 2 - Identificação e Avaliação de Riscos.

Processo (Resolução nº 18/2019 CGRC): Avaliação, Monitoramento, Controle e Integridade.

Processo de trabalho (Resolução nº 18/2019 CGRC): Apoio e Acompanhamento ao Discente.

Objetivo do Processo (Resolução nº 18/2019 CGRC): Acompanhar o desempenho acadêmico do corpo
discente (Regimento Geral do IFPE, art. 58, inciso I).

N
 

Evento(s) de
risco1

Mensuração do Evento de Risco

Possíveis Causa(s)2 Consequência
(s)3

Proba
bilida

de4

Impa
cto5

Nível
de

Risco6

Classificaç
ão (Nível
de Risco)

6 Combinação de causas e consequências, resultando do produto da multiplicação dos níveis de probabilidade e impacto (Resolução
CGRC/IFPE nº 01/2020 - Aprova  o Plano de Gestão de Riscos e Controles do IFPE).

5 Impacto é efeito resultante da ocorrência do evento, mensurado sob a perspectiva da consequência (Resolução CGRC/IFPE nº 01/2020 -
Aprova  o Plano de Gestão de Riscos e Controles do IFPE).

4 Probabilidade é a possibilidade de ocorrência de um evento, mensurada sob a perspectiva da causa (Resolução CGRC/IFPE nº 01/2020 -
Aprova  o Plano de Gestão de Riscos e Controles do IFPE).

3 Identificada a partir dos potenciais efeitos da não execução dos objetivos do planejamento (Resolução CGRC/IFPE nº 01/2020 - Aprova o
Plano de Gestão de Riscos e Controles do IFPE).

2 Identificada a partir da fonte/fator de riscos (fraquezas e/ou ameaças) aplicada juntamente com as fragilidades (Resolução CGRC/IFPE nº
01/2020 - Aprova  o Plano de Gestão de Riscos e Controles do IFPE).

1 Evento ou circunstância que tem potencial para comprometer, no todo ou em parte, a consecução dos objetivos ou dos resultados
desejados (Resolução CONSUP/IFPE nº 57/2018 – Institui a Política de Gestão de Riscos do IFPE)
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1

Não ampliação
dos espaços de
comunicação

com os(as)
estudantes

considerando as
redes sociais e

as esferas
organizativas

dos(as)
mesmos(as):

gremio, da, DCE,
etc.

Pessoas: em número insuficiente;
perfil inadequado; desmotivadas;
alta rotatividade.

NÃO fortalecer

os espaços de

diálogos com

os(as)

estudantes,

visando maior

integração e

formação

cidadã.

2 1 2 Pequeno

Eventos externos/Sociais:
paralisações das atividades.

2 1 2 Pequeno

Governança: competências e
responsabilidades não
identificadas.

2 1 2 Pequeno

2

Não dar
continuidade
às ações de
retorno e
registros das
dúvidas dos
estudantes do
Canal Fale com
a DAE.
.

Pessoas: em número insuficiente;

perfil inadequado; desmotivadas;

alta rotatividade. NÃO fortalecer
os espaços de
diálogos com
os(as)
estudantes,
visando maior
integração e
formação
cidadã.

2 1 2 Pequeno

Governança: competências e

responsabilidades não

identificadas.
2 1 2 Pequeno

Processos: mal concebidos; sem

manuais ou instruções

formalizadas.
2 1 2 Pequeno

3

Não dar
continuidade
às ações do
Projeto (In)
Formação DAE.
.

Pessoas: em número insuficiente
perfil inadequado; desmotivadas; alta
rotatividade. NÃO fortalecer

os espaços de
diálogos com
os(as)
estudantes,
visando maior
integração e
formação
cidadã.

2 2 4 Moderado

Eventos externos/Sociais:
paralisações das atividades.

2 2 4 Moderado

Governança: competências e
responsabilidades não identificadas.

2 2 4 Moderado

Processos: mal concebidos; sem
manuais ou instruções formalizadas 2 2 4 Moderado

4

Não
acompanhar e
auxiliar os(as)
estudantes
Conselheiros,
no que
concerne à
participação
ativa nas
reuniões do
CONSUP.

Pessoas: em número insuficiente;
perfil inadequado; desmotivadas;
alta rotatividade.

NÃO fortalecer
os espaços de
diálogos com
os(as)
estudantes,
visando maior
integração e
formação
cidadã.

2 2 2 Moderado

Governança: competências e
responsabilidades não
identificadas.

2 2 2 Moderado

5

Não Realizar
reuniões com
as
representações
estudantis e
representantes
de sala;
proposição de
palestras e
oficinas.

Pessoas: em número insuficiente;
perfil inadequado; desmotivadas;
alta rotatividade.

NÃO
implementar
ações de
aproximação e
integração do
movimento
estudantil do
IFPE.

2 1 2 Pequeno

Governança: competências e
responsabilidades não
identificadas.

2 1 2 Pequeno
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6

Não apoiar o
Movimento
Estudantil do
IFPE na
realização do
encontro
anual.

Pessoas: em número insuficiente;
perfil inadequado; desmotivadas;
alta rotatividade.

NÃO
implementar
ações de
aproximação e
integração do
movimento
estudantil do
IFPE.

2 1 2 Pequeno

Governança: competências e
responsabilidades não
identificadas.

2 1 2 Pequeno

7

Não articular
junto aos campi
a participação
discente em
evento externo
próprio dos
Movimentos
Estudantis.

Pessoas: em número insuficiente;
perfil inadequado; desmotivadas;
alta rotatividade. NÃO

implementar
ações de
aproximação e
integração do
movimento
estudantil do
IFPE.

2 1 2 Pequeno

Governança: competências e
responsabilidades não
identificadas.

2 1 2 Pequeno

Processos: mal concebidos; sem
manuais ou instruções
formalizadas.

2 1 2 Pequeno

8

Não fortalecer
os espaços de
diálogo
permanente
com o corpo
discente dos
campi.

Pessoas: em número insuficiente;
perfil inadequado; desmotivadas;
alta rotatividade.

NÃO incentivar
e promover
eventos e
encontros
sistêmicos sobre
questões de
Assistência
Estudantil.

2 2 4 Moderado

Governança: competências e
responsabilidades não
identificadas.

2 2 4 Moderado

Processos: mal concebidos; sem
manuais ou instruções
formalizadas.

2 2 4 Moderado

9

Não promover
reuniões
sistemáticas
com gestores
de AE dos
campi,
realizando no
mínimo 12
encontros
anuais, on-line
ou presenciais.

Pessoas: em número insuficiente;
perfil inadequado; desmotivadas;
alta rotatividade. NÃO incentivar

e promover
eventos e
encontros
sistêmicos sobre
questões de
Assistência
Estudantil.

2 2 4 Moderado

Governança: competências e
responsabilidades não
identificadas.

2 2 4 Moderado

Processos: mal concebidos; sem
manuais ou instruções
formalizadas.

2 2 4 Moderado

1
0

Não resgatar
junto ao
Gabinete o
andamento do
processo do
FORPAE.

Pessoas: em número insuficiente;
perfil inadequado; desmotivadas;
alta rotatividade.

NÃO incentivar
e promover
eventos e
encontros
sistêmicos sobre
questões de
Assistência
Estudantil.

2 2 4 Moderado

Governança: competências e
responsabilidades não
identificadas.

2 2 4 Moderado

1
1

Não apoiar a
participação dos

discentes em
eventos

sistêmicos

Pessoas: em número insuficiente;
perfil inadequado; desmotivadas;
alta rotatividade.

NÃO incentivar
e promover
eventos e
encontros
sistêmicos sobre
questões de
Assistência
Estudantil.

2 1 2 Pequeno

Governança: competências e
responsabilidades não
identificadas.

2 1 2 Pequeno
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1
2

Não incentivar
a participação
estudantil no
planejamento
e na avaliação
das ações e
dos Programas
da Assistência
Estudantil do
IFPE.

Pessoas: em número
insuficiente; perfil inadequado;
desmotivadas; alta rotatividade.

NÃO incentivar
e promover
eventos e
encontros
sistêmicos
sobre questões
de Assistência
Estudantil.

4 2 8 Alto

Governança: competências e
responsabilidades não
identificadas.

4 2 8 Alto

Fonte: Elaboração própria.

Concluída a etapa de identificação, os riscos foram avaliados e classificados pela equipe de
auditoria, conforme o Plano de Gestão de Riscos do IFPE (Resolução CGRC/IFPE nº 01/2020),
sendo o risco “Não incentivar a participação estudantil no planejamento e na avaliação das
ações e dos Programas da Assistência Estudantil do IFPE.” avaliado como “Alto”, tanto para as
causas relacionadas com “Pessoas”, como para “Governança”.

Gráfico 1 - Classificação dos Níveis de Risco.

Fonte: Elaboração própria.

Para facilitar a adequada identificação dos eventos de riscos, causas e consequências, a
equipe de auditoria utilizou como base a ferramenta SWOT (forças, fraquezas, oportunidades
e ameaças) para análise de cenário (análise de ambiente) e a seguinte sintaxe para descrição:

Devido a <CAUSA/FONTE>, poderá acontecer <DESCRIÇÃO DO EVENTO DE RISCO>, o que
poderá levar a <DESCRIÇÃO DO IMPACTO/EFEITO/CONSEQUÊNCIAS> impactando no/na
<OBJETIVO DE PROCESSO >

● Evento de risco: Foram observadas as ações propostas para cada iniciativa do
Plano de Ação de Nível Tático da Assistência Estudantil.7

● Identificação das causas: A equipe de auditoria utilizou o quadro das possíveis
causas (anexo I).

● Definição da consequência: foram observadas as iniciativas propostas no Plano de
Ação de Nível Tático da Assistência Estudantil.

7 https://portal.ifpe.edu.br/acesso_a_informacao/plano-de-acao-em-nivel-tatico-reitoria.pdf
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2.2 Constatação: Ausência de controles formalmente estabelecidos para
mitigar os riscos que se relacionam com as iniciativas/ações estabelecidas no
Plano de Ação de Nível Tático da Assistência Estudantil 2021.

Fato:

Considerando os trabalhos de identificação e avaliação dos riscos, conforme tabela 2, a equipe
de auditoria requisitou (Solicitação de Auditoria 012-01/2021), à Diretoria de Assistência ao
Estudante, informações sobre os controles internos utilizados pela unidade e o status das
ações estabelecidas no Plano de Ação de Nível Tático da Assistência Estudantil (planejado, em
andamento e concluído) para as seguintes iniciativas:

- Fortalecer os espaços de diálogos com os(as) estudantes, visando maior integração e
formação cidadã;

- Implementar ações de aproximação e integração do movimento estudantil do IFPE; e
- Incentivar e promover eventos e encontros sistêmicos sobre questões de Assistência

Estudantil.

Tabela 3 - Status das ações.

Status Definição

Planejada Ação prevista no plano de contingência, mas
não executada.

Em andamento Ação prevista no plano de contingência e
que está sendo executada.

Concluída Ação prevista no plano de contingência e já
executada.

Fonte: elaboração própria.

Causa:

A Diretoria de Assistência ao Estudante 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:

Em resposta, através do Ofício nº 68/2021/DAE/IFPE, de 12/11/2021, a gestora da Diretoria
de Assistência ao Estudante apresentou uma tabela relacionando os controles existentes aos
riscos identificados pela equipe de auditoria, conforme tabela abaixo:

Tabela 4 - Relação dos controles adotados em relação aos riscos identificados

Controles Internos informado pela Diretoria
de Assistência ao Estudante

Riscos identificados pela auditoria

Manter contato constante com os(as) gestores de
assistência estudantil dos campi para atualização

Não ampliação dos espaços de comunicação com os(as)
estudantes considerando as redes sociais e as esferas
organizativas dos(as) mesmos(as): gremio, da, DCE, etc.
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dos contatos dos estudantes líderes.

Realizado por servidora desta diretoria voltada
exclusivamente para desenvolver esta ação. É
mantido diálogo com a ASCOM no sentido de
divulgação à comunidade discente sobre este canal
de comunicação.

Não dar continuidade às ações de retorno e registros das
dúvidas dos estudantes do Canal Fale com a DAE.

A cada reunião com os(as) gestores(as) de assistência
estudantil dos campi é deliberado sobre uma pauta
para próxima reunião. Além disso, temos como
documento norteador a Portaria nº 518/2021 que
aprova o Regimento Interno do Comitê dos Gestores
de Assistência Estudantil que estabelece que as
reuniões serão realizadas mensalmente.

Não promover reuniões sistemáticas com gestores de AE
dos campi, realizando no mínimo 12 encontros anuais,
on-line ou presenciais.

Levantar, juntos às Pró-Reitorias de Pesquisa e
Extensão, o calendário de  eventos sistêmicos

Não apoiar a participação dos discentes em eventos
sistêmicos

Realizar visita aos campi e reunião com os
estudantes.

Não incentivar a participação estudantil no planejamento e
na avaliação das ações e dos Programas da Assistência
Estudantil do IFPE.

Fonte: elaboração própria.

Em relação ao status das ações estabelecidas no Plano de Ação de Nível Tático da Assistência
Estudantil (planejado, em andamento e concluído), a Diretoria de Assistência ao Estudante
apresentou para cada iniciativa as seguintes informações (Ofício nº 68/2021/DAE/IFPE):

Tabela 5 - Iniciativa: Fortalecer os espaços de diálogos com os(as) estudantes, visando maior
integração e formação cidadã

Ação Status

Ampliar os espaços de comunicação com os(as) estudantes considerando as redes
sociais e as esferas organizativas dos(as) mesmos(as): gremio, DA, DCE, etc.

Em
andamento.

Dar continuidade às ações de retorno e registros das dúvidas dos estudantes do
“Canal  Fale com a DAE”.

Em
andamento.

Dar continuidade as ações do Projeto (In) Formação DAE. Planejada.

Acompanhar e auxiliar os(as) estudantes Conselheiros, no que concerne à
participação  ativa nas reuniões do CONSUP

Em
andamento.

Fonte: Adaptação das informações contidas no Ofício nº 68/2021/DAE/IFPE

Tabela 6 - Iniciativa: Implementar ações de aproximação e integração do movimento
estudantil do  IFPE

Ação Status

Realizar reuniões com as representações estudantis e representantes de sala;
proposição de palestras e oficinas.

Concluída.

Apoiar o Movimento Estudantil do IFPE na realização do encontro anual Planejada.

Articular junto aos campi a participação discente em evento externo próprio dos Planejada.
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Movimentos Estudantis

Fonte: Adaptação das informações contidas no Ofício nº 68/2021/DAE/IFPE

Tabela 7 - Iniciativa: Incentivar e promover eventos e encontros sistêmicos sobre questões de

Assistência Estudantil.

Ação Status

Fortalecer os espaços de diálogo permanente com o corpo discente dos campi Concluída.

Promover reuniões sistemáticas com gestores de AE dos campi, realizando no mínimo
12 encontros anuais, on-line ou presenciais.

Concluída.

Resgatar junto ao Gabinete o andamento do processo do FORPAE. Em
andamento.

Apoiar a participação dos discentes em eventos sistêmicos Planejada.

Incentivar a participação estudantil no planejamento e na avaliação das ações e dos
Programas da Assistência Estudantil do IFPE.

Planejada.

Fonte: Adaptação das informações contidas no Ofício nº 68/2021/DAE/IFPE

Análise da Auditoria Interna:

A partir das informações coletadas, ficou evidenciado que a Diretoria de Assistência ao

Estudante ainda não estabeleceu os controles internos, conforme orienta a Política de

Gestão de Riscos do IFPE (Resolução CONSUP/IFPE nº 57/2018) e o Plano de Gestão de

Riscos do IFPE (Resolução CGRC/IFPE nº 01/2020).

A equipe de auditoria entende que o controle interno é um processo gradativo, que a gestão

deve exercer continuamente, procurando medir e avaliar os resultados alcançados, com

finalidade de reavaliar decisões já tomadas, de forma que possam corrigir ou reforçar as

iniciativas e ações inicialmente planejadas, para assegurar que os resultados satisfaçam os

objetivos estabelecidos

Neste sentido, os servidores em exercício no IFPE são responsáveis pelo monitoramento dos

riscos e do estabelecimento das medidas de controle dos processos organizacionais em que

estiverem envolvidos. Ao estabelecer os controles internos se faz necessário que sejam

observadas as diretrizes estabelecidas na mencionada Política de Gestão de Riscos do IFPE

(Resolução CONSUP/IFPE nº 57/2018), vejamos:

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
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de controle interno da gestão proporcionais aos riscos e baseados na relação

custo-bene cio e na agregação de valor à instituição.

[...]

O Plano de Gestão de Riscos do IFPE (Resolução CGRC/IFPE nº 01/2020) trata do
estabelecimento dos controle interno conforme o nível de riscos a que unidade está exposta,
considerando a relação entre o custo-benefício e a geração de valor público, conforme o
quadro a seguir:

Quadro 1 - Resposta ao Risco

Fonte: Resolução CGRC/IFPE nº 01/2020 - Aprova  o Plano de Gestão de Riscos e Controles do IFPE

Nesse contexto, destacamos que das 12 (doze) ações estabelecidas para as 3 (três)

iniciativas do processo “Apoio e Acompanhamento ao Discente”, conforme Plano de Ação

de nível tático da Assistência Estudantil, apenas 3 (três) ações apresentaram status de

“concluídas”, representando um percentual de 25% de execução do total de ações previstas

para o ano de 2021. Já em relação às ações com status de “planejadas”, identificamos o

número de 5 (cinco) ações com este status, ou seja, ações previstas no plano de ação mas

não executadas.

Importa destacar que as ações com status de “planejadas” poderão representar a
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materialização dos riscos. Sendo assim, cabe a gestão da Diretoria de Assistência ao

Estudante estabelecer, formalmente, controles internos que contribuam para o

desenvolvimento de suas ações, uma vez que a ausência de controles poderá comprometer

o alcance dos objetivos institucionais.

Por fim, orientamos que a Diretoria de Assistência ao Estudante, na medida do possível,

revise o Plano de Ação de Nível Tático da Assistência Estudantil, registrando os fatos

ocorridos ao longo do exercício de 2021, buscando aperfeiçoar o planejamento da unidade

para o exercício de 2022.

Recomendações:

Recomendação 01 (Diretoria de Assistência ao Estudante)

Elaborar e implementar, formalmente, controle(s) interno(s) para as ações/iniciativas a serem
desenvolvidas pela Diretoria de Assistência ao Estudante, no exercício 2022.

3. Ocorrências com dano ou prejuízo

As análises realizadas não constataram a ocorrência de dano ou prejuízo ao erário.

4 - Avaliação do cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU

Não foram identificadas pendências no âmbito do TCU relacionadas ao Processo de Trabalho
desta ação 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 a seguir:
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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 - Avaliação do cumprimento das Recomendações da CGU

Foram identificadas 16 (dezesseis) recomendações pendentes de atendimento no âmbito da
CGU, relacionadas ao Processo de Trabalho desta auditoria, conforme consultas no sistema
e-AUD, realizadas em 29/12/2021.

Tabela 8 - Recomendações pendentes da CGU

ID da
Tarefa

Constatação Recomendação

820309 Relatório de Auditoria 201702020,
Constatação: Os setores responsáveis pelo
gerenciamento dos programas/ações de
assistência estudantil no âmbito do IFPE
encontram-se parcialmente estruturados
em termos normativos, haja vista a
inexistência de um adequado
mapeamento de seus processos.

Desenvolver o mapeamento completo dos processos
relacionados ao gerenciamento dos
programas/ações de assistência estudantil, que deve
ser formalizado em documentos (manuais, por
exemplo) e necessariamente incluir o detalhamento
de:

a) suas tarefas e rotinas trabalho (bem como do
respectivo fluxo de realização);
b) atribuições específicas de cada área responsável
pela execução de cada tarefa;
c) responsabilidades de seus agentes responsáveis
pela execução de cada tarefa.

820311 Relatório de Auditoria 201702020,
Constatação: Programas/ações de
assistência estudantil executados pelo IFPE
não se enquadram nas áreas de atuação e
aplicação dos recursos do PNAES previstas
nos incisos I a X do § 1° do art. 3° do
Decreto n° 7.234/2010.

Abster-se de escolher áreas de atuação e aplicação
para os recursos do PNAES em desacordo com as
modalidades previstas nos incisos I a X do §1° do art.
3° do Decreto n° 7.234/2010.
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820314 Relatório de Auditoria 201702020,
Constatação: Falhas no estabelecimento
de critérios de contrapartida para a
manutenção dos benefícios concedidos no
âmbito dos programas/ações de
assistência estudantil.

Adequar os critérios de contrapartida exigidos dos
beneficiários dos programas de assistência estudantil
financiados com recursos do PNAES aos ditames do
Decreto n° 7.234/2010, atendendo, inclusive, às
seguintes duas linhas mestras:

a) matrícula semestral em um número de disciplinas
que permita a conclusão do curso dentro do seu
período normal de duração (ou após certo prazo de
tolerância além desse período);

b) aprovação em semestres anteriores em um
número de disciplinas que permita a conclusão do
curso dentro do seu período normal de duração (ou
após certo prazo de tolerância além desse período).

820315 Relatório de Auditoria 201702020,
Constatação: Os sistemas informatizados
utilizados para o gerenciamento dos
processos relacionados à assistência
estudantil no âmbito do IFPE são
insuficientes.

Desenvolver/adquirir e utilizar de sistemas
informatizados destinados a gerenciar todos os
processos (divulgação dos programas/ações; seleção
de beneficiários; pagamentos dos benefícios aos
beneficiários; acompanhamento do desempenho
acadêmico dos beneficiários; acompanhamento
pedagógico/psicossocial dos beneficiários; avaliação
dos resultados dos programas) de todos os
programas relacionados à assistência estudantil e
financiados com recursos do PNAES.

Esses sistemas devem:

a) apresentar características de banco de dados
dedicado ao cadastramento de informações de todos
os beneficiários;
b) possibilitar a geração da folha de pagamento e de
outros relatórios gerenciais;
c) possibilitar a extração de informações referentes
ao desempenho acadêmico dos alunos beneficiários
e de outras informações relevantes (por curso, por
benefício, por período, etc.) para a tomada de
decisão por parte dos gestores, inclusive para o
cálculo de indicadores.

820316 Relatório de Auditoria 201702020,
Constatação: Estrutura física da DAE -
Reitoria e da DAE - Campus Recife
(incluindo setores que realizam tarefas
relacionadas à assistência estudantil)
apresenta inadequações que dificultam,
inclusive, a prestação de atendimento
apropriado aos alunos benefici ...

Prover a DAE - Reitoria e da DAE - Campus Recife
(incluindo setores que realizam tarefas relacionadas
à assistência estudantil) de adequada estrutura
física, compatível com sua estrutura organizacional e
com a necessidade de prestar um adequado
atendimento aos discentes do IFPE.

820317 Relatório de Auditoria 201702020,
Constatação: Estrutura física da DAE -
Reitoria e da DAE - Campus Recife
(incluindo setores que realizam tarefas
relacionadas à assistência estudantil)
apresenta inadequações que dificultam,
inclusive, a prestação de atendimento
apropriado aos alunos benefici ...

Elaborar projeto de construção de
restaurante/refeitório no Campus Recife.

820318 Relatório de Auditoria 201702020, Empreender estudos e análises destinados a estimar
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Constatação: Os estudos e as análises
empreendidas pelo IFPE no intuito de
estimar a demanda do corpo discente
pelos diferentes tipos de ações
desenvolvidas no âmbito da assistência
estudantil em seus diferentes campi são
falhos ou inexistentes.

a demanda do corpo discente por cada um dos
diferentes tipos de ações de assistência estudantil,
de modo a direcionar a oferta das bolsas/auxílios
custeados com recursos do PNAES, aperfeiçoando,
ainda, os métodos e procedimentos de aferição
utilizados.

820323 Relatório de Auditoria 201702020,
Constatação: Deficiências na divulgação
dos programas de assistência estudantil do
IFPE.

Disponibilizar para consulta no sítio eletrônico do
IFPE (https://portal.ifpe.edu.br/), aba "Assistência
Estudantil", opção "Programas", pelo menos os dois
últimos editais de todos os programas de assistência
estudantil financiados com recursos do PNAES.

820326 Relatório de Auditoria 201702020,
Constatação: As ações de avaliação dos
programas/ações de assistência estudantil
desenvolvidas pelo IFPE apresentam
falhas, visto que não contemplam o
controle das taxas de sucesso, de evasão e
de retenção dos alunos beneficiários.

Aperfeiçoar as ações de avaliação dos programas de
assistência estudantil, adotando providências com
vistas a calcular e controlar as taxas de sucesso, de
evasão e de retenção dos alunos beneficiários.

820327 Relatório de Auditoria 201702020,
Constatação: O acompanhamento do
atendimento aos critérios de
contrapartida/manutenção dos benefícios
concedidos no âmbito dos
programas/ações de assistência estudantil,
relativos ao desempenho acadêmico dos
alunos beneficiários, é incipiente,
apresentando fa ...

Dotar as Diretorias e Coordenações de Assistência ao
Estudante (e demais setores responsáveis, se for o
caso) de sistemas informatizados que facilitem o
acompanhamento pedagógico dos alunos, com a
automação de algumas tarefas e que sirva como
repositório de dados que possibilite o registro e o
armazenamento das análises e dos
encaminhamentos resultantes desse
acompanhamento.

820328 Relatório de Auditoria 201702020,
Constatação: O acompanhamento do
atendimento aos critérios de
contrapartida/manutenção dos benefícios
concedidos no âmbito dos
programas/ações de assistência estudantil,
relativos ao desempenho acadêmico dos
alunos beneficiários, é incipiente,
apresentando fa ...

Definir procedimentos e rotinas, e a periodicidade de
sua execução, visando ao acompanhamento
pedagógico dos alunos beneficiários dos programas
de assistência estudantil; nesse contexto, os setores
de Serviço Social, Psicologia e Pedagogia deverão,
pelo menos, comunicar acerca do andamento dos
casos dos alunos em acompanhamento.

820330 Relatório de Auditoria 201702020,
Constatação: As ações de avaliação dos
programas/ações de assistência estudantil
desenvolvidas pelo IFPE apresentam
falhas, visto que não contemplam o
controle das taxas de sucesso, de evasão e
de retenção dos alunos beneficiários.

Estabelecer metas para as taxas de sucesso, de
evasão e de retenção dos alunos beneficiários dos
programas/ações de assistência estudantil.

820331 Relatório de Auditoria 201702020,
Constatação: Deficiências na estrutura de
pessoal da DAE - Reitoria e da DAE -
Campus Recife.

Elaborar uma adequada política de capacitação para
os servidores que desempenham tarefas
relacionadas à assistência estudantil, levando-se em
conta as respectivas atribuições.

820333 Relatório de Auditoria 201702020,
Constatação: Deficiências na estrutura de
pessoal da DAE - Reitoria e da DAE -
Campus Recife.

Realizar contratações para as equipes
multiprofissionais a fim de que elas possuam todos
os tipos de profissionais preconizados pela Proposta
da Política de Assistência Estudantil do IFPE,
aprovada pela Resolução n° 021/2012-CONSUP, e
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subsequentes atualizações/reformulações.

820334 Relatório de Auditoria 201702020,
Constatação: Deficiências na estrutura de
pessoal da DAE - Reitoria e da DAE -
Campus Recife.

Adotar providências no intuito de que a DAE -
Campus Recife exerça orientação normativa e
supervisão técnica sobre todos os setores que
desempenham atividades relacionadas à assistência
estudantil, a fim de que sejam acompanhados e
informados a essa diretoria a evolução do
desempenho acadêmico e das condições
socioeconômicas bem como os encaminhamentos
decorrentes dos atendimentos médico,
odontológico, psicológico e psiquiátrico aos alunos
beneficiários da assistência estudantil.

820341 Relatório de Auditoria 201702020,
Constatação: O acompanhamento do
atendimento aos critérios de
contrapartida/manutenção dos benefícios
concedidos no âmbito dos
programas/ações de assistência estudantil,
relativos ao desempenho acadêmico dos
alunos beneficiários, é incipiente,
apresentando fa ...

Estabelecer ações a serem adotadas ao serem
identificados casos de insuficiência de rendimento
escolar dos estudantes beneficiários (definindo em
que casos, de que forma e em que prazos serão
oportunizadas aos alunos uma chance para a sua
recuperação e as instâncias competentes para
decidir sobre a manutenção/desligamento desses
alunos).

6 - Avaliação do cumprimento das Recomendações da Auditoria Interna do
IFPE.

Não foram identificadas pendências no âmbito da Auditoria Interna do IFPE relacionadas ao
Processo de Trabalho desta ação de auditoria.

7 - Avaliação dos controles internos administrativos

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.

8 - Benefícios da atuação do Órgão de Controle Interno, conforme orientações
dispostas na Portaria CGU nº 1.410/2017.

A atuação do Órgão de Controle Interno gera benefícios financeiros e não financeiros. Para a
atividade de controle apresentada neste Relatório, foram gerados expectativas de benefícios
não financeiros, que embora não sejam passíveis de representação monetária, demonstram
uma expectativa de impacto positivo de forma estruturante.

9 – Considerações Finais

De acordo com a Instrução Normativa SFC nº 03, de 09/06/2017, a atividade de auditoria
interna governamental “deve buscar auxiliar as organizações públicas a realizarem seus
objetivos, a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e
melhorar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles
internos”.
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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-bene cio e a geração de valor público”. Para aqueles riscos

classificados como críticos e altos, 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.

A equipe de auditoria estará disponível, através de e-mail ou telefone, para prestar quaisquer
esclarecimentos em relação aos registros apresentados.

Relatório elaborado pelos auditores Aercio José Pereira, SIAPE nº 135704 e Fabio da Silva
Pessoa de Moura, SIAPE nº 217834. Encaminhe-se ao Magnífico Reitor do IFPE, na condição
de Presidente do Conselho Superior.

Recife-PE, 29 de dezembro de 2021.

David Lima Vilela
Titular da Unidade de Auditoria Interna do IFPE

SIAPE 1867177
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ANEXO I

Fonte: Adaptado do Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna do Poder Executivo Federal, Página

69. 8

8 https://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/lai/auditoria/ciset/manuais-normativos-e-pop/manual_orient_tecnica_atividade_auditoria_
interna_governamental.pdf
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