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1. Introdução 

Em atendimento ao item nº 10 do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) do 
exercício 2020, à demanda prevista na Ordem de Serviço da Auditoria-Geral nº 018/2020 e 
consoante o estabelecido na Instrução Normativa da Secretaria Federal de Controle (SFC) nº 
3/2017, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre o Macroprocesso “Pesquisa 
e Inovação”, no âmbito do Processo de Trabalho “Prestação de Contas Convênio”. 

Esta ação tem por objetivo verificar o cumprimento ao atendimento dos requisitos relativos 
à transparência nos relacionamentos do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia 
de Pernambuco (IFPE) com as Fundações de Apoio, conforme disposto nos itens 9.3 e 9.4 do 
Acórdão nº 1178/2018 - TCU - Plenário. 

Cabe esclarecer que de acordo com a Lei nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004, as Fundações 
de Apoio são “criadas com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão, 
projetos de desenvolvimento institucional, científico, tecnológico e projetos de estímulo à 
inovação de interesse das Instituições Científica, Tecnológica e de Inovação”.1 

Destaca-se que esta ação não avaliou a legalidade dos contratos de convênios entre o IFPE a 
as Fundações de Apoio, se restringiu, exclusivamente, a análise da transparência dos atos 
administrativos relacionados ao desenvolvimento de projetos de pesquisa com Fundações de 
Apoio ocorridos no exercício 2020, uma vez que o Acórdão nº 1178/2018 - TCU - Plenário, 
determinou, no item 9.5.2., que as Unidades de Auditoria Internas dos Institutos Federais  
incluíssem no conteúdo dos relatórios de gestão anuais das IFES e IF, por pelo menos quatro 
exercícios, no item geral “Atuação da unidade de auditoria interna” da seção “Governança, 
Gestão de Riscos e Controles Internos”, as conclusões dos trabalhos específicos sobre a 
transparência na relação com as Fundações de Apoio. 

Importa ressaltar que as análises da presente avaliação ocorreram com base em dados e 
informações que foram extraídas do site institucional do IFPE,  assim como de manifestações 
dos gestores em resposta às Solicitações de Auditoria. Até a conclusão deste trabalho, 
observou-se que o IFPE tem relacionamento formalizado com a Fundação de Apoio ao 
Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco (Fade-UFPE), e que não foram 
desenvolvidos projetos em parcerias com Fundações de Apoio no exercício 2020. 

Ademais, no exercício 2019, esta unidade de auditoria produziu o Relatório de Auditoria 
01/2019, no qual foram apresentadas análises quanto ao cumprimento dos itens 9.3 e 9.4 do 
Acórdão nº 1178/2018 - TCU - Plenário. 

Isto posto, a seguir apresentaremos os resultados dos exames. 

 

 
1 Brasil. Lei nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica 

e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm Acesso em 13 out. 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm
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2. Resultados dos exames 

A fim de verificar o cumprimento dos itens  9.3 e 9.4 do Acórdão nº 1178/2018 - TCU - 
Plenário, foram realizadas consultas ao site institucional e enviadas Solicitações de Auditoria. 
Após análises das informações coletadas, observou-se que 3,19% dos itens que constam no 
acórdão supracitado foram atendidos, conforme gráfico que segue: 

 
Figura 1 - Avaliação quanto ao atendimento do Acórdão nº 1178/2018 - TCU - Plenário 

 
Fonte: Elaborado pela Auditoria Interna – IFPE. 

 
Em síntese, é possível observar que a maior parte dos critérios para transparência (91,89%), 
exigidos nos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão nº 1178/2018 - TCU - Plenário, não foram avaliados, 
isto se deu em decorrência do IFPE não ter desenvolvido projetos por meio de Fundações de 
Apoio em 2020. Informações mais detalhadas sobre as análises realizadas pela equipe de 
auditoria interna serão apresentadas ao longo deste relatório, como também podem ser 
consultadas no Apêndice A. 
 
 
2.1 Informação:  

Avaliação da observação a legislação relativa à transparência no IFPE no que diz respeito a 
seus relacionamentos com fundações de apoio (Item 9.3 do Acórdão nº 1178/2018 - TCU -
Plenário) 

O IFPE iniciou trâmites processuais para formalizar relacionamento com Fundações de Apoio 
no ano de 2017. Para uma melhor compreensão sobre o desenvolvimento desta relação ao 
longo do tempo, foi realizado um levantamento de informações  no site institucional  
(https://www.ifpe.edu.br/o-ifpe/conselho-superior), através das quais é possível elaborar o 
histórico dessas relações, conforme ilustrado na Figura 2 que segue:  
 

https://www.ifpe.edu.br/o-ifpe/conselho-superior
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Figura 2 - Linha do tempo da relação do IFPE com as Fundações de Apoio 

 
Fonte: Elaborado pela Auditoria Interna - IFPE, a partir de consultas ao site do IFPE. 

 
Observa-se que o relacionamento do IFPE com as Fundações de Apoio teve seu início com a 
aprovação da Resolução 21/2017 - CONSUP/IFPE, de 20/06/2017, que instituiu a FACTO como 
Fundação de Apoio do IFPE. Em 12/12/2018, por meio da Portaria Conjunta MEC/MCTIC nº 
100, a FACTO foi autorizada, por um período de um ano, a desenvolver os projetos em 
parceria com o IFPE. 
 
Importa ressaltar que, conforme consulta ao site institucional (https://portal.ifpe.edu.br/o-

https://portal.ifpe.edu.br/o-ifpe/pesquisa-pos-graduacao-e-inovacao/projetos-p-d-1
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ifpe/pesquisa-pos-graduacao-e-inovacao/projetos-p-d-1) em 01/10/2020, observou-se que 
durante o período de relacionamento do IFPE com as Fundações de Apoio demonstrado na 
Figura 2, foi desenvolvido o projeto SafeCardio - seu coração seguro cujos dados seguem no 
Quadro 1: 
 

Quadro 1 - Projeto de pesquisa desenvolvido no IFPE por meio das Fundações de Apoio 

Projeto SafeCardio - seu coração seguro  

Objetivo Avaliar a viabilidade de um sistema inteligente baseado em redes neurais artificiais 
que armazene sinais de eletrocardiogramas e realize pré-diagnósticos de pacientes 
com quadro anormal. 

Fundação de Apoio FACTO 

Coordenador Felipe Costa Farias (IFPE-Campus Paulista) 

Financiadora E.LIFE Monitor Estudos de Mercado LTDA 

Vigência 28/12/2018 a 31/01/2020 

Valor R$ 25.296,00 

Fonte: Site institucional, acesso realizado em 01/10/2020. 

 
Cumpre acrescentar que a transparência relativa ao projeto supracitado foi objeto de 
trabalho de auditoria no exercício 2019, cujo resultado da análise dos critérios de 
transparência estabelecidos pelos TCU constam no Relatório de Auditoria nº 001/2019.  
 
Verifica-se ainda, na Figura 2, que desde 22/04/2020, a Fade-UFPE foi autorizada a 
desenvolver projeto de pesquisas como Fundação de Apoio do IFPE. Porém, conforme 
consulta realizada ao site institucional, ratificada pela manifestação da gestão, em resposta à 
Solicitação de Auditoria 018-01/2020, em 05/10/2020, no exercício 2020 não foram 
desenvolvidos projetos de pesquisa, vejamos:  
 

Até o presente momento do exercício 2020, nenhum projeto está sendo 
desenvolvido, ou se desenvolveu, através da atuação da Fade-UFPE. No momento, 
03 (três) projetos encontram-se em fase de tramitação para a formalização através 
de instrumento contratual entre o IFPE e a Fade-UFPE  
(Ofício Nº 04/2020/FUNDAÇÕES/IFPE). 

 
Compreende-se, da manifestação da gestão, que foi iniciada a tramitação de processo com o 
objetivo de normatizar as regras para execução de projeto entre o IFPE e a Fundação de 
Apoio, Fade-UFPE. Porém, não foi possível consultar tais informações, uma vez que  os dados 
relativos a tais processos não estão publicados em sistema de acesso público. 
 
Isto posto, referente à adoção,  pelo IFPE, das  medidas relativas à transparência exigidas no 
Item 9.3 do Acórdão nº 1178/2018 - TCU - Plenário, verificamos o seguinte: 
 
 
 

https://portal.ifpe.edu.br/o-ifpe/pesquisa-pos-graduacao-e-inovacao/projetos-p-d-1
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Figura 3 - Avaliação da transparência no IFPE nos relacionamentos com Fundações de Apoio 

 
Fonte:  Elaborado pela Auditoria Interna – IFPE. 
 

Conforme podemos verificar na Figura 3, durante a realização desta ação de auditoria, não 
foi possível avaliar o cumprimento de 8 (oito) critérios de transparência estabelecido no  item 
9.3 do Acórdão nº 1178/2018 - TCU -Plenário, isto se deu em virtude do IFPE, até a finalização 
deste trabalho de Auditoria, não ter desenvolvido projetos por meio de Fundação de Apoio, 
com já mencionado no presente relatório. Porém, por determinação do TCU, esta ação deverá 
ser executada durante 4 (quatro) exercícios consecutivos. Dessa forma, no exercício 2021 
serão avaliados, novamente. 
 
Dos três subitens que foram possíveis avaliar, verificou-se que o IFPE divulgou em seu site 
institucional a Resolução 20/2017 - CONSUP/IFPE, de 20/06/2017, que regulamenta as  
relações do IFPE com suas Fundações de Apoio. Por outro lado, não foi possível visualizar no 
site o relatório de desempenho que fundamentou o pedido a renovação com a FACTO, assim 
como também não foram identificados relatórios de fiscalizações realizadas pelo IFPE na 
Fundação de Apoio. 
 
Cumpre mencionar que o detalhamento da análise de cada critério encontra-se no Apêndice 
A do presente relatório. 
 
 

2.2 Informação:  

Avaliação do cumprimento dos requisitos relativos à transparência pelas Fundações de 
Apoio com as quais o IFPE se relaciona (Item 9.4 do Acórdão nº 1178/2018 - TCU -Plenário) 

 

No tocante a avaliação da transparência das Fundações de Apoio com as quais o IFPE tem 
convênio, em resposta à Solicitação de Auditoria 018-01/2020, em 05/10/2020, a gestão 
informou que: 
 

Atualmente a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE (Fade-UFPE), CNPJ 
no 11.735.586/0001- 59, está autorizado pela Sesu/MEC e Sifae/MCTIC, através da 
Portaria Conjunta nº 54, de 22 de abril de 2020, a atuar como fundação de apoio 
junto a nossa instituição  
[...]  
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Informamos que a autorização para a atuação da FACTO, encontra-se em fase de 
renovação (Ofício Nº 04/2020/FUNDAÇÕES/IFPE). 

 
Sendo assim, considerando o mencionado no item 2.2 deste relatório sobre a ausência de 
execução de projetos por meio das Fundações de Apoio no exercício 2020, resta prejudicada 
a análise sobre a transparência das Fundações de Apoio, uma vez que o escopo deste trabalho 
se restringiu, exclusivamente, a análise transparência dos atos administrativos relacionados 
ao desenvolvimento de projetos de pesquisa executados com Fundações de Apoio ocorridos 
no exercício 2020. 
 
Ressaltamos, porém, que de acordo com a determinação do TCU, ação para avaliação da 
transparência das Fundações de Apoio deverá ser executada durante 4(quatro) exercícios 
consecutivos. Dessa forma, no exercício 2021 será avaliado, novamente, os itens de 
transparência das Fundações de Apoio estabelecidos no Acórdão nº 1178/2018 - TCU - 
Plenário. 
 
 
3. Ocorrências com dano ou prejuízo  

Não foi verificado ocorrências com dano ou prejuízo ao Erário. 
 
 
4. Avaliação do cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU  

O Objeto do presente trabalho de Auditoria é a avaliação do cumprimento de determinações 
do TCU, presentes nos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão nº 1178/2018 - TCU - Plenário. 
 
 
5. Avaliação do cumprimento das Recomendações da CGU 

Não foram encontradas Recomendações da CGU sobre o objeto da presente Auditoria. 
 
 

6. Avaliação do cumprimento das Recomendações da Auditoria Interna do IFPE 

Não foram encontradas recomendações da Auditoria Interna do IFPE sobre o objeto desta 
avaliação. 
 
 

7. Avaliação dos controles internos administrativos 

A avaliação dos controles internos não foi objeto da presente auditoria. 
 
 

8. Benefícios da atuação do Órgão de Controle Interno, conforme orientações dispostas na 
Portaria CGU nº 1.410/2017 

O presente Relatório gera para Gestão do IFPE benefício não-financeiro, aquele que embora 
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não seja passível de representação monetária, demonstra um impacto positivo na gestão. 
Nesse sentido, observa-se que o relatório em questão ressalta a necessidade de atendimento 
das demandas oriundas do TCU, expondo as necessidades de adequação relativas à 
transparência ativa da Gestão nos relacionamentos com as Fundações de Apoio. 
 

 

9. Considerações Finais 

Esta ação teve por objetivo verificar o cumprimento ao atendimento dos requisitos relativos 
à transparência nos relacionamentos do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia 
de Pernambuco (IFPE) com as Fundações de Apoio, além de verificar a transparência das 
próprias Fundações de Apoio, conforme determinações do Acórdão nº 1178/2018 - TCU -
Plenário. 

Face aos exames realizados, foi possível verificar que, até o momento de conclusão deste 

relatório, não foi iniciado o desenvolvimento de projetos por meio de Fundações de Apoio, 

além disso, observou-se que houve apenas a conclusão de um projeto em 31/01/2020. Sobre 

o prazo de execução do projeto, alertamos a gestão sobre a necessidade de que  seja 

observado o prazo de execução do projeto, de forma que não ultrapasse o período de vigência 

estabelecido na portaria de autorização para atuação da Fundação de Apoio.  

 

Além disso, chamamos atenção sobre a necessidade de que todos os trâmites do 

relacionamento com as Fundações de Apoio estejam expostos de forma transparente no site 

institucional,  visto que a Gestão informou por meio Ofício Nº 04/2020/FUNDAÇÕES/IFPE que 

está em fase de tramitação para formalização de 03 projetos, mas não consta publicado no 

site institucional informação a este respeito.  

 

Dessa forma, diante da ausência de projetos executados no corrente exercício, não foi 

possível realizar a análise do cumprimento da integralidade dos itens de transparência, 

conforme determinado no Acórdão nº 1178/2018 - TCU - Plenário. 

 

Quanto critérios de transparência estabelecidos no supracitado acórdão, para os quais houve 
a possibilidade de avaliação, conforme situação que impediram a análise já explicitadas nesse 
relatório, não foi possível visualizar no site do IFPE relatório de desempenho que 
fundamentaram o pedido a renovação com a FACTO, assim como também não foram 
identificados relatórios de fiscalizações realizadas pela IFPE nas Fundações de Apoio. Por isso, 
alertamos a Gestão sobe a necessidade de observar o princípio da transparência dos atos 
administrativos relacionados ao desempenho e fiscalização das Fundações de Apoio com as 
quais se relaciona. 
 

Isto posto, conclui-se que o IFPE deixou de observar as determinações contida no item 9.3 

do  Acórdão nº 1178/2018 - TCU -Plenário. Por outro lado, quanto ao item 9.4, não foi 

possível realizar a avaliação neste exercício. 
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Considerando que este relatório possui caráter pedagógico, não serão emitidas 

recomendações sobre as fragilidades atualmente identificadas. Porém, informamos que no 

próximo exercício avaliação semelhante a esta será novamente executada, visto que o TCU 

determinou no supracitado acórdão que as Unidades de Auditoria Internas dos Institutos 

Federais  incluíssem no conteúdo dos relatórios de gestão anuais, por pelo menos quatro 

exercícios, as conclusões dos trabalhos específicos sobre a transparência na relação com as 

Fundações de Apoio. 

 

Por fim, espera-se que as informações contidas neste relatório possam auxiliar a gestão no 

atendimento às exigências do TCU, bem como no cumprimento de sua Missão Institucional. 

 

Recife, 21 de outubro de 2020. 

 

Submetemos o presente relatório à consideração do Revisor. 

  

Helena Cristina Rodrigues Alves  
Auditora Interna 
SIAPE 1878785  

Wenia Ventura de Farias Caldas 
Auditora Interna 
SIAPE 1747091 

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

 

Recife, 06 de novembro de 2020. 

Aércio José Pereira 
Auditor Interno 
SIAPE 1357014 

 
Relatório visto e aprovado. Encaminhe-se ao Magnífico Reitor do IFPE, na condição de 
Presidente do Conselho Superior. 

 

Recife, 07 de novembro de 2020. 

   
David Lima Vilela  

Titular da Unidade de Auditoria Interna do IFPE 
SIAPE 1867177  
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APÊNDICE A - Determinações do Acórdão nº 1178/2018 - TCU - Plenário 

9.3. determinar ao Ministério da Educação que oriente as IFES e IF a observarem a legislação relativa à transparência 
na Administração Pública no que diz respeito a seus relacionamentos com fundações de apoio, com explicitação a 
essas instituições federais da necessidade de adotar as seguintes medidas: 

Determinação 

A gestão implementou 
as medidas? 

Análise da Auditoria Interna 

Sim Não 
Não foi 
possível 
avaliar 

9.3.1.   implantar registro centralizado de 
projetos de ampla publicidade, assim entendido 
como um único sistema informatizado, de 
acesso público na internet, que permita 
acompanhamento concomitante da tramitação 
interna e da execução físico-financeira de cada 
projeto e que contemple todos os projetos, 
independentemente da finalidade, geridos por 
quaisquer fundações que apoiem a IFES ou IF, 
com divulgação de informações sobre os 
projetos; 

  X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conforme consulta ao site institucional 
do IFPE, ratificado pela gestão através 

do Ofício 04/2020/FUNDAÇÕES/IFPE, no 
presente exercício, foi concluído o 

projeto SafeCardio - seu coração seguro, 
e três projetos encontram-se em fase de 
tramitação para a formalização através 
de instrumento contratual entre o IFPE 

e a Fade-UFPE. 
Diante dessa informação, resta 

prejudicada a análise sobre a criação de 
sistema informatizado que atenda aos 
critérios do acórdão, dada a execução 

de apenas um projeto. 
Conforme determinação do TCU, esta 

ação deverá ser executada durante 
4(quatro) exercícios consecutivos. Dessa 
forma, no exercício 2021 será avaliado, 
novamente, os itens de transparência 

estabelecidos no Acórdão nº 1178/2018 
- TCU - Plenário. 

 
 
 
 
 
 

9.3.2. adotar, na divulgação das informações, 
em especial daquelas referentes ao registro 
centralizado de projetos e aos agentes que deles 
participem, os seguintes parâmetros: 

   

9.3.2.1. disponibilização na forma de relação, 
lista ou planilha que contemplem todos os 
projetos/agentes, de todas as fundações, para 
atender aos princípios da completude, da 
interoperabilidade e da granularidade; 

  X 

9.3.2.2. possibilidade de filtrar, inclusive 
mediante pesquisa textual, de ordenar e de 
totalizar a relação de projetos e agentes por 
parâmetros; 

  X 

9.3.2.3. possibilidade de gravação de relatórios 
a partir de lista ou relação, em diversos formatos 
eletrônicos, inclusive abertos e não 
proprietários, de modo a facilitar a análise das 
informações; 

  X 

9.3.2.4. atualização tempestiva das informações 
disponíveis em seus sítios eletrônicos na 
internet. 
 

  X 
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Determinação 

A gestão implementou 
as medidas? 

Análise da Auditoria Interna 

Sim Não 
Não foi 
possível 
avaliar 

9.3.3. divulgar em seus sítios eletrônicos na 
internet no que diz respeito a seus 
relacionamentos com fundações de apoio: 

    A Resolução 20/2017 - CONSUP/IFPE 
regulamenta a relação do IFPE com as 

Fundações de Apoio encontra-se 
publicada no seguinte endereço 

https://portal.ifpe.edu.br/o-
ifpe/conselho-superior/resolucoes 

9.3.3.1. informações institucionais e 
organizacionais que explicitem regras e 
condições do relacionamento com suas 
fundações de apoio; 

X   

 
 
9.3.3.2. seleções para concessão de bolsas, 
abrangidos seus resultados e valores, de forma 
a atender ao princípio da publicidade; 
 
 

  X 

Conforme consulta ao site institucional 
do IFPE, ratificado pela gestão através 

do Ofício 04/2020/FUNDAÇÕES/IFPE, no 
presente exercício, foi concluído o 

projeto SafeCardio - seu coração seguro, 
e três projetos encontram-se em fase de 
tramitação para a formalização através 
de instrumento contratual entre o IFPE 

e a Fade-UFPE. 
Considerando que o escopo do trabalho 

se restringiu a avaliação dos projetos 
desenvolvidos no exercício 2020, resta 
prejudicada a análise destes subitens. 

Porém, por determinação do TCU, esta 
ação deverá ser executada durante 

4(quatro) exercícios consecutivos. Dessa 
forma, no exercício 2021 será avaliado, 
novamente, os itens de transparência 

estabelecidos no Acórdão nº 1178/2018 
- TCU - Plenário. 

 
 
9.3.3.3. informações sobre agentes 
participantes dos projetos executados pela 
fundação de apoio; 
 
 

  X 

9.3.3.4. metas propostas e indicadores de 
resultado e de impacto que permitam avaliar a 
gestão do conjunto de projetos, e não de cada 
um individualmente; 

  X 

9.3.3.5. relatórios de avaliações de 
desempenho exigidas para instrução do pedido 
de renovação de registro e credenciamento, 
baseadas em indicadores e parâmetros 
objetivos, com demonstração dos ganhos de 
eficiência obtidos na gestão de projetos 
realizados com a colaboração da fundação de 
apoio; 

 X  

Considerando o histórico recente do 
relacionamento do IFPE com Fundações 
de Apoio, com execução de apenas um 
projeto, resta prejudica a análise deste 

subitem. 
Porém, por determinação do TCU, esta 

ação deverá ser executada durante 
4(quatro) exercícios consecutivos. Dessa 
forma, no exercício 2021 será avaliado, 
novamente, os itens de transparência 

estabelecidos no Acórdão nº 1178/2018 
- TCU - Plenário. 

9.3.3.6. relatórios das fiscalizações realizadas 
em suas fundações de apoio. 

 X  
Em consulta ao site institucional não foi 

possível localizar tais informações. 

https://portal.ifpe.edu.br/o-ifpe/conselho-superior/resolucoes
https://portal.ifpe.edu.br/o-ifpe/conselho-superior/resolucoes
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9.4. determinar ao Ministério da Educação que oriente as IFES e IF a instruírem as fundações de apoio com as quais 
tenham relacionamento estabelecido a observarem os requisitos relativos à transparência, aos quais se submetem 
aquelas entidades por dever de observar o princípio da publicidade e por expressa disposição de lei, atendidas as 
seguintes exigências, relacionadas à divulgação de informações em seus sítios eletrônicos na internet: 

Determinação 

A gestão implementou 
as medidas? 

Análise da Auditoria Interna 

Sim Não 
Não foi 
possível 
avaliar 

9.4.1. obrigação de ofertar os seguintes recursos:   

Diante a ausência de execução 
de projetos por meio das 
Fundações de Apoio no 
exercício 2020, resta 
prejudicada a análise sobre a 
transparência das Fundações 
de Apoio, uma vez que, o 
escopo deste trabalho se 
restringiu, exclusivamente, a 
análise transparência dos atos 
administrativos relacionados 
ao desenvolvimento de 
projetos de pesquisa com 
Fundações de Apoio ocorridos 
no exercício 2020. 
 
Ressaltamos, porém, que de 
acordo com a determinação 
do TCU, ação para avaliação 
da transparência das 
Fundações de Apoio deverá 
ser executada durante 
4(quatro) exercícios 
consecutivos. Dessa forma, no 
exercício 2021 será avaliado, 
novamente, os itens de 
transparência das Fundações 
de Apoio estabelecidos no 
Acórdão nº 1178/2018 - TCU - 
Plenário. 
 

9.4.1.1. seção de respostas a perguntas mais frequentes da 
sociedade;  

  X 

9.4.1.2. acessibilidade a todos os interessados e facilidade de 
uso, independentemente de exigência de senha, 
cadastramento prévio ou requerimento; 

  X 

9.4.1.3. gravação de relatórios, em diversos formatos 
eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários; 

  X 

9.4.1.4. ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita 
acesso a informação de forma objetiva, transparente, clara e 
em linguagem de fácil compreensão;  

  X 

9.4.1.5. adoção de medidas para garantir acessibilidade de 
conteúdo a pessoas com deficiência. 

  X 

9.4.2. em especial quanto à divulgação de projetos 
executados, agentes que deles participem, convênios, 
contratos e demais ajustes celebrados, registros das 
despesas e das seleções públicas e contratações diretas, 
adoção dos seguintes parâmetros:  

 

9.4.2.1. disponibilização dessas informações na forma de 
relações, listas ou planilhas que contemplem a totalidade 
dos projetos, agentes, ajustes, despesas e seleções públicas, 
atendendo aos princípios da completude, da granularidade e 
da interoperabilidade;  

  X 

9.4.2.2. possibilidade de filtrar, inclusive mediante pesquisa 
textual, de ordenar e de totalizar as relações por 
parâmetros;  

  X 

9.4.2.3. possibilidade de gravação de relatórios a partir de 
lista ou relação, em diversos formatos eletrônicos, inclusive 
abertos e não proprietários, de modo a facilitar a análise das 
informações; 

  X 

9.4.2.4. atualização tempestiva das informações disponíveis 
em seus sítios eletrônicos na internet. 

  X 
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Determinação 

A gestão implementou 
as medidas? 

Análise da Auditoria Interna 

Sim Não 
Não foi 
possível 
avaliar 

9.4.3.  divulgação de todos os projetos de todas as 
instituições apoiadas, de forma a permitir acompanhamento 
concomitante da execução físico-financeira de cada um; 

  X 

Diante a ausência de execução 
de projetos por meio das 
Fundações de Apoio no 
exercício 2020, resta 
prejudicada a análise sobre a 
transparência das Fundações 
de Apoio, uma vez que, o 
escopo deste trabalho se 
restringiu, exclusivamente, a 
análise transparência dos atos 
administrativos relacionados 
ao desenvolvimento de 
projetos de pesquisa com 
Fundações de Apoio ocorridos 
no exercício 2020. 
 
Ressaltamos, porém, que de 
acordo com a determinação 
do TCU, ação para avaliação 
da transparência das 
Fundações de Apoio deverá 
ser executada durante 
4(quatro) exercícios 
consecutivos. Dessa forma, no 
exercício 2021 será avaliado, 
novamente, os itens de 
transparência das Fundações 
de Apoio estabelecidos no 
Acórdão nº 1178/2018 - TCU - 
Plenário. 

 

9.4.4. disponibilização dos registros das despesas realizadas 
com recursos públicos, abrangidos não apenas os recursos 
financeiros aplicados nos projetos executados, mas também 
toda e qualquer receita auferida com utilização de recursos 
humanos e materiais da IFES/IF (acórdão 2.731/2008-
Plenário); 

  X 

9.4.5. divulgação de informações sobre agentes 
participantes de projetos executados pela fundação de 
apoio, atendidos os seguintes requisitos: identificação do 
agente, especificação por projeto e detalhamento de 
pagamentos recebidos; 

  X 

9.4.6. publicação das principais informações sobre seleções 
públicas e contratações diretas para aquisição de bens e 
contratação de obras e serviços, com dados sobre o certame 
e o contrato;  

  X 

9.4.7. acesso à íntegra dos processos de seleção pública e 
contratação direta para aquisição de bens e a contratação de 
obras e serviços, bem como aos respectivos contratos e 
aditivos; 

  X 

9.4.8.  acesso à íntegra das prestações de contas dos 
instrumentos contratuais firmados com respaldo na Lei 
8.958/1994; 

  X 

9.4.9.  divulgação de informações institucionais e 
organizacionais que explicitem regras e condições de seu 
relacionamento com as instituições apoiadas; 

  X 

9.4.10. publicação de metas propostas e indicadores de 
resultado e de impacto que permitam avaliar a gestão do 
conjunto de projetos, e não de cada um individualmente; 

  X 

9.4.11. divulgação dos relatórios de gestão anuais;   X 

9.4.12. divulgação de relatórios das avaliações de 
desempenho, exigidas para instrução do pedido de 
renovação de registro e credenciamento, baseadas em 
indicadores e parâmetros objetivos, com demonstração de 
ganhos de eficiência obtidos na gestão de projetos 
realizados com a colaboração da fundação de apoio; 

  X 
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Determinação 

A gestão implementou 
as medidas? 

Análise da Auditoria Interna 

Sim Não 
Não foi 
possível 
avaliar 

9.4.13. acesso à íntegra das demonstrações contábeis;   X 

Diante a ausência de execução 
de projetos por meio das 
Fundações de Apoio no 
exercício 2020, resta 
prejudicada a análise sobre a 
transparência das Fundações 
de Apoio, uma vez que, o 
escopo deste trabalho se 
restringiu, exclusivamente, a 
análise transparência dos atos 
administrativos relacionados 
ao desenvolvimento de 
projetos de pesquisa com 
Fundações de Apoio ocorridos 
no exercício 2020. 
 
Ressaltamos, porém, que de 
acordo com a determinação 
do TCU, ação para avaliação 
da transparência das 
Fundações de Apoio deverá 
ser executada durante 
4(quatro) exercícios 
consecutivos. Dessa forma, no 
exercício 2021 será avaliado, 
novamente, os itens de 
transparência das Fundações 
de Apoio estabelecidos no 
Acórdão nº 1178/2018 - TCU - 
Plenário. 

 

9.4.14. adoção dos seguintes critérios em seus registros 
contábeis: 

 

9.4.14.1. registros contábeis segregados, de forma que se 
permita a apuração de informações para prestação de 
contas exigidas por entidades governamentais, aportadores, 
reguladores e usuários em geral;  

  X 

9.4.14.2. ingressos de recursos públicos, inclusive daqueles 
obtidos de entes privados cuja aplicação envolva utilização 
de recursos humanos, materiais e intangíveis das IFES e IF, e 
respectivas despesas, que devem ser registrados em contas 
próprias, inclusive as patrimoniais, segregadas das demais 
contas da entidade;  

  X 

9.4.14.3. uso de recursos humanos, bens e serviços próprios 
da instituição apoiada, bem como de seu patrimônio 
intangível, que devem ser considerados como recursos 
públicos na contabilização da contribuição de cada uma das 
partes na execução do contrato ou convênio, para fins de 
registro e ressarcimento.   

  X 

9.4.15. publicação dos relatórios de fiscalizações, auditorias, 
inspeções e avaliações de desempenho a que se tenha 
submetido e das avaliações de desempenho a que se 
submetam; 

  X 

9.4.16. criação de sistemática de classificação da informação 
quanto ao grau de confidencialidade e aos prazos de sigilo; 

  X 

9.4.17. designação de responsável por assegurar o 
cumprimento das normas relativas ao acesso à informação 

  X 

 


