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Em atendimento ao item nº 03 do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) 
do exercício 2020, à demanda prevista na Ordem de Serviço da Auditoria-Geral nº 004/2020 
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 “Ouvidoria”, assim como, os resultados do levantamento e 
da avaliação - sob os aspectos de probabilidade e impacto - dos eventos de riscos 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 “Ouvidoria” 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 e avaliação dos eventos de 
riscos,  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 07/04/2020 a 29/06/2020, 
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 “Ouvidoria” 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:

Figura 1 - Mecanismos de Governança e seus componentes
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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 
“Ouvidoria”,  verificou-se  que  o  nível  de  Governança  relacionado  ao  referido  Processo 
encontra-se em estágio “intermediário”, 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 “Ouvidoria”,  identificaram-se, a  partir  dos 
exames de auditoria, 5 (cinco) subprocessos e 18 (dezoito) eventos de risco, sendo que, com 
relação  aos  eventos  de  risco,  foram  obtidas  as  seguintes  classificações,  a  partir  das 
informações apresentadas pela Unidade avaliada, conforme demonstra o gráfico 2, a seguir:
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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 supramencionada, 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 “Ouvidoria”.

Fato:

Por  meio  de  entrevista,  em 28/04/2020,  utilizando-se  da  plataforma  de  videoconferência 
“Google Meet”, a Ouvidora-Geral 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 A), cada uma com cinco opções 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

Quadro 1 (Continuação)

Mecanismos para o exercício da 
Governança

Componentes Questões

Liderança Liderança Organizacional ---
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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 A), aplicou-se a metodologia 
definida no Procedimento de Auditoria nº 01.04.01 para mensurar o nível de Governança 
relacionado ao Processo de Trabalho “Ouvidoria”: “Intermediário”. 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.

11 11*0 =0

Quadro 2 (Continuação)

Governança Respostas obtidas na entrevista

Peso Descrição ¹ Quantidade Pontos obtidos
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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).

4 4x*1 = 4

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.

12 12x*2 = 24

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.

6 6x*3 = 18

TOTAL 33 46

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 = (46 * 100) / 99 = 46,46%

3ª Etapa: por fim, verificou-se que a Escala do Nível de Governança relacionado ao Processo 
de Trabalho “Ouvidoria” encontra-se em estágio  “Intermediário”,  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 análise e confirmação das respostas registradas no extrato de entrevista, convém 
trazer  à  tona os  seguintes  comentários,  apresentados  por  e-mail,  no dia  14.05.2020,  pela 
Ouvidora-Geral:

Ao realizar a leitura do extrato da entrevista discordei, apenas, da avaliação 
feita nos seguintes itens: 01,17 e 25.

Diante  disso,  segue  em anexo o  arquivo  com as  justificativas  nos  itens 
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citados.

Item 01
Acredito que não me fiz entender na entrevista, mas no meu entendimento a 
pontuação mais adequada para esse item seria “não se aplica”, já que não 
existe legislação que defina que o processo de designação de ouvidores será 
por meio de processo seletivo ou processo de consulta, o que a legislação 
define é que a de designação deverá observar aos critérios definidos em lei e 
é isso que consta no regimento interno da Ouvidoria, além disso essa prática 
já é adotada pelo gabinete da reitoria, conforme mencinado no item abaixo. 
Em relação aos Campi os gestores seguem o regimento geral como diretriz, 
uma  vez  que  não  possuem regimentos  próprios,  o  que  não  é  feito  pela 
Ouvidoria  Geral  é  o  monitoramento  do  cumprimento  dessa  diretriz 
existente.

Item 17
Seguindo o entendimento do item anterior, acredito que a pontuação mais 
adequada seja “1”, uma vez que os resultados do plano de atividades podem 
ser monitorados pela gestão.

Item 25
No  meu  entendimento  a  pontuação  mais  adequada  seria  “1”,  pois  os 
ouvidores dos campi não foram consultados na elaboração do fluxo para 
tratamento  de  denúncias,  pois  essa  não  seria  mais  uma  atribuição  que 
caberia a eles, mas pretendemos adotar a prática na construção dos fluxos 
para tratamento das demais tipos de manifestações já que dizem respeito a 
um procedimento que será realizado por eles.

Nota-se, portanto, que a Ouvidora-Geral do IFPE confirmou, com exceção dos itens 01, 17 e 
25, os registros do extrato entrevista. Sobre tal discordância, esta Auditoria Interna entende o 
seguinte:

Em relação ao “Item 01”, em que pese a manifestação da entrevistada, mantém-se a resposta 
de  pontuação  0  (zero)  para  esta  pergunta,  dado  que  o  processo  de  seleção  aqui  tratado 
encontra amparo, por exemplo, no Referencial de Combate a Fraude e Corrupção aplicável a 
Órgãos  e  Entidades  da  Administração  Pública  (TCU,  2017),  reproduzido  a  seguir,  ipsis  
litteris:

É uma boa prática estabelecer processos de seleção para cargos de direção e funções 
com critérios transparentes e divulgação dos resultados para que os servidores e 
partes interessadas exerçam indiretamente um controle das nomeações. Para cargos 
de  livre  nomeação,  deve-se  incluir  uma  análise  de  antecedentes  por  meio  de 
certidões emitidas por órgãos administrativos e judiciais.

Dessa  forma,  no  contexto  da  governança  da  Unidade,  conforme  Referencial  Básico  de 
Governança  do  TCU  (2014),  constitui  uma  prática  relativa  ao  componente  “pessoas  e 
competências”  do  mecanismo  “liderança”,  definir  e  divulgar,  além  das  competências 
necessárias  (conhecimento,  experiência  e  integridade)  para  o  desempenho das  funções  na 
Unidade, os critérios de seleção a serem observados. Ainda, pressupõe que o processo de 
seleção  seja  executado  de  forma  transparente,  considerando  os  critérios  e  competências 
previamente definidos.

Ademais,  em convergência  ao  entendimento exposto  por  esta  Auditoria  Interna,  a  recém 
publicada Portaria nº 1.181/2020 da Controladoria-Geral  da União, em seu o art.  2º,  §3º, 
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dispõe  que:  “A  discricionariedade  na  escolha  do  indicado  não  impede  a  realização  de 
processo  seletivo pelo órgão  ou entidade,  com o objetivo de  identificar  interessados  que 
atendam aos requisitos estabelecidos nesta Portaria.” 

Quanto ao “Item 17”, acatamos a justificativa apresentada e ajustamos a redação no extrato 
de entrevista, da seguinte forma: “Conforme exposto no item anterior, apesar de inexistir um 
Plano de Ação, a Unidade dispõe de Plano de Atividades, com prazos definidos para cada 
atividade. Por outro lado, da análise do referido Plano, não foram identificadas as diretrizes 
para monitoramento e avaliação de sua execução.”.

No que concerne ao “Item 25”, em que pese a manifestação da entrevistada, mantém-se a 
resposta de pontuação 0 (zero) para esta pergunta, uma vez que, mesmo que o tratamento de 
denúncia seja centralizado na Reitoria, a colaboração dos demais Ouvidores na elaboração 
desse fluxo poderia ter sido utilizada no intuito de somar esforços, visando o aprimoramento 
da  performance  da  Unidade  e,  por  conseguinte,  o  fortalecimento  da  sua  governança. 
Ademais, quanto à intenção de promover a participação dos Ouvidores na construção dos 
demais fluxos, não foi enviada evidência comprobatória, embora a Ouvidora tenha afirmado, 
na entrevista, que já estão em processo de elaboração.

Destaque-se que a participação dos demais servidores da Unidade no processo de construção 
dos procedimentos  operacionais  deve ser  encarada  como uma boa prática  administrativa, 
tomando por  base,  para  tanto,  os  critérios  gerais  de controles  internos  na  Administração 
Pública  adotados  pelo  TCU,  em  observância  ao  modelo  do  Committee  of  Sponsoring 
Organizations  of  the  Treadway  Commission,  o  conhecido  COSO  I  (1992),  na  versão 
atualizada  em  2004,  intitulada  Enterprise  Risk  Management  –  Integrated  Framework,  o 
COSO II  –  ERM,  sob  o  aspecto  do  componente  “ambiente  de  controle”,  que  trata  dos 
mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos servidores dos diversos níveis da 
estrutura da Unidade na elaboração dos procedimentos, instruções operacionais ou código de 
ética ou conduta.

Assim, feitas tais considerações preliminares, os quadros 4, 5 e 6, a seguir, apresentam as 
sínteses  textuais das  informações  obtidas  na  entrevista  (APÊNDICE  A),  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

-  Não  houve  processo  de  seleção  para  a  escolha  da  Ouvidora-Geral  e  do  Ouvidor-
Adjunto.  Em relação ao processo  de escolha  dos  Ouvidores  dos  Campi,  apenas   foi 
informado  que  a  Direção-Geral  de  cada  Unidade  possui  autonomia  para  decidir  a 
respeito;

- Acerca da execução de procedimentos de revisão de antecedentes prévios à designação, 
o  Regimento  Interno  da  Ouvidoria-Geral,  aprovado  por  meio  da  Resolução  n° 
33/2015/CONSUP, traz, em seu art. 5º, algumas orientações a respeito dos pré-requisitos 
para ocupar a função de Ouvidor. Apesar disso, identificou-se a falta de uniformidade 
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quanto à prática adotada no IFPE, uma vez que, de acordo com o Gabinete da Reitoria, 
no âmbito da Reitoria, é adotado um procedimento de revisão de antecedentes,  mas é 
desconhecido se esse mesmo procedimento é adotado nos Campi;

- Quanto à existência de requisitos para a permanência no cargo ou função, os arts. 5º e 
6º  do  Regimento  Interno  da  Ouvidoria-Geral  apresentam  diretrizes  relacionadas  à 
nomeação e permanência na função de Ouvidor, tais como grau de escolaridade, tempo 
de exercício,  experiência profissional,  reputação ética ilibada e,  no caso do Ouvidor-
Geral, limite temporal de mandato;               

- A Ouvidora-Geral informou que participou de diversas ações de capacitação, além de 
ter promovido a realização de encontros com os servidores das Ouvidorias dos Campi, 
visando a troca de experiências e a multiplicação dos conhecimentos;

- Não há um sistema de avaliação de desempenho dos membros da Unidade;

- Foi informado que, até o presente momento, nunca houve um caso de procedimento 
disciplinar  envolvendo a equipe da Ouvidoria.  Além disso, foi ressaltado que não há 
relação hierárquica da Ouvidoria-Geral em relação aos Ouvidores dos Campi, a despeito 
do art. 4º, inciso I, do Regimento Interno da Ouvidoria-Geral, mas foi esclarecido que se 
houvesse alguma denúncia, certamente se procederia com os trâmites estabelecidos.

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, a exemplo do Plano 
de Integridade.  Por outro lado,  em relação ao conhecimento  desses  instrumentos  por 
parte dos Ouvidores dos Campi, no entanto, a despeito do art. 4º, inciso I, do Regimento 
Interno da Ouvidoria-Geral, a entrevistada não soube informar a respeito;

- Quanto aos mecanismos de controle para evitar que preconceitos, vieses ou conflitos de 
interesse influenciem as decisões e as ações de membros da Unidade, existem os fluxos 
internos para a verificação das situações de conflitos de interesses e para o tratamento de 
denúncias, regulamentados, respectivamente, por meio das Portarias de nºs 1.030/2018 - 
GR  e  1.258/2018  -  GR  O Regimento  Interno  da  Ouvidoria-Geral  também  pode  ser 
considerado um instrumento de controle correlato, apesar da imediata necessidade de ser 
revisto e atualizado.  O IFPE também adota, desde 2019, o sistema e-OUV da CGU - 
atualmente  integrado  à  plataforma  "Fala.BR"  -  para  o  registro  das  demandas  da 
Ouvidoria, apesar que, nem todas as manifestações são registradas originariamente nesse 
sistema, tendo em vista que somente a Ouvidora-Geral dispõe de senha de acesso para 
atuar no referido sistema (no caso de denúncias, os Campi recepcionam e encaminham a 
demanda para a Ouvidoria-Geral, através de e-mail, que promove o registro no sistema 
e-OUV).

Quadro 4 (Continuação)

Componentes Síntese das informações obtidas na entrevista

Sistema de 
Governança

- Além do Regimento Geral do IFPE, existe o Regimento Interno da Ouvidoria-Geral, 
no  entanto  este  último  documento  necessita  de  atualização,  especialmente  quanto  à 
inserção à respeito das Ouvidorias em atuação nos Campi;

- A Ouvidoria-Geral utiliza como parâmetro o Organograma Geral do IFPE. Assim, não 
há  organograma  específico  que  demonstre  o  delineamento  da  estrutura  da  Unidade, 
inclusive,  com  a  composição  gráfica  das  representações  dos  Campi,  uma  vez  que, 
conforme a entrevistada, não há relação hierárquica da Ouvidora-Geral em relação aos 
Ouvidores  dos  Campi,  a  despeito  do  art.  4º,  inciso  I,  do  Regimento  Interno  da 
Ouvidoria-Geral;
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-  No  que  se  refere  ao  cumprimento  dos  papéis  e  responsabilidades  definidos  no 
Regimento, a Ouvidora-Geral informou que cumpre. No entanto, foi informado que não 
há o acompanhamento desse cumprimento no âmbito das Ouvidorias dos Campi; 

- O mandato do Ouvidor-Geral coincide com o do Dirigente Máximo que o indicou, 
conforme disposto no art. 6º do Regimento Interno da Ouvidoria-Geral. No entanto, o 
Regimento não traz informações quanto a possibilidade de recondução deste mandato, 
bem como não faz menção a respeito do limite de tempo para a função de Ouvidor-
Adjunto e de Ouvidores dos Campi (designados pelos Diretores-Gerais); 

- No que se refere à identificação das atividades da Unidade que demandam segregação 
de funções, o art. 5º, §2º, do Regimento Interno da Ouvidoria-Geral  dispõe que "A 
função de Ouvidor(a) não poderá ser acumulada com o exercício de qualquer mandato 
sindical ou de qualquer outra função de direção ou assessoramento.", numa forma de 
segregação de funções. Apesar disso, a entrevistada não soube informar se o Ouvidor-
Adjunto e os Ouvidores dos Campi exercem outras atividades além da Ouvidoria, bem 
como  funções  de  direção  ou  assessoramento,  de  modo  a  prejudicar  a  qualidade, 
celeridade e segurança no tratamento das manifestações encaminhadas a Ouvidoria. 

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

-  Apesar  de  ainda  não  dispor  de  Plano  de  Ação,  a  Unidade  faz  uso  do  Plano  de 
Integridade do IFPE e de um “Plano  de Atividades”  específico  para o setor,  o  qual 
contém informações,  por  subprocessos,  relacionadas  aos  objetivos,  áreas  envolvidas, 
atividades e prazos de execução para o exercício 2020;

- Em que pese dispor de “Plano de Atividades” com prazos de execução definidos para 
cada atividade, não foram identificadas as diretrizes para promover o monitoramento e a 
avaliação de tal execução;

- Por meio do “Relatório de Atividades” da Ouvidoria, divulgado anualmente no site do 
IFPE, são apresentadas algumas ações do “Plano de Atividades” para o ano seguinte. 
Porém, o “Plano de Atividades” em si, ainda não é divulgado externamente.

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

-  A  Ouvidoria-Geral  dispõe  de  “Plano  de  Atividades”  com  a  definição  dos  seus 
subprocessos  e  respectivas  atividades.  Ressalta-se,  no  entanto,  que  o  referido 
documento  não  dispõe  de  informações  referentes  aos  subprocessos  e  atividades 
desenvolvidas pelas Ouvidorias dos Campi;

-  Os subprocessos e respectivas atividades definidos pela Ouvidoria-Geral ainda não 
estão mapeados considerando os riscos e controles internos correlatos, uma vez que a 
Unidade ainda não realizou o gerenciamento dos seus riscos;

-  Quanto  aos  procedimentos  operacionais,  a  Unidade  dispõe  do  fluxo  interno  de 
tratamento de denúncia, instituído por meio da Portaria 1.258/2018 - GR. Em relação 
aos  demais  fluxos  de tratamento,  tendo  em vista  que cada manifestação  possui  um 
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procedimento  diferenciado,  ainda  estão  em  processo  de  elaboração,  segundo  a 
entrevistada;

- Os Ouvidores dos Campi não participaram do processo de elaboração do fluxo interno 
de  tratamento  de  denúncia,  apesar  disso  a  Ouvidoria-Geral  informou  que  pretende 
adotar  a  prática  na  construção  dos  fluxos  para  tratamento  dos  demais  tipos  de 
manifestações;

-  Considerando que não há o gerenciamento dos riscos, a Unidade ainda não define e 
comunica formalmente papéis e responsabilidades pela gestão dos riscos, bem como não 
adota medidas - embasadas em riscos - visando o aprimoramento dos processos sempre 
que  necessário,  assim como  não  são  tomadas  decisões  estratégicas  considerando  os 
níveis de risco.

Accountability e 
Transparência

- A Unidade promove a sua transparência às partes interessadas por meio do Relatório 
de Gestão e, também, através da divulgação dos relatórios anuais de atividades no site 
da Instituição. Convém observar, no entanto, a ausência, nos referidos relatórios anuais, 
de dados que indiquem as demandas por Unidade Gestora (Campus);

- A Unidade monitora e avalia a sua imagem perante as partes interessadas, bem como a 
satisfação destas com os serviços prestados pela Ouvidoria,  por meio da pesquisa de 
satisfação  do usuário  no próprio  sistema  e-OUV, ainda que essa  avaliação  não seja 
obrigatória ao usuário. Cabe ressaltar, no entanto, que, como os Campi não utilizam o 
sistema e-OUV, essa avaliação deixa de ser realizada de forma sistêmica. Quanto às 
ações de melhoria, o resultado das avaliações é utilizado pela Ouvidoria para construção 
do planejamento das atividades do ano seguinte;

-  A  Unidade  promove  o  encaminhamento  tempestivo  de  eventuais  indícios  de 
irregularidade  para  os  órgãos  de  controle  competentes,  uma  vez  que,  conforme  a 
entrevistada, esta é uma das principais funções da Ouvidoria, sendo o único canal de 
recebimento de denúncias. Ainda, de acordo com a entrevistada,  o fluxo de tratamento 
de denúncia indica os passos a serem seguidos para esse encaminhamento.

Fonte:  Elaborado pela Equipe de Auditoria.

Informações mais detalhadas sobre cada componente analisado durante a avaliação do nível 
de Governança da Ouvidoria-Geral do IFPE poderão ser consultadas no Apêndice A (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 “Ouvidoria”.

Fato:

Em 19/05/2020, posteriormente à entrevista em que foram coletadas informações acerca dos 
mecanismos de Governança tratados no item anterior, a equipe de Auditoria, em observância 
ao  Plano  de  Atividades  2020  da  Ouvidoria-Geral  do  IFPE,  apresentou,  em  caráter 
exemplificativo,  os  eventos  de  risco  das  4  (quatro)  atividades  relacionadas  ao  primeiro 
subprocesso  "Tratar  as  manifestações  de  Ouvidoria  advindas  das  comunidades  interna  e 
externa do IFPE".

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

Assim, no dia 25/05/2020, a Ouvidora-Geral do IFPE apresentou o levantamento completo 
dos eventos de risco, inclusive, com a definição das causas e a classificação de criticidade 
realizada  a  partir  da  avaliação  sob  os  aspectos  de  probabilidade  e  impacto,  conforme 
demonstram os quadros 7 a 11, a seguir:

Quadro 7 - Classificação do nível de risco do subprocesso “Tratar as manifestações de 
Ouvidoria advindas das comunidades interna e externa do IFPE.”

Evento de Risco Nível de Risco Classificação

1. Receber as manifestações classificadas como: sugestão, reclamação, 
elogio e solicitação de providências por meio do Sistema de Ouvidorias 

do Poder Executivo Federal (e-OUV).

6 Moderado

2. Proceder com a análise prévia e, caso necessário, encaminhá-la às 
áreas responsáveis pela adoção das providências necessárias.

4 Moderado

3. Solicitar a área responsável que emita resposta contendo, no caso de:
-Elogio - A resposta conclusiva do elogio conterá inf. sobre o 

encaminhamento e cientificação ao agente público ou ao resp. p/ serviço 
público prestado, e à sua chefia imediata.

-Reclamação - A resp. conclusiva da reclamação conterá informação 
objetiva acerca do fato apontado.

-Sugestão - A sugestão recebida será encaminhada à autoridade resp. 
pela prestação do atendimento ou do serviço púb., que se manifestará 

acerca da possibilidade de adoção da medida sugerida.
-Solicitação de providências - A resp. conclusiva conterá justificativa 

acerca da possibilidade ou não de adotar a providência solicitada.

9 Alto

4. Responder ao cidadão em linguagem clara, objetiva, simples e 
compreensível.

3 Pequeno

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

Quadro 8 - Classificação do nível de risco do subprocesso “Receber as denúncias e 
encaminhá-las às instâncias apuratórias competentes.”

Evento de Risco Nível de Risco Classificação

1. Receber as denúncias por meio do Sistema de Ouvidorias do Poder 
Executivo Federal (e-OUV).

6 Moderado

2. Proceder com a análise preliminar e caso a denúncia apresente 
elementos mínimos possíveis de serem apurados encaminhar as instâncias 

apuratórias competentes.

6 Moderado

3. Assegurar a proteção da identidade e dos elementos que permitam a 
identificação do usuário ou do autor da manifestação, nos termos do art. 31 

da Lei nº 12.527, de 2011.

6 Moderado

4. Emitir resposta conclusiva informando sobre o seu encaminhamento aos 
órgãos apuratórios competentes e sobre os procedimentos a serem 

adotados, ou sobre o seu arquivamento, na hipótese de a denúncia não ser 
conhecida.

6 Moderado

Fonte:  Elaborado pela Equipe de Auditoria, a partir dos dados fornecidos pela Unidade Auditada.
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Quadro 9 - Classificação do nível de risco do subprocesso “Coordenar os trabalhos das 
Ouvidorias sistêmicas dos Campi.”

Evento de Risco Nível de Risco Classificação

1. Atualização do Regimento da Ouvidoria Geral do IFPE, com vistas a 
atender ao novo marco legal que trata da atuação das unidades de 

Ouvidoria do Poder Executivo Federal.

6 Moderado

2. Intensificar o contato com as Ouvidorias dos Campi no sentido de 
prestar orientações e esclarecimentos.

4 Moderado

3. Realizar o Encontro de Ouvidores com a parceria da Controladoria 
Geral da União.

4 Moderado

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

Quadro 10 - Classificação do nível de risco do subprocesso “Aferir e analisar o grau de 
satisfação dos usuários, com relação aos serviços públicos prestados pela Instituição.”

Evento de Risco Nível de Risco Classificação

1. Realizar pesquisa para identificar o perfil do cidadão que procura a 
ouvidoria geral.

6 Moderado

2. Elaborar Cartilha Educativa acerca da Ouvidoria e do Serviço de 
Informação ao Cidadão.

4 Moderado

3. Promover articulação com as instâncias e mecanismos de participação 
social, em especial, reuniões, mesas de diálogo, fóruns, audiências, 

consultas públicas e ambientes de participação social.

6 Moderado

4. Elaborar instrumento para aferir a satisfação dos usuários em relação aos 
serviços prestados pela Instituição.

6 Moderado

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

Quadro 11 - Classificação do nível de risco do subprocesso “Sistematizar e divulgar 
informações acerca das manifestações de ouvidoria.”

Evento de Risco Nível de Risco Classificação

1. Realizar a compilação das informações relativas às manifestações de 
ouvidoria registradas no sistema e-OUV.

4 Moderado

2. Elaborar relatórios gerenciais trimestrais com dados relativos às 
manifestações registradas.

4 Moderado

3. Participar como membro do Núcleo de Gestão de Riscos do IFPE e 
identificar os possíveis riscos ao alcance dos objetivos da Ouvidoria.

2 Pequeno

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

Em razão da extensão do mapeamento dos riscos, o detalhamento das causas, probabilidades 
e impactos dos eventos de risco, apresentados pela Unidade, poderá ser visualizado por meio 
de  consulta  ao  arquivo  intitulado  “2.1  Mapeamento  dos  Riscos  -  Processo  "Ouvidoria”, 
disponível no seguinte endereço: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q-R2GCglGuulZO
KKaldEW1_UBsaTMTbvUTzrLaH7ouQ/edit#gid=2062384529.

3 – Ocorrências com dano ou prejuízo 
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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

Não foram identificadas pendências no âmbito da CGU relacionadas ao Processo de Trabalho 
desta ação de auditoria. 

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 “Ouvidoria” 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 
“Ouvidoria”, 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 
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.
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Nesse  sentido,  convém que a  Gestão  do  IFPE atue  no  sentido  de implementar  ações  de 
melhoria em atenção  ao disposto  nos subitens 2.1.1.1  e  2.1.1.2  deste relatório,  conforme 
sugestões a seguir: 

1. Visando o aprimoramento do nível de Governança, em atenção ao subitem 2.1.1.1 
deste relatório:

1.1  Elaborar  procedimento  para  escolha  da  função  de  Ouvidor  (a)  no  âmbito  da 
Reitoria e dos Campi, tendo em vista que, em atenção ao Referencial de Combate a 
Fraude e Corrupção aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública (TCU, 
2017),  constitui  uma boa prática  estabelecer  processos  de  seleção  para  cargos  de 
direção e funções com critérios transparentes e divulgação dos resultados para que os 
servidores e partes interessadas exerçam indiretamente um controle das nomeações. 

Nesse mesmo entendimento, o art. 2º, §3º da Portaria nº 1.181/2020 da Controladoria-
Geral da União diz que “A discricionariedade na escolha do indicado não impede a 
realização de processo seletivo pelo órgão ou entidade, com o objetivo de identificar 
interessados que atendam aos requisitos estabelecidos nesta Portaria.” 

Além disso, nesse processo, deve ser observado, entre outros aspectos importantes, o 
seguinte:

1.1.1  Análise  de  antecedentes  por  meio  de  certidões  emitidas  por  órgãos 
administrativos e judiciais;
1.1.2 Observância ao Princípio da Segregação de Funções, de modo a preservar a 
qualidade,  celeridade  e  segurança  no  tratamento  das  manifestações,  em 
cumprimento ao  art.  5º,  §2º,  do  Regimento  Interno  da  Ouvidoria-Geral,  que 
dispõe: “A função de Ouvidor(a) não poderá ser acumulada com o exercício de 
qualquer  mandato  sindical  ou  de  qualquer  outra  função  de  direção  ou 
assessoramento.”.

1.2  Elaborar  procedimento  de  Avaliação  de  Desempenho,  fazendo  constar,  entre 
outros, o seguinte: 

1.2.1 Definição de indicadores e metas de desempenho;
1.2.2  Forma de  comunicação  aos  servidores  dos  resultados  das  avaliações  de 
desempenho;
1.2.3  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.

1.3 Revisar e atualizar o Regimento Interno da Unidade, fazendo constar, entre outros:

1.3.1 Aspectos que tratem das Representações da Ouvidoria nos Campi;
1.3.2 Informações quanto a possibilidade de recondução do mandato do Ouvidor 
(a), bem como a respeito do limite de tempo para a função de Ouvidor-Adjunto e 
de Ouvidores dos Campi (designados pelos Diretores-Gerais).

1.4 Instituir medidas que visem ao registro sistêmico de todas as manifestações por 
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meio do sistema e-OUV, abstendo-se, desse modo, do tratamento de demandas por e-
mail e/ou outros instrumentos não oficiais;

1.5 Envidar esforços para cumprir o disposto no art. 4º, inciso I, do Regimento Interno 
da Ouvidoria-Geral, que dispõe: “Compete à Ouvidoria Geral do IFPE: Coordenar e 
supervisionar os trabalhos das Ouvidorias sistêmicas dos Campi;”;

1.6 Providenciar a confecção de Organograma específico da Unidade, que demonstre 
o  delineamento  de  sua  estrutura,  inclusive,  com  a  composição  gráfica  das 
representações dos  Campi, em atenção ao art. 4º, inciso I, do Regimento Interno da 
Ouvidoria-Geral;

1.7 Promover ajustes no Plano de Atividades, contemplando as Representações da 
Ouvidoria  nos  Campi,  de  modo  que  sejam  observados,  além das  informações  já 
existentes:

1.7.1 Indicadores e metas de desempenho;
1.7.2 Diretrizes para promover o monitoramento e a avaliação de sua execução;
1.7.3 Divulgação do referido Plano e os resultados do seu monitoramento e de sua 
avaliação no site do IFPE, visando dar transparência às partes interessadas.
 

1.8  Promover  a  Gestão  de  Riscos  da  Unidade  de  Ouvidoria,  de  acordo  com  as 
diretrizes do Comitê de Governança, Riscos e Controles do IFPE, considerando, entre 
outros aspectos importantes, o seguinte: 

1.8.1 Definição dos papéis e as responsabilidades pela Gestão dos Riscos;
1.8.2 Mapeamento dos subprocessos e das respectivas atividades, considerando a 
avaliação dos riscos e controles internos correlatos.

1.9  Promover  o  monitoramento  e  avaliação  dos  riscos  e  controles  internos, 
considerando  aspectos  como conformidade legal  e  regulamentar,  aderência  a  boas 
práticas, alinhamento a estratégias da organização e desempenho global;

1.10  Utilizar  a  avaliação  dos  riscos  como  amparo  para  a  tomada  de  decisões 
estratégicas,  evidenciando,  sempre  que  possível,  os  aspectos  motivadores  de  tais 
decisões;

1.11 Concluir a elaboração dos demais fluxos de tratamento das manifestações, dado 
que,  atualmente,  a  Unidade  dispõe,  apenas,  do  fluxo  interno  de  tratamento  de 
denúncias;

1.12 Promover a participação dos Ouvidores dos Campi na elaboração dos fluxos de 
tratamento das  manifestações; posto que a colaboração deles na elaboração desses 
procedimentos  somarão  esforços  em  prol  do  aprimoramento  da  performance  da 
Unidade e, por conseguinte, do fortalecimento da sua governança;

1.13 Monitorar e avaliar a imagem da Unidade, bem como a satisfação com os serviços 
sob  sua  responsabilidade,  inclusive,  no  âmbito  dos  Campi,  cuidando  que  ações  de 
melhoria sejam implementadas sempre que necessário;
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1.14  Acrescentar  no  “Relatórios  Anuais  de  Atividades  da  Ouvidoria  dados  que 
indiquem as demandas por Unidade Gestora (Campus).

2. Em relação ao subitem 2.1.1.2 deste relatório, após a elaboração da Gestão de 
Riscos  da  Unidade  de  Ouvidoria,  promover  articulação  com  a  Unidade  de 
Controladoria  do  IFPE,  na  elaboração  de  procedimentos  de  controles  internos, 
observando o que 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, conforme 
disposto a seguir:

IV  -  o  estabelecimento  de  procedimentos  de  controle  interno 
proporcionais  ao  risco,  observada  a  relação  custo-benefício,  e 
destinados a agregar valor à organização;

V  -  a  utilização  de  procedimentos  para  a  melhoria  contínua  dos 
processos organizacionais; e

VI - 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 “Ouvidoria”.

Recife-PE, 29 de junho 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

Relatório supervisionado, revisado e aprovado. Encaminhe-se ao Magnífico Reitor do IFPE, 
na condição de Presidente do Conselho Superior, e à Unidade de Ouvidoria.

Recife-PE, 29 de junho de 2020.

 
 

David Lima Vilela
Titular da Unidade de Auditoria Interna do IFPE

SIAPE 1867177
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APÊNDICE A - Extrato de Entrevista

Equipe de Auditoria: Maria Dayana Lopes de Oliveira (Execução) 
                                     Rafael Pena Cerqueira Frias (Execução)
                                     David Lima Vilela (Supervisão)

Unidade Auditada: Ouvidoria-Geral do IFPE

Data da entrevista: 28/04/2020

Responsável pela Unidade Auditada: Natália Tibéria Veloso de Santana

Ação do PAINT/Ordem de Serviço: Ação nº 03 / OS nº 004/2020

Objetivo da  ação de  auditoria: Coletar  informações  acerca dos mecanismos  de Governança  da  Unidade 
detentora do Processo de Trabalho “Ouvidoria”, no âmbito do Macroprocesso “Avaliação,  Monitoramento, 
Controle e Integridade”, conforme disposto na ação nº 03 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.: De acordo com a entrevistada, a sua designação 
para atuar como Ouvidora-Geral não foi precedida de 

"processo de seleção". Quanto aos demais membros da 
Unidade, no âmbito da Ouvidoria-Geral, só há mais um 

servidor, o Ouvidor-Adjunto, que também não foi 
designado em razão de "processo seletivo". A propósito, 
em que pese a existência da figura do Ouvidor-Adjunto, 
este atua apenas como substituto nos afastamentos legais 

da Ouvidora-Geral, ou seja, não atua no dia a dia da 
Ouvidoria do IFPE, haja vista desempenhar outras 

atividades no seu Campus de origem (Recife). 
Em relação ao processo de escolha dos membros da 

Ouvidoria dos Campi, a entrevistada desconhece. Nesse 
aspecto, foi informado que a Direção-Geral de cada 

Unidade possui autonomia para decidir a respeito, bem 
como foi afirmado que a Ouvidoria-Geral, em relação 

aos Ouvidores dos Campi, atua apenas no aspecto 
orientativo, não tendo condições de coordenar e 

supervisionar seus trabalhos - nos termos do art. 4º do 
Regimento Interno da Ouvidoria-Geral - pelo fato da 

entrevistada trabalhar sozinha. 

CONSIDERAÇÃO DA ENTREVISTADA: Quanto à 
análise e confirmação das respostas registradas no 

extrato de entrevista, convém trazer à tona os seguintes 
comentários, apresentados por e-mail, no dia 

14.05.2020, pela Ouvidora-Geral:
"Item 01 Acredito que não me fiz entender na entrevista, 
mas no meu entendimento a pontuação mais adequada 
para esse item seria “não se aplica”, já que não existe 

Mecanismos para o exercício da Governança: Liderança
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Componente Item de Controle Resposta

      legislação que defina que o processo de designação de 
ouvidores será por meio de processo seletivo ou processo 

de consulta, o que a legislação define é que a de 
designação deverá observar aos critérios definidos em lei 

e é isso que consta no regimento interno da Ouvidoria, 
além disso essa prática já é adotada pelo gabinete da 

reitoria, conforme mencinado no item abaixo. Em relação 
aos Campi os gestores seguem o regimento geral como 

diretriz, uma vez que não possuem regimentos próprios, o 
que não é feito pela Ouvidoria Geral é o monitoramento 

do cumprimento dessa diretriz existente."
  

ANÁLISE DA AUDITORIA: Em relação ao “Item 
01”, em que pese a manifestação da entrevistada, 

mantém-se a resposta de pontuação 0 (zero) para esta 
pergunta, dado que o processo de seleção aqui tratado 

encontra amparo, por exemplo, no Referencial de 
Combate a Fraude e Corrupção aplicável a Órgãos e 
Entidades da Administração Pública (TCU, 2017), 

reproduzido a seguir, ipsis litteris: "É uma boa prática 
estabelecer processos de seleção para cargos de direção 
e funções com critérios transparentes e divulgação dos 
resultados para que os servidores e partes interessadas 

exerçam indiretamente um controle das nomeações. Para 
cargos de livre nomeação, deve-se incluir uma análise 

de antecedentes por meio de certidões emitidas por 
órgãos administrativos e judiciais."

Dessa forma, no contexto da governança da Unidade, 
conforme Referencial Básico de Governança do TCU 
(2014), constitui uma prática relativa ao componente 
“pessoas e competências” do mecanismo “liderança”, 
definir e divulgar, além das competências necessárias 

(conhecimento, experiência e integridade) para o 
desempenho das funções na Unidade, os critérios de 
seleção a serem observados. Ainda, pressupõe que o 

processo de seleção seja executado de forma 
transparente, considerando os critérios e competências 

previamente definidos.

Pessoas e 
Competências

2 - São realizados 
procedimentos de revisão de 
antecedentes dos servidores 

mencionados no item anterior 
antes de assumirem as referidas 

funções?

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 Regimento Interno da Ouvidoria-Geral, 
aprovado por meio da Resolução n° 33/2015/CONSUP, 
traz, em seu art. 5º, algumas orientações a respeito dos 
pré-requisitos para ocupar a função de Ouvidor. Nesse 

sentido, acerca da execução de procedimentos de revisão 
de antecedentes prévios à designação, a entrevistada 

"acredita" que o Gabinete da Reitoria atua 

Mecanismos para o exercício da Governança: Liderança

Componente Item de Controle Resposta
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no sentido de verificar se a pessoa indicada para a 
função de Ouvidor atende aos critérios definidos no 
referido Regimento Interno. Sendo assim, de modo 

complementar, ao ser questionada a respeito, a Chefe de 
Gabinete da Reitoria (GR) informou, por e-mail, no 

dia 07.05.20, que: "com relação à definição de 
servidor(a) para ouvidoria dos campi, fica a cargo da 

direção-geral de cada unidade, que encaminha um ofício 
ao GR, solicitando emissão de portaria. Quanto à 

definição da atual ouvidoria geral, foram observados os 
pré-requisitos para atuação em tal função". Diante do 
exposto, considerou-se a resposta de pontuação 2 para 
esta pergunta, tendo em vista a falta de uniformidade 

quanto à prática adotada no IFPE, uma vez que o 
Gabinete da Reitoria adota o procedimento de revisão de 
antecedentes, no âmbito da Reitoria, mas desconhece se 
esse mesmo procedimento é adotado nos Campi. Além 

disso, tanto a entrevistada quanto a chefe do GR 
afirmaram que a Portaria para Ouvidores dos Campi é 
emitida pela Reitoria, mas, no Campus Garanhuns, os 
Ouvidores foram designados por ato do Diretor-Geral, 
conforme Portaria DGCG nº 107 de 18 de junho de 

2019.

Pessoas e 
Competências

3 - Existem diretrizes quanto 
aos requisitos para a 

permanência no cargo ou 
função?

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.: Os arts. 5º e 6º do Regimento Interno da 
Ouvidoria-Geral, aprovado por meio da Resolução n° 

33/2015/CONSUP, apresentam diretrizes relacionadas à 
nomeação e permanência na função de Ouvidor, tais 

como grau de escolaridade, tempo de exercício, 
experiência profissional,

reputação ética ilibada e, no caso do Ouvidor-Geral, 
limite temporal de mandato.                

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

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.: De acordo com a entrevistada, sim. Na condição 
de Ouvidora-Geral, participou de diversas ações de 
capacitação (conforme certificados enviados a esta 
Auditoria), além de ter promovido a realização de 
encontros com os servidores das Ouvidorias dos 

Campi (conforme Ata de Frequência do Encontro de 
Ouvidores do IFPE, no dia 23/05/2019), visando a troca 
de experiências e a multiplicação dos conhecimentos.

Mecanismos para o exercício da Governança: Liderança

Componente Item de Controle Resposta
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Pessoas e 
Competências

mencionados, considerando as 
funções por eles exercidas, 

indicam que estão 
adequadamente capacitados 

para desempenhá-las.

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.

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)

 0 - A organização ainda não adota a prática, bem como 
não iniciou planejamento para adotá-la.

 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?

 0 - A organização ainda não adota a prática, bem como 
não iniciou planejamento para adotá-la.

 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).

 Não se aplica. 

Obs.: Creditou-se à esta pergunta a resposta "não se 
aplica" devido ao fato de ter sido informado pela 

entrevistada que, até o presente momento, nunca houve 
um caso de procedimento disciplinar envolvendo a 
equipe da Ouvidoria.   Nesse sentido, a entrevistada 
esclareceu que não há relação hierárquica com os 

Ouvidores dos Campi, haja vista que não atua como 
chefe destes. Por outro lado, esclareceu que se houvesse 

alguma denúncia, certamente se procederia com os 
trâmites estabelecidos. 

Mecanismos para o exercício da Governança: Liderança

Componente Item de Controle Resposta
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Pessoas e 
Competências

 Desta feita, convém destacar que, independentemente 
da existência de casos concretos, esta Auditoria Interna 
entende que o Regimento Interno da Unidade poderia 

dispor de diretrizes a respeito, o que não foi identificado 
na análise do referido documento.

Princípios e 
Comporta- 

mentos
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 Ouvidora-Geral afirmou conhecer o Código de 
Ética Profissional do Servidor Público Federal, 

relatando que fez cursos de ética no serviço público. 
Por outro lado, em relação aos Ouvidores dos Campi, 

não soube informar a respeito. 
Desta feita, importa esclarecer que, de início, a resposta 

de pontuação 3 tinha sido a escolhida. Porém, 
considerando a falta de conhecimento dessa instância 

organizacional sistêmica  - a despeito do art. 4º do 
Regimento Interno da Unidade - quanto à uniformidade 
da prática adotada no IFPE, considerou-se a resposta de 

pontuação 2 para esta pergunta.

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.: No âmbito da Ouvidora-Geral, sim. Inclusive, a 
Ouvidoria-Geral faz parte do Cômite de Integridade 
do IFPE, o que propicia estar sempre atenta às políticas 

internas que abordam a respeito de questões éticas 
relacionadas às suas atividades específicas e em 
complemento ao Código de Ética Profissional do 
Servidor Público. Por outro lado, em relação aos 

Ouvidores dos Campi, não soube informar a respeito. 
Desta feita, importa esclarecer que, de início, a resposta 

de pontuação 3 tinha sido a escolhida. Porém, 
considerando a falta de conhecimento dessa instância 

organizacional sistêmica  - a despeito do art. 4º do 
Regimento Interno da Unidade - quanto à uniformidade 
da prática adotada no IFPE, considerou-se a resposta de 

pontuação 2 para esta pergunta.                 

Mecanismos para o exercício da Governança: Liderança

Componente Item de Controle Resposta

Princípios e 11 - Existem mecanismos de 2 - A organização iniciou a adoção da prática, que ainda 
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Comporta- 
mentos

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.

não está completamente implementada, conforme 
planejamento realizado; ou a prática não é executada 

uniformemente em toda a organização.

Obs.: O Regimento Interno da Ouvidoria-Geral pode 
ser considerado um instrumento de controle correlato, 

no intuito de evitar que preconceitos, vieses ou conflitos 
de interesse influenciem as decisões e as ações de 

membros da Unidade. No entanto, conforme indicou a 
entrevistada, precisa ser revisto e atualizado. Outro 

mecanismo de controle é o fluxo interno para o 
tratamento de denúncias, criado por meio da Portaria nº 
1.258/2018 - GR.  O IFPE também adota, desde 2019, o 

sistema e-OUV da CGU - atualmente integrado à 
plataforma "Fala.BR" - para o registro das demandas da 
Ouvidoria, apesar que, nem todas as manifestações são 

registradas originariamente nesse sistema, tendo em 
vista que, somente a Ouvidora-Geral recebeu a senha de 

acesso para atuar no referido sistema. Nesse sentido, 
vale registrar que, no caso de denúncias, a entrevistada 

informou que os Campi recepcionam e encaminham 
para a Ouvidoria-Geral, que promove o registro no 
sistema e-OUV. Ademais, embora não tenha sido 

mencionado na entrevista, cabe destacar que conforme a 
Portaria nº 1.030/2018 - GR foi instituído o fluxo 

interno para verificação das situações de Conflito de 
Interesses no âmbito do IFPE, o que também se revela 

como um mecanismo de controle conforme 
questionamento apresentado.

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.

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.: Além do Regimento Geral do IFPE, existe o 
Regimento Interno da Ouvidoria-Geral, mas que 

necessita de ajustes, conforme informou a entrevistada. 
Nesse sentido, convém destacar que os dois documentos 

exploram muito pouco a respeito das Ouvidorias em 
atuação nos Campi, razão pela qual torna-se ainda mais 

necessária a atualização desses documentos. A 
propósito, cabe destacar, também, que, conforme relatou 

a entrevistada, as Ouvidorias dos Campi não possuem 
regimentos próprios.  Dessa forma, esta Auditoria 

Interna entende que o documento deve contemplar toda 
a Unidade de Ouvidoria do IFPE, isto é, com 

seções/informações relacionadas à Ouvidoria-Geral 

Mecanismos para o exercício da Governança: Liderança

Componente Item de Controle Resposta

Sistema de 
Governança

(considerada como Unidade base, em atividade na 
Reitoria) e às Representações nos Campi.  Quanto ao 
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Organograma com o delineamento da estrutura da 
Ouvidoria-Geral e suas respectivas Representações nos 

Campi, a entrevistada informou que não existe, em razão 
da estrutura atual na qual  não há relação hierárquica da 
Ouvidora-Geral com os Ouvidores dos Campi . Neste 

caso, utiliza como parâmetro o Organograma Geral do 
IFPE. 

13 - Os membros da Unidade 
cumprem os papéis e 

responsabilidades definidos no 
item anterior?

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.: Para a entrevistada, no caso da Ouvidoria-Geral, 
sim. Já no âmbito das Ouvidorias dos Campi, informa 

que não consegue fazer esse acompanhamento, pelo fato 
de trabalhar sozinha. Desta feita, considerando a falta de 

acompanhamento/conhecimento dessa instância 
organizacional sistêmica - a despeito do art. 4º do 

Regimento Interno da Unidade - quanto à 
uniformidade da prática adotada no IFPE, considerou-se 

a resposta de pontuação 2 para esta pergunta.

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.:No caso do Ouvidor-Geral, o mandato coincide 
com o do Dirigente Máximo que o indicou, conforme 

disposto no art. 6º do Regimento Interno da 
Ouvidoria-Geral. Assim, de início, escolheu-se a 
resposta de pontuação 3 para esta pergunta. Porém, 
considerando que esse mesmo Regimento não traz 

informações quanto a possibilidade de recondução do 
mandato do Ouvidor-Geral, bem como não faz menção a 

respeito do limite de tempo para a função de Ouvidor-
Adjunto e de Ouvidores dos Campi (designados pelos 

Diretores-Gerais), entendeu-se que a resposta de 
pontuação 2 seria a mais adequada. 

A propósito, seguindo a regra disposta no art. 6º do 
Regimento, o mandato da atual Ouvidora-Geral, 

designada por meio da Resolução CONSUP nº 29, de 14 
de maio de 2018, está em desacordo com o referido 

regramento, considerando a recente mudança de 
Dirigente Máximo da Instituição, ocorrida a partir do dia 

14/04/2020 (Decreto de 13/04/2020 do DOU). 

Mecanismos para o exercício da Governança: Liderança

Componente Item de Controle Resposta

Sistema de 
Governança 15 - As atividades da Unidade 

que demandam segregação de 
funções estão identificadas? 

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);
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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. 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.

Obs.: A entrevistada não consegue identificar atividades 
que demandem a segregação de funções no âmbito da 
Ouvidoria. Diante disso, foi discutida - no decorrer da 

entrevista - a necessidade de uma melhor estruturação da 
Ouvidoria-Geral do IFPE, como, por exemplo, uma 

atuação em conjunto com o Ouvidor-Adjunto.  Desta 
feita, importa esclarecer que, de início, a resposta "não 
se aplica" tinha sido a escolhida. Porém, considerando 

que o art. 5º, §2º, do Regimento Interno da Ouvidoria-
Geral diz que "A função de Ouvidor(a) não poderá ser 

acumulada com o exercício de qualquer mandato 
sindical ou de qualquer outra função de direção ou 
assessoramento.", numa forma de segregação de 

funções, entende-se que a resposta de pontuação 1 é 
mais apropriada para esta pergunta.  Nesse contexto, 
convém esclarecer, também, que a entrevistada não 

soube informar se o Ouvidor-Adjunto e os Ouvidores 
dos Campi exercem outras atividades além da 
Ouvidoria, bem como funções de direção ou 

assessoramento, de modo a prejudicar a qualidade, 
celeridade e segurança no tratamento das manifestações 

encaminhadas a Ouvidoria. 

Mecanismos para o exercício da Governança: Estratégia

Componente Item de Controle Resposta

Estratégia 
Organizacio-

nal
16 - A Unidade dispõe de 

Plano de Ação (compreende 
objetivos, iniciativas, 

indicadores e metas de 
desempenho)?

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 a entrevistada, a Ouvidoria nunca 
foi convidada a participar da construção do Plano de 

Ação da Reitoria, e, além disso, no Plano de 
Desenvolvimento Institucional do IFPE, relativo ao 
quadriênio 2014-2018, não existiu nenhum objetivo 

estratégico que a Ouvidoria se enquadrasse. Ainda de 
acordo com a entrevistada, apesar de não dispor de 

Plano de Ação, com objetivos, iniciativas, indicadores e 
metas de desempenho, a Unidade dispõe de um Plano 
de Atividades, com diretrizes de planejamento para as 

atividades da Ouvidoria durante  o exercício 2020. 
Diante disso, embora no momento da entrevista tenha se 

considerado a pontuação 1, ao ser recepcionado, pela 
Auditoria, o Plano de Atividades, foi verificado que este 

contém, por subprocessos, os objetivos, áreas 
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Componente Item de Controle Resposta

Estratégia 
Organizacio-

nal

envolvidas, atividades e prazos de execução. Por isso, 
consideramos que a pontuação 2 seja mais adequada.
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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.

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 exposto no item anterior, apesar de 
inexistir um Plano de Ação, a Unidade dispõe de Plano 

de Atividades, com prazos definidos para cada 
atividade. Por outro lado, da análise do referido Plano, 

não foram identificadas as diretrizes para 
monitoramento e avaliação de sua

execução. Diante disso, embora no momento da 
entrevista tenha se considerado a pontuação 1, ao ser 
recepcionado, pela Auditoria, o Plano de Atividades, 
verificou-se que a resposta de pontuação 0 é a mais 

adequada. 
CONSIDERAÇÃO DA ENTREVISTADA: Quanto à 

análise e confirmação das respostas registradas no 
extrato de entrevista, convém trazer à tona os seguintes 

comentários, apresentados por e-mail, no dia 
14.05.2020, pela Ouvidora-Geral: "Item 17

Seguindo o entendimento do item anterior, acredito que 
a pontuação mais adequada seja '1', uma vez que os 

resultados do plano de atividades podem ser 
monitorados pela gestão."

ANÁLISE DA AUDITORIA: Quanto ao “Item 17”, 
acatamos a justificativa apresentada e ajustamos a 

redação no extrato de entrevista, da seguinte forma: 
“Conforme exposto no item anterior, apesar de inexistir 

um Plano de Ação, a Unidade dispõe de Plano de 
Atividades, com prazos definidos para cada atividade. 
Por outro lado, da análise do referido Plano, não foram 

identificadas as diretrizes para monitoramento e 
avaliação de sua execução.”

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

de fácil acesso? 

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.: De acordo com o relato da entrevistada, por meio 
do relatório de atividades da Ouvidoria, divulgado 

anualmente no site do IFPE, são apresentadas algumas 
ações do Plano de Atividades para o próximo ano 

(conforme verificado no item "2.1 Desafios da 
Ouvidoria" do Relatório de 2019). Porém, o Plano de 

Atividades em si, não é divulgado externamente.
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Componente Item de Controle Resposta

Estratégia 
Organizacio-

nal
19 - Os resultados do 

monitoramento e avaliação do 
Plano de Ação são divulgados 

Não se aplica. 

Obs.:  Consequência da observação relacionada à 
resposta da pergunta 17.      
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por meio de fácil acesso?

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.: Plano de Atividades da Ouvidoria-Geral e Plano 
de Integridade do IFPE.

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?

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 Ouvidoria-Geral dispõe de Plano de Atividades 
com a definição dos seus subprocessos e respectivas 

atividades. Ressalta-se, no entanto, que o referido 
documento não dispõe de informações referentes aos 

subprocessos e atividades desenvolvidas pelas 
Ouvidorias dos Campi. Em razão disso, a resposta de 

pontuação 3, considerada inicialmente, será substituída 
pela resposta de pontuação 2.

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.: De acordo com a entrevistada, o Plano de 
Atividades da Unidade contém esse mapeamento, 

porém, sem considerar os riscos e controles internos 
correlatos, uma vez que a Unidade ainda não realizou o 

gerenciamento dos seus riscos. Ademais, convém 
lembrar que o referido documento não dispõe de 

informações referentes aos subprocessos e atividades 
desenvolvidas pelas Ouvidorias dos Campi.

Mecanismos para o exercício da Governança: Controle

Componente Item de Controle Resposta
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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;

Obs.: Conforme já exposto anteriormente, de acordo 
com a entrevistada, a Unidade dispõe de um Plano de 
Atividades que contém a descrição das atividades e 

tarefas, mas sem a avaliação do grau de risco e a 
definição dos controles internos correlatos. Ademais, 
convém lembrar que o referido documento não dispõe 

de informações referentes aos subprocessos e atividades 
desenvolvidas pelas Ouvidorias dos Campi.  A 

entrevistada informou, também, que além do Plano de 
Trabalho, existe o fluxo interno de tratamento de 

denúncia, instituído por meio da Portaria 1.258/2018 - 
GR. Quanto aos demais fluxos de tratamento, tendo em 

vista que cada manifestação possui um procedimento 
diferenciado, ainda estão em processo de elaboração, 

segundo a entrevistada.

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.: No momento, só o fluxo para o tratamento de 
denúncias, instituído por meio da Portaria 1.258/2018 - 
GR. Quanto aos demais fluxos de tratamento, tendo em 

vista que cada manifestação possui um procedimento 
diferenciado, ainda estão em processo de elaboração, 

segundo a entrevistada.

25 - Os servidores da Unidade 
foram incentivados a participar 
do processo de elaboração dos 

procedimentos operacionais, no 
que lhes cabe?

0 - A organização ainda não adota a prática, bem como 
não iniciou planejamento para adotá-la;

Obs.: De acordo com a entrevistada, em que pese o 
"fluxo para o tratamento de denúncias" da Unidade ter 
sido apresentado no encontro dos Ouvidores do IFPE, 

este documento já tinha sido elaborado previamente pela 
Ouvidoria-Geral. Portanto, os demais Ouvidores tiveram 

conhecimento, mas não participaram do processo de 
elaboração. 

CONSIDERAÇÃO DA ENTREVISTADA: Quanto à 
análise e confirmação das respostas registradas no 

extrato de entrevista, convém trazer à tona os seguintes 
comentários, apresentados por e-mail, no dia 

14.05.2020, pela Ouvidora-Geral: "Item 25 No meu 
entendimento a pontuação mais adequada seria “1”, pois 

os ouvidores dos campi não foram consultados na 
elaboração do fluxo para tratamento de denúncias, pois 
essa não seria mais uma atribuição que caberia a eles, 
mas pretendemos adotar a prática na construção dos 
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Gestão de 
Riscos e 
Controle 
Interno

fluxos para tratamento das demais tipos de 
manifestações já que dizem respeito a um procedimento 

que será realizado por eles." 
ANÁLISE DA AUDITORIA: No que concerne ao 

“Item 25”, em que pese a manifestação da entrevistada, 
mantém-se a resposta de pontuação 0 (zero) para esta 
pergunta, uma vez que, mesmo que o tratamento de 

denúncia seja centralizado na Reitoria, a colaboração 
dos demais Ouvidores na elaboração desse fluxo poderia 
ter sido utilizada no intuito de somar esforços, visando o 

aprimoramento da performance da Unidade e, por 
conseguinte, o fortalecimento da sua governança. 

Ademais, quanto à intenção de promover a participação 
dos Ouvidores na construção dos demais fluxos, não foi 
enviada evidência comprobatória, embora a Ouvidora 

tenha afirmado, na entrevista, que já estão em processo 
de elaboração.

Destaque-se que a participação dos demais servidores da 
Unidade no processo de construção dos procedimentos 
operacionais deve ser encarada como uma boa prática 

administrativa, tomando por base, para tanto, os critérios 
gerais de controles internos na Administração Pública 

adotados pelo TCU, em observância ao modelo do 
Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission, o conhecido COSO I (1992), na 
versão atualizada em 2004, intitulada Enterprise Risk 
Management – Integrated Framework, o COSO II – 
ERM, sob o aspecto do componente “ambiente de 

controle”, que trata dos  mecanismos que garantem ou 
incentivam a participação dos servidores dos diversos 

níveis da estrutura da Unidade na elaboração dos 
procedimentos, instruções operacionais ou código de 

ética ou conduta.

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.: Segundo a entrevistada, a Unidade ainda não fez o 
gerenciamento dos riscos.

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?

0 - A organização ainda não adota a prática, bem como 
não iniciou planejamento para adotá-la;

Obs.: Consequência do item anterior.
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Gestão de 
Riscos e 
Controle 
Interno

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?

0 - A organização ainda não adota a prática, bem como 
não iniciou planejamento para adotá-la;

Obs.: Consequência do item anterior.

29 - A Unidade toma decisões 
estratégicas considerando os 

níveis de risco definidos?

0 - A organização ainda não adota a prática, bem como 
não iniciou planejamento para adotá-la;

Obs.: Consequência do item anterior.

Mecanismos para o exercício da Governança: Controle

Componente Item de Controle Resposta

Accountabili- 
ty e 

Transparência

30 - A Unidade promove a sua 
transparência às partes 

interessadas, admitindo-se o 
sigilo, como exceção, nos 

termos da lei? Envolve 
identificar as exigências 

normativas e jurisprudenciais 
de publicidade e as demandas 
por informação pelas partes 

interessadas. 

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.: São divulgados os relatórios anuais de 
atividades no site da Instituição. Convém observar, no 
entanto, a ausência, no referido relatório, de dados que 
indiquem as demandas por Unidade Gestora (Campus).

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.: São divulgados os relatórios anuais de 
atividades no site da Instituição. Convém observar, no 
entanto, a ausência, no referido relatório, de dados que 
indiquem as demandas por Unidade Gestora (Campus). 

Foi informado, ainda, que como a Ouvidora-Geral 
acumulava outras atividades, não conseguiu apresentar 

periodicamente à Reitora e semestralmente ao Conselho 
Superior o relatório de suas atividades, conforme 
definido no inciso XI do art. 7º do Regimento da 

Ouvidoria Geral. Ademais, a entrevistada informou 
que as informações que são divulgadas anualmente 

também constam no Relatório de Gestão. 

32 - A Unidade monitora e 
avalia a sua imagem perante as 
partes interessadas, bem como 

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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Componente Item de Controle Resposta

Accountabili- 
ty e 

Transparência
a satisfação destas com 
serviços e produtos sob 

responsabilidade da Unidade, 
cuidando que ações de 

melhoria sejam implementadas 
sempre que necessário?

Obs.: Conforme a entrevistada, é realizada a pesquisa de 
satisfação do usuário em relação aos serviços prestados 
pela Ouvidoria no próprio sistema e-OUV, ainda que 

essa avaliação não seja obrigatória ao usuário. Também 
de acordo com a entrevistada, o resultado das avaliações 
é utilizado pela Ouvidoria para construção do próximo 
planejamento das atividades. Inclusive, no relatório 

anual da Ouvidoria referente ao ano de 2019, consta a 
consolidação das avaliações realizadas pelos usuários do 

serviço, indicando que o IFPE está bem avaliado, 
conforme destaque do referido relatório: "dentre as 

Ouvidorias dos Institutos da Rede Federal que utilizam o 
referido sistema, a Ouvidoria do IFPE possui a maior 

quantidade de avaliações positivas (satisfeito ou muito 
satisfeito) em relação ao atendimento recebido, isso 

demostra o nível de satisfação dos usuários em relação 
aos serviços prestados por esta Ouvidoria Geral".  Cabe 
ressaltar, no entanto, que, como os Campi não utilizam o 
sistema e-OUV, essa avaliação deixa de ser realizada de 

forma sistêmica. Em razão disso, a resposta de 
pontuação 3, considerada inicialmente, será substituída 

pela resposta de pontuação 2.

33 - A Unidade promove o 
encaminhamento tempestivo 

de eventuais indícios de 
irregularidade para os órgãos 

de controle competentes?

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, conforme a entrevistada, esta é uma das 
principais funções da Ouvidoria, uma vez que é o único 

canal de recebimento de denúncias. Ainda de acordo 
com a entrevistada,  o Fluxo de tratamento de 

denúncia indica os passos a serem seguidos para esse 
encaminhamento.

Fonte:  Elaborado pela Equipe de Auditoria.


