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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 
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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  “Projetos  e  Programas”,  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.”.

Dito isto, os exames foram desenvolvidos no período de 15 de julho de 2020 a 30 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.

Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames.

2 – Resultados dos exames

2.1 INFORMAÇÃO 

Informações a respeito do desenvolvimento da iniciativa relacionada ao eixo de atuação 
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“Projetos e Programas”.

Fato: 
Por meio de Solicitação de Auditoria nº 016-01/2020, de 20 de julho de 2020, requisitou-se 
a Pró-Reitora de Extensão informações acerca do eixo “Projetos e Programas”.

Para tal, buscou-se esclarecimentos sobre o desenvolvimento da iniciativa “Desenvolver os 
Programas e Projetos aprovados via Edital Pibex e/ou Edital de Fluxo contínuo, articulando 
as ações previstas com as comunidades, adaptando e ampliando as práticas por meio das 
tecnologias de informação e comunicação, bem como por meio da Educação a Distância do 
IFPE. ”,   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

Em resposta à SA Nº 016-01/2020, a Pró-reitoria de Extensão (PROEXT) encaminhou o Ofício 
nº  80/2020/PROEXT/IFPE,  através  de  e-mail,  no  dia  24  de  julho  de  2020,  apresentando 
informações  sobre  o  andamento  do   eixo  “Projetos  e  Programas”,  indicando  o  cenário 
“positivo” como referência para o desenvolvimento de suas ações, conforme quadro abaixo:

Quadro 2 - Ações estabelecidas para o cenário “positivo”

Status 

atual

Ações Informações Disponibilizadas

Em 
andame
nto

1) Continuidade 

do recebimento 
dos projetos de 
fluxo contínuo.

Essa é uma ação de caráter contínuo. 

No ANEXO I encontra-se :

As  solicitações de  cadastro  de projetos  feita  à  PROEXT 

pelo  Campi  no período de entre abril a julho de 2020 e 

também,  as  solicitação  de  prorrogação  de  projetos 

devido à pandemia da Covid-19.  (informações e arquivos 

disponíveis  no  e-mail 

programaseprojetos@reitoria.ifpe.edu.br).

Em 
andamento

2. Continuidade das 

orientações dos 

projetos PIBEX, 

através de orientação 

remota e revisão 

bibliográfica dos 

referidos projetos 

Essa é uma ação de caráter contínuo. 

No ANEXO II encontra-se : 

2.1.  Relação  de  projetos  cadastrados  aprovados  e 

cadastrados  pelo  PIBEX  2019  (informações  e  arquivos 

disponíveis  no  controlador  da  PROEXT  –  Pasta  PIBEX 

2019);
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(Recebidos através 

dos e-

mails pibex@reitoria.

ifpe.edu.br e progra

maseprojetos@reitor

ia.ifpe.edu.br)

2.2.  Entrega  dos  relatórios  parciais  (informações  e 

arquivos disponíveis no controlador da PROEXT – Pasta 

PIBEX 2019):

Como  são  em  torno  de  200  (duzentos)  relatórios,  os 

arquivos  estão  salvos  dentro  de  uma  pasta  no 

controlador  da  Proext.  Caso  a  Auditoria  necessite, 

podemos  compartilhar  o  link  de  acesso  às  pasta. 

Encaminhamos, em anexo, o ofício circular n° 053/2020 

que  trata  da  realização  das  Mostras  de  Extensão  nos 

campi  e   cobrança  envio  de  dos  relatórios  como 

comprovação do acompanhamento da referida ação. 

 Realizada
3) Diálogo com os 

coordenadores 
dos projetos para 

possíveis 

adequações nos 
planos de 

trabalho, caso seja 
necessário.

ANEXO III encontra-se :

Informes  -  Edital  Pibex  01/2019  (email  com  as 

orientações  aos  campi  com  relação  as  possíveis 

adequações nos planos de trabalho, que possam surgir). 

Em nossas reuniões online com os Gestores de Extensão 

esse  tema  também  é  abordado  com  as  suas  devidas 

orientações. 

Apesar de constar como ‘’realizada’’, essa é uma ação de 

caráter  contínuo  tendo  em  vista  que  estamos  sempre 

prestando  apoio  visando  minimizar  ao  máximo  a 

possibilidade  de  cancelamento  dos  projetos.  A  Pró-

Reitoria de Extensão busca sempre explicitar que se tenta 

sempre o diálogo entre o Gestor de Extensão do campus, 

Coordenador do Projeto e  PROEXT, visando  orientar os 

Coordenadores de Projetos de Extensão dos campi acerca 

de primeiramente tentarem promover a  adaptação dos 

projetos  e  o  dos  planos  de  atividades  dos  projetos 

cadastrados.

Dos  mais  de  200  (duzentos)  projetos  cadastrados  no 

PIBEX  2019,  apenas  5  (cinco) tiveram  o  pedido  de 

cancelamento solicitado.

24 (vinte e quatro) Projetos cadastrados no PIBEX 2019 

tiveram pedidos de adaptação nos planos de atividades 

devido à pandemia

ANEXO IV

Solicitação  de  cancelamento  de  projeto  cadastrado  no 

PIBEX 2019 devido à pandemia da Covid-19 (5)

ANEXO V

Solicitação  de  adaptação  dos  planos  de  atividades 

cadastrados no PIBEX 2019 que sofreram adaptação nos 

planos de atividades devido à pandemia (24)
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Informamos que com base nas reuniões com a Gestão da 

Reitoria e dos campi, enviamos desde do dia 19 de março 

de  2020  onde  trabalhamos  no  Plano  de 

Acompanhamento  das  Demandas  Essenciais  para 

garantia do funcionamento do IFPE. 

Nesse sentido, foi encaminhamos no referido dia o Ofício 

nº  028/2020/PROEXT/IFPE  (ANEXO  VI)  com  algumas 

orientações para a condução dos serviços realizados no 

âmbito  da  extensão  e  principalmente  os  que  são 

ofertados  à  comunidade,  listados  abaixo:  Relatório  de 

Gestão, Projetos PIBEX e demais Programas/Projetos de 

fluxo  contínuo,  Oferta  de  Cursos  FIC,  Programa  Jovem 

Aprendiz,  Ações  de Inclusão (NEGED,  NEABI  e  NAPNE), 

Ações no âmbito da cultura, Ações no âmbito da Extensão 

Rural e Ações de ESTÁGIO

Realizada
4) Preparação da 

Mostra de 

Extensão.

NO  ANEXO  VII  -  Mostra  de  Extensão  do  IFPE  –  VIII 

Mostra de Extensão do IFPE

Diante  do  isolamento  social  vivenciado  por  conta  da 

pandemia causada pelo novo Coronavírus, neste ano, as 

Mostras  de  Extensão  do  IFPE  foram  realizadas  pelos 

Campi, conforme tabela do  ANEXO VII, remotamente, 

através de apresentações gravadas em formato de vídeo.

A Pró-Reitoria de Extensão do IFPE, em parceria com os 

Campi,  promoveu  também  no  dia  16  de  junho  do 

corrente  ano,  no  canal  oficial  do  IFPE  no  Youtube,  a 

abertura da VIII Mostra de Extensão do IFPE.

O tema da VIII Mostra de Extensão do IFPE para esse ano 

foi “(RE)Significando as práticas da extensão em tempos 

de pandemia”, e sua abertura contou com a realização de 

uma  mesa  redonda  sobre  a  temática  e  com  uma 

apresentação cultural. 

Maiores  informações  encontram-se  disponíveis  no  link 

https://portal.ifpe.edu.br/noticias/proext-promove-

abertura-da-viii-mostra-de-extensao-do-ifpe

A  apresentação  dos  trabalhos  se  deu  através  de 

comunicação  oral,  em  arte,  encaminhada  pela  Pró-

Reitoria de Extensão do IFPE. 

Realizada
5) Pagamento 

regular das bolsas 

PIBEX.

O pagamento das bolsas  é  realizado  por  cada  campus. 

Entretanto,  a  PROEXT  faz  o  monitoramento  e 

acompanhamento  junto  aos  campi e  aos  Gestores  de 

Extensão  para  que  não  haja  atraso  nas  bolsas. 

Especialmente  neste  período  de  Pandemia.  Quando 

tomamos  conhecimento  de  qualquer  imprevisto  nesse 

sentido,  realizamos  o  contato  junto  à  Coordenação  de 
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Extensão  do  campus,  para  verificar  como  podemos 

ajudar, colaborar e articular se necessário com os setores 

da  Reitoria  (PROAD e  DAE),  para  que  o  problema  seja 

prontamente solucionado, e os estudantes bolsistas não 

sejam impactados. 
Fonte: Elaboração própria, a partir das respostas apresentadas pela PROEXT (SA 016-01/2020).

Além disso,  a PROEXT também apresentou,  através de e-mail,  em 28 de julho de 2020, 
diversos  documentos  com  o  objetivo  de  evidenciar  as  informações  inicialmente 
apresentadas (Ofício nº 80/2020/PROEXT/IFPE).

Quadro 3 - Documentação Disponibilizada

Documentos Observações

Planilhas  de  acompanhamento 
separado por Campus

Planilhas com relação dos projetos cadastrados no Edital 
PIBEX separado por campus.

Projetos que sofreram alterações ao 
longo da Pandemia

Relação dos projetos cadastrados que sofreram alterações. 

Informes - Edital Pibex 01/2019 Informações  e  orientações   sobre  o  Ofício-Circular  nº 
18/2020/DAE,  que tratou da continuidade das atividades e 
dos  projetos  de  extensão  cadastrados  através  do  Edital 
Pibex 01/2019.

Comunicação  sobre  os  projetos  que  apresentaram 
dificuldades para a continuidade do desenvolvimento das 
atividades remotamente.

OFICIO  nº  029_2020_DEX_CP  - 
PIBEX  2020  -  ADAPTAÇÕES  DOS 
PLANOS DE  TRABALHO  do  campus 
Pesqueira

Forma  de  comunicação  entre  os  Campi  e  PROEXT  e 
orientações da PROEXT acerca das adaptações nos Planos 
de Trabalho PIBEX.

Relatórios  parciais  relativo  aos 
Projetos PiBEX

Relatórios parciais dos 6 projetos de extensão (PIBEX 2020) 
do Campus Jaboatão dos Guararapes.

Relatórios  Parciais  do  PIBEX  2020  -  Campus  Vitória  de 
Santo Antão - 23 projetos.

Link com a notícia de cada Mostra 
do Campus.

VIII Mostra de Extensão do IFPE.

Ofício  Circular  nº  53/2020 que  trata  da  abertura  da  VIII 
Mostra  de  Extensão  do  IFPE  e  consta  arquivos  de 
comunicação enviados aos  Campi.   Gravação da abertura 
no Canal oficial do IFPE (https://www.youtube.com/watch?
v=4w5S9d0JUw8 ).

OFÍCIO  CIRCULAR  Nº 
41/2020/PROEXT/IFPE,  20  de  maio 
de 2020.

Comunicado da Realização da VIII Mostra de Extensão do 
IFPE  e  solicitação  da  entrega  dos  relatórios  parciais  dos 
projetos de extensão cadastrados no PIBEX.

Ofício  nª  032/2020  –  DEX/CP Fichas  de  avaliação  e  os  vídeos  de  apresentação  dos 
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Pesqueira, 16 de julho de 2020. projetos  de  extensão  regidos  pelo  Edital  nº  01/2019  – 
PIBEX/PROEXT do Campus Pesqueira.

Link compartilhado: 
https://drive.google.com/drive/folders/1D8GaswYN1bR8g
HfJj99SRXsLCIb4mvFB?usp=sharing

E-mail  da  PROEXT  em  relação  ao 
pagamento das bolsas.

A  PROEXT  encaminhou  alguns  e-mail(s)  de  estudantes 
sobre problemas com o pagamento de bolsas.

O acompanhamento das bolsas ocorre através dos  campi 
que formalizam a abertura do processo de pagamento.

Fonte: Elaboração própria, a partir das respostas apresentadas pela PROEXT (SA 016-01/2020).

Assim, da análise das informações apresentadas, verificou-se o seguinte:

Quadro 4 - Análise da Auditoria

Ações Análise da Auditoria

1) Continuidade do recebimento 
dos projetos de fluxo contínuo.

Foi  possível  verificar  que  a  PROEXT  continua 
acompanhando  os  projetos  PIBEX,  possuindo   planilha 
atualizada  com  os  nomes  dos  projetos  de  extensão 
vigentes, com os nomes de seus respectivos coordenadores 
e membros.

A PROEXT disponibilizou relação dos projetos cadastrados 
que sofreram alterações por conta da pandemia da Covid-
19.

2. Continuidade das orientações dos 

projetos  PIBEX,  através  de 

orientação  remota  e  revisão 

bibliográfica dos referidos projetos 

Verificou-se,  por  meio  do  Ofício  028/2020/PROEXT/IFPE, 
de 19 de março de 2020, item 4 “Projetos PIBEX e demais 
Programas/Projetos  de  fluxo  contínuo”,  que  foram 
deliberadas orientações sobre a continuidade dos projetos 
PIBEX.

3) Diálogo com os coordenadores 

dos  projetos  para  possíveis 

adequações  nos  planos  de 

trabalho, caso seja necessário

Em  resposta  a  SA  nº  016/2020-AUDI/IFPE,  foram 
disponibilizados dados e informações sobre as adequações 
nos planos de trabalho dos projetos conforme o contido no 
Anexo  V,  no  qual  contém  uma  lista  com  os  Campi  que 
solicitaram e/ou sofreram adaptações de seus planos de 
atividades cadastrados no PIBEX 2019 devido à pandemia. 
Destarte, destacamos a ausência de informações por parte 
do Campus Barreiros. 

4)  Preparação  da  Mostra  de 
extensão.

Através do Ofício Circular no 53/2020, de 05 de junho de 
2020, por meio do Anexo VII contido no e-mail PROEXT, de 
22/07/2020,  em  resposta  a  SA  nº  016/2020-AUDI/IFPE, 
foram  disponibilizados  dados  e  informações  sobre  a 
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preparação,  abertura  e  realização  da  VIII  Mostra  de 
Extensão do IFPE.

5) Pagamento regular das bolsas 

PIBEX.

As  informações apresentadas não trazem a execução do 
pagamento  dos  bolsistas  nos  projetos  PIBEX,  de  modo 
individualizado. 

A  PROEXT  informou que  não  acompanha  diretamente  a 
formalização  do  processo  de  pagamento.  Essa  processo 
ocorre  através dos Campi.

Ademais, faz-se necessária a criação de um fluxo de rotina 
para  acompanhamento das etapas de pagamento.

Fonte: Elaboração própria, a partir das respostas apresentadas pela Pró-reitoria de Extensão (SA nº 016/2020).

Por fim, 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  1ª  quinzena  do  mês  de  julho,  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 “positivo”.

2.2 Informação

Informações  a  respeito  das  ferramentas  de  execução  e  monitoramento  das  ações 
relacionadas ao Eixo de Atuação “Projetos e Programas”.

Fato: 

Por meio de Solicitação de Auditoria nº 016-01/2020, em 20 de julho de 2020, requisitou-se, 
à Pró-reitoria de Extensão (PROEXT), em atenção ao disposto no Plano de Contingência do 
IFPE,  informações  a  respeito  das  ferramentas  de execução  e  monitoramento  das  ações 
relacionadas ao Eixo de Atuação “Projetos e Programas”.

Em  resposta,  a  PROEXT  se  manifestou  através  do  Ofício  nº  80/2020/PROEXT/IFPE, 
encaminhado  por  e-mail,  no  dia  24  de  julho  de  2020,  apresentando  as  seguintes 
informações:

Quadro 5 - ferramentas de execução e monitoramento

Ferramentas Informações Disponibilizadas

Responsáveis pela execução das 

ações previstas

Além  dos  Gestores  da  Pasta  da  Extensão  (Pró-Reitor  e 
Diretor  de  Extensão),  as  atividades  são  distribuídas 
Conforme anexo VII e VIII da Portaria 400/2020, elaborados 
pelos  responsáveis  dos macroprocessos através  dos  seus 
respectivos Planos de Trabalho e Consonância com o Plano 
Gestor do Setor. Além disso, algumas ações como a Mostra 
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de Extensão descentralizada, são feitas em parceria e apoio 
dos Gestores de Extensão dos Campi/DEaD.

Cronograma de execução das 
ações

Tanto  internamente  quanto  através  da  PRODIN,  das 
reuniões  semanais  com  os  Gestores  da  Reitoria  e  das 
reuniões com os Gestores dos campi,   são estabelecidos 
datas e prazos levando em consideração sempre o Plano de 
Contingência  do  IFPE,  Publicada  através  da  Portaria  nº 
571/2020.
Essa  acompanhamento  é  também  realizado  pela  Prodin  
que  desenvolveu  uma  planilha  de  fácil  acesso,  para  ser 
respondida via documento compartilhado do google drive, 
onde conta a coluna status atual das ações, para aquelas 
em  andamento  ou  realizadas. O  próprio  Edital  PIBEX  já 
sinaliza  em  seu  cronograma  o  prazo  de  entrega  dos 
relatórios (parcial e final) que são produtos dos respectivos 
projetos.

Procedimento detalhado para cada 
ação

O Plano Gestor  do Setor  é  constantemente atualizado e 
serve de base para que seja elaborados pelos responsáveis 
dos macroprocessos os procedimentos mais específico de 
cada ação através do  Planos de Trabalho de cada área. 

Responsáveis pelo 

monitoramento

Os responsáveis pelo monitoramento são os Gestores da 
Pasta.
A  Pró-Reitora  de  Extensão  (Professora  Ana  Patrícia)  e  o 
Diretor de Extensão (Professora Fernando Coelho)

Instrumentos para realização de 
monitoramentos

O monitoramento é realizado por meio dos instrumentos já 
consolidados  como  o  Plano  de  Contingência  que  é 
constantemente  monitorado  pela  PRODIN.  Devido  ao 
cenário  de  Pandemia,  realizamos  o  monitoramento  de 
forma online através de acesso remoto seja através através 
do  e-mail  ou  outros  meios  que  se  fizerem  necessários. 
Importante ressaltar que cada servidor desta PROEXT, em 
seu plano de trabalho, tem as respectivas ações descritas e 
que por meio de reuniões internas e do envio do relatório 
de  cada  servidor  à  DGPE,  também  é  feito  tal 
monitoramento do que está sendo realizado, não realizado 
e/ou das dificuldades encontradas para a execução.

Periodicidade para a realização 
de monitoramentos

O  monitoramento  é  realizado  de  forma  contínua  e  a 
depender do processo, feito até de forma diária se for o 
caso. 

Fonte: Elaboração própria, a partir das respostas apresentadas pela Pró-reitoria de Extensão (SA nº 016/2020).

Assim, da análise das informações apresentadas, destacou-se o seguinte:

1) A PROEXT indicou os  Gestores da Pasta da Extensão (Pró-Reitor e Diretor de Extensão) 

como  responsáveis pela execução das ações previstas no Plano de Contingência;
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2) A PROEXT informou que estabelece os  cronogramas  conforme reuniões semanais 
com os Gestores da Reitoria e das reuniões com os Gestores dos Campi. Informou 
que são estabelecidos datas e prazos levando em consideração sempre o Plano de 
Contingência do IFPE, Publicada através da Portaria nº 571/2020 - IFPE;

3) A  PROEXT  informou  que  dispõe  de  procedimento detalhado  para  execução  das 
ações. Informou que o Plano Gestor do Setor é constantemente atualizado e serve 
de base para para os procedimentos mais específico de cada ação, através do  Planos 
de Trabalho de cada área;

4) A PROEXT informou que definiu os responsáveis pelo monitoramento das ações (a 
Pró-Reitora de Extensão, com a professora Ana Patrícia e o Diretor de Extensão, professor 

Fernando Coelho);
5) A  PROEXT informou  que o  instrumento para  o  monitoramento ocorre de  forma 

online (acesso remoto), seja através do e-mail ou outros meios que se fizerem necessários;

6) Por fim, a PROEXT relatou que a  periodicidade do monitoramento é realizada de 
forma contínua.

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

Eixo de atuação: Projetos e Programas.

Iniciativa: Desenvolver os Programas e Projetos aprovados via Edital Pibex e/ou Edital de Fluxo 

contínuo, articulando as ações previstas com as comunidades, adaptando e ampliando as práticas 

por  meio  das tecnologias de informação e  comunicação,  bem como por meio da Educação a 

Distância do IFPE.

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)

Conforme 
documentação 

disponibilizada pela 
PROEXT  e analisada 

pela auditoria no 
item nº 2 deste 

relatório (subitens 
2.1 e 2.2).

Verificou-se que as ações 
desenvolvidas pela gestão têm sido 

coerentes com iniciativa, o que 
tem possibilitado, até então, a 

materialização das ações do  Plano 
de Contingência do IFPE

A partir dos produtos/evidências

apresentadas, verificou-se, no

momento, que a iniciativa tem

sido materializada

Fonte: Elaboração própria.

4 – Considerações Finais

Esta ação de auditoria teve como objetivo avaliar a atuação da  Pró-reitoria de Extensão 
(PROEXT) no âmbito das ações propostas pelo Plano de Contingência, eixo “Desenvolver os 
Programas e Projetos aprovados via Edital Pibex e/ou Edital de Fluxo contínuo, articulando 
as ações previstas com as comunidades, adaptando e ampliando as práticas por meio das 
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tecnologias de informação e comunicação, bem como por meio da Educação a Distância do 
IFPE”.

Diante  disso,  sugere-se  que  a  PROEXT  avalie  a  conveniência  de  implementar  ações  de 
melhoria, conforme sugestões a seguir:

a) Elaborar  procedimento  interno,  visando  a  padronização  das  atividades  de 
acompanhamento dos Pagamentos das bolsas PIBEX, de modo a evitar desvíos de 
finalidade e assegurar que as ações sejam executadas conforme o planejado;  

b) Criar um cronograma de execução das ações, de forma que se tenha uma percepção 
visual das datas limites de todas as tarefas/procedimentos vinculados a cada ação, 
permitindo,  a  partir  disso,  a  tomada  de  decisões  em  prol  da  otimização  das 
atividades, para que os prazos estabelecidos sejam alcançados; e

c) Observar, nos documentos norteadores das ações de contingenciamento no âmbito 
da  Unidade,  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, de modo a preservar a imparcialidade no 
processo de avaliação/monitoramento da execução.

Recife, 07 de agosto de 2020.

Fábio da Silva Pessôa
Auditor 

SIAPE 2178314

Aércio José Pereira
Auditor

SIAPE 1357014

 David Lima Vilela
Titular da Unidade de Auditoria Interna

SIAPE 1867177
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