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1   -   Introdução  

Trata  o  presente  relatório  do  resultado  do  acompanhamento  dos  apontamentos  e  sugestões             
expedidas  pela  Auditoria  Interna,  através  do  Relatório  de  Auditoria  nº  016/2020,  acerca  da              
avaliação  das  ações  propostas  para  o  Eixo  de  Atuação  “Ofertas  de  novas  turmas  dos  cursos                
de   Pós-Graduação    lato   sensu ”,   do   Plano   de   Con�ngência   do   IFPE.  

O  referido  eixo  está  relacionado  ao  Obje�vo  nº  3  (Macroprocessos  Finalís�cos)  do  Plano  de               
Con�ngência  do  IFPE,  que  contempla:  “Definir  as  ações  relacionadas  ao  restabelecimento            
das  a�vidades  e  serviços  presenciais  para  o  ano  em  curso,  buscando  a  geração  de  valor                
público   diante   das   necessidades   da   sociedade.”.  

Por  conseguinte,  a  inicia�va  relacionada  ao  Obje�vo  nº  3,  consiste  em:  “Acompanhamento             
do  processo  de  seleção  de  novas  turmas  a  par�r  da  publicação  dos  Editais  de  seleção  para                 
discentes   de   cursos   de   Pós-Graduação    lato   sensu ”.   
 
Dito  isto,  salienta-se  que  os  exames  foram  desenvolvidos  no  período  de  10  de  agosto  de                
2020  a  14  de  agosto  de  2020,  por  meio  análises  documentais  e  consolidação  de               
informações,  em  estrita  observância  às  normas  de  auditoria  aplicáveis  ao  Serviço  Público             
Federal.  
 
Cabe  destacar  que  foi  encaminhado  para  à  Pró-reitoria  de  Pesquisa,  Pós-graduação  e             



Inovação  (PROPESQ),  no  dia  29  de  julho  de  2020,  o  Relatório  de  Auditoria  nº  16/2020.  No                 
decorrer  do  processo  de  encaminhamento  do  referido  relatório,  destacou-se  que  as            
sugestões  con�das  no  relatório  apresentavam  as  providências  que,  preliminarmente,  a           
Auditoria   Interna   considerava   aplicáveis   às   constatações   decorrentes   da   ação   de   controle.   
 
Assim,  foi  facultada  à  Unidade,  na  hipótese  de  ocorrência  de  fatos  novos  ou  acréscimos,               
apresentar  outra  manifestação  formal  acerca  do  seu  teor,  evitando-se  repe�ções  de            
conteúdos   já   reproduzidos   no   referido   relatório.  
 
Diante  disso,  a  PROPESQ  encaminhou,  no  dia  04  de  agosto  de  2020,  nova  manifestação,               
elaborada  em  conjunto  com  a  Coordenação  de  Pós-Graduação  do  IFPE,  acerca  dos             
apontamentos   e   sugestões   do   Relatório   de   Auditoria   nº   016/2020.  
 
 
2   –   Resultados   dos   exames  
 
2.1   Informação  

Informações  a  respeito  das  ações  relacionadas  ao  Eixo  de  Atuação  “Ofertas  de  novas  turmas               
dos   cursos   de   Pós-Graduação    lato   sensu ”.  
 
Fato:   

Por  meio  de  e-mail,  enviado  no  dia  04  de  agosto  de  2020,  a  PROPESQ  encaminhou  a  esta                  
Auditoria  Interna  manifestação  formal,  elaborada  em  conjunto  com  a  Coordenação  de  Pós-             
Graduação  do  IFPE,  acerca  do  Relatório  de  Auditoria  nº  016/2020,  encaminhado  no  dia  29               
de  julho  de  2020.  Assim,  no  corpo  do  arquivo  denominado  de  “Manifestação  Formal              
Propesq”,   foi   apresentado   o   seguinte:  

Após  análise  do  Relatório  de  Auditoria  AUDI/CONSUP/IFPE  nº  016/2020          
apresentamos  manifestação  formal  com  fatos  novos  e  acréscimos  de          
informações  e  documentos  comprobatórios,  visando  um  melhor        
entendimento  das  respostas  enviadas  por  esta  Pró-reitoria  de  Pesquisa,          
Pós-Graduação  e  Inovação  do  IFPE  no  dia  21/07/2020  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”.  

 
Dessa  forma,  seguem  as  informações  apresentadas  pela  PROPESQ  para  cada  item  do             
Relatório   de   Auditoria   nº   016/2020:  
 

Quadro   1    -Manifestação   da   Unidade   Auditada,   em   04/08/2020.  
Análise   da   Auditoria   

(Relatório   de   Auditoria   nº   016/2020)  
Fatos   novos   ou   acréscimos  

(Manifestação   da   PROPESQ)  

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  a�vidades        
acadêmicas  presenciais,  entende-se  que,  diante  das       
incertezas  nacionais  e  locais  relacionadas  ao       

Fato   novo:  
O  parâmetro  considerando  o  mês  de  julho  de  2020          
segue  a  estrutura  proposta  no  Plano  de  Con�ngência         
do  IFPE (anexo  01)  publicado  em  27/06/2020  no  site          
oficial  do  ins�tuto    
( h�ps://portal.ifpe.edu.br/o-ifpe/desenvolvimento-in 

https://portal.ifpe.edu.br/o-ifpe/desenvolvimento-institucional/plano-de-contingencia/plano-de-contingencia/view


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  preven�va.  Além  da         
inadequação  do  cenário  apresentado,  verificou-se      
divergências  de  informações  em  relação  aos  dados        
da  Pró-Reitoria  de  Desenvolvimento  Ins�tucional      
(PRODIN),  conforme  relatório  de  acompanhamento      
do  Plano  de  Con�ngência,  da  2ª  quinzena  do  mês          
de  junho,  o  qual  informa  que  o  cenário         
materializado  para  a  inicia�va  objeto  desta       
auditoria  foi  o  “nega�vo”,  diferentemente  do  que        
fora  apresentado  à  esta  auditoria,  que  indicou  o         
cenário   “intermediário”;  

s�tucional/plano-de-con�ngencia/plano-de-con�nge 
ncia/view ),  o  qual  direciona  as  ações  propostas        
adotando  em  todos  os  macroprocessos  os  respec�vos        
cenários  de  acordo  com  o  marco  temporal:  cenário         
posi�vo  –  junho;  cenário  intermediário  –  julho;        
cenário  nega�vo  –  agosto.  Desta  forma,  seguindo  a         
projeção  inicial,  as  ações  desenvolvidas  por  esta        
Unidade  correspondem  ao  cenário  intermediário  no       
mês  de  julho,  visto  que  tal  solicitação  da  auditoria  foi           
realizada  no  dia  16/07/20,  não  havendo  disponível        
formalmente  uma  versão  atualizada  do  Plano  de        
Con�ngência   do   IFPE.   
Entendemos  ainda  que,  o  relatório  de       
acompanhamento  do  Plano  de  Con�ngência      
disponibilizado  pela  Prodin,  refere-se  a  2ª  quinzena        
do  mês  de  junho,  apresentando  um  cenário  diferente,         
provavelmente,  devido  a  comparação  entre  marcos       
temporais   dis�ntos.   
 

2  -  A  Unidade  indicou,  no  próprio  Plano  de          
Con�ngência,  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  Con�ngência,  da  2ª  quinzena  do  mês  de  junho,          
na  coluna  em  que  são  apresentados  os        
responsáveis  pela  ação,  para  todos  os  eixos  e         
inicia�vas  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        
Con�ngência,  de  modo  a  tornar  declaradas  as        
expecta�vas  da  Organização  em  relação  aos       
interlocutores  específicos  da  inicia�va,  para  fins  de        
acompanhamento  da  execução  e  dos  prazos       
respec�vos;  

Acréscimo:  
Informamos  que  todas  as  ações  dos  eixos  referentes         
ao  macroprocesso  de  Pesquisa,  Pós-graduação  e       
Inovação  constam  no  relatório  de  acompanhamento       
do  Plano  de  Con�ngência  da  Prodin  sob        
responsabilidade  do  Pró-reitor  da  Propesq,  não       
especificando  os  responsáveis  pelas  ações  em  cada        
pasta  da  referida  pró-reitoria  juntamente  com  os        
demais  sujeitos  e  instâncias  envolvidas.  À  vista  disto,         
enviamos  email  para  Prodin  com  solicitação  das        
respec�vas  alterações (anexo  02) ,  bem  como,       
retratamos  o  envolvimento  das  unidades  citadas       
nesta  ação  com  base  no  Regulamento  dos  cursos  de          
Pós-Graduação lato  sensu  do  IFPE  disposto  no Art.  14.          
O  processo  de  admissão  aos  cursos  de  Pós-graduação         
lato  sensu  será  definido  por  Edital  de  Seleção         
elaborado  por  uma  comissão  designada  pelo  Diretor        
Geral  do  Campus,  a  par�r  de  diretrizes  emanadas         
pela  PROPESQ  ( anexo  03) ,  e  reforçamos  a  evidência          
da  responsabilidade  da  execução  das  ações  mediante        
as  portarias  enviadas  anteriormente,  referentes  as       
respec�vas  comissões  de  elaboração  de  edital  e        
seleção  discente  dos  cursos  de  pós-graduação lato        
sensu ,  comprovando  o  envolvimento  das      
Coordenações  de  Pesquisa  dos  Campi  e       
Coordenações  dos  cursos  de  Pós-graduação lato       
sensu  como  membros  das  comissões,      
generalizadamente.  Ressaltamos  que  as     
Coordenações  de  Pesquisa  dos  Campi  também  atuam        
diretamente  na  mediação  entre  a  Coordenação  de        
Pós-graduação  da  Propesq  e  a  comissão  ins�tuída  nas         
portarias,  conforme  elucidada  nas  comunicações  por       
email (anexo  04) ,  e  a  Pró-Reitoria  de  Ensino  assume          
responsabilidade  ao  disponibilizar  as  orientações  para       
a  retomada  das  a�vidades  de  ensino  par�ndo  da         
atualização  do  calendário  acadêmico  de  acordo  com        
previsto  na  Nota  Oficial  publicada  em  20/07/20,        
especialmente  no  primeiro  parágrafo     

https://portal.ifpe.edu.br/o-ifpe/desenvolvimento-institucional/plano-de-contingencia/plano-de-contingencia/view
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( h�ps://www.ifpe.edu.br/no�cias/nota-oficial-a-com 
unidade/view )   ( anexo   05) .    
 

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       
administra�vos.  Em  pesquisa  ao  Sistema  Unificado       
de  Administração  Pública  (SUAP),  no  dia       
22/07/2020,  verificou-se  que  os  processos  são       
rela�vos  à  elaboração  de  editais  de  seleção  para         
cursos  de  pós-graduação  dos  Campi:  Recife,       
Barreiros,  Caruaru  e  Cabo  de  Santo  Agos�nho.  Cabe         
destacar  que,  a  exceção  do  Campus  Barreiros,        
todos  os  processos  foram  iniciados  antes  da        
suspensão  das  a�vidades  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  o�mização  das  a�vidades  e  seu          
respec�vo   acompanhamento;  

Fato   novo:  
Informamos  que  todos  os  processos  iniciados  antes        
do  período  da  pandemia  foram  digitalizados  e  �veram         
sua  con�nuidade  durante  a  suspensão  das  a�vidades        
presenciais  através  da  tramitação  virtual  por  email,        
correspondente  ao  exemplo  do processo  sele�vo  para        
discentes  dos  cursos  de  Especialização  em  Gestão        
Estratégica  em  Logís�ca  do campus Cabo  de  Santo         
Agos�nho,  Protocolo  Nº  23518.004357.2020-94     
(anexo   06.1   a   06.6   e   anexo   07) .  
Acrescentamos  que  todas  as  portarias  das  comissões        
de  edital  de  seleção  discente  dos  cursos  de         
pós-graduação lato  sensu ,  apresentam  tempo  de       
duração  que  corresponde  a  expecta�va  do  período        
aproximado  para  o  desenvolvimento  do  trabalho       
proposto,  havendo  a  atualização  das  mesmas  quando        
necessário (anexo  08) ,  comprovando  a  evidência  do        
estabelecimento  de  cronograma  para  cada  ação,       
reforçado  pelos  cronogramas  dos  processos  sele�vos       
apresentados   nos   editais   de   seleção   discente.   

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        
administra�vo,  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  ins�tuem  comissões        
para  a  seleção  dos  cursos  de  pós-graduação  dos         
Campi  Caruaru,  Cabo  de  Santo  Agos�nho  e        
Barreiros.  Assim  sendo,  percebe-se,  novamente,      
que  as  evidências  especificadas  não  foram       
coerentes  para  confirmar  as  informações      
apresentadas,  uma  vez  que  não  foram       
iden�ficados,  nos  documentos  apresentados,     
informações  relacionadas  à  definição  de  tais       
responsáveis;  

Acréscimo:  
Acrescentamos  a  documentação  enviada  referente  as       
portarias  das  comissões  de  edital  de  seleção  discente         
dos  cursos  de  pós-graduação lato  sensu ,  a  portaria  da          
comissão  do  curso  de  especialização  em  Matemá�ca        
Comercial,  Atuarial  e  Financeira  do  Campus  Recife        
(anexo   09) .  
Reforçamos  a  coerência  das  evidências  apresentadas       
pelas  portarias  enviadas,  mediante  explicação      
pontuada   na   jus�fica�va   do   ponto   2,   exposta   acima.   

5  -  Quanto  à  definição  de  instrumentos  para         
realização  de  monitoramentos,  a  Unidade  afirmou       
que  não  há,  jus�ficando  que  “as  ações  são         
inerentes  as  atribuições  do  setor  e  já  compõem  o          
quadro  de  a�vidades  ro�neiramente  executadas”.      
Todavia,  entende-se  que  deveriam  ter  sido       
apresentados,  como  evidências,  os  instrumentos      
u�lizados  pela  Unidade,  uma  vez  que,  conforme        
jus�fica�va  apresentada,  são  ações  inerentes  as       
atribuições  do  setor.  Assim,  destaca-se  que  os        
instrumentos  de  monitoramento  são  essenciais      
para  iden�ficar  se  as  ações  têm  apresentado  os         
resultados  esperados,  de  forma  que,  caso       

Acréscimo:  
Percebemos  como  instrumentos  de  monitoramento      
das  ações  desenvolvidas  dois  elementos:  os  e-mails        
trocados  com  os  responsáveis  durante  o  período  de         
pandemia,  a  exemplo  do  acompanhamento  no       
desenvolvimento  das  etapas  do processo  sele�vo       
para  discentes  do  curso  de  pós-graduação lato  sensu         
em  Interdisciplinaridade  em  educação  e  ciências       
humanas  do campus  Caruaru (anexo  10 );  e  ainda,  a          
minuta  do  referido  edital  pronta  para  publicação        
( anexo   11 ).   
 

https://www.ifpe.edu.br/noticias/nota-oficial-a-comunidade/view
https://www.ifpe.edu.br/noticias/nota-oficial-a-comunidade/view


necessário,  se  promova  os  ajustes  para  garan�r  o         
a�ngimento   da   inicia�va;  
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  par�cular  e          
cada  fase  da  tramitação  é  acompanhada  pela        
Coordenação  de  Pós-graduação  da  Propesq.”.      
Apesar  disso,  esta  Auditoria  Interna  entende  que  a         
jus�fica�va  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  iden�fique  alguma  dificuldade,  é  possível        
oportunamente  iden�ficar  a  causa  e  promover  o        
ajuste   necessário.  

Fato   novo:  
Confirmando  a  resposta  prestada  anteriormente,      
destacamos  que  além  da  especificidade  de  cada        
campi  nos  quais  os  cursos  acontecem,  principalmente        
devido  aos  calendários  acadêmicos  divergentes  e       
público  alvo  específico,  apontamos  que  os       
cronogramas  anteriormente  propostos  nos     
respec�vos  editais,  sofreram  alterações  a  fim  de        
ajustes  necessários  ao  período  pandêmico.      
Acrescentando  que  no  momento  atual,  as  comissões        
dos  editais  de  seleção  para  novas  turmas  de         
pós-graduação lato  sensu ,  junto  as  coordenações  dos        
cursos,  estão  reorganizando  seus  cronogramas      
mediante  o  Plano  Estratégico  requerido  pela       
Coordenação  de  Pós-graduação  da  Propesq,  contendo       
o  planejamento  do  retorno  das  a�vidades  dos  cursos,         
conforme  solicitação  apresentada  no  O�cio  nº       
071/2020/   PROPESQ/   IFPE   ( anexo   12 ).  

 
Em  relação  às  ações  estabelecidas  para  o  cenário  “intermediário”  e  considerando  as             
informações   apresentadas   pela   PROPESQ,   verificou-se   o   seguinte:   
 

Quadro   2   -    Ações   estabelecidas   para   o   cenário   “intermediário”  
Ações   Observações   do  

Relatório   de   Auditoria  
nº   016/2020  

Fatos   novos   ou   acréscimos  
(Manifestação   da   PROPESQ)  

Análise   da  
Auditoria  

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

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

Fato  novo: Documentos  que     
comprovam  andamento  da  ação:     
Ponto  de  pauta  discu�do  na 2ª       
reunião  remota  das    
coordenações  dos  cursos  de  pós      
sensu  do  IFPE,  conforme  OFÍCIO      
CIRCULAR  Nº  010/2020  –     
PROPESQ/IFPE  ( anexo  13 );  e     
solicitação  requerida  no O�cio     
nº071/2020/  PROPESQ/  IFPE    
( anexo   12 ).  

A  PROPESQ   
demonstrou  que  a    
ação  encontra-se   
em  andamento,   
conforme  
documentação  
comprobatória  
apresentada.  

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  consulta  ao  sistema     
SUAP,  no  dia    
22/07/2020,  

Fato  novo: Minuta  dos  editais  de       
seleção  para  discentes  dos  cursos      
de   pós-graduação:  

1.  Processo  nº    
23358.003764.2020-64  
(Campus  Caruaru)  -  Enviado     
em  07/04/2020  -  Des�no:     
REI-PROPESQ   –   ( anexo   11)  

2.  -Processo  nº    
23300.006099.2020-26  
(Campus  Barreiros)  -  Enviado     
em  05/05/2020  -  Des�no:     

A  PROPESQ   
demonstrou  que  a    
ação  encontra-se   
em  andamento,   
conforme  
documentação  
comprobatória  
apresentada.  



informações  
relacionadas  à   
tramitação  que   
indicam  que  os    
processos  citados  não    
foram   finalizados.   

BAR-DG   –   ( anexo   14)  

3.  -Processo  nº    
23518.004357.2020-94  
(Campus  Cabo  de  Santo     
Agos�nho)  -  Enviado  em     
09/03/2020  -  Des�no:    
REI-CPOS   –   ( anexo   06.2 )  

4.  Processo  nº    
23295.022194.2019-51  
(Campus  Recife)  -  Enviado     
em  17/03/2020  -  Des�no:     
REC-DGCR   –   ( anexo   15 )  

 

3)  Oferecer  assistência  às     
comissões  de  seleção  dos     
discentes  acerca  dos    
processos   sele�vos;   

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

Fato  novo: Evidenciamos  o     
acompanhamento  sistemá�co  na    
assistência  às  comissões  de     
seleção  dos  discentes  através  do      
estabelecimento  da  comunicação    
por  email,  conforme  elencado     
anteriormente  a  exemplo  das     
mensagens  trocadas  e    
documentação  enviada  entre  a     
Coordenação  de  pós-graduação    
da  Propesq,  Gestão  do  Campus  e       
Comissão  de  seleção  do  curso  de       
Especialização  em  Matemá�ca  do     
Campus   Barreiros    (anexo   16 ).  

Embora  a   
PROPESQ  tenha   
encaminhado  
poucas  evidências   
sobre  a  execução    
da  ação  proposta,    
verificou-se  que  a    
unidade  
estabelece  
comunicação  com   
as  comissões  de    
seleção  dos   
discentes,  
conforme  
documentação  
comprobatória  
apresentada.  

4)  Homologar  os    
resultados   finais;   

Conforme  relatório  da    
PRODIN  de   
acompanhamento  do   
Plano  de   
Con�ngência,  o  status    
dessa  ação  é    
“planejada”.  
 

Não  foi  apresentada    
manifestação   específica.  

A  PROPESQ   
demonstrou  que  a    
ação  encontra-se   
em  andamento,   
conforme  o   
andamento  dos   
processos.  
(anexos  11,  14,    
06.2   e   15).  

5)  Possível  Par�cipação    
nas   Aulas   Inaugurais.  

Conforme  relatório  da    
PRODIN  de   
acompanhamento  do   
Plano  de   
Con�ngência,  o  status    
dessa  ação  é    
“planejada”.  

Não  foi  apresentada    
manifestação   específica.  

A  PROPESQ   
demonstrou  que  a    
ação  encontra-se   
em  andamento,   
conforme  o   
andamento  dos   
processos.  
(anexos  11,  14,    
06.2   e   15).  



Fonte:   Elaboração   própria,   a   par�r   das   respostas   apresentadas   pela   PROPESQ.  
 
3  -  Nova  síntese  da  adequação  e  suficiência  das  ações  estabelecidas  no  Plano  de               
Con�ngência   do   IFPE  

Quadro   3   -    Adequação   e   Suficiência   das   ações   estabelecidas   no   Plano   de   Con�ngência  

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

Inicia�va:  Acompanhamento  do  processo  de  seleção  de  novas  turmas  a  par�r  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.  

Verificou-se   que   as    ações  
desenvolvidas   pela   gestão   têm  
sido   coerentes   com   inicia�va ,   o  

que   tem   possibilitado,   até   então,  
a   materialização   das   ações   do  

Plano   de   Con�ngência   do   IFPE.  

A   par�r   dos   produtos  
/evidências   apresentadas,  

verificou-se,   no   momento,   que  
a   inicia�va   tem   sido  

materializada .  

Fonte:   Elaboração   própria.  
 
4   –   Considerações   Finais  
 
Esta  ação  de  auditoria  teve  como  obje�vo  acompanhar  os  apontamentos  e  sugestões             
expedidas  pela  auditoria  interna,  através  do  Relatório  de  Auditoria  nº  016/2020,  acerca  da              
avaliação  das  ações  propostas  para  o  Eixo  de  Atuação  “Ofertas  de  novas  turmas  dos  cursos                
de   Pós-Graduação    lato   sensu ”,   do   Plano   de   Con�ngência   do   IFPE.  
 
Diante  das  novas  “evidências”  e  das  informações  apresentadas  pela  PROPESQ,  constatou-se            
que  as  ações  estabelecidas  para  o  cenário  “intermediário”  estão  em  andamento,  o  que              
possibilita  a  materialização  da  inicia�va  (Acompanhamento  do  processo  de  seleção  de  novas             
turmas  a  par�r  da  publicação  dos  Editais  de  seleção  para  discentes  de  cursos  de               
Pós-Graduação    lato   sensu ).  
 
Dessa  forma,  a  Unidade  de  Auditoria  Interna  propõe  que  a  PROPESQ  u�lize  as  sugestões  de                
melhorias  apontadas  no  item  4  do  Relatório  de  Auditoria  nº  016/2020,  em  especial  atenção               
às  sugestões  sobre  as  ferramentas  de  planejamento,  execução  e  monitoramento           
(metodologia   5W2H).  

 
Recife,   28   de   julho   de   2020.  

 
 
 

David   Lima   Vilela  
Titular   da   Unidade   de   Auditoria   Interna   do   IFPE  
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