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1 - Introdução 

Com a chegada do novo coronavírus ao Brasil, o Ministério da Saúde estabeleceu uma série               
de 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            
a 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 “Ofertas de novas turmas dos              
cursos de Pós-Graduação lato sensu”, nos cenários intermediário e negativo, como “crítico”,            
e, no cenário positivo, como “moderado”. Nesse contexto, convém trazer à tona o             
significado desses cenários, conforme dispõe o Plano de Contingências do IFPE: 

Cenário Positivo: Resolução pela autoridade competente para retomada        
do calendário Acadêmico e, gradualmente, das atividades presenciais com         
retorno em junho. 

Cenário Intermediário: Resolução pela autoridade competente para       
retomada do calendário Acadêmico e, gradualmente, das atividades        
presenciais com retorno em julho. 

Cenário negativo: Resolução pela autoridade competente para retomada        
do calendário Acadêmico e, gradualmente, das atividades presenciais com         
retorno em agosto. (IFPE, 2020, p. 40-41, grifo nosso) 

O referido Eixo está relacionado ao Objetivo nº 3 (Macroprocessos Finalísticos) do Plano de              
Contingência do IFPE, que contempla: “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: “Acompanhamento            
do processo de seleção de novas turmas a partir da publicação dos Editais de seleção para                
discentes de cursos de Pós-Graduação lato sensu.” (IFPE, 2020, p. 40) 
 
Dito isto, os exames foram desenvolvidos no período de 16 de julho de 2020 a 28 de julho                  
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. 
 
Cabe destacar que apesar da Solicitação de Auditoria 015-01/2020, de 16 de julho de 2020,               
indicar a necessidade de disponibilização de documentação comprobatória correlata às          
informações requeridas, considera-se que a manifestação apresentada pela Unidade não foi           
suficiente para atender ao pleito exposto na referida solicitação.  
 
 



 
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 “Ofertas de novas turmas dos cursos de             
Pós-Graduação lato sensu”. 
 
Fato:  

Por meio de Solicitação de Auditoria nº 015-01/2020, em 16 de julho de 2020, requisitou-se,               
à Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação (PROPESQ), 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 PROPESQ se manifestou, através de e-mail, em 21               
de julho de 2020, no corpo do arquivo denominado de “Solicitação de Auditoria             
015-01_2020 - Resposta CPOS.PROPESQ”, 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   Processo 

23295.022194.2019-51; 

Processo 

23358.003764.2020-64; 

Processo 23518.004357. 

2020-94; 

Processo 

23300.006099.2020-26. 

- 

 
 



 
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 

Execução 
das ações 

A Unidade dispõe de 
procedimento detalhado 

para cada ação? 

x   Processo 

23295.022194.2019-51; 

Processo 

23358.003764.2020-64; 

Processo 23518.004357. 

2020-94; 

Processo 

23300.006099.2020-26. 

 

Monitora-
mento da 
execução 
das ações 

A Unidade definiu os 
responsáveis pelo 
monitoramento? 

x   Processo 

23295.022194.2019-51; 

Portaria 

20/2020-DG/CCAR; 

Portaria 

062/2020-DG/CCSA; 

Portaria 

081/2020–DG/CBAR. 

 

A Unidade definiu os 
instrumentos para 

realização de 
monitoramentos? 

 x   Não há instrumento 
específico para 

monitoramento das 
ações, visto que estas 

são inerentes as 
atribuições do setor e 
já compõem o quadro 

de atividades 
rotineiramente 

executadas 

 

 



 
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   Não houve 
estabelecimento de 
periodicidade para 
monitoramento, 

considerando que cada 
processo tem seu ritmo 

de fluxo particular e 
cada fase da 
tramitação é 

acompanhada pela 
Coordenação de 

Pós-graduação da 
Propesq 

Fonte: Elaboração própria, a partir das respostas apresentadas pela PROPESQ (SA 015-01/2020). 
 

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, 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.  
 
Além da inadequação do cenário apresentado, verificou-se divergências de informações em           
relação aos dados da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRODIN), conforme          
relatório de acompanhamento do Plano de Contingência, da 2ª quinzena do mês de junho, o               
qual informa que o cenário materializado para a iniciativa objeto desta auditoria foi o              
“negativo”, diferentemente do que fora apresentado à esta auditoria, que indicou o cenário             
“intermediário”; 
 
2 - A Unidade indicou, no próprio Plano de Contingência, os responsáveis pela execução das               
ações previstas para o cenário intermediário, quais sejam: Coordenação de Pós-graduação,           
Pró-Reitoria de Ensino, Coordenações de Pesquisa dos Campi e Coordenações dos cursos de             
Pós-graduação lato sensu.  
 



Por outro lado, destaca-se que, conforme relatório da PRODIN de acompanhamento do            
Plano de Contingência, da 2ª quinzena do mês de junho, na coluna em que são               
apresentados os responsáveis pela ação, para todos os eixos e iniciativas vinculados à             
PROPESQ, consta, apenas, o nome do Pró-reitor, Mário A. A. Monteiro. Logo, não foram              
apresentados os nomes dos outros servidores das Unidades citadas no Plano de            
Contingência, de modo a tornar declaradas as expectativas da Organização em relação aos             
interlocutores específicos da iniciativa, para fins de acompanhamento da execução e dos            
prazos respectivos; 
 
3 - Embora a Unidade tenha confirmada a existência de cronograma de execução das ações,               
bem como de procedimento detalhado para cada ação, apenas foram descritos, como            
documentação comprobatória, os números de quatro processos administrativos. Em         
pesquisa ao Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP), no dia 22/07/2020,           
verificou-se que os processos são relativos à elaboração de editais de seleção para cursos de               
pós-graduação dos Campi: Recife, Barreiros, Caruaru e Cabo de Santo Agostinho. Cabe            
destacar que, a exceção do Campus Barreiros, todos os processos foram iniciados antes da              
suspensão das atividades presenciais no IFPE.  
 
Diante disso, verificou-se que as evidências especificadas não foram coerentes para           
confirmar a existência das ferramentas para execução das ações previstas. Assim, vale            
registrar que o estabelecimento de cronograma e de procedimento detalhado para cada            
ação permite a tomada de decisões em prol da otimização das atividades e seu respectivo               
acompanhamento; 

 
4 - Em que pese a Unidade ter afirmado que houve a definição de responsáveis pelo                
monitoramento da execução das ações previstas, apenas foi descrito nas evidências a            
numeração de um processo administrativo, bem como foram encaminhadas três portarias           
como documentação comprobatória. Em análise, verificou-se que o processo trata-se do           
edital de seleção do curso de pós-graduação do Campus Recife e as portarias instituem              
comissões para a seleção dos cursos de pós-graduação dos Campi Caruaru, Cabo de Santo              
Agostinho e Barreiros. Assim sendo, percebe-se, novamente, que as evidências          
especificadas não foram coerentes para confirmar as informações apresentadas, uma vez           
que não foram identificados, nos documentos apresentados, informações relacionadas à          
definição de tais responsáveis;  
 
5 - Quanto à definição de instrumentos para realização de monitoramentos, a Unidade             
afirmou que não há, justificando que “as ações são inerentes as atribuições do setor e já                
compõem o quadro de atividades rotineiramente executadas”.  
 
Todavia, entende-se que deveriam ter sido apresentados, como evidências, os instrumentos           
utilizados pela Unidade, uma vez que, conforme justificativa apresentada, são ações           
inerentes as atribuições do setor. Assim, destaca-se que os instrumentos de monitoramento            
são essenciais para identificar se as ações têm apresentado os resultados esperados, de             
forma que, caso necessário, se promova os ajustes para garantir o atingimento da iniciativa; 
 
6 - No que concerne à definição da periodicidade para a realização de monitoramento, a               
Unidade também informou que não há, “considerando que cada processo tem seu ritmo de              
fluxo particular e cada fase da tramitação é acompanhada pela Coordenação de            



Pós-graduação da Propesq.”. Apesar disso, esta Auditoria Interna entende que a justificativa            
não é válida, uma vez que é preciso definir cronograma com os períodos em que fará o                 
monitoramento da execução das ações, visto que, caso se identifique alguma dificuldade, é             
possível oportunamente identificar a causa e promover o ajuste necessário. 
 
 
2.2 Informação 

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

novas turmas dos cursos de Pós-Graduação lato sensu”. 

 
Fato:  

Por meio de Solicitação de Auditoria nº 015-01/2020, em 16 de julho de 2020, requisitou-se,               
à PROPESQ, 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, “Planejada”, “Em andamento” e “Realizada”, a PROPESQ informou, através de           
e-mail, em 21/07/2020, no corpo do arquivo denominado de “Solicitação de Auditoria            
015-01_2020 - Resposta CPOS.PROPESQ”, que o atual status da iniciativa é “Em            
andamento”.  
 
Quanto às situações que pudessem dificultar, ou que dificultaram, a execução da referida             
iniciativa, a PROPESQ relatou o seguinte:  
 

A suspensão das atividades de ensino impôs a necessidade de adiamento dos            
cronogramas dos processos seletivos previstos, dado o risco a que estariam           
expostos os candidatos e servidores envolvidos nas etapas impreterivelmente         
presenciais descritas nos editais. 

 
Assim, da análise das informações apresentadas e considerando o cenário “intermediário”           
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” 
 

Ações  Observações 

1) Atualizar o cronograma para oferta dos cursos        
em 2020.2, considerando as orientações da      
Proden acerca da possibilidade de indicativo do       
cancelamento do semestre 2020.1, a partir da       
análise do ambiente externo e interno;  

Não foi encaminhada documentação    
comprobatória que confirmasse que ação     
está em andamento. 

2) Finalizar os processos para publicação dos       
editais;  

Para a ação referendada, não foram      
disponibilizados os processos correlatos,    
mas, apenas, as numerações destes. 



Assim, de posse de tais registros      
(numerações), verificou-se, por meio de con - 

 
Quadro 2 (Continuação) 

 

Ações  Observações 

 sulta ao sistema SUAP, no dia 22/07/2020,       
informações relacionadas à tramitação que     
indicam que os processos citados não foram       
finalizados. Segue abaixo o último trâmite      
registrado no SUAP para cada processo: 
 
-Processo nº 23295.022194.2019-51 (Campus    
Recife) - Enviado em 17/03/2020 - Destino:       
REC-DGCR; 
 
-Processo nº 23518.004357.2020-94 (Campus    
Cabo de Santo Agostinho) - Enviado em       
09/03/2020 - Destino: REI-CPOS; 
 
-Processo nº 23358.003764.2020-64 (Campus    
Caruaru) - Enviado em 07/04/2020 - Destino:       
REI-PROPESQ; 
 
-Processo nº 23300.006099.2020-26 (Campus    
Barreiros) - Enviado em 05/05/2020 -      
Destino: BAR-DG. 
 

3) Oferecer assistência às comissões de seleção       
dos discentes acerca dos processos seletivos;  

Não foi encaminhada documentação    
comprobatória que confirmasse que ação     
está em andamento. 
 

4) Homologar os resultados finais;  Conforme relatório da PRODIN de     
acompanhamento do Plano de Contingência,     
o status dessa ação é “planejada”. 
 

5) Possível Participação nas Aulas Inaugurais. Conforme relatório da PRODIN de     
acompanhamento do Plano de Contingência,     
o status dessa ação é “planejada”. 
 

Fonte: Elaboração própria, a partir das respostas apresentadas pela PROPESQ (SA 015-01/2020). 

 
Em resumo ao quadro 2, verificou-se que, apesar de três ações, relacionadas ao cenário              
intermediário do Eixo de Atuação “Ofertas de novas turmas dos cursos de Pós-Graduação             
lato sensu”, estarem com o status “em andamento”, não foram encaminhadas evidências            
comprobatórias que pudessem confirmar tal status.  



 
 
 
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: Ofertas de novas turmas dos cursos de Pós-Graduação lato sensu. 

Iniciativa: Acompanhamento do processo de seleção de novas turmas a partir da publicação dos              
Editais de seleção para discentes de cursos de Pós-Graduação lato sensu.  

Evidência Análise da Adequação Análise da Suficiência 

Conforme documentação 
disponibilizada pela 

PROPESQ e analisada pela 
auditoria no item nº 2 

deste relatório (subitens 
2.1 e 2.2). 

Diante do não encaminhamento 
de evidências relacionadas à 
confirmação da existência de 
ferramentas de execução e 
monitoramento das ações 

estabelecidas, bem como em 
razão das fragilidades 

identificadas neste relatório, esta 
Auditoria Interna restou 

impossibilitada de considerar 
adequadas as ações 

estabelecidas pela Unidade. 

Diante do não encaminhamento 
de evidências relacionadas à 
confirmação da existência de 
ferramentas de execução e 
monitoramento das ações 

estabelecidas, bem como em 
razão das fragilidades 

identificadas neste relatório, 
esta Auditoria Interna restou 

impossibilitada de considerar a 
suficiência das ações 

estabelecidas pela Unidade. 

Fonte: Elaboração própria. 

 
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. 
 
Convém ressaltar, no entanto, que em razão das “evidências” apresentadas não terem            
compreendido todos os itens da Solicitação de Auditoria, o andamento das ações de             
controle não foi realizado plenamente, haja vista as dificuldades para promover a            
identificação do real status da iniciativa.  
 
Diante disso, recomenda-se que, para o acompanhamento do Plano de Contingências, a            



Unidade atue no sentido de promover a correta organização e disponibilização das            
evidências que, de fato, comprovem o andamento ou execução das iniciativas estabelecidas.  
 
Ademais, sugere-se que a referida Unidade avalie a conveniência 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, em alinhamento com a PRODIN, as ações da Unidade frente              
ao período de suspensão das atividades acadêmicas presenciais, tendo em vista as            
incertezas nacionais e locais relacionadas ao desfecho deste estado de isolamento           
social. Assim, 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) Ajustar 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 Unidade em relação aos interlocutores específicos da iniciativa, para           
fins de acompanhamento da execução e dos prazos respectivos; 
 
c) Elaborar cronograma, de forma que se tenha uma percepção visual das datas             
limites de execução das ações definidas para o cenário, 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 os responsáveis pelo monitoramento da execução das ações previstas, de            
modo que sejam declaradas e compreendidas as expectativas da Unidade em           
relação aos responsáveis pela atividade de acompanhamento da execução e dos           
prazos respectivos; 

f) Definir os instrumentos e a periodicidade para realização do monitoramento das            
ações de forma que elas alcancem os resultados esperados e, caso necessário, sejam             
ajustadas oportunamente; 

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 “Ofertas de novas turmas dos cursos de Pós-Graduação lato            
sensu”, de modo a assegurar a 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 “Pesquisa,           
Pós-graduação e Inovação”, sob o enfoque do Eixo de Atuação “Ofertas de novas turmas              
dos cursos de Pós-Graduação lato sensu”. 

 

Recife, 28 de julho de 2020. 

 

Maria Dayana Lopes de Oliveira 
Auditora 

SIAPE 2089831 
 
 

     Recife, 28 de julho de 2020. 

 

 

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

 

 

Rafael Pena Cerqueira Frias 
Auditor 

SIAPE 1591771 
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Recife, 28 de julho de 2020. 

 

 

David Lima Vilela 
Titular da Unidade de Auditoria Interna do IFPE 

SIAPE 1867177  


