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1 - Introdução

O presente relatório foi elaborado para auxiliar os gestores do IFPE no enfrentamento às 
consequências causadas pelo novo Coronavírus (COVID-19).

Com a chegada  do  Coronavírus  ao  Brasil,  o  Ministério  da Saúde estabeleceu  uma série 
medidas de proteção que devem ser observadas pelos órgãos e entidades da Administração 
Pública Federal para o enfrentamento da emergência de saúde decorrente dessa pandemia.

Nesse sentido, a gestão do IFPE elaborou o Plano de Contingência do IFPE, aprovado pela 
Portaria nº 571 de 22 de maio de 2020, que tem por finalidade assegurar a implementação 
de ações para enfrentamento e combate ao novo Coronavírus (COVID-19) e à redução do 
impacto  originado  pela  suspensão  das  suas  atividades  acadêmicas  e  administrativas 
presenciais para estudantes, servidores e sociedade.

Vale  ressaltar  que  as  diretrizes  apresentadas  no  Plano  de  Contingência  do  IFPE  são 
dinâmicas,  em  razão  do  surgimento  de  novas  informações  e  orientações  dos  órgãos 
sanitários federais, estaduais e municipais.

O art. 18 do Decreto nº 9.203 de 22 de novembro de 2017, dispõe que a auditoria interna 
governamental  deverá  adicionar valor  e  melhorar as  operações das  organizações para o 
alcance de seus objetivos,  mediante abordagem sistemática e disciplinada para avaliar  e 
melhorar a eficácia dos processos da Instituição.



Dessa forma, foram estabelecidos os seguintes objetivos:  

1. Promover avaliação da adequação e suficiência das ações estabelecidas no Plano de 
Contingência do IFPE, observando os eixos propostos por cada macroprocesso;

2. Verificar se as iniciativas, estabelecidas por eixo, estão sendo executadas, sugerindo, 
no que couber, orientação e/ou recomendação para o aperfeiçoamento do Plano de 
Contingência do IFPE.

O desenvolvimento dos trabalhos ocorreu no período de 08 de junho de 2020 a 15 de junho 
de  2020,  por  meio  de  indagação  escrita,  análises  documentais  e  consolidação  de 
informações, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público 
Federal.

Não  foram  disponibilizadas  informações,  fato  que  comprometeu  a  análise  e  exames  da 
Auditoria.

2 – Resultados dos exames

2.1 INFORMAÇÃO 
Informação a respeito do eixo “Monitoramento de construção de documentos na dimensão 
da internacionalização”.

Fato: 
Por  meio  de Solicitação  de  Auditoria  nº  011-01/2020,  em  08/06/2020,  requisitou-se   a 
Assessoria  de  Relações  Internacionais  informações  acerca  do  eixo  “Monitoramento  de 
construção de documentos na dimensão da internacionalização”.

Para tal, buscou-se esclarecimentos sobre o desenvolvimento da iniciativa “Incrementar a 
política  de  internacionalização  do  IFPE,  ampliando  a  rede  de  convênios  e  parcerias  já 
existentes, com instituições internacionais para promover a socialização de conhecimentos e 
tecnologias  mundiais,  a  troca  de  experiências  que  abarque  as  dimensões  políticas, 
econômicas, sociais e culturais entre as instâncias envolvidas”, solicitando informações sobre 
seu  atual  status  (“Planejada”,  “Em  andamento”  e  “Realizada”),  seguindo  a  terminologia 
utilizada pela PRODIN. 

Quadro 1 - Status atual das iniciativas

Status Definição

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

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

Realizada Ação prevista no plano de contingência e já executada.

Fonte: Geplanes

Importa mencionar que o Relatório dos Riscos do Plano de Contingência do IFPE apontou 
como causa,  para  não materialização da iniciativa,  o retorno das atividades do IFPE nos 
meses de junho, julho e Agosto de 2020 (dependendo do cenário), em virtude de evento 



externo  relacionado  a  pandemia  (Autorização  da  autoridade  de  saúde/sanitária  para 
retomada  do  calendário  acadêmico,  todavia  ainda  com  a  pandemia  em  curso  e  sem 
alternativas de tratamento do vírus por meio de remédio ou vacina).

Diante da ausência de informações que indicassem o cenário considerado pela Assessoria de 
Relações  Internacionais,  bem  como  a  ausência  de  evidências  que  demonstrassem  a 
execução das ações previstas no Plano de Contingência (resposta ao risco), a Unidade de 
Auditoria interna concluiu que a iniciativa não foi executa. 

3 – Considerações Finais

Esta ação de auditoria teve como objetivo promover a avaliação da adequação e suficiência 
das ações estabelecidas e executadas para a materialização da iniciativa proposta para o eixo 
“Monitoramento de construção de documentos  na dimensão da internacionalização”  do 
Plano de Contingência do IFPE.

A ausência de manifestação prejudicou a identificação do cenário, conforme estabelecido no 
Plano de  Contingência,  e  a  análise  da adequação  e  suficiência  das  ações  realizadas  em 
relação às ações estabelecidas no Plano.

Dessa  forma,  a  Unidade  de  Auditoria  Interna  considerou  que  a  iniciativa  apenas  foi 
planejada e que a Assessoria de Relações Internacionais ainda não dispõe de instrumentos 
de planejamento operacional capazes de materializar as ações propostas.

Entendemos  que  a  ação  não  está  sendo  executada,  visto  que  não  há  elementos 
comprobatórios que atestem a execução de ações. Desta forma solicitamos a que  o “status” 
da ação seja atualizado nos próximos monitoramentos de execução.

Por fim, é importante que a gestão avalie a necessidade de ajustar ou atualizar as ações 
inicialmente previstas no Plano de Contingência do IFPE, considerando o eixo “Idiomas para 
a Internacionalização”.

4 – Avaliação da adequação e suficiência das ações estabelecidas no Plano de Contingência 
do IFPE

Eixo de atuação: Monitoramento de construção de documentos na dimensão da internacionalização

Iniciativa:  Incrementar  a  política  de  internacionalização  do  IFPE,  ampliando  a  rede  de  convênios  e 

parcerias já existentes, com instituições internacionais para promover a socialização de conhecimentos e 

tecnologias mundiais, a troca de experiências que abarque as dimensões políticas, econômicas, sociais e 

culturais entre as instâncias envolvidas.

Evidência
(documentação 

apresentada)

Análise da Adequação

(verificar se a ação desenvolvida 
pela gestão possibilita 

materializar a iniciativa)

Análise da Suficiência
(a partir dos produtos/evidências, 

verificar se a iniciativa foi 
materializada)

Ausência de Ações. A Unidade de Auditoria avalia A Unidade de Auditoria avalia como 



Ausência de 
evidências.

como inadequado o fato da 
unidade não dispor de 

instrumentos e ações capazes de 

materializar a iniciativa.

insuficiente, considerando que a 

iniciativa não foi materializada.
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