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Introdução

Este documento tem como objetivo apresentar os resultados da Unidade de Auditoria Interna (até
a presente data) referente às ações planejadas no PES. Pretende-se conhecer de que forma a AUDIT
tem alcançado seus objetivos e quanto tem contribuído para UFSJ atingir os objetivos estratégicos.
Visa, também, identificar o grau de efetividade das ações, o índice de não cumprimento das ações
planejadas, o nível de vulnerabilidade frente aos riscos conhecidos, dentro outros dados relevantes
para a tomada de decisões desta unidade e da UFSJ.

A afim de contribuir com a instituição em suas análises estratégicas foram elaborados os seguintes
indicadores: Relatório Anual.

Cabe esclarecer que cada índice, indicador ou dado apresentado é analisado visando esclarecer os
motivos que levaram ao cumprimento ou não de determinadas ações ou respostas aos riscos.

Objetivos previstos no PES da AUDITORIA INTERNA da UFSJ

Os objetivos propostos são:

Objetivo 1 - Realizar auditorias de forma assessorar à Reitoria quanto à economicidade, eficiência
e eficácia dos processos de trabalho;

Objetivo 2 - Estruturar a auditoria interna com pessoal em número adequado para cumprimento de
suas atribuições;

Objetivo 3 - Avaliar os controles internos das áreas de forma a identificar as principais falhas e
promover a mitigação dos riscos decorrentes;

Objetivo 4 - Aprimorar o monitoramento do grau de implementação das recomendações da AUDIT
e dos órgãos de controle.

Realização de ações por objetivo
Objetivo 1: Realizar auditorias de forma assessorar à Reitoria quanto à economicidade, eficiência e eficácia dos
processos de trabalho

Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ: G4 - Promover a reestruturação administrativa com o mapeamento e
definição das políticas de fluxos de processos
Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores: Índice de Efetividade PES 66% - Das 38 ações
propostas para esse objetivo, 25 já foram finalizadas e cumpridas de acordo com o planejamento. Cabe destacar que as
referidas ações são oriundas dos Planos Anuais de Atividades de Auditoria Interna - PAINT e seguem cronogramas
previamente definidos. Esclarece-se que algumas ações serão cumpridas até o final do exercício de 2018, com a
possibilidade de elevar o percentual do referido indicador.

Dados qualitativos positivos: Os trabalhos tem sido desenvolvidos de acordo com as metas estabelecidas e dessa forma,
a AUDIT tem cumprido o objetivo de assessor à Reitoria quanto aos aspectos relacionados a economicidade, eficiência
e eficácia dos procedimentos adotados pelas unidades da UFSJ.

Destaca-se, entre as ações já concluídas pela AUDIT, os trabalhos de avaliação dos controles das Pró-Reitorias de
Pesquisa e Pós-Graduação (PROPE) e de Assuntos Estudantis (PROAE) referente a concessão de bolsas e auxílios aos
estudantes da UFSJ, cujo o resultado foi apresentado às unidades auditadas e à Reitoria, com a proposição de
recomendações de aprimoramento de suas rotinas - Relatório n°3/2018/ Ação n°3 e Relatório n° 08/2018/Ação n° 2.
Foram realizadas também diversas ações na Área de Recursos Humanos e na Área de Gestão Orçamentária,
Financeira, Patrimonial e de Suprimento de Bens e Serviços, com destaque para a avaliação dos concursos públicos,
dos controles de diárias e passagens, controles do setor de almoxarifado, dentre outras.



Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores: Índice de Insuficiência PES 34% - Somente uma das
ações planejadas no PES 2017-2018 não foi realizada, representando em torno de 3% destas. Cabe mencionar que 12
ações encontram-se em elaboração, isto é, estão nesse estágio aproximadamente 32%. Sendo assim, somente com o
encerramento do exercício teremos dados mais exatos das ações que não puderam de fato ser realizadas.

Dados qualitativos negativos: Sobre ação não realizada justifica-se que a mesma foi iniciada, sendo enviada a Pro-
Reitoria de Ensino de Graduação - PROEN, as Solicitações de Auditoria nº 002/2017, de 14/02/2017, e, 003/2017, de
22/02/2017, com a solicitação de informações inerentes aos exercícios de 2014, 2015 e 2016, relativas à evasão,
retenção, controle de egressos, dentre outras. Entretanto, em face da complexidade do assunto e das informações
prestadas pela PROEN de que os controles relativos a evasão, retenção e controle de egressos são incipientes,
necessitando de um prazo maior para realização de ações específicas e da implantação do módulo SIGAA (controle
acadêmico) prevista para ano de 2018, no qual serão obtidos dados mais precisos, a AUDIT decidiu pela não realização
dessa ação no exercício de 2017. Dessa forma, a Auditoria Interna reavaliará a inclusão do tema nos próximos PAINTs
em razão da relevância do assunto para o contexto da Universidade.

Já sobre as ações em elaboração acredita-se que serão concluídas em torno de 90% dessas, com o encerramento dos
relatórios no mês de dezembro.

Objetivo 2: Estruturar a auditoria interna com pessoal em número adequado para cumprimento de suas
atribuições;
Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ: G1 - Promover o desenvolvimento profissional e a qualidade de vida
no trabalho
Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores: Índice de Efetividade PES 50% - Foi realizada
cobrança do cumprimento do Acórdão 3.640/2014 junto a Reitoria da UFSJ. Em consulta ao MEC, a Reitoria recebeu
informação da SESU que há a possibilidade de transformação de algum código de vaga da UFSJ para o cargo de
auditor. Contudo, até a presente data não houve a efetivação da medida.

Dados qualitativos positivos: Apesar da atual estrutura de recursos humanos da AUDIT não contar com servidores com
o cargo de auditor, há uma grande dedicação dos servidores lotados no setor, buscando sempre a atualização dos seus
conhecimentos, procurando desenvolver um trabalho de qualidade e de assessoramento aos gestores da UFSJ.
Resguardados o seu alcance de atuação e as limitações decorrentes da grande complexidade de temas a serem avaliados
nas ações de auditoria.

Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores: Índice de Insuficiência PES 50% - Foi realizada
cobrança do cumprimento do Acórdão 3.640/2014 junto a Reitoria da UFSJ. Em consulta ao MEC, a Reitoria recebeu
informação da SESU que há a possibilidade de transformação de algum código de vaga da UFSJ para o cargo de
auditor. Contudo, até a presente data não houve a efetivação da medida.

Dados qualitativos negativos: Apesar do aumento das demandas de ações de auditoria e mudanças na legislação,
notadamente as relacionadas ao gerenciamento de riscos, integridade e controles internos, nas quais vem exigindo
grande dedicação por parte da equipe da AUDIT, não há previsão de alteração de sua atual estrutura de recursos
humanos.

Objetivo 3: Avaliar os controles internos das áreas de forma a identificar as principais falhas e promover a
mitigação dos riscos decorrentes;
Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ: G4 - Promover a reestruturação administrativa com o mapeamento e
definição das políticas de fluxos de processos

Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores: Índice de Efetividade PES 67% - Das 27 ações
propostas para esse objetivo, 18 já foram finalizadas e cumpridas de acordo com o planejamento. Cabe destacar que as
referidas ações são oriundas dos Planos Anuais de Atividades de Auditoria Interna - PAINT e seguem cronogramas
previamente definidos. Esclarece-se que algumas ações serão cumpridas até o final do exercício de 2018, com a
possibilidade de elevar o percentual do referido indicador.

Dados qualitativos positivos: Os trabalhos tem sido desenvolvidos de acordo com as metas estabelecidas e dessa forma,
a AUDIT tem cumprido o objetivo de avaliar os controles internos das áreas de forma a identificar as principais falhas e
propor a mitigação dos riscos decorrentes, por meio das recomendações apresentadas aos gestores das áreas avaliadas.

Destaca-se, entre as ações já concluídas pela AUDIT, os trabalhos de avaliação dos controles das Pró-Reitorias de
Pesquisa e Pós-Graduação (PROPE) e de Assuntos Estudantis (PROAE) referente a concessão de bolsas e auxílios aos
estudantes da UFSJ, cujo o resultado foi apresentado às unidades auditadas e à Reitoria, com a proposição de



recomendações de aprimoramento de suas rotinas - Relatório n°3/2018/ Ação n°3 e Relatório n° 08/2018/Ação n° 2.
Foram realizadas também diversas ações na Área de Recursos Humanos e na Área de Gestão Orçamentária,
Financeira, Patrimonial e de Suprimento de Bens e Serviços, com destaque para a avaliação dos concursos públicos,
dos controles de diárias e passagens, controles do setor de almoxarifado, dentre outras.

Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores: Índice de Insuficiência PES 33% - Somente uma das
ações planejadas no PES 2017-2018 não foi realizada, representando em torno de 3% destas. Cabe mencionar que 8
ações encontram-se em elaboração, isto é, estão nesse estágio aproximadamente 30%. Sendo assim, somente com o
encerramento do exercício teremos dados mais exatos das ações que não puderam de fato ser realizadas.

Dados qualitativos negativos: Sobre ação não realizada justifica-se que a mesma foi iniciada, sendo enviada a Pro-
Reitoria de Ensino de Graduação - PROEN, as Solicitações de Auditoria nº 002/2017, de 14/02/2017, e, 003/2017, de
22/02/2017, com a solicitação de informações inerentes aos exercícios de 2014, 2015 e 2016, relativas à evasão,
retenção, controle de egressos, dentre outras. Entretanto, face a complexidade do assunto e das informações prestadas
pela PROEN de que os controles relativos a evasão, retenção e controle de egressos são incipientes, necessitando de um
prazo maior para realização de ações específicas e da implantação do módulo SIGAA (controle acadêmico) prevista
para ano de 2018, no qual serão obtidos dados mais precisos, a AUDIT decidiu pela não realização dessa ação no
exercício de 2017. Dessa forma, a Auditoria Interna reavaliará a inclusão do tema nos próximos PAINTs em razão da
relevância do assunto para o contexto da Universidade.

Já sobre as ações em elaboração acredita-se que serão plenamente concluídas, em torno de 90% dessas, com o
encerramento dos relatórios no mês de dezembro .

Objetivo 4: Aprimorar o monitoramento do grau de implementação das recomendações da AUDIT e dos órgãos
de controle
Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ: G7 -Promover a governança dos sistemas e infraestrutura de
tecnológica da informação

Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores: Índice de Efetividade PES 70% - Das 10 ações
previstas, 7 encontram-se concluídas.
Dados qualitativos positivos: O sistema SIPAC tem permitido o acompanhamento das recomendações da AUDIT de
modo informatizado. Dessa forma, tem facilitado o trabalho de monitoramento das providências pactuadas pelos
gestores realizadas via plano de providências eletrônico. As demandas do TCU também sido realizadas via sistema
SIPAC.
Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores: Índice de Insuficiência PES 30% - Das 10 ações
previstas, apenas 3 apresentam-se no estágio em elaboração. Cabe informar que essas ações serão plenamente atendidas
no mês de dezembro, com a finalização dos últimos trabalhos.
Dados qualitativos negativos: As prorrogações de prazos solicitadas pelas unidades tem sido um fator dificultador no
acompanhamento das demandas. Cabe informar que o sistema SIPAC, módulo “Auditoria e Controle”, apresentou
algumas falhas em sua implantação, que exigiram dedicação por parte das servidoras da AUDIT e do analista do NTINF
responsável pelo sistema. No entanto, as mesmas tem sido solucionadas dentro das possibilidades que não envolve o
acréscimo de novos custos do contrato com a empresa SIG.

Gestão de Riscos

Objetivo 1: Realizar auditorias de forma assessorar à Reitoria quanto à economicidade, eficiência e eficácia dos
processos de trabalho

Índice de Vulnerabilidade: 34% - foram planejadas 38 respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco
identificado). Contudo, 12 respostas aos riscos não puderam ser realizadas pelas seguintes razões: as ações se
encontram em andamento, com a previsão de finalização em torno de 90% no mês de dezembro de 2018.
Índice de Prevenção aos riscos: 66% - Foram planejadas 38 respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco
identificado). 25 respostas aos riscos foram realizadas uma vez que as unidades forneceram as informações solicitadas.
Dessa forma, as ações puderam ser concluídas com êxito, no assessoramento à gestão, por meio de Relatórios de
Auditoria.
Respostas em andamento: Cabe informar que a AUDIT tem previsão que 11 dessas ações possam ser finalizadas, com
emissão dos respectivos relatórios. Somente uma das ações de avaliação dos controles da FAUF deve ser reprogramada
para o próximo exercício em função do curto período de tempo.



Objetivo 2: Estruturar a auditoria interna com pessoal em número adequado para cumprimento de suas
atribuições;

Índice de Vulnerabilidade: 50% - foram planejadas 2 respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco
identificado). Contudo, uma resposta aos riscos não pôde ser realizada pelas seguintes razões: Após a resposta do MEC,
informando que a UFSJ poderia realizar transformação de um código de vaga não houve nenhum posicionamento
positivo no sentido de realizar a ação.
Índice de Prevenção aos riscos: 50% - foram planejadas 2 respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco
identificado). Uma resposta aos riscos foi realizada solicitando que a Reitoria da UFSJ realizasse consulta ao MEC
sobre a possibilidade da liberação das vagas.
Respostas em andamento: Pretende-se realizar nova negociação junto a Reitoria, buscando a melhor solução para a
demanda.

Objetivo 3: Avaliar os controles internos das áreas de forma a identificar as principais falhas e promover a
mitigação dos riscos decorrentes;
Índice de Vulnerabilidade: 33% - foram planejadas 27 respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco
identificado). Contudo, nove respostas aos riscos não puderam ser realizadas pelas seguintes razões: as ações se
encontram em andamento, com a previsão de finalização de 90% das metas no mês de dezembro de 2018.
Índice de Prevenção aos riscos: 67% - foram planejadas 27 respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco
identificado).18 respostas aos riscos foram realizadas uma vez que as unidades forneceram as informações solicitadas.
Dessa forma, as ações puderam ser concluídas com êxito, na avaliação dos controles internos das áreas.
Respostas em andamento: Cabe informar que a AUDIT tem previsão que 5 dessas ações possam ser finalizadas, com
emissão dos respectivos relatórios. Somente uma das ações de avaliação dos controles da FAUF deve ser reprogramada
para o próximo exercício em função do curto período de tempo.

Objetivo 4: Aprimorar o monitoramento do grau de implementação das recomendações da AUDIT e dos órgãos
de controle

Índice de Vulnerabilidade: 33% - foram planejadas 6 respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco
identificado). Contudo, 2 respostas aos riscos não puderam ser realizadas pelas seguintes razões: as ações encontram-se
em elaboração e serão finalizadas no mês de dezembro de 2018.
Índice de Prevenção aos riscos : 67% - foram planejadas 6 respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco
identificado). Quatro respostas aos riscos foram realizadas pelas seguintes razões: foi realizado o monitoramento das
recomendações expedidas pela a AUDIT e pelo Tribunal de Contas da União no sistema SIPAC, tendo sido efetuadas as
devidas correções das falhas apresentadas no sistema por meio de Ordens de Serviço (OS), encaminhadas ao NTINF.
As recomendações da CGU têm sido acompanhadas no sistema Monitor (sistema próprio da CGU).
Respostas em andamento: As duas respostas aos riscos serão realizadas com a conclusão das metas até o mês de
dezembro de 2018.


