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1 - Introdução 

Com a chegada do novo 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. 
 
No âmbito do IFPE, a gestão elaborou um Plano de Contingência, o qual foi aprovado por                
meio da Portaria nº 571, de 22 de maio de 2020, com a finalidade de 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. 
 
Assim, o presente relatório foi elaborado para auxiliar os gestores do IFPE no             
enfrentamento às consequências causadas pela COVID-19, posto que, de acordo com o art.             
18 do Decreto nº 9.203 de 22 de novembro de 2017, compete à auditoria interna               



governamental 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. 

Nessa perspectiva, 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. 

A definição do escopo dos trabalhos ocorreu a partir do resultado da análise do nível de                
riscos realizada pela Controladoria do IFPE, conforme previsto no anexo do Plano de             
Contingências do IFPE, que classificou o Eixo de Atuação “Calendário Acadêmico”, nos            
cenários intermediário e negativo, como “crítico”. Nesse contexto, convém trazer à tona o             
significado desses cenários, conforme dispõe o Plano de Contingências do IFPE: 

Cenário Intermediário: 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. Embora, com decréscimo gradual de novos casos. Aulas voltando          
em Julho. Plano de contingenciamento do IFPE em consolidação. 

Cenário negativo: 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. Embora, com decréscimo gradual de novos casos. Aulas voltando          
em Agosto. Plano de contingenciamento do IFPE ainda em consolidação.          
Desarticulação e fragmentação do calendário acadêmico das Redes        
Estadual e municipais. Adiamento ou cancelamento do ENEM. (IFPE, 2020,          
p. 44-45, grifo nosso) 

O referido Eixo está relacionado ao Objetivo nº 3 (Macroprocessos Finalísticos) do Plano de              
Contingência do IFPE, que define: “Definir as ações relacionadas ao restabelecimento das            
atividades e serviços presenciais para o ano em curso, buscando a geração de valor público               
diante das necessidades da sociedade.”. 

Por conseguinte, a iniciativa relacionada ao Objetivo nº 3, consiste em:  
 

Planejar e implementar, de modo participativo e democrático, ações         
relacionadas ao restabelecimento das atividades presenciais do calendário        
acadêmico respeitando-se a carga horária dos cursos e a flexibilização dos           
dias letivos, em articulação com os Campi e o Centro de Referência de             
Educação à Distância do IFPE. (IFPE, 2020) 

 
Dito isto, nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames, desenvolvidos no período             
de 15 de junho de 2020 a 26 de junho de 2020. Tais exames foram realizados por meio de                   
indagação escrita, análises documentais e consolidação de informações, em estrita          
observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. 
 



2 – Resultados dos exames 
 
2.1 Informação 

Informações a respeito do cenário e das ferramentas de execução e monitoramento das             
ações relacionadas ao Eixo de Atuação “Calendário Acadêmico”. 
 
Fato:  

Por meio de Solicitação de Auditoria nº 013-01/2020, em 16/06/2020, requisitou-se, à            
PRODEN, em atenção ao disposto no Plano de Contingência do IFPE, informações sobre a              
execução e o monitoramento das ações relacionadas à iniciativa no âmbito do objetivo nº 3               
do referido Plano de Contingência, assim como, informações quanto ao atual cenário            
(momento em que se avalia a evolução da pandemia). Em resposta, a PRODEN se              
manifestou, através de e-mail, em 17/06/2020, no corpo do arquivo denominado de            
“Auditoria 01 - Pandemia 17062020”, da seguinte maneira: 

 
Quadro 1 - Cenário e ferramentas de execução e monitoramento 

 

Cenário: (   ) Positivo   (X) Intermediário   (   ) Negativo  

Item Perguntas 

Respostas  
(assinalar 
com um 

“X”) 

Respostas 

Sim Não 

Sim Não 
Indicar e disponibilizar 

a documentação 
comprobatória 

Justificar 

Execução 
das ações 

A Unidade indicou os 
responsáveis pela 

execução das ações 
previstas? 

X 
 
 

  

A Unidade estabeleceu 
cronograma de execução 

das ações?  
X    

A Unidade dispõe de 
procedimento detalhado 

para cada ação? 
 X  

Foi realizado apenas 
encaminhamento no 

CODEN e cada 
setor/Campus ficou 
de tratar das ações 

com suas 
particularidades 

Monitora-
mento da 
execução 
das ações 

A Unidade definiu os 
responsáveis pelo 
monitoramento? 

X  PRODEN e DENsDDEs  

A Unidade definiu os 
instrumentos para 

realização de 
monitoramentos? 

X  
Instrumento da 

PRODIN (ver anexo 
Excel) 

 



Quadro 1 (Continuação) 
 

Cenário: (   ) Positivo   (X) Intermediário   (   ) Negativo  

Item Perguntas 

Respostas  
(assinalar 
com um 

“X”) 

Respostas 

Sim Não 

Sim Não 
Indicar e disponibilizar 

a documentação 
comprobatória 

Justificar 

Monitora-
mento da 
execução 
das ações 

A Unidade estabeleceu a 
periodicidade para a 

realização de 
monitoramentos? 

X 
 
 

Quinzenal, com o 
instrumento da 

PRODIN (Ver anexo 
Excel) 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das respostas apresentadas pela PRODEN (SA 013-01/2020). 
 

Em complemento, a PRODEN apresentou o seguinte arquivo: 
 

- “RELATÓRIO PC - INICIATIVAS_E_AÇÕES_PRODEN_MAIO_2ª_QUINZENA” 
 
Assim, da análise das informações apresentadas, verificou-se o seguinte: 
 
1 - Em que pese a Unidade ter adotado o cenário “intermediário”, o qual considera o mês de                  
julho de 2020 como parâmetro para as ações de atuação frente ao período de suspensão               
das atividades acadêmicas presenciais, entende-se que, em razão do atual contexto ao qual             
estamos vivenciando, seria mais adequado adotar o cenário “negativo”, o qual prevê,            
dentre outras coisas, o retorno às atividades presenciais em agosto de 2020.  
 

2 - A Unidade indicou, no próprio Plano de Contingência, os responsáveis pela execução das               
ações previstas. Ressalta-se, porém, que, embora no Plano de Contingência tenham sido            
definidos como responsáveis a Pró-reitoria de Ensino e as Diretorias de Ensino dos Campi, a               
referida indicação poderia dispor de mais detalhes, em atenção à metodologia 5W2H            
adotada pelo IFPE para esta ação, de modo que sejam declaradas as expectativas da              
Organização em relação aos interlocutores específicos da iniciativa (indicar, por exemplo, o            
nome dos servidores da PRODEN e das Diretorias de Ensino), para fins de acompanhamento              
da execução e dos prazos respectivos; 
 
3 - No que se refere à existência de cronograma de execução das ações, embora a PRODEN                 
tenha afirmado que foi estabelecido, não foi encaminhada documentação comprobatória; 
 
4- A Unidade não dispõe de procedimento detalhado para cada ação. Nesse caso,              
justificou-se que “Foi realizado apenas encaminhamento no CODEN e cada setor/Campus           
ficou de tratar das ações com suas particularidades”;  
 
5 - Em que pese a Unidade ter indicado os responsáveis pelo monitoramento da execução               
das ações previstas, não foram identificados, nos documentos apresentados, informações          
relacionadas à definição de tais responsáveis;  



 
6 - A Unidade adota a planilha da PRODIN - Plano de Ação do Geplanes - como instrumento                  
para a realização de monitoramento. Convém ressaltar, no entanto, que, no campo de             
informação “QUANDO”, ao mencionar o vocábulo “médio”, não deixa claro qual o prazo             
específico definido para a execução da ação;  
 
7 - A Unidade informou que realiza o monitoramento da execução das ações             
quinzenalmente, utilizando-se do instrumento da PRODIN - Plano de Ação do Geplanes.            
Apesar disso, não foi identificada na documentação apresentada, informações que          
indiquem a confirmação desse procedimento. 
 
2.2 Informação 

Informações a respeito do status da iniciativa relacionada ao Eixo de Atuação “Calendário             

Acadêmico”. 

 
Fato:  

Por meio de Solicitação de Auditoria nº 013-01/2020, em 16/06/2020, requisitou-se, à            
Pró-Reitoria de Ensino (PRODEN), informações sobre o status da iniciativa (ação proposta            
pela Unidade durante o período de suspensão das atividades presenciais em razão da             
pandemia da Covid-19) relacionada ao objetivo nº 3, bem como apresentar as situações que              
pudessem dificultar, ou que dificultaram, a execução da referida iniciativa. 
 
Ante o exposto e seguindo a terminologia utilizada pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento            
Institucional (PRODIN), “Planejada”, “Em andamento” e “Realizada”, a PRODEN informou,          
através de e-mail, em 17/06/2020, no corpo do arquivo denominado de “Auditoria 01 -              
Pandemia 17062020”, que o atual status da iniciativa é “Em andamento”.  
 
Quanto às situações que pudessem dificultar, ou que dificultaram, a execução da referida             
iniciativa, a PRODEN relatou o seguinte:  
 

Prezados, vimos coordenando as ações com os dirigentes e a partir das            
demandas elencadas no CODEN. Realizamos o planejamento e no         
momento estamos com o planejamento em andamento. Foi realizado o          
levantamento/diagnóstico junto aos discentes a respeito do acesso à         
internet e as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs)(Ver         
apêndice 01). No momento, estamos aguardando o levantamento dos         
recursos tecnológicos nos campi, como tablets. Também, do levantamento         
das cargas horárias teóricas e práticas dos componentes curriculares         
(APÊNDICE 02). Foram encaminhadas ações de formação continuada ao         
nível sistêmico, no qual vem sendo desenvolvidas, num total de 13           
formações realizadas de abril até agora, com aproximadamente 750         
inscrições (ANEXO 01). Todavia, a demanda é maior do que nossa           
capacidade de atendimento, embora tenhamos ao longo dos últimos dias          
aumentando nossa capacidade resposta e estamos articulando com os         
campi possibilidades locais de atendimento à demanda de formação         
continuada. 

 
Em complemento, a PRODEN apresentou os seguintes arquivos: 



 
- “Análises e Levantamento componentes curriculares aulas teóricas e práticas -          

Ipojuca”; 
- “Análises e Levantamento componentes curriculares aulas teóricas e práticas -          

Palmares”; 
- “Belo Jardim Análises e Levantamento componentes curriculares aulas teóricas e          

práticas - Belo Jardim”; 
- “Levantamento Componentes Curriculares - Garanhuns”; 
- “Levantamento de carga horária teórica e prática Geral”; e 
- “Paulista - Levantamento da carga horária teórica e prática”. 

 
Assim, da análise das informações apresentadas e considerando o cenário “intermediário”           
(que também abarca as ações do cenário “positivo”) tomado como parâmetro pela Unidade,             
conforme abordado no subitem anterior deste relatório (subitem 2.1), verificou-se o           
seguinte:  
 

Quadro 2 - Ações estabelecidas para o cenário “intermediário” 
 

Ação 1: Retomada das quatro ações desenvolvidas para o cenário positivo: 
 

Ações para o cenário positivo:   

1) Levantamento de diagnóstico no tocante aos aspectos estruturais (salas de aula, laboratórios, 

alojamentos, e refeitórios); gestão de pessoas (CH docente, considerando licenças, afastamentos e 

contratações efetivas e substitutos); recursos humanos, formação em uso de tecnologias de 

acesso a internet e ferramentas tecnológicas; aspectos pedagógicos, levantamento dos 

componentes curriculares teórico e práticos;  

2) Realização de formação continuada voltadas às TICs;  

3) Adequação do calendário à legislação vigente numa articulação sistêmica e local, por meio de 

decisão colegiada e democrática com a comunidade acadêmica; 

4) Acompanhar a definição dos protocolos sanitários, bem como, dos processos de aquisição de 

insumos e equipamentos, para a retomada gradual das atividades acadêmicas presenciais, dentro 

das condições adequadas de saúde e segurança. 

Evidências Observações da Equipe de Auditoria 

Evidência nº 1: “Foi realizado o 
levantamento/diagnóstico junto aos discentes 

a respeito do acesso à internet e as 
Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TICs)(Ver apêndice 01).”  
 

Evidência nº 2: “No momento, estamos 
aguardando o levantamento dos recursos 

tecnológicos nos campi, como tablets”; 
 

Evidência nº 3: “levantamento das cargas 
horárias teóricas e práticas dos componentes 

curriculares (APÊNDICE 02)”; 

Com relação ao tópico  nº 1 do cenário positivo: 
 

 Verificou-se, a partir da evidência nº 1, que foi 
realizado o levantamento quanto ao acesso dos 
discentes  a  recursos tecnológicos, no entanto, 

destaca-se que apenas 42,8% do total de 
estudantes participaram da pesquisa; 

 
Quanto à evidência nº 2, não foi encaminhada 

documentação comprobatória; 
 

No que se refere à evidência nº 3, das 
informações apresentadas, não foram 



 identificados os levantamentos das cargas  

 

Quadro 2  (Continuação) 
 

Evidências Observações da Equipe de Auditoria 

APÊNDICE 02 (Ver Documentos em Excel): 
 

-“Levantamento de carga horária teórica e 
prática Geral”;  

 
-“Análises e Levantamento componentes 

curriculares aulas teóricas e práticas - Ipojuca”; 
 

-“Análises e Levantamento componentes 
curriculares aulas teóricas e práticas - 

Palmares”; 
 

-“Belo Jardim Análises e Levantamento 
componentes curriculares aulas teóricas e 

práticas - Belo Jardim”; 
 

-“Levantamento Componentes Curriculares - 
Garanhuns”; 

 
-“Paulista - Levantamento da carga horária 

teórica e prática”. 
 

Evidência nº 4: “Ações de formação 
continuada ao nível sistêmico, no qual vem 

sendo desenvolvidas, num total de 13 
formações realizadas de abril até agora, com 

aproximadamente 750 inscrições (ANEXO 01)”. 

horárias teóricas e práticas dos componentes 
curriculares dos Campi: Barreiros, Caruaru, 

Igarassu, Jaboatão dos Guararapes, Pesqueira, 
Recife e Vitória de Santo Antão; 

 
Em relação ao levantamento de diagnóstico no 
tocante aos aspectos de “gestão de pessoas (CH 
docente, considerando licenças, afastamentos e 

contratações efetivas e substitutos); recursos 
humanos, formação em uso de tecnologias de 
acesso a internet e ferramentas tecnológicas; 

aspectos pedagógicos, levantamento dos 
componentes curriculares teórico e práticos;” 

não foram identificadas evidências que 
comprovem a sua execução. 

 
Com relação ao tópico nº 2 do cenário positivo: 

 
Em que pese ter sido mencionado a realização 
de 13 (treze) ações de formação continuada na 

evidência nº 4, foram apresentadas apenas 2 
(dois) folders indicativos de duas atividades 

programadas.  
 

Com relação aos tópicos  nº 3 e nº 4  do cenário 
positivo, não foi identificado o encaminhamento 

de evidências correlatas. Portanto, entende-se 
que as ações propostas ainda não foram 

executadas. 

Ação 2: Ampliação da formação continuada voltada às TICs 

Evidências Observações da Equipe de Auditoria 

Evidência nº 5: “Foram encaminhadas 
ações de formação continuada ao nível 

sistêmico, no qual vem sendo desenvolvidas, 
num total de 13 formações realizadas de abril 

até agora, com aproximadamente 750 
inscrições (ANEXO 01). Todavia, a demanda é 

maior do que nossa capacidade de 
atendimento, embora tenhamos ao longo dos 

últimos dias aumentando nossa capacidade 
resposta estamos articulando com os campi 

A resposta da PRODEN está relacionada ao 
tópico nº 2 da ação nº 1 deste cenário 

intermediário, que diz: “realização de formação 
continuada voltadas às TICs”. 

 
Assim, da análise das evidências apresentadas, 

não foram identificadas informações que 
remetessem à ampliação da formação 

continuada voltada às TICs, relacionada à ação 
nº 2 deste cenário intermediário. Inclusive, ao 



possibilidades locais de atendimento à 
demanda de formação continuada.“ 

informar que “a demanda é maior do que nossa 
capacidade de atendimento, embora tenhamos 

 
Quadro 2  (Continuação) 

 

Evidências Observações da Equipe de Auditoria 

 ao longo dos últimos dias aumentando nossa 
capacidade resposta estamos articulando com 

os campi possibilidades locais de atendimento à 
demanda de formação continuada.“, entende-se 

que, de fato, não houve a ampliação então 
planejada. 

Ação 3: Avaliação colegiada e democrática, da possibilidade de indicativo do cancelamento do 
semestre 2020.1, a partir da análise do ambiente externo e interno 

Evidências Observações da Equipe de Auditoria 

Não foi identificado o encaminhamento de evidência correlata. Portanto, entende-se que a ação 
proposta ainda não foi executada. 

Fonte: Elaboração própria, a partir das respostas apresentadas pela PRODEN (SA 013-01/2020). 

 
Em resumo ao quadro 2, conclui-se que, de um modo geral, a maioria das ações               
relacionadas ao Eixo de Atuação “Calendário Acadêmico” ainda não foram iniciadas e/ou            
completamente realizadas, em que pese a maior parte dessas ações estarem relacionadas            
ao cenário já superado (positivo: junho de 2020). 
 
3 - Síntese da adequação e suficiência das ações estabelecidas no Plano de Contingência              
do IFPE 

Quadro 3 - Adequação e Suficiência das ações estabelecidas no Plano de Contingência 

Eixo de atuação: Calendário Acadêmico 

Iniciativa: Planejar e implementar, de modo participativo e democrático, ações relacionadas ao            
restabelecimento das atividades presenciais do calendário acadêmico respeitando-se a carga          
horária dos cursos e a flexibilização dos dias letivos, em articulação com os Campi e o Centro de                  
Referência de Educação à Distância do IFPE. 

Evidência Análise da Adequação Análise da Suficiência 

Conforme documentação 
disponibilizada pela PRODEN e 

analisada pela auditoria no 
item nº 2 deste relatório 

(subitens 2.1 e 2.2). 

Verificou-se adequação parcial 
das ações estabelecidas pela 
Unidade, posto que algumas 

ações ainda não foram 
iniciadas e/ou completamente 

realizadas, assim como, foi 
identificada a necessidade de 
ajustes quanto ao cenário e às 

Diante das dificuldades 
apresentadas pela PRODEN, 

entende-se que as ações 
foram insuficientes para o 

alcance dos objetivos 
propugnados para a iniciativa. 



ferramentas de execução e 
monitoramento. 

Fonte: Elaboração própria, a partir das respostas apresentadas pela PRODEN (SA 013-01/2020). 

 
4 – 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. 
 
Em razão disso, sugere-se que a Unidade avalie a conveniência no sentido de implementar              
ações de melhoria em atenção ao disposto nos subitens 2.1 e 2.2 deste relatório, conforme               
sugestões a seguir: 
 

1. Visando o aprimoramento do cenário e das ferramentas de execução e            
monitoramento do Plano de Contingência (subitem 2.1): 
 
a) Ajustar, de imediato, as ações da Unidade frente ao período de suspensão das              
atividades acadêmicas presenciais, haja vista que, em razão do atual contexto ao            
qual estamos vivenciando, seria mais adequado adotar o cenário “negativo”, o qual            
prevê, dentre outras coisas, o retorno às atividades presenciais em agosto de 2020.             
Cabe alertar, no entanto, que, diante das incertezas nacionais e locais relacionadas            
ao desfecho deste estado de isolamento social, convém que a Unidade adote            
planejamento visando outros cenários além do que fora exposto, isto é, que            
considere programar ações para além do mês de agosto, como medida preventiva; 
 
b) Atualizar as informações acerca dos responsáveis pela execução das ações           
previstas, manifestando uma indicação mais detalhada, em atenção à metodologia          
5W2H adotada pelo IFPE para esta ação, de modo que sejam declaradas as             
expectativas da Organização em relação aos interlocutores específicos da iniciativa,          
para fins de acompanhamento da execução e dos prazos respectivos; 
 
c) Estabelecer cronograma de execução das ações, de forma que se tenha uma             
percepção visual de todas as ações e seus respectivos prazos, permitindo, a partir             
disso, a tomada de decisões em prol da otimização das atividades, para que os              
prazos estabelecidos sejam alcançados 
 
d) Elaborar procedimento interno, visando a padronização das atividades a serem           
realizadas pelo IFPE, de modo a evitar desvios de finalidade e assegurar que as ações               
sejam executadas conforme o planejado; 



 
e) Definir, formalmente, nos documentos norteadores das ações de         
contingenciamento no âmbito da Unidade, os responsáveis pelo monitoramento da          
execução das ações previstas, observando, nesses casos, a necessidade de          
segregação de funções entre as atividades de execução e monitoramento ou, na            
impossibilidade deste, a adoção de controles compensatórios, a exemplo de          
comissões regularmente instituídas, de modo a preservar a imparcialidade no          
processo de avaliação/monitoramento da execução; 
 
f) Envidar esforços junto à PRODIN para avaliar a conveniência e viabilidade de             
indicar, no campo de informação “QUANDO” da planilha de controle adotada pela            
PRODIN (Plano de Ação do Geplanes), dados que abordem de modo mais específico             
o prazo para a execução da ação; 
 
g) Definir, formalmente, nos documentos norteadores das ações de         
contingenciamento no âmbito da Unidade, a periodicidade adotada para promover o           
monitoramento da execução das ações. 

  
2. Visando o alcance das ações planejadas no Plano de Contingência (subitem 2.2): 

 
a) A partir do ajuste proposto no tópico “a” do item anterior, envidar esforços para               
fazer cumprir todas as ações programadas visando o atendimento da iniciativa           
relacionada ao Eixo “Calendário Acadêmico”, de modo a assegurar atuação da           
Instituição frente à situação da pandemia ora vivenciada, sem deixar de cumprir sua             
missão institucional.  
 

Por fim, diante das informações apresentadas no presente trabalho, espera-se que as            
análises desta Auditoria Interna ofereçam orientações para o aperfeiçoamento do Plano de            
Contingência do IFPE, de modo especial, no âmbito do Macroprocesso “Ensino”, sob o             
enfoque do Eixo de Atuação “Calendário Acadêmico”. 
 
 

Recife, 26 de junho de 2020. 

 

Maria Dayana Lopes de Oliveira 

Auditora 

SIAPE 2089831 

 

Rafael Pena Cerqueira Frias 
Auditor 

SIAPE 1591771 

 

Relatório supervisionado, revisado e aprovado pelo Titular da Unidade de Auditoria Interna            

do IFPE. 

 

Recife, 26 de junho de 2020. 

 

 

David Lima Vilela 



Titular da Unidade de Auditoria Interna do IFPE 
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