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1 – Introdução 

Em atendimento ao item nº 04 do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT)               
do exercício 2020, à demanda prevista na Ordem de Serviço da Auditoria-Geral nº 005/2020              
e consoante o estabelecido na Instrução Normativa da Secretaria Federal de Controle (SFC)             
nº 3/2017, apresentamos os resultados dos exames realizados acerca do nível de Governança             
relacionado ao Macroprocesso “Avaliação, Monitoramento, Controle e Integridade”, no         
âmbito do Processo de Trabalho “Correição”, assim como, os resultados do levantamento e             
da avaliação - sob os aspectos de probabilidade e impacto - dos eventos de risco da Unidade                 
detentora do referido Processo de Trabalho. 

Cabe destacar que a relação dos processos de trabalho passíveis de serem auditados foi              
avaliada e classificada em ação conjunta da Controladoria e da Auditoria Interna do IFPE.              
Assim, conforme resultado da classificação dos processos de trabalho em função do nível de              
risco, verificou-se que o processo “Correição” alcançou nível de risco crítico e, por isso, foi               
selecionado para ser alvo de ação de auditoria a ser executada no presente ano. 

Quanto à escolha da temática de Governança e do levantamento dos níveis de risco,              
justifica-se em razão da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 1/2016, que determinou a             
sistematização de práticas relacionadas à governança, gestão de riscos e controles internos no             
Poder Executivo Federal. A esse respeito, de acordo com o Referencial Técnico da Atividade              
de Auditoria Interna, aprovado por meio da Instrução Normativa CGU nº 3/2017, a Auditoria              
Interna 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, o que reforça a               
escolha do conteúdo desta ação de auditoria.  

Por fim, o desenvolvimento dos trabalhos ocorreu no período de 13/02/2020 a 19/05/2020,             
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 - Avaliação do Processo de Trabalho “Correição” do IFPE 

Considerando que as Unidades de Auditoria Interna “devem apoiar os órgãos e as entidades              
do Poder Executivo Federal (...) por meio da prestação de serviços de consultoria e avaliação               
dos processos de governança, gerenciamento de riscos e controles internos”, conforme orienta            
o Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna da CGU, convém trazer à tona, nos               
termos do Referencial Básico de Governança do Tribunal de Contas da União - TCU (2014),               
os seguintes conceitos: 

a) Governança no setor público compreende os mecanismos de liderança, estratégia e           
controle colocados em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da            
gestão, tendo em vista à prestação de serviços de interesse da sociedade. Para cada              
mecanismo de Governança há um conjunto de componentes, conforme demonstra a           
Figura 1 a seguir: 
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Figura 1 - Mecanismos de Governança e seus componentes 

 

Fonte: TCU (2014). 

b) 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. 

Ante o exposto e em razão dos trabalhos de auditoria realizados no âmbito do Macroprocesso               
“Avaliação, Monitoramento, Controle e Integridade”, sob o enfoque do Processo de Trabalho            
“Correição”, verificou-se que o nível de Governança relacionado ao referido Processo           
encontra-se em estágio “inicial (iniciando)”, conforme demonstra o Gráfico 1 a seguir.  

 
Gráfico 1 - Escala do Nível de Governança 

 
Fonte: Elaborado pela Equipe de Auditoria. 
 
No que concerne ao levantamento e avaliação - sob os aspectos de probabilidade e impacto -                
dos eventos de risco do Processo de Trabalho “Correição”, identificaram-se, a partir dos             
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exames de auditoria, 7 (sete) subprocessos e 27 (vinte e sete) eventos de riscos, sendo que,                
com relação aos eventos de riscos, foram obtidas as seguintes classificações, conforme            
demonstra o Gráfico 2 a seguir: 
 

Gráfico 2 - Classificação dos Níveis de Risco 
 

 
Fonte: Elaborado pela Equipe de Auditoria. 
 
O detalhamento dos exames efetuados pela equipe de Auditoria, que justifica o nível de              
Governança apurado e a classificação de riscos apresentada, será reproduzido a seguir, no             
subitem “Achados da Auditoria”:  
 
2.1.1 Achados de Auditoria 
 
2.1.1.1 Informação:  
 
Informação a respeito do nível de Governança do Processo de Trabalho “Correição”. 
 
Fato: 
 
Por meio de entrevista, em 02/03/2020, nas instalações da Auditoria-Geral do IFPE, na             
cidade do Recife-PE, a Chefe da Assessoria de Processos Correcionais do IFPE foi             
requisitada a apresentar informações acerca da estrutura de Governança da referida Unidade.  
 
Tomando por base a 2ª versão, do ano de 2014, do Referencial Básico de Governança               
Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública, do Tribunal de Contas da União              
(TCU), a referida entrevista foi desenvolvida num universo total de 33 (trinta e três) questões               
(APÊNDICE B), cada uma com quatro opções únicas de resposta e divididas de acordo com               
os três Mecanismos para o exercício da Governança e os seus respectivos Componentes,             
conforme demonstra o Quadro 1 a seguir: 
 

Quadro 1 - Mecanismos para o exercício da Governança e respectivos componentes 
 

Mecanismos para o exercício da 
Governança 

Componentes 
 

Questões 

Liderança Pessoas e Competências 8 

Princípios e Comportamentos 3 
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Quadro 1 (Continuação) 
 

Mecanismos para o exercício da 
Governança 

Componentes 
 

Questões 

Liderança Liderança Organizacional --- 

Sistema de Governança 4 

 
 

Estratégia 

Relacionamento com as partes interessadas --- 

Estratégia Organizacional 5 

Alinhamento Transorganizacional --- 

  
Controle 

Gestão de Riscos e Controle Interno 9 

Auditoria Interna --- 

Accountability e Transparência 4 

 TOTAL 33 

Fonte: Elaborado pela Equipe de Auditoria. Adaptado da 2ª Edição do Referencial Básico de Governança               
Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública, do Tribunal de Contas da União (2014). 
 
Nota-se, da análise do Quadro 1, que alguns dos componentes referenciados pelo TCU não              
foram objeto de avaliação nesta ação de auditoria, haja vista estarem relacionados à uma              
análise macro da Instituição, conforme entendimento da Auditoria Interna do IFPE. Seguindo            
este mesmo princípio, os Componentes utilizados em referência ao documento do TCU            
tiveram suas questões (práticas) adaptadas ao nível de Unidade Sistêmica, de modo que fosse              
possível aferir a Governança desse patamar organizacional.   

 
Assim, a partir das respostas obtidas na entrevista (APÊNDICE B), aplicou-se a metodologia             
definida no Procedimento de Auditoria nº 01.04.01 para mensurar o Nível de Governança             
relacionado ao Processo de Trabalho “Correição”: “Inicial: Iniciando”. A referida          
metodologia foi desenvolvida em etapas, assim: 
 
1ª Etapa: verificou-se o somatório dos pontos das respostas conforme o peso atribuído a cada               
uma, numa escala de pontos de 0 a 3, conforme demonstra o Quadro 2 a seguir: 
 

Quadro 2 - Quantitativo de respostas e pontos obtidos 
 

Governança Respostas obtidas na entrevista 

Peso¹ Descrição ¹ Quantidade Pontos obtidos 

0 Não se aplica ou a organização ainda não adota a 
prática, bem como não iniciou planejamento para 

adotá-la. 

 14 14*0 = 0 
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Quadro 2 (Continuação) 
 

Governança Respostas obtidas na entrevista 

Peso Descrição ¹ Quantidade Pontos obtidos 

1 A organização ainda não adota a prática, mas 
iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, 
o que se evidencia por meio de documentos formais 
(planos, atas de reunião, estudos preliminares etc). 

 6 6*1 = 6 

2 A organização iniciou a adoção da prática, que 
ainda não está completamente implementada, 

conforme planejamento realizado; ou a prática não é 
executada uniformemente em toda a organização. 

 9 9*2 = 18 

3 A organização adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia 

em documentação específica ou por meio do(s) 
produto(s) ou artefato(s) resultante(s) de sua 

execução. 

 4 4*3 = 12 

TOTAL 33 36 

Fonte: Elaborado pela Equipe de Auditoria. 
¹ Adaptado do Questionário de Governança do TCU (2014). Disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A24E990B11014EAC95878037D7 
 
2ª Etapa: de posse dos dados acerca da quantidade de respostas, conforme o peso atribuído a                
cada uma, realizou-se o cálculo para aferir o “Nível de Governança (%)”, utilizando a              
seguinte fórmula: 
 

Nível de Governança (%) = (Pontos obtidos x 100) / 99 = (36 * 100) / 99 = 36,36% 
 
3ª Etapa: por fim, verificou-se que a Escala do Nível de Governança relacionado ao Processo               
de Trabalho “Correição” encontra-se em estágio “Inicial: Iniciando”, conforme demonstra o           
Quadro 3 a seguir: 

 
Quadro 3 - Escala do Nível de Governança 

 
Nível de Governança 

  
Inicial 

Inexpressivo 0% - 14,99% 

Iniciando 15% - 39,99% 

Intermediário 40% - 70% 

Aprimorado 70,01 - 100% 

Fonte: Níveis de capacidade em Governança definidos pelo TCU no Relatório de Acompanhamento relacionado              
a TC 015.268/2018-7, Acórdão 588/2018-TCU-Plenário.  

Quanto à descrição das informações coletadas na entrevista, inicialmente convém trazer à            
tona o seguinte destaque exposto pela Chefe da Unidade Auditada no ato da entrevista: 

https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A24E990B11014EAC95878037D7
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A nova estrutura de Correição do IFPE, denominada de “Assessoria de           
Processos Correcionais” é muito recente. Foi criada a pouco tempo, por           
meio da Portaria IFPE/GR nº 172, de 10 de fevereiro de 2020.  
Anteriormente existia apenas uma Comissão Permanente, designada por        
meio da Portaria IFPE/GR nº 345, 21 de março de 2018, e desde novembro              
de 2019, quando a Presidente da referida Comissão se aposentou, a           
Correição do IFPE permaneceu desativada. 

 
Registre-se que a reprodução do destaque supracitado se fez importante em razão da             
influência que este ocupou no desenvolvimento da entrevista, pois, segundo a entrevistada,            
muitas das questões não foram tão bem avaliadas em decorrência do período de inatividade              
da área de Correição do IFPE, bem como da recente criação da nova estrutura de Correição. 
 
Assim, feitas tais considerações preliminares, os Quadros 4, 5 e 6, a seguir, apresentam as               
sínteses textuais das informações obtidas na entrevista (APÊNDICE B), consolidadas          
conforme o Mecanismo de Governança respectivo: 
 

Quadro 4 - Informações obtidas no âmbito do Mecanismo de Governança - Liderança 
 

Componentes Síntese das informações obtidas na entrevista 

Pessoas e 
Competências 

- A Unidade ainda não adota um processo de seleção formalizado para a Coordenação e               
também para os membros que compõem as Comissões Disciplinares, bem como não deu             
transparência à comunidade acadêmica quanto ao perfil definido para a escolha da            
equipe; 
 
- A Unidade ainda não realiza procedimentos de revisão de antecedentes dos servidores             
mencionados no item anterior antes de assumirem as referidas funções; 
 
- Quanto à existência de requisitos para a permanência no cargo ou função, a Unidade               
possui apenas uma Minuta de Regimento que define esses requisitos, elaborados com            
base nas diretrizes da CGU. Destaca-se que serão realizados os ajustes necessários na             
referida Minuta para, após a transição da gestão no presente ano, ser enviada para              
apreciação e aprovação do Conselho Superior;  
 
- No que se refere à capacitação da equipe, a partir da nomeação da entrevistada, em                
fevereiro deste ano, ninguém foi capacitado, mas se reconhece a necessidade de novas             
capacitações; 
 
- Ainda não há um sistema de avaliação de desempenho dos membros da Unidade. Tal               
sistema seria útil para promover o feedback e o aconselhamento aos membros da equipe,              
considerando que a baixa produtividade, desempenho ou comprometimento de         
servidores deve ser alvo de ações por parte da chefia, por exemplo. Apesar disso, de               
modo informal, o controle é estabelecido conforme os prazos estabelecidos na Portaria            
que cria as Comissões e também há o crivo da Procuradoria Jurídica; 
 
- Quanto à existência de documentos e/ou registros sistematizados que indiquem que            
efetivamente são tomadas medidas disciplinares como resposta às ações indevidas ou           
desvios dos procedimentos estabelecidos, foi relatado que nunca houve um caso de            
procedimento disciplinar no âmbito da própria Unidade. Apesar disso, o Fluxo de            
Processos Disciplinares estabelecido pela Portaria nº 1385/2018, serve como parâmetro          
para identificar desvios nos procedimentos estabelecidos. Além disso, o parecer da           
Procuradoria Jurídica pode identificar alguma ação indevida da comissão e pode sugerir            
correção ou apuração de responsabilidade. 
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Quadro 4 (Continuação) 
 

Componentes Síntese das informações obtidas na entrevista 

Princípios e 
Comportamentos 

- A entrevistada tem conhecimento do Código de Ética Profissional do Servidor Público             
Federal (Decreto 1.171/1994), bem como do Código de Ética próprio do IFPE e de              
outras políticas internas que abordam a respeito de questões éticas relacionadas às suas             
atividades específicas. Quanto aos membros das Comissões Disciplinares, segundo a          
entrevistada, percebe-se, pelo convívio, que eles também têm conhecimento; 
 
- Quanto aos mecanismos de controle para evitar que preconceitos, vieses ou conflitos             
de interesse influenciem as decisões e as ações de membros da Unidade, não há              
mecanismos formalizados. Por outro lado, a Procuradoria Jurídica pode detectar esses           
vieses ou conflitos em seu parecer.  

Sistema de 
Governança 

- Não há organograma, mas existe a minuta do regimento que já foi apreciado pelo               
Colégio de Dirigentes. Está aguardando a transição da gestão, no presente ano, para             
enviar o documento para análise do Conselho Superior;  
 
- Quanto ao limite de tempo para que o mesmo indivíduo exerça uma função ou papel                
associado a decisões críticas, de modo a garantir o balanceamento do poder, de acordo              
com a Minuta do Regimento, o limite de tempo seriam 2 anos. Cabe informar que são                
seguidas as orientações da CGU; 
 
- No que se refere à identificação das atividades da Unidade que demandam segregação              
de funções, foi definido com a gestão, informalmente, que a Coordenadora não poderia             
fazer parte das Comissões, porém não houve formalização. Ademais, o Fluxo de            
Processos Disciplinares contribui com a definição dos papéis. 

Fonte:  Elaborado pela Equipe de Auditoria.. 
 

Quadro 5 - Informações obtidas no âmbito do Mecanismo de Governança - Estratégia 
 

Componentes Síntese das informações obtidas na entrevista 

Estratégia 
Organizacional 

- A Unidade ainda não dispõe de Plano de Ação;  
 
- Em que pese ainda não dispor de Plano de Ação, o Plano de Integridade do IFPE                 
atende aos objetivos estratégicos institucionais vinculados à área da Unidade. 

Fonte:  Elaborado pela Equipe de Auditoria.. 
 

Quadro 6 - Informações obtidas no âmbito do Mecanismo de Governança - Controle 
 

Componentes Síntese das informações obtidas na entrevista 

Gestão de Riscos 
e  

Controle Interno 

- Os processos/atividades mais relevantes estão definidos pela Unidade por meio do            
Fluxo de Processos Disciplinares, estabelecido pela Portaria IFPE/GR nº 1385, de 26 de             
setembro de 2018; 
 
- Os processos definidos pela Unidade ainda não estão mapeados considerando os riscos             
e controles internos correlatos. Por outro lado, a Unidade consegue ao menos            
identificar as atividades e tarefas, considerando o Fluxo definido por meio da Portaria             
IFPE/GR nº 1385, de 26 de setembro de 2018. Ademais, já existe uma minuta da gestão                
de riscos da Corregedoria (precisa ser ajustada conforme as diretrizes definidas pelo 
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Quadro 6 (Continuação) 
 

Componentes Síntese das informações obtidas na entrevista 

Gestão de Riscos 
e  

Controle Interno 

Comitê de Governança, Riscos e Controles do IFPE); 
 
- Os procedimentos operacionais estão formalizados e padronizados, pois, além do           
Fluxo definido por meio da Portaria IFPE/GR nº 1385/2018, a Unidade segue também o              
Manual Prático da CGU. Todavia, a Unidade reconhece que ainda precisa aprimorar as             
práticas de acompanhamento e implementação e registrar os documentos de apoio da            
CGU no Regimento da Corregedoria; 
 
- Os membros da Comissão de Processos Disciplinares da Unidade foram incentivados            
a participar do processo de elaboração do Fluxo definido por meio da Portaria IFPE/GR              
nº 1385/2018, no que lhes cabe; 
  
- Como ainda não há o gerenciamento dos riscos, a Unidade também ainda não define e                
comunica formalmente papéis e responsabilidades pela gestão dos riscos;  
 
- A Unidade iniciou planejamento - minuta da Gestão de Riscos - para monitorar e               
avaliar os riscos e controles internos, considerando aspectos como conformidade legal e            
regulamentar, aderência a boas práticas, alinhamento a estratégias da organização e           
desempenho global. Ressalte-se, no entanto, que o referido planejamento (minuta)          
precisa ser ajustado às diretrizes definidas pelo Comitê de Governança, Riscos e            
Controles do IFPE; 
 
- Considerando que ainda não há o gerenciamento dos riscos, não são implementadas             
medidas - embasadas em riscos - visando o aprimoramento dos processos sempre que             
necessário, assim como não são tomadas decisões estratégicas considerando os níveis de            
risco. 
 
Observação: Em que pese a informação apresentada quanto à existência de uma Minuta             
de Gestão de Riscos e quanto à participação dos membros da Comissão de Processos              
Disciplinares no processo de elaboração do Fluxo, a Unidade ainda não apresentou as             
devidas evidências à equipe de auditoria, em razão da suspensão das atividades            
administrativas presenciais a partir do dia 17/03/2020, medida que visou proteger a            
saúde da população diante da pandemia do novo Coronavírus, conforme Nota Oficial do             
Consórcio Pernambuco Universitas e os Institutos Federais do Estado de Pernambuco,           
divulgada no dia 15/03/2020. 

Accountability e 
Transparência 

- A Unidade promove a sua transparência às partes interessadas, admitindo-se o sigilo,             
como exceção, nos termos da lei; 
 
- Por meio do Relatório Anual de Gestão, a Unidade presta contas dos resultados dos               
seus trabalhos de acordo com o princípio de accountability;  
 
- A Unidade ainda não promove o monitoramento e a avaliação da sua imagem perante               
as partes interessadas, bem como a satisfação destas com serviços e produtos sob a              
responsabilidade da Unidade, de modo que pudesse adotar ações de melhoria sempre            
que necessário; 
 
- A Unidade promove o encaminhamento de eventuais indícios de irregularidade para os             
órgãos de controle competentes por meio do sistema CGU-PAD. Ressalte-se, no           
entanto, que, em algumas ocasiões, a referida comunicação ocorre de modo           
intempestivo, o que enseja ajustes. 

Fonte:  Elaborado pela Equipe de Auditoria. 
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Informações mais detalhadas sobre cada componente analisado durante a avaliação do nível            
de Governança da Assessoria de Processos Correcionais poderão ser consultadas no           
Apêndice B (Extrato de Entrevista), no qual constam as perguntas e respectivas respostas             
apresentadas. 
 
2.1.1.2 Informação:  
 
Informação a respeito do levantamento e da avaliação - sob os aspectos de probabilidade e               
impacto - dos eventos de risco do Processo de Trabalho “Correição”. 
 
Fato: 

Na mesma entrevista em que foram coletadas informações acerca dos mecanismos de            
Governança tratados no item anterior, em 02/03/2020, a equipe de auditoria, em conjunto             
com a Chefe da Assessoria de Processos Correcionais do IFPE, identificou o primeiro             
subprocesso e seus respectivos eventos de riscos, no âmbito do Processo de Trabalho             
“Correição”.  

Tal ação introdutória teve a finalidade de instruir à referida Unidade quanto à correta              
apresentação dos dados. A partir disso, coube à Unidade a apresentação dos demais             
subprocessos e eventos de risco correlatos, mediante o preenchimento da planilha           
disponibilizada pela equipe de auditoria numa ferramenta de armazenamento em nuvem           
intitulada “Google Drive”. 

De posse do levantamento completo, apresentado pela Chefe da Unidade, no dia 20/03/2020,             
a equipe de auditoria promoveu - considerando as causas, probabilidades e impactos - a              
classificação do nível de Risco - nos termos do Quadro 7 - para cada evento, conforme                
demonstram os Quadros 8 a 14. 

Quadro 7 - Classificação do Nível de Risco 

Classificação do Nível de Risco Faixa 

Risco Pequeno 1 – 3 

Risco Moderado 4 – 6 

Risco Alto 8 – 15 

Risco Crítico 16 - 25 

Fonte: Sistema Ághata. 

Quadro 8 - Classificação do nível de risco do subprocesso “Tratamento da demanda” 
 

Evento de Risco Nível de Risco Classificação 

1. Não receber a demanda. 6 Moderado 

2. Não realizar a análise da demanda. 6 Moderado 
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Quadro 8 (Continuação) 
 

Evento de Risco Nível de Risco Classificação 

3. Realizar a análise da demanda de modo inadequado. 6 Moderado 

4. Realizar a análise da demanda de modo intempestivo. 4 Moderado 

Fonte:  Elaborado pela Equipe de Auditoria, a partir dos dados fornecidos pela Unidade Auditada. 
 
 

Quadro 9 - Classificação do nível de risco do subprocesso “Admissibilidade” 
 

Evento de Risco Nível de Risco Classificação 

1. Não Realizar o juízo de admissibilidade. 6 Moderado 

2. Realizar de forma intempestiva o juízo de admissibilidade. 6 Moderado 

Fonte:  Elaborado pela Equipe de Auditoria, a partir dos dados fornecidos pela Unidade Auditada. 
 
 

Quadro 10 - Classificação do nível de risco do subprocesso “Instrução Processual da 
Unidade de Correição” 

 
Evento de Risco Nível de Risco Classificação 

1. Indicar procedimento inadequado. 6 Moderado 

2. Indicar membros sem qualificação e/ou condições mínimas. 6 Moderado 

3. Elaborar minuta de forma intempestiva. 4 Moderado 

Fonte:  Elaborado pela Equipe de Auditoria, a partir dos dados fornecidos pela Unidade Auditada. 
 
 
Quadro 11 - Classificação do nível de risco do subprocesso “Publicar Portaria da Comissão 

Disciplinar” 
 

Evento de Risco Nível de Risco Classificação 

1. Erros na minuta da portaria. 4 Moderado 

2. Autorizar portaria com informações distintas da orientação da Unidade 
Correcional 

2 Pequeno 

3. Encaminhar processo para publicação de forma intempestiva 4 Moderado 

4. Não publicar portaria de instauração. 3 Pequeno 

5. Não indicar a data da publicação da portaria no Site Institucional. 2 Pequeno 
Fonte:  Elaborado pela Equipe de Auditoria, a partir dos dados fornecidos pela Unidade Auditada. 
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Quadro 12 - Classificação do nível de risco do subprocesso “Instrução Processual das 
Comissões Disciplinares” 

 
Evento de Risco Nível de Risco Classificação 

1. Deixar de seguir as normas e orientação sobre matéria disciplinar. 6 Moderado 

2. Realizar trabalhos apuratórios sem designação expressa em portaria 4 Moderado 

3. Deixar de comunicar à unidade correcional a necessidade de prorrogação 
dos trabalhos apuratórios. 

4 Moderado 

4. Comunicar de forma intempestiva à unidade correcional a necessidade 
de prorrogação dos trabalhos apuratórios. 

4 Moderado 

5. Deixar de concluir os trabalhos apuratórios. 6 Moderado 

6. Deixar de encaminhar Processo disciplinar para apreciação do jurídico. 6 Moderado 

7. Deixar de observar as considerações do Parecer Jurídico. 6 Moderado 

8. Deixar de encaminhar o processo para julgamento da Autoridade 
Julgadora. 

3 Pequeno 

9. Deixar de julgar o processo disciplinar. 6 Moderado 
Fonte:  Elaborado pela Equipe de Auditoria, a partir dos dados fornecidos pela Unidade Auditada. 

 
 

Quadro 13 - Classificação do nível de risco do subprocesso “Registro do Processo 
Disciplinar no Sistema da CGU (CGU-PAD)” 

 
Evento de Risco Nível de Risco Classificação 

1. Deixar de registrar o processo no CGU-PAD. 9 Alto 

2. Deixar de atualizar o sistema CGU – PAD. 9 Alto 

Fonte:  Elaborado pela Equipe de Auditoria, a partir dos dados fornecidos pela Unidade Auditada. 
 
 

Quadro 14 - Classificação do nível de risco do subprocesso “Arquivo” 
 

Evento de Risco Nível de Risco Classificação 

1. Não digitalizar o processo disciplinar para posterior arquivamento. 2 Pequeno 

2. Deixar de arquivar o processo disciplinar nas pastas de controle. 2 Pequeno 

Fonte:  Elaborado pela Equipe de Auditoria, a partir dos dados fornecidos pela Unidade Auditada. 
 
Em razão da extensão do mapeamento de riscos realizado - aproximadamente 70 (setenta)             
páginas - o detalhamento das causas, probabilidades e impactos dos eventos de riscos             
apresentados pela Unidade poderá ser visualizado por meio de consulta ao arquivo intitulado             
“2.1 Mapeamento dos Riscos - Processo ‘Correição’”, disponível no seguinte endereço:           
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SOmXJqGV7M75z4xABKUfRZJCe5H5OTy6d1Ie
QA9MsuY/edit#gid=2062384529. 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SOmXJqGV7M75z4xABKUfRZJCe5H5OTy6d1IeQA9MsuY/edit#gid=2062384529
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SOmXJqGV7M75z4xABKUfRZJCe5H5OTy6d1IeQA9MsuY/edit#gid=2062384529
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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.  
 
5 - Avaliação do cumprimento das Recomendações da CGU 
 
Foram identificadas 3 (três) recomendações pendentes de atendimento no âmbito da CGU,            
relacionadas ao Processo de Trabalho desta auditoria (APÊNDICE A), conforme consultas no            
sistema e-AUD, realizadas em 23/03/2020 (equipe de auditoria) e 13/05/2020 (equipe de            
revisão). Diante desse cenário, importa salientar que, nos termos da Portaria CGU nº             
500/2016, é responsabilidade do gestor garantir a execução das providências por ele            
assumidas, bem como manter atualizado o instrumento “Plano de Providências”, de acordo            
com a adoção de medidas no âmbito da Unidade sob sua responsabilidade. 
 
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 
 
Não se aplica. O questionário adotado para identificar o nível de Governança do Processo de               
Trabalho “Correição” abarca aspectos como Liderança, Estratégia e Controle, este último           
mecanismo compreendendo componentes de Gestão de Riscos e Controle Interno. Apesar           
disso, o levantamento detalhado e a consequente avaliação acerca da adequação e suficiência             
dos controles internos administrativos poderá ser realizado em momento posterior, a ser            
demandado pela Auditoria-Geral.  
 
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 benefícios não financeiros,           
que embora não sejam passíveis de representação monetária, demonstram uma expectativa de            
impacto positivo de forma estruturante, tal como o aprimoramento na dimensão “processos            
internos” e de repercussão “estratégica” no âmbito da Governança do Processo de Trabalho             
“Correição”, considerando os aspectos relacionados à Liderança, Estratégia e Controle. 

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              
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internos”.  
 
Ainda de acordo com a Instrução Normativa SFC nº 03, de 09/06/2017, “a atividade de               
auditoria interna governamental tem como propósito aumentar e proteger o valor           
organizacional das instituições públicas, fornecendo avaliação, assessoria e aconselhamento         
baseados em risco.” Ou seja, o foco da auditoria interna é o aprimoramento do trabalho,               
tornando-o mais eficiente, com melhor desempenho e obtenção de resultados. 
 
Nesse contexto, convém que a Unidade atue no sentido de providenciar o cumprimento das 3               
(três) recomendações pendentes no âmbito da CGU, conforme disposto no item 5 deste             
relatório, além de implementar ações de melhoria em atenção ao disposto nos subitens 2.1.1.1              
e 2.1.1.2, também deste relatório, conforme sugestões a seguir:  
 

1. Visando o aprimoramento do nível de Governança (subitem 2.1.1.1): 
 

1.1 Definir, de modo formal e transparente, os critérios e competências para seleção da              
Coordenação e demais membros da Unidade de Correição, inclusive por meio da revisão             
de antecedentes dos servidores; 
 
1.2 Apreciar e aprovar o Regimento Interno da Unidade, fazendo constar, entre outros, o              
seguinte:  
 

1.2.1 Definição dos papéis e responsabilidades dos membros da Unidade; 
1.2.2 Requisitos para a permanência no cargo ou função; 
1.2.3 Identificação das atividades que demandam segregação de funções. 

 
1.3 Elaborar e aprovar o Organograma da Unidade; 
 
1.4 Elaborar o Plano de Capacitação; 
 
1.5 Elaborar Política e Procedimentos de Avaliação de Desempenho, fazendo constar,           
entre outros, o seguinte:  
 

1.5.1 Definição de indicadores e metas de desempenho; 
1.5.2 Forma de comunicação aos servidores dos resultados das avaliações de           
desempenho; 
1.5.3 Ações orientativas/corretivas a serem aplicadas no caso de baixa produtividade,           
desempenho ou comprometimento de servidores, bem como nos casos de ações           
indevidas ou desvios dos procedimentos estabelecidos. 

 
1.6 Definir mecanismos de controle para evitar que preconceitos, vieses ou conflitos de             
interesse influenciem as decisões e as ações de membros da Unidade; 
 
1.7 Elaborar, aprovar e divulgar o Plano de Ação da Unidade (compreendendo objetivos,             
iniciativas, indicadores e metas de desempenho); 
 
1.8 Elaborar procedimentos operacionais, com a participação dos servidores da Unidade; 

 
1.9 Ajustar e aprovar a Gestão de Riscos da Unidade, de acordo com as diretrizes do                
Comitê de Governança, Riscos e Controles do IFPE, fazendo constar, entre outros, o             
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seguinte:  
 

1.9.1 Definição dos papéis e as responsabilidades pela Gestão dos Riscos; 
1.9.2 Mapeamento dos processos (com a especificação dos mais relevantes),          
considerando a avaliação dos riscos e controles internos correlatos; 

 
1.10 Monitorar e avaliar os riscos e controles internos, considerando aspectos como            
conformidade legal e regulamentar, aderência a boas práticas, alinhamento a estratégias           
da organização e desempenho global; 
 
1.11 Utilizar a avaliação dos riscos como amparo para a tomada de decisões estratégicas,              
evidenciando, sempre que possível, os aspectos motivadores de tais decisões; 
 
1.12 Monitorar e avaliar a imagem da Unidade perante as partes interessadas, bem como a               
satisfação destas com os serviços sob responsabilidade da Unidade, cuidando que ações            
de melhoria sejam implementadas sempre que necessário; 
 
1.13 Promover o encaminhamento tempestivo de eventuais indícios de irregularidade para           
os órgãos de controle competentes. 

 
2. Visando o aprimoramento da Gestão de Riscos da Unidade, conforme dispõe o             
artigo 27, incisos IV, V e VI, da Política de Gestão de Riscos do IFPE, aprovado por                 
meio da Resolução CONSUP nº 57/2018 (subitem 2.1.1.2): 

 
2.1 estabelecer procedimentos de controle interno proporcionais ao risco, observada a           
relação custo-benefício, e destinados a agregar valor à organização; 
 
2.2 utilizar procedimentos para a melhoria contínua dos processos organizacionais; e 
 
2.3 promover a continuidade do monitoramento e do tratamento dos riscos, além da             
periodicidade da identificação e da avaliação dos riscos. 

 
Por fim, diante das informações apresentadas no presente trabalho, espera-se que as análises             
desta Auditoria Interna ofereçam orientações para o aprimoramento do nível de Governança e             
de Gestão de Riscos do Macroprocesso “Avaliação, Monitoramento, Controle e Integridade”,           
sob a atenção especial do Processo de Trabalho “Correição”. 
 

Recife-PE, 19 de maio de 2020. 

Submetemos o presente relatório à consideração dos Revisores. 

  
Maria Dayana Lopes de Oliveira 

Auditora 
SIAPE 2089831 

 

Rafael Pena Cerqueira Frias 
Auditor 

SIAPE 1591771 
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Relatório revisado. À consideração do Titular da Unidade de Auditoria Interna. 

 

Emerson da Costa Melo 
Auditor 

SIAPE 2868378 
 

Wenia Ventura de Farias Caldas 
Auditora 

SIAPE 1746091 
 

 
Relatório visto e aprovado. Encaminhe-se ao Magnífico Reitor do IFPE, na condição de             
Presidente do Conselho Superior, e à Assessoria de Processos Correcionais. 

 

Recife-PE, 25 de maio de 2020. 

  
  

David Lima Vilela  
Titular da Unidade de Auditoria Interna do IFPE 

SIAPE 1867177 
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APÊNDICE A - Detalhamento das recomendações pendentes no âmbito da CGU 
 
 

1. Relatório de Auditoria nº 201504215 
 
Constatação 1.1.1.1: Constatação: Fragilidades na fase de instauração de procedimentos          
disciplinares. Demora para designação das comissões apuradoras. Portarias de designação          
com vícios formais e sem a devida publicidade. 

 
Recomendação (ID 158154): Expedir portaria, pela Reitoria do instituto, que disponha sobre            
as rotinas, os responsáveis e os controles atinentes ao trato da matéria disciplinar no instituto.               
Nessa regulamentação deve ser tratada, dentre outros assuntos: a) fluxo dos atos a serem              
adotados desde a notícia da suposta infração disciplinar até o julgamento da matéria e              
eventuais reconsiderações (com a designação dos setores responsáveis por cada ato, inclusive            
pelo controle da tempestiva condução dos procedimentos); b) prazos para instauração dos            
processos a contar da ciência dos fatos pela autoridade competente; c) medidas a serem              
adotadas em caso de recusas de servidores para comporem as comissões apuradoras; d)             
requisitos formais essenciais para as portarias de instauração (em consonância com o            
Manual de Processo Administrativo Disciplinar da CGU), e) ritos para a publicidade das             
portarias de instauração (e de eventuais reconduções), garantindo que a comprovação da data             
de publicação dos instrumentos conste dos autos dos processos administrativos (em           
consonância com o Manual de Processo Administrativo Disciplinar da CGU) e f) adoção da              
boa prática de deixar claro nos autos o tipo de procedimento disciplinar instaurado             
(investigativo, contraditório ou especial). (grifo nosso) 

 
Último Posicionamento CGU 06/05/2020: Reiteração (Atendimento parcial) - [...] Quanto          
às providências adotadas para o atendimento da recomendação, o IFPE informou, por meio             
do Ofício nº 012/2019-CORREG, de 02/08/2019, que "em relação as rotinas inseridas por             
parte do IFPE, no que se refere ao trato das matérias disciplinares, comunicamos que a               
Portaria nº 1385 de 26 de setembro de 2018 estabelece o Fluxo de Processos Disciplinares               
nessa casa de Educação". 
 
Ao analisar a Portaria n° 1.385, de 26/09/2018, a CGU concluiu que esse normativo atende às                
somente as alíneas "a", "b", "e" e "f" da recomendação, não tendo sido contempladas as               
alíneas "c" e "d". 
 
Ressalte-se que, embora não se vislumbrem razões plausíveis para a elaboração de um             
normativo sem que todas as alíneas tivessem sido contempladas, dada a simplicidade da             
tarefa e levando-se em conta, inclusive, que a recomendação foi enviada pela CGU ao              
instituto há cerca de 04 (quatro) anos, não se caracteriza, ainda, a rejeição tácita quanto ao                
atendimento da recomendação, ante as providências adotadas pelo instituto. 
 
Dessa forma, reitera-se a presente recomendação, concedendo-se prazo adicional de 30           
(trinta) dias para o seu atendimento. Para a contagem do mencionado prazo, deve ser levada               
em conta a prorrogação concedida para a entrega de manifestações para o Plano de              
Providências Permanente dos órgãos jurisdicionados à Secretaria Federal de Controle Interno           
da Controladoria-Geral da União, decorrente do estado de calamidade pública solicitado pelo            
Senhor Presidente da República por meio da Mensagem n° 93, de 18 de março de 2020,                
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reconhecido pelo Decreto Legislativo n° 6, de 20 de março de 2020. 
 
Por fim, registre-se que a recomendação cujo ID da Tarefa é o de número 808003 (relativa à                 
edição de normativo interno destinado a regulamentar a utilização do Sistema CGU-PAD no             
âmbito do IFPE, inclusive quanto às atribuições e responsabilidades de cada setor            
organizacional, observando-se, na elaboração do referido normativo, as disposições da          
Portaria CGU no 1.043/2007), também deveria ter sido atendida por meio da publicação da              
Portaria n° 1.385, de 26/09/2018, sendo que, também nesse caso, esse normativo se mostrou              
inadequado, visto que não abordou todos os aspectos previstos pela Política de Uso do              
Sistema CGU-PAD, no âmbito do Ministério da Educação, publicada no Boletim de Serviço             
n° 42, de 24/10/2008. 
 
 
2. Relatório de Auditoria nº 201504215 
 
Constatação 1.1.1.2: Apurações inexistentes ou ineficazes acerca das ocorrências de danos           
ao patrimônio do IFPE. 
 
Recomendação (ID 158158): Adotar as medidas necessárias para a realização das apurações            
no âmbito dos procedimentos disciplinares nºs 23294.008987/2012-16,       
23295.002651/2013-11 e 23295.001156/2012-97. Se em algum desses procedimentos a         
punibilidade for extinta pela prescrição, a autoridade julgadora deve determinar o registro do             
fato nos assentamentos individuais do servidor e apurar a responsabilidade de quem deu             
causa à prescrição. Frisa-se que, conforme o Enunciado CGU nº 04/2011, a Administração             
Pública pode, motivadamente, deixar de deflagrar procedimento disciplinar, caso verifique a           
ocorrência de prescrição antes da sua instauração, devendo ponderar a utilidade e a             
importância de se decidir pela instauração em cada caso. 
 
Último Posicionamento CGU 06/05/2020: Reiteração - [...] Quanto às providências          
adotadas para o atendimento da recomendação, o IFPE limitou-se a informar os seguinte: 
 
"23294.008987/2012-16 – O referido processo foi arquivado indevidamente no campus.          
Estaremos analisando a prescrição para as providências cabíveis. 
 
23295.002651/2013-11 – O processo se encontrava arquivado no campus recife, somente           
retornando a esta DGPE após 02(dois) anos. Estaremos analisando a prescrição para as             
providências cabíveis. 
 
23295.001156/2012-97 – A Sindicância foi iniciada por meio da Portaria no 116/2013-GR,            
mas não ocorreu a conclusão." 
 
Ressalte-se que consulta junto ao Sistema CGU-PAD, efetuada em 13/05/2019, revelou que            
os Processos n°s 23294.008987/2012-16 e 23295.002651/2013-11 ainda não tinham sido          
registrados nesse sistema, enquanto o Processo n° 23295.001156/2012-97 teve a pretensão           
punitiva prescrita. 
 
Vale, ainda, registrar que a Auditoria Interna do instituto requisitou à Comissão Permanente             
da Corregedoria do IFPE, por intermédio da Solicitação de Auditoria 003-45/2019, de            
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22/08/2019, reiterada em 26/08/2019, a apresentação de informações, acompanhadas de          
documentos comprobatórios, que demonstrassem o atendimento da presente recomendação,         
sem que tenha havido resposta. 
 
Ante o exposto, cabe destacar que o IFPE deverá adotar as seguintes providências a fim de                
que a presente recomendação seja considerada atendida: 
 
a) registrar os Processos n°s 23294.008987/2012-16 e 23295.002651/2013-11 no Sistema          
CGU-PAD; 
b) instaurar procedimento administrativo com vistas à apuração de responsabilidade pela           
prescrição da pretensão punitiva no âmbito do Processo n° 23295.001156/2012-97 (e dos            
outros dois processos, se for o caso), além de registrar esse(s) procedimentos(s) no Sistema              
CGU-PAD. 
 
Dessa forma, reitera-se a presente recomendação, concedendo-se prazo adicional de 30           
(trinta) dias para o seu atendimento. Para a contagem do mencionado prazo, deve ser levada               
em conta a prorrogação concedida para a entrega de manifestações para o Plano de              
Providências Permanente dos órgãos jurisdicionados à Secretaria Federal de Controle Interno           
da Controladoria-Geral da União, decorrente do estado de calamidade pública solicitado pelo            
Senhor Presidente da República por meio da Mensagem n° 93, de 18 de março de 2020,                
reconhecido pelo Decreto Legislativo n° 6, de 20 de março de 2020. 
 
 
3. Relatório de Auditoria nº 201305869 
 
Constatação: Editar normativo interno com a finalidade de regulamentar a utilização do            
Sistema CGU-PAD no âmbito do IFPE, inclusive no tocante às atribuições e responsabilidade             
de cada setor organizacional. Para tanto, devem ser observadas as disposições da Portaria             
CGU nº 1.043/2007. 
 
Recomendação (ID 83287): Editar normativo interno com a finalidade de regulamentar a            
utilização do Sistema CGU-PAD no âmbito do IFPE, inclusive no tocante às atribuições e              
responsabilidade de cada setor organizacional. Para tanto, devem ser observadas as           
disposições da Portaria CGU nº 1.043/2007. 
 
Último Posicionamento CGU 06/05/2020: Reiteração - No que concerne à presente           
recomendação (relativa à edição de normativo interno destinado a regulamentar a utilização            
do Sistema CGU-PAD no âmbito do IFPE, inclusive quanto às atribuições e            
responsabilidades de cada setor organizacional, observando-se, na elaboração do referido          
normativo, as disposições da Portaria CGU no 1.043/2007), a CGU constatou, em sua última              
análise registrada no Sistema e-Aud, em 24/10/2019 (data da ocorrência), que foi            
estabelecido o fluxo dos processos disciplinares no âmbito do instituto, por intermédio da             
Portaria IFPE/GR no 1.385, de 26/09/2018, instrumento normativo adequado para esse fim.            
Todavia, ao se analisar o mencionado fluxo, verificou-se, mais uma vez, a exemplo do que já                
tinha ocorrido anteriormente por ocasião da elaboração do Memo. Circular no 6/2015-DGPE,            
de 15/07/15, que não foram contemplados todos os aspectos previstos pela Política de Uso do               
Sistema CGU-PAD, no âmbito do Ministério da Educação, publicada no Boletim de Serviço             
n° 42, de 24/10/2008. 
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Assim, pela segunda vez, o IFPE elabora um fluxo a ser seguido pelos processos disciplinares               
e não leva em conta os ditames da Política de Uso do Sistema CGU-PAD no âmbito do                 
Ministério da Educação, publicada no Boletim de Serviço n° 42, de 24/10/2008. 
 
Ressalte-se que, embora não se vislumbrem razões plausíveis para a ocorrência de tais falhas              
na elaboração do normativo em questão, levando-se em conta, inclusive, que a recomendação             
foi enviada pela CGU ao instituto há cerca de sete anos, não se caracteriza, ainda, a rejeição                 
tácita quanto ao atendimento da recomendação, ante as providências adotadas pelo instituto. 
 
Dessa forma, reitera-se a presente recomendação, concedendo-se prazo adicional de 30           
(trinta) dias para o seu atendimento. Para a contagem do mencionado prazo, deve ser levada               
em conta a prorrogação concedida para a entrega de manifestações para o Plano de              
Providências Permanente dos órgãos jurisdicionados à Secretaria Federal de Controle Interno           
da Controladoria-Geral da União, decorrente do estado de calamidade pública solicitado pelo            
Senhor Presidente da República por meio da Mensagem n° 93, de 18 de março de 2020,                
reconhecido pelo Decreto Legislativo n° 6, de 20 de março de 2020. 
 
Por fim, vale registrar que a recomendação cujo ID da Tarefa é o de número 808012 também                 
deveria ter sido atendida por meio da publicação da Portaria n° 1.385, de 26/09/2018, e que,                
também nesse caso, esse normativo se mostrou insuficiente, visto que somente contemplou as             
alíneas "a", "b", "e" e "f" dessa recomendação, não tendo sido abordadas as alíneas "c" e "d". 
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APÊNDICE B - Extrato de Entrevista 
 
Equipe de Auditoria: Maria Dayana Lopes de Oliveira (Execução) 
                                     Rafael Pena Cerqueira Frias (Execução) 
                                     David Lima Vilela (Supervisão) 

Unidade Auditada: Assessoria de Processos Correcionais do IFPE 

Data da entrevista: 02/03/2020 

Responsável pela Unidade Auditada: Melissa Cordeiro Torres Galindo 

Ação do PAINT/Ordem de Serviço: Ação nº 04 / OS nº 005/2020 

      

Objetivo da ação de auditoria: Coletar informações acerca dos mecanismos de Governança da Unidade              
detentora do Processo de Trabalho “Correição”, no âmbito do Macroprocesso “Gestão de Integração e              
Desenvolvimento Institucional”, conforme disposto na ação nº 04 do PAINT do exercício 2020. 

 
a. Mecanismos de Governança da Unidade Auditada: 
 

Mecanismos para o exercício da Governança: Liderança 

Componente Item de Controle Resposta 

Pessoas e Competências 
 

1 - Foi estabelecido e dado      
transparência ao processo de    
seleção de líderes e demais     
membros da Unidade?  
Observação: Envolve definir e    
divulgar as competências   
necessárias (conhecimento,  
experiência e integridade) para o     
desempenho das funções da    
Unidade, bem como os critérios     
de seleção a serem observados.     
Além disso, pressupõe que o     
processo de seleção seja    
executado de forma transparente,    
pautando-se pelos critérios e    
competências previamente  
definidos. 

0 - A organização ainda não 
adota a prática, bem como não 

iniciou planejamento para 
adotá-la. 

 
Obs.: A gestão determinou um 

perfil, mas não foi algo 
transparente para a comunidade, 

apenas ficou claro para quem 
estava envolvido no processo. 

Não houve um processo de 
seleção formalizado para a 

Coordenação e também para os 
membros que compõem as 

Comissões. Conforme a 
entrevistada, a nova estrutura de 

correição "Assessoria de Pro 
cessos Correcionais " é muito 

recente, criada por meio da 
Portaria nº 172 de 10 de 

fevereiro de 2020.  
 

2 - São realizados procedimentos     
de revisão de antecedentes dos     
servidores mencionados no item    
anterior antes de assumirem as     
referidas funções? 

0 - A organização ainda não 
adota a prática, bem como não 

iniciou planejamento para 
adotá-la. 

 
Obs.: Não são realizados 
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Mecanismos para o exercício da Governança: Liderança 

Componente Item de Controle Resposta 

Pessoas e Competências 3 - Existem diretrizes quanto aos      
requisitos para a permanência no     
cargo ou função? 

1 - A organização ainda não 
adota a prática, mas iniciou ou 
concluiu planejamento visando 
adotá-la, o que se evidencia por 

meio de documentos formais 
(planos, atas de reunião, estudos 

preliminares etc); 
 

Obs.: Existe uma Minuta de 
Regimento, na qual serão 

realizados os ajustes necessários 
para ser encaminhada a 

apreciação após a transição da 
gestão, provavelmente em abril 
do presente ano. Cabe destacar 
que a minuta foi elaborada com 

base nas diretrizes da CGU. 

4 - É assegurada a adequada      
capacitação dos membros da    
Unidade?  
Observação: Implica definir   
diretrizes para o   
desenvolvimento dos membros   
da Unidade, além de identificar     
as competências desejáveis ou    
necessárias e desenvolvê-las,   
considerando as lacunas de    
desenvolvimento observadas.  
Verificar se o histórico de     
capacitações dos servidores   
mencionados, considerando as   
funções por eles exercidas,    
indicam que estão   
adequadamente capacitados para   
desempenhá-las. 

1- A organização ainda não 
adota a prática, mas iniciou ou 
concluiu planejamento visando 
adotá-la, o que se evidencia por 

meio de documentos formais 
(planos, atas de reunião, estudos 

preliminares etc); 
 

Obs.: Conforme a entrevistada, 
já houve um processo de 

capacitação, mas não sabe 
informar quando. Não há 

evidências das capacitações, 
apenas foi comentado pela chefe 

de gabinete. A partir da 
nomeação da entrevistada, em 

fevereiro deste ano, ninguém foi 
capacitado. Há a necessidade de 

novas capacitações.  

5 - Existe sistema de avaliação      
de desempenho dos membros da     
Unidade?  
Observação: Pressupõe definir   
diretrizes para a avaliação de     
desempenho de membros da    
Unidade, bem como indicadores    
e metas de desempenho.    
Ademais, implica que a    
avaliação seja realizada com    
base nos indicadores e metas     
previamente definidos e que seus     
resultados sejam divulgados. 
 

0 - A organização ainda não 
adota a prática, bem como não 

iniciou planejamento para 
adotá-la. 

 
Obs.: Novamente foi informado 
que a nova estrutura de correição 

é muito recente, antes existia 
uma  Comissão Permanente de 
Correição do IFPE, estabelecida 
por meio da Portaria nº 345 de 
21 de março de 2018. De modo 

informal, o controle é 
estabelecido conforme os prazos 
estabelecidos na portaria que cria  
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Mecanismos para o exercício da Governança: Liderança 

Componente Item de Controle Resposta 

Pessoas e Competências  comissão. Também há o crivo da 
Procuradoria Jurídica. Portanto, 

existe um acompanhamento, 
ainda que mínimo, não há uma 
definição de metas. Destaca-se 

que, até o momento da 
entrevista, não foram formadas 

comissões sob a coordenação da 
entrevistada. 

6 - Os resultados das avaliações      
de desempenho são   
obrigatoriamente comunicados  
aos servidores mediante   
feedback e aconselhamento das    
chefias, registrando-os nos   
relatórios individuais de   
avaliação? (Verificar alguns   
registros) 
 

Não se aplica.  
 

Obs.: Consequência do item 
anterior. 

7 - A baixa produtividade,     
desempenho ou  
comprometimento de servidores   
é alvo de ações por parte das       
chefias e estão previstas nas     
políticas e procedimentos de    
avaliação de desempenho? 

Não se aplica.  
 

Obs.: Consequência do item 
anterior. 

8 - Há documentos e/ou registros      
sistematizados que indiquem que    
efetivamente são tomadas   
medidas disciplinares como   
resposta às ações indevidas ou     
desvios dos procedimentos   
estabelecidos (verificar alguns   
registros). 
 

2 - A organização iniciou a 
adoção da prática, que ainda não 

está completamente 
implementada, conforme 

planejamento realizado; ou a 
prática não é executada 

uniformemente em toda a 
organização; 

 
Obs.: Nunca houve um caso de 

procedimento disciplinar. Apesar 
disso, o Fluxo de Processos 

Disciplinares, estabelecido pela 
Portaria nº 1385 de 26 de 

setembro de 2018, serve como 
parâmetro para identificar 
desvios nos procedimentos 

estabelecidos. Além disso, o 
parecer da PJUR pode 

identificar alguma ação indevida 
da comissão e pode sugerir 

correção ou apuração de 
responsabilidade. 
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Mecanismos para o exercício da Governança: Liderança 

Componente Item de Controle Resposta 

Princípios e Comportamentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 - Os membros da Unidade      
conhecem o Código de Ética     
Profissional do Servidor Público    
Federal (Decreto 1.171/1994)?   
Observação: identificar a(s)   
causa(s) do achado. 

2 - A organização iniciou a 
adoção da prática, que ainda não 

está completamente 
implementada, conforme 

planejamento realizado; ou a 
prática não é executada 

uniformemente em toda a 
organização; 

 
Obs.: A entrevistada confirmou 

o conhecimento. Quanto aos 
membros da Comissão, ainda 

segundo a entrevistada, 
percebe-se pelo convívio que 

eles também tem conhecimento. 

10 - Os membros da Unidade      
conhecem o Código de Ética     
próprio do IFPE, aprovado por     
meio da Resolução CONSUP    
92.2013, ou outras políticas    
internas que abordem a respeito     
de questões éticas relacionadas    
às suas atividades específicas    
(Dec. 6.029/2007, arts. 15, 16 e      
24), em complemento ao Código     
de Ética Profissional do Servidor     
Público (Decreto 1.171/1994)? 

2 - A organização iniciou a 
adoção da prática, que ainda não 

está completamente 
implementada, conforme 

planejamento realizado; ou a 
prática não é executada 

uniformemente em toda a 
organização; 

 
Obs.: A entrevistada confirmou 

o conhecimento. Quanto aos 
membros da Comissão, ainda 

segundo a entrevistada, 
percebe-se pelo convívio que 

eles também tem conhecimento. 

11 - Existem mecanismos de     
controle para evitar que    
preconceitos, vieses ou conflitos    
de interesse influenciem as    
decisões e as ações de membros      
da Unidade? Obs.: Refere-se a     
implantar mecanismos de   
controle com o objetivo de evitar      
que pessoas envolvidas em    
possíveis conflitos de interesse    
participem de decisões e ações     
relevantes, além de outros    
mecanismos para receber e tratar     
denúncias, submetendo-as  
diretamente às instâncias   
internas de governança, e    
possibilitar o acompanhamento   
de denúncias pelas partes    
interessadas. 
 

1 - A organização ainda não 
adota a prática, mas iniciou ou 
concluiu planejamento visando 
adotá-la, o que se evidencia por 

meio de documentos formais 
(planos, atas de reunião, estudos 

preliminares etc); 
 

Obs.: Tudo isso é observado, 
porém não há a formalização, 

porque o fluxo utilizado não traz 
essas considerações. Por outro 

lado, a PJUR pode detectar 
esses vieses ou conflitos em seu 

parecer.  
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Mecanismos para o exercício da Governança: Liderança 

Componente Item de Controle Resposta 

Sistema de Governança 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 - Existe Organograma e     
Regimento Interno com a    
definição dos papéis e    
responsabilidades dos membros   
da Unidade? Caso exista,    
observar se os documentos    
possuem alguma interação, no    
contexto da  Reitoria e Campi. 

1 - A organização ainda não 
adota a prática, mas iniciou ou 
concluiu planejamento visando 
adotá-la, o que se evidencia por 

meio de documentos formais 
(planos, atas de reunião, estudos 

preliminares etc); 
 

Obs.: Não há organograma, mas 
existe a minuta do regimento 

que já foi apreciado pelo Colégio 
de Dirigentes, os ajustes e 

considerações foram realizados 
no mesmo momento. Está 

aguardando a transição da gestão 
para enviar o documento para 

análise do CONSUP.  

13 - Os membros da Unidade      
cumprem os papéis e    
responsabilidades definidos no   
item anterior? 

Não se aplica.  
 
 

Obs.: Consequência do item 
anterior. 

14 - Existe um limite de tempo       
para que o mesmo indivíduo     
exerça uma função ou papel     
associado a decisões críticas, de     
modo a garantir o balanceamento     
do poder? 

2 - A organização iniciou a 
adoção da prática, que ainda não 

está completamente 
implementada, conforme 

planejamento realizado; ou a 
prática não é executada 

uniformemente em toda a 
organização; 

 
Obs.: De acordo com o 

Regimento que ainda não está 
vigente, o limite de tempo 

seriam 2 anos. Cabe informar 
que são seguidas as orientações 

da CGU. 

15 - As atividades da Unidade      
que demandam segregação de    
funções estão identificadas?  

Observação: Implica que as    
decisões críticas que demandam    
segregação de funções estejam    
identificadas e as funções a elas      
relacionadas estejam segregadas,   
de modo que o poder para tais       
decisões não fique concentrado    
em uma única instância.  

2 - A organização iniciou a 
adoção da prática, que ainda não 

está completamente 
implementada, conforme 

planejamento realizado; ou a 
prática não é executada 

uniformemente em toda a 
organização; 

 
Obs.: Ficou definido com a 

gestão que a coordenadora não 
poderia fazer parte das 

comissões, porém não houve  
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Mecanismos para o exercício da Governança: Liderança 

Componente Item de Controle Resposta 

Sistema de Governança Outrossim, implica na   
implantação de controles   
destinados a reduzir o risco de      
que decisões críticas sejam    
tomadas sem garantia do    
princípio da segregação de    
funções. 

formalização. O fluxo contribui 
com a definição dos papéis. 

Mecanismos para o exercício da Governança: Estratégia 

Componente Item de Controle Resposta 

Estratégia Organizacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 - A Unidade dispõe de Plano       
de Ação (compreende objetivos,    
iniciativas, indicadores e metas    
de desempenho)? 

0 - A organização ainda não 
adota a prática, bem como não 

iniciou planejamento para 
adotá-la; 

 
Obs.: Não dispõe, anteriormente 

existia apenas uma comissão 
permanente e desde novembro 

de 2019, quando a presidente da 
comissão se aposentou, até 

janeiro de 2020 a correição do 
IFPE estava desativada. 

17 - A Unidade monitora e      
avalia a execução do Plano de      
Ação, a partir de seus     
indicadores e metas de    
desempenho?  

Observação: Pressupõe que   
estejam definidos tanto o Plano     
de Ação da Unidade como as      
diretrizes para monitoramento e    
avaliação da execução desse    
Plano. Como resultado,   
espera-se que a estratégia da     
Unidade seja executada de    
acordo com os objetivos e as      
metas definidos. 

Não se aplica.  
 

Obs.: Consequência do item 
anterior. 

18 - O Plano de Ação da       
Unidade é divulgado por meio     
de fácil acesso?  

Não se aplica.  
 

Obs.: Consequência do item 
anterior. 

19 - Os resultados do     
monitoramento e avaliação do    
Plano de Ação são divulgados     
por meio de fácil acesso? 

Não se aplica.  
 

Obs.: Consequência do item 
anterior. 
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Mecanismos para o exercício da Governança: Estratégia 

Componente Item de Controle Resposta 

Estratégia Organizacional 
 

20 - Existem documentos, além     
do Plano de Ação, voltados a      
atender aos objetivos   
estratégicos institucionais  
vinculados à área da Unidade?  

3 - A organização adota 
integralmente a prática 

apresentada, de modo uniforme, 
o que se evidencia em 

documentação específica ou por 
meio do(s) produto(s) ou 

artefato(s) resultante(s) de sua 
execução. 

 
Obs.: Sim, o plano de 

integridade do IFPE, pois 
contempla a corregedoria, possui 

objetivos estratégicos, há 
reuniões periódicas do comitê de 
integridade, com registro de atas. 

 

Mecanismos para o exercício da Governança: Controle 

Componente Item de Controle Resposta 

Gestão de Riscos e  
Controle Interno 

21 - Considerando o Processo de      
Trabalho objeto desta auditoria,    
conforme mencionado no PAINT    
2020, os processos/atividades   
mais relevantes estão definidos    
pela Unidade? 

3 - A organização adota 
integralmente a prática 

apresentada, de modo uniforme, 
o que se evidencia em 

documentação específica ou por 
meio do(s) produto(s) ou 

artefato(s) resultante(s) de sua 
execução. 

 
Obs.: O fluxo de Processos 

Disciplinares, estabelecido pela 
Portaria nº 1385 de 26 de 

setembro de 2018, definiu os 
processos/atividades da Unidade. 

22 - Os Processos de Trabalho      
definidos, conforme questão   
anterior, estão mapeados   
considerando os riscos e    
controles internos correlatos?  

1- A organização ainda não 
adota a prática, mas iniciou ou 
concluiu planejamento visando 
adotá-la, o que se evidencia por 

meio de documentos formais 
(planos, atas de reunião, estudos 

preliminares etc); 
 

Obs.: Ainda não, porém existe 
uma minuta da gestão de riscos 
da corregedoria que precisa ser 
ajustada conforme as diretrizes 

definidas pelo Comitê de 
Governança, Riscos e Controles 

do IFPE. 
 



29 

Mecanismos para o exercício da Governança: Controle 

Componente Item de Controle Resposta 

Gestão de Riscos e  
Controle Interno 

23 - Para o caso de não existir        
Processo de Trabalho mapeado, a     
Unidade consegue ao menos    
identificar as atividades e tarefas,     
acompanhadas da respectiva   
avaliação do grau de risco e da       
definição dos controles internos?  

2 - A organização iniciou a 
adoção da prática, que ainda não 

está completamente 
implementada, conforme 

planejamento realizado; ou a 
prática não é executada 

uniformemente em toda a 
organização; 

 
Existe uma minuta da gestão de 

riscos da corregedoria que 
precisa ser ajustada conforme as 
diretrizes definidas pelo Comitê 

de Governança, Riscos e 
Controles do IFPE. Além disso o 

fluxo definiu os 
processos/atividades. 

24 - Os procedimentos    
operacionais relacionados ao   
Processo de Trabalho objeto desta     
auditoria estão padronizados   
sistemicamente e estão postos em     
documentos formais? 

2 - A organização iniciou a 
adoção da prática, que ainda não 

está completamente 
implementada, conforme 

planejamento realizado; ou a 
prática não é executada 

uniformemente em toda a 
organização; 

 
Obs.: O fluxo de Processos 

Disciplinares, estabelecido pela 
Portaria nº 1385 de 26 de 
setembro de 2018. Segue 

também o Manual Prático da 
CGU, que contém documentos 

padronizados. O que falta é 
melhorar as práticas de 

acompanhamento e 
implementação. Falta registrar os 

documentos da CGU no 
regimento da corregedoria. 

25 - Os servidores da Unidade      
foram incentivados a participar do     
processo de elaboração dos    
procedimentos operacionais, no   
que lhes cabe? 

2 - A organização iniciou a 
adoção da prática, que ainda não 

está completamente 
implementada, conforme 

planejamento realizado; ou a 
prática não é executada 

uniformemente em toda a 
organização; 

 
Obs.: Os membros da comissão 

puderam opinar e apresentar 
sugestões, sobre o fluxo de 

Processos Disciplinares, por  
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Mecanismos para o exercício da Governança: Controle 

Componente Item de Controle Resposta 

Gestão de Riscos e  
Controle Interno 

 meio do envio de e-mail. No 
entanto, cabe destacar que são 
utilizados os procedimento da 

CGU. 

26 - A Unidade define e comunica       
formalmente papéis e   
responsabilidades pela gestão dos    
riscos? 

0 - A organização ainda não 
adota a prática, bem como não 

iniciou planejamento para 
adotá-la; 

 
Obs.: Ainda não há gestão de 

riscos formalizada. 

27 - A Unidade monitora e avalia       
os riscos e controles internos,     
considerando aspectos como   
conformidade legal e regulamentar,    
aderência a boas práticas,    
alinhamento a estratégias da    
organização e desempenho global? 

1 - A organização ainda não 
adota a prática, mas iniciou ou 
concluiu planejamento visando 
adotá-la, o que se evidencia por 

meio de documentos formais 
(planos, atas de reunião, estudos 

preliminares etc); 
 

Obs.: Há a minuta da gestão de 
riscos da corregedoria que 

precisa ser ajustada conforme as 
diretrizes definidas pelo Comitê 

de Governança, Riscos e 
Controles do IFPE. 

28 - Em decorrência do     
monitoramento e avaliação dos    
riscos e controles internos,    
conforme item anterior, são    
implementadas medidas visando o    
aprimoramento dos processos   
sempre que necessário? 

Não se aplica.  
 

Obs.: Consequência do item 
anterior. 

29 - A Unidade toma decisões      
estratégicas considerando os níveis    
de risco definidos? 

Não se aplica.  
 

Obs.: Consequência do item 
anterior. 

Mecanismos para o exercício da Governança: Controle 

Componente Item de Controle Resposta 

Accountability e Transparência 
 
 
 
 
 
 

30 - A Unidade promove a sua       
transparência às partes   
interessadas, admitindo-se o sigilo,    
como exceção, nos termos da lei?  

Observação: Envolve identificar as  

3 - A organização adota 
integralmente a prática 

apresentada, de modo uniforme, 
o que se evidencia em 

documentação específica ou por 
meio do(s) produto(s) ou  
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Mecanismos para o exercício da Governança: Controle 

Componente Item de Controle Resposta 

Accountability e Transparência 
 
 

exigências normativas e   
jurisprudenciais de publicidade e    
as demandas por informação pelas     
partes interessadas. Relaciona-se,   
ainda, com a definição de     
diretrizes para abertura de dados,     
divulgação de informações   
relacionadas à área de atuação da      
Unidade e comunicação com as     
diferentes partes interessadas.   
Implica que o catálogo de     
informações às quais a Unidade se      
compromete a dar transparência    
esteja definido e acessível às     
partes interessadas. Como   
resultado, espera-se que as partes     
interessadas reconheçam que suas    
necessidades de informações   
foram atendidas. 

artefato(s) resultante(s) de sua 
execução. 

 
Obs.: Enquanto o processo está 
em andamento é sigiloso, porém 
quando conclui é publicado uma 

portaria, informando a 
penalidade aplicada. Os 

processos são digitalizados. Há o 
uso do sistema CGU-PAD. 

31 - A Unidade presta contas dos       
resultados dos seus trabalhos de     
acordo com o princípio de     
accountability?  

Observação: Consiste em publicar    
relatórios acerca dos resultados,    
de modo que as partes     
interessadas reconheçam a   
prestação de contas como    
satisfatória.  

3 - A organização adota 
integralmente a prática 

apresentada, de modo uniforme, 
o que se evidencia em 

documentação específica ou por 
meio do(s) produto(s) ou 

artefato(s) resultante(s) de sua 
execução. 

 
Obs.: Prestação de Contas de 

tudo que foi feito pela 
corregedoria no Relatório de 

Gestão de 2018. 

32 - A Unidade monitora e avalia       
a sua imagem perante as partes      
interessadas, bem como a    
satisfação destas com serviços e     
produtos sob responsabilidade da    
Unidade, cuidando que ações de     
melhoria sejam implementadas   
sempre que necessário? 

0 - A organização ainda não 
adota a prática, bem como não 

iniciou planejamento para 
adotá-la; 

 
Obs.: Não realiza. 

 33 - A Unidade promove o      
encaminhamento tempestivo de   
eventuais indícios de   
irregularidade para os órgãos de     
controle competentes? 

2 - A organização iniciou a 
adoção da prática, que ainda não 

está completamente 
implementada, conforme 

planejamento realizado; ou a 
prática não é executada 

uniformemente em toda a 
organização; 
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Mecanismos para o exercício da Governança: Controle 

Componente Item de Controle Resposta 

Accountability e Transparência  Obs.: Sim, através da 
comunicação a CGU por meio 
do sistema CGU-PAD. Apesar 

de não ser tempestivo. 
 

Fonte:  Elaborado pela Equipe de Auditoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


