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o controle interne ralaciona-S9 nao apanas aos aspectos operacionais e das 

rOlinas das atividades das ins1iluiQ6as, mas tambem ramantem a mecanismos de 

conlrola, prevenr,:ao e detea;Ao nas areas contabil e financeira das organizacOes. 

ESla representado pelf um conjunto de procedimentos a a¢es de caraler 

operacional e financeiro que permitem ao gestor monitorar e garantlf a coofiabilidade 

dos seus processos, tanto de Ofdam operacional (Iigados a sua atlvidade finalislica) 

como tamoom os que remetem aos aspectos econ6mico-financeiros. 

Concei luaimente, 0 controle interne e definido como ·conjunto de 

procedimentos, metodos ou rotinas com os objetivos de proteger os alivos, produzir 

dados conlabeis conM.veis e ajudar a administra9iio na conduCao ordanada dos 

neg6cios da empresa", (Almeida, 2012). Oesta forma, apresantam-se trAs objetivos 

palos quais as organiza!{Oes adotam procedimentos de controles internos; os dois 

ptimeiros obje1ivos como conola¢les cool8beis e 0 terceiro com cunha administratlvo. 

Araujo (2008) compiementa discorrendo que a auditoria interna, dentre suas 

diversas pt"enoga1ivas, "alem das informa¢es conlabeis e financeiras, sa Jlf80CUpa 

lall'lbem com os aspectos operacionais". 

o Instituto Americano de Contadores PUblicos CertiflCados (AICPA), alraves de 

seu comile de procedimenlOS. conceilua 0 controle interno como sendo 0 "plane de 

organizaCao a 0 conjunto coordanado dos metodos e medidas, adotados pela 

empresa, para proteger seu patrim6nio, verificar a exatidao e a fidedignklade de seus 

dados contabeis, promover a efici6ncia operacional e encorajar a ades!o a politica 

tracada pela adminjslra~o". 

Portanto, ao reaijzar estudos e ava~a¢es quanto a existAI1CI8 e adequacao 

des cootroles inlemos des orgarnzac;¢es, a auditoria interna se depara com ana.lises 

de aspectos 030 apanas acon6ffiico·financeiro-conlabeis lars como a geslao de 

tesouraria, avaliacao dos mcebimentos, pagamentos, avaliacio dos estoques e 

comrole, registro e avalia~o do patrimOnio das enticfades, mas lambem com os 

demais processos operativos das empresas dentre os quais a producAo, guarda dos 

estoques, manuseio de itens na rece~o e expadi~o. 
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A avaliar;ao dos procedimenlos de controles intemos passa por algumas 

etapas, que remetem basicamente a tr~s estagios: apontamento dos riseas inerentes 

a area sob analise, a identlhcacAo dos controles internos existentes para mitigar tais 

riscos e a aval iaca.o quanto a qualiclade do processo de execucao de lais coni roles. 

As Normas Brasileiras de ContabHidade Tecnicas de Auditoria conceituam a 

auditoria interna cia seguinte forma : 

"'2_' 1.3 A Audiloria 1n18fn;l COInp'eenOe os e""mes. ~ises. ilV~. 

Iev~ II ~ meI~amenl. estruturildos p;ifa a 

~ da Inlegridade. lId.qU .... * . efdaa, elC*1Oa • 1100 .. 0 .... Ifiade 

do!. P'IlOe$$ot, <lOS sistemas de inIormao;lles II de c:oncrcles inIemos 

integt<l(los ao arnblenlll II de (lDrDnCiamenlo de ri$(:(l$, com vistas a 3$$1$11< A 

..omjrllS\f~ da IInbdade no cumprirnento cIe sellS ObjeUIIOS, 

12.1.1 .• ·A ativklade de Auditoria tntema esta estruturaoa em procedimentos. 

com enfoque tflellic:o. oIljetivo sistematico e disciplinadc, e t.m per ~nalidade 

agregar v(Uo< ao resu~ado da cf{janiz~o. apreseolanOO s.ublkIios para 0 

apet1ei9Camentc dos proe(I$!;OS, da gest\o I! do$ c:ontrclet Int&mOS. PO< n\I!IO 

da recomendaCAO de sciuo;OOs p;,Ira as nac-<:Ontormidades apcnuodas nos 
,-.,.-

A Instrucao Normallva CGU n~ . I , de 06 de abril de 2001 estabeleceu as regras 

para a organiUlcao do Plano Anual de Alividades de Auditoria Interna - PAINT e do 

Relat6rio Anual de Atividades de Audiloria Intema - RAINT com 0 objelivo de 

estabelecer uma inlegracJ.io dos controles internos, com vistas a melhorar a eficilmcia 

do Sistema de Controle Interno do Governo Federal. 0 PAINT devera abordar as 

acOes de auditoria interna previsla para 0 pr6ximo exercfcio, alem das aCOes de 

desenvolvimento instilucional e de capacilacJ.io, previslas para 0 lortalecimento das 

aHvidades da Unidade de Auditoria Interna da entidade ao qual esla vinculada. 

Na elabofa~o do PAINT 2018, em atencao a InslrucJ.io NormallYa CGU n'. 24, 

de 17 de novembro de 2015. a Unidade de Audltoria Inlerna • AUDINlUFPA adolou a 

metodologia mista, na qual foram adoladas duas abordagens disllnlas' fo! efetuado 0 

ievanlamento da matriz de risco considerando-se os criterios de malerialidade, 

criticidade e reieva.ncia lomando·se por base a dotacao orcamentaria da UFPR para 

2017, bern como a utilizaclio da avalia<;iio dos macroprocessos das unidades alem da 

avalia~ao dos macroprocessos fina llsllcos e de apoio. relacionado as Pr6·Reitorias e 
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SUperinteooencia de Infraeslrulura, a partir da consl~o cia malriz de risco 

estabelecida no modelo aplicado no ano anlerior. na qual as respectivas Unidades 

encaminharam informa¢es sobre as estruluras e macroprocessos (finallslicos e de 

apoio) e~islenles, descrevendo·os e indicando os produlos/servl~os, os principais 

clienles e as subunidades responsaveis, para as quais resultaram nos indicadores de 

avaliacao por Unidade. 

Para a elabora~ do PAINT 2019, Ievou·se em consideracao 0 disposlo na 

InSIr1JCAo Nonnaliva CGU nV. 24, de 17 de I'lO'Ierroro de 2015, acrescido das 

ahera¢es e adiQOes proposlas na Inslru~ Normativa CGU nV. 9. de 9 de oulubro de 

2018, ressahando' se 0 disposlo no § Unico do Art 3v, que estabelece os pnncipios 

orienladores do PAINT: aulonomra tecnica. objetividade. bem como a harmonizacAo 

com as estrategias, os objelivos e riscos de cada Unidade audilada. 

Ainda segundo a nova IN nV 912018, 0 PAINT ao ser elaborado devera considerar 0 

planejamento estrategico, os riscos signilicativos aos quais esta exposta, os 

processos de goveman.ca, gerenciamenlO dos riscos e de conlroles intemos da 

Unidade Audilada. 

A tim de a\endermos ao disposlo na felerida IN nf 912018, inicialmen\e loi 

solicitado a CGR - Coordenadoria de Goveman.ca e Riscos, vinculada a PROPLAN, a 

apresentayao das intonna<;{les relativas aos processos mapeados e eventos de riscos 

identilicados ate 0 presente, por aquela Unidade de Governanc;a De posse das 

inlorma<;6es repassadas pela eGR. avaliamos as areas e riscos mapeados e 

passamos a listar as a(fOes de audiloria a sarem contampladas para 0 ana de 2019. 

II) A UNIOADE DE AUOITORIA INTERNA OA UFPR 
11.1) Hls16rico 

A Unidade de Auditoria Inlema (AUDIN) da Universidade Feeleral do Parana e 

urn 6tgAo lecnico de controle, vinculado ao ConseltlO de Curadores (CONCUR), que 

atua no assessoramento da AdministrayAo Quanto a avalia(fio, elicrAncia e elicAcia 

dos con\roles intemos. 

A Audiloria Interna da Universidade Federal do Parana e regida pela 

Rasolu(f8.o n " 10ftS·COPLAD de 1010612016 do Conselho de Planejamento e 

_Or F_<f'._, " _ _ _ l 00_~ __ T" 33611-~T"'Jhx: ("1)3II).!t35· ......... , ........ br 
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Admimstra~oIUFPR , a qual estabelece 0 Reglmento Imemo e 0 organograma da 

uniclade. 

Contorme preconiza 0 Decreto nO 3.591 12000, a Auditoria Imema da UFPR 

submele seu planejamento e suas ao;:Oes de audltoria a Controladoria-Geral da Uniiio 

para avalia~o e apf9cia~o dos trabalhos reaJizados pela Uniclaoe. Desta torma, a 

dupla vincula~assodao;:Ao contribui para a independenoa e objetividade da atua~o 

daAUDIN. 

Embora a Universidade Federal do Parana possua alguns campi fora da capital 

nao exislem unidades ou subunidades descentralizadas da Auditoria Interna, de lorma 

que a mesma equipe, dentro de sua capacidade, executa os trabalhos relativos aos 

demals carrp. 

A Auditoria Interna da UFPR loi criada em 1991 atraves da Resolu~o n° 

15/91-CA como uma assessoria tecnica-conUlbil e encontrava·se vinculada ao 

Gabioete do Reitor. Em 2110212003 atraves da Portaria nO 4711GR passou a ser 

vinculada ao Conselho de Curadores, sendo que seu regimento e organograma 

passaram a constar da Resolu~o n° 15103-COPLAD, resolU(;Ao esla revogada pela 

Resoluo;:Ao n° 1 0/15-COPLAD ora vigente. 

Durante 0 ano de 2018 ocorreram movimenta¢es de pessoal na AUDIN, lendo 

urn dos auditores requerido movimenta~o no mas de .hJnho, por motivos de ordem 

pessoal, para outra IFES, 0 IFPR, por melO de coope~o t8cnk:a, valida pol" 2 anos. 

AJem disso, uma das seMdoras de nlV9I m8clio, responsaV9I pelo acompanhamento 

de ao;:6es do TCU e da CGU, tambem requereu movimentao;:Ao no mes de FeV9reiro, 

por maio de cooperao;:Ao tecnica para outra IFES, 0 IFSC. Com isso, durante 0 

eX9fcfcio de 2018, a AUDIN perdeu a tOf~ de trabalho de cerca de 320 haras. No 

ultimo trimestre de 2018, por meio de reaJizao;:Ao de concurso pUblico, OCOffeu a 

entrada de 2 novos auditores ao Selor, os quais, por conta da ioexperiAncla, 

passaram por urn periodo de treinamento. acompanhamento de diligencias, estuc:io de 

processos de auditoria tinalizados, horas de estudo tecnico, bern como, aU~111O na 

const~o de novo regimento inlemo da AUDIN e do Manual de Audiloria. 

Outro falor de destaque envolvendo a area de pessoal da Unidacle 101 0 

processo de substituio;:Ao cia tilularidade da chefia dO setor, 0 que demandou destaque 

de parte das horas da chefe alual e do futuro audilor substituto, para reuniO&s de 
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companilhamento de informa¢es e conhecimento dos tramites relativos a chelia. 

sendo parte das horas inicialmenle previstas para a realizar;:iio de ar;:6es de aliditoria. 

repassadas para a participar;:ao em reunioes intemas e externas, junto aos demais 

setores e unidades da UFPR. 

No Capituk> especifico sobre a Melodologia aplicada no PAINT para 0 

estabetecimento das ar;:5es, discorreremos de forma pormenorizada, sobre os 

aspectos aootadas para a seler;:ao das a¢es de audiloria a serem eletuadas. 

11.11) Competenc la 

A AUDIN/UFPR tern per funr;:ao acompanhar 0 cumprimento das metas do 

Plano Plurianual, a execur;:iio dos programas de governo e a execur;:ao do orr;:amento, 

visando comprovar a confonnidade da execur;:iio com os limites estabelecidos na 

legislar;:ao pertinenle. 

Tern aioda per atribuir;:ao acompanhar a gestao visando comprovar a 

legalidade e a legitimidade dos atos e examinar os resultados quanto a 

economicidade. a elicacia, eliciencia da gestao ofl;:amentaria, financeira, patrimonial, 

de pessoal e demais sistemas administrativos operacionais. 

A AUDIN tern, per atribuir;:iio legal, a responsa~l idade para elaoorar;:ao do 

Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) e do Relal6rio Anual de 

Atividades da Auditoria Inlerna (RAINT). Compele tambem ill AU DIN orientar a 

Administrar;:ao da UFPR quanto aos principios e as nonnas de controle interno, 

inclusive sobre a fonna de preSlar contas. Assim como, acompanhar a implementar;:iio 

das recomenda¢es e determinar;:oes de medidas saneadoras apontadas pekls 

6rgaos/unidades do Sistema de Controle Interno do Pode( Executivo Federal e do 

Tribunal de Contas da Uniao. 

III) METOOOLOGIA APUCADA PARA ESTABELECIMENTO OAS ACDES DE 
AUOITORIA 

A conslrur;:ao do PAINT 2019 observou a seguinte metodologia, delalhada a 

seguir: 



MINISTERIO DA EDUCACAO . 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
AUDITORIA INTERNA· AUDIN 

Prlmelro criterlo Aproveilamenlo das acOes reliradas do PAINT de 2018. por 

tonla da reducao da 'orca de trabalho: 

Par conla da redu~ao da forca de Irabalho ocorrfda durante 0 ana de 201 S, ja 

elencado 00 Capitulo Introdut6rio, foi reafizada uma reavaliaeao criteriosa e a 

consequencia disto na representat;ilo de horas-homem (HH) a disposit;ilo, procedeu· 

sa a um ajuste no estabelecimento das ae1ies previstas para serem executadas 

durante 0 exercicio de 2018. visando manter a efetividade e aderencia ao PAINT. 

Ressaltando que, na inicio de 2018, urn dos selVidores, no cargo de Contador, 

encontrava-se em afastamento parcial para a rea lizaeao do Mestrado, aluando 4 

horas dian as, alem de 2 selVidores, sendo 1 auditor de carreira e outra selVidora 

assistente administralivo, solk;itaram \ransferencia para cooperaeao lecnica em outra 

IFES, sem reposit;ilo imediala de vaga, bern como 1 servidora estava em licenca 

maternidade ate 0 mes de julho de 2018. Com isso, em meados do ana, 0 PAINT 

201 S loi readequado, sendo retiradas as ar;i)es relacionadas a aval iacao de Selores e 

Unidades Gestoras de Recursos (UGRs). 

A determinat;ilo da malriz de risco da UFPR destas aryCies loi estabalecfda por meio 

da composfc3.0 de 7 elementos, e con \emplou uma analise envolvendo os anos de 

2015, 2016 e 2017 (base oulubro de 2017): 

• Elernento 01: Tabela de Malerialidade 01 ; 

• Elementos 02, 03 e 04: Tabala de Cnticidade 01 .01 , 01 .02 e 01 .03; 

• Elementos 05 e 06: Tabala de Crilicidade 02.01 , e 02.02; 

• Elemento 07: Tabela de Relevancia 01 ; e por lim: 

• Tabala Matnz de Risco Ponderada 01 .01, 01.02 e 01.03. 

Para elaborat;ilo da malnz de risco loram seguidos 5 passos: 

I ~ Passo: separat;ilo das unidades que comp1iem a UFPR; 

~ Passo: separaqao dos recursos nos Ires grupos de despesas: 

32 Passo: separat;ilo dos grupos por departamento!subunidade: 

4~ Passo: separao;:ao das metas nao alcancadas e a1cancadas parciais; e 

52 Passo: agrupamento da pontuat;ilo e pondaracao. 
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l ' Passo: Separacio das unidades gue compOem a UFPR: 

A UFPR eo composta por trAs unidades: unidade 26241 UFPA, unldade 26372 

Hospital de Clinicas da UFPR (HC), e unidade 26444 hospital e Matemidade Victor 

Ferreira do Amaral (HMVFA). 

A segrega~ das unidades ocorre em funcao da UFPR possulr administra~o 

compartllhada das unidades do complexo hosptalar (He e HMVFA) com a Empresa 

8rasileira de Servi90s Hospitalares (EBSERH), a qual possui unidade de audiloria 

Inlerna p.-Opria para exectJ~o da tunt;fio de audiloria interna, sando potIanlO excluido 

de nossas anallses. 

Oesta forma 0 volume de recursos sob acompanhamento e controle da 

AUOINJUFPR compreencle apenas a umdade 26241 UFPR. Os dados esUlo 

apresentados na Tabela 01 : 

2'1 Passo: separacio dos reculJlos nos Ires grypos de despesas 

Os fectJrsos previstos e realizados pcXIem set divididos em trAs grupos: [I] 

Pessoal e Encargos Sociais, [2J Oulras Oespesas Correntes, e [3]lnvestimentos. 

A separar;:ao ocone em fu~o do volume de fectJrsos e especificidade das 

alividades reatizadas em cada grupo. assim iniciando e divisao dos grupos para 

escolha des ar;:l>es de auditoria que serao planejadas. 

o grupo pessoal e encargos sociais engloba os recursos relativos as 

remunera¢es e penSOes dos servidores e seus respectivos encargos. Possui 

representec;Ao aeima de 73,5% ate 0 limile de 80,3% e a execur;:ao atmge percentuais 
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acima de 92,8% do previSIO, e apresenlam alia vinculat;ao na ex~o. Os dades 

sao apresenlados na Tabela 02. 

As oulras despesas correnlas represenlam participao;:ao pr6ximas de 20% do 

lolal dos recursos disponfveis, e possuem maior discricior\8riedade de aplica¢o pDf 

parte dos geslores da UFPR. 

Ja os inveslimenlOS representam participa¢es abaixo de 6,1% do lolal dos 

recursos disponiveis e com ex~o abaixo de 59,3% do tOlal dos recursos 

disponfveis. 0 baixo percenlual e decorrenle da nao liberat;Ao de cnkl ilos ou nao 

execuo;:io plena dos inveslimenlos (ooras e aquisi¢es de bans m6veis). 

Assim, a partir desta segunda separao;:Ao tambem ja ocone um refinamenlo das 

al ividadas desempenhadas pela unidade, que ira methorar a qualidade de 

planejamenlo das alividades de audiloria, segregando 0 pianejamenlo para cada Iipo 

espedlico de despesa. 

3~ Passo: sep,!,!cio dOl gruPO. po! !jIeoartamento/Jubunld!de 

A separa9Ao dos Ir6s grupos lei realizada a partir do liltro des departamenlos 

ou subunk1ades que apresentaram previsao e exec~a.o on,amentaria para os !rAs 

periodos. 

A partir desla separa~o tOI possivel elaborar Ires tabelas: [1) Tabela de 

Malerialk1ade 01. [2] Tabela de Crilicidade 01. e (3] Tabela de Crilicidade 02. 
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A labela de malerialidade, loi elaborada a partir cia anatise do percentual de 

particlpa~O de cada departamentolsubunidade em rela~o ao lOlal de seu respective 

grupe, em lermos linanceiros, para cada periodo, e apresenta uma escala composta 

por 5 grupos. Os dados sAo apresentados na Tabela 03. 

A Tabela de Crilicidade 01, loi elaborada a partir do percenlual de execu((Ao 

o((;;amenlaria de cada departamentolsub\Jnidade, para cada periodo, e apresenla uma 

escala composta por 6 grupos. Os dados sao apresenlados na Tabela 04. 

_00 r_d' oos. zo __ 8001II).1010 _ 0..-1'1'1_ ToO J:JIIIO.53U T<UF» (4' ) 311).·· ............ ... .bI 
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A labela de Criticidade 02, loi elaborada a partir 00 pefCenlual de variacio 

entre as despesas empenhadas realizadas dos perfodos de 2016)[ 2015 e 2017)[ 

2016, e apfeseola uma escala composla par 5 grupos, Os daoos sao apresenlados 

na labela 05. 
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Quarto Passo: "parado das mel's nao ,lCancadss e alcancadas parclals 

A parlir da analise do Relalorio de Avalia~o do Plano de Desenvolvimenlo 

Institucional (POI) 2012·2016, as metas da UFPR 'oram separadas em QUalro grupos: 

11) Meta AIca~da, [21 Meta AIca~a PafClal. (3) Mela Nao AIca~da, a [4] Niio 

Informaoo. Ap6s asta separa!;iio, !oi efetuada uma ponlua~o para as melas 

realizadas parcialmenle e nao realizaOOs. A uli~za~o de informa¢es relatlvss ao POI 

2012·2016 900rre em fu~o de a elXlC8 00 elabo~o amOO nao eslar disponivel 0 

POI para 0 perlodo de 20 17-2021 . Os dados sAo apresanlados na Tabela 06. 

Quinto Passo: aarupamenlo da DOnluacio e ponderacio 

A pontua~o inic:ial per elemento ,Pi agrupacla em caOO 

deparlamentolsubunidade, sando em seguida dalinida a ponde ra~o para ap lica~o 

do resultado das labelas de Materialidade, Criticidade e Raleviincia, sendo 50%. 25% 

e 25%. respectivamente. e jA ordenadas por ordam de ciassificacao da ponluat;;iio 

pollderaOO final obhOO. Os dados oonsolidados sao apresenlados nas Tabelas 07, 08 

e 09. Que encontram·se ane)(as a aSle documenlo. 

A analise da Tabela 08: Tabela Malriz de Risco Ponderada 02 - Oulras 

Despesas Correntes apresenta 0 DepartamenlO de Admlnlslrat;;Ao de Pessoal (DAP) 

como de maior risco em termos de pontuat;Ao pooderada (19,25). Contudo. como a 

PROGEPE ja e objeto de avaliaryao nas at;;Oes de auditoria por meio da avalia~o dos 

macroprocessos. selecionamos as Unidades Gesloras de Recursos (UGR) 

subsequentes: Departamento de Servio;os Garais (OSG). 0 Centro de Computacao 

EletrOnica (GCE), 0 Restaurante Universitario (RU), alem dos selores de natureza 

tinal islica C~ncias E)(atas a Ciel1Cl8s Agralias. 
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Segundo crlterlo - AcOn de audlto"a ultclonadas a paolr da analise de risco, 

dOl !l!'9Cessos mapudos Dela CGR Coordenado rla de Govtmanca e Rlscos 

Inicialmenle, para determinacao de novas a¢as, que deyem ser contempladas 

no PAINT de 201 9, loi solicitado ao eGR que encaminhasse os processos mapeados 

durante 0 exercicio de 201712018, bern como os riscos que foram identificados, 

advindos Oesles IeYanlamenlOS. 0 resultado demonSlrou que 'oram ayaJiadas 5 Pr6-

Reitorias, a!em da Procuradoria Federal, resuitando num lotal de 22 processos 

mapeados, distribuldos anlre estas Unidades. Com base nos leyanlamenlos 

realizaclos pela CGR, optamos por selecionar t acAo de eada Pro-Reitoria ayaliada 

ale 0 presente momento, lotalizando 5 acOos selecionados segundo esle eriteric. 
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Terceiro crlterlo: acOts sugeridas pela Equlpe AUDINIUFPR 

Alem das a/flles propostas aeima, a lim de cumprir os criterios e propOsilOS 

eslabelecidos pelas normallvas eslabelecidas pelos organismos exlernos de controle 

(CGU e TCU), !oram ainda contemplados no PAINT, a~oes cie auditoria decorrente de 

sugest6es elencadas pela EqUipe da AUDIN, por meio de reuni6es peri6dicas do 

setor, durante 0 2'" semestre de 2Ot8, aproveitando, sobretudo, a eKperieooa da 

equipe em atividades realizadas nos anos anteriores. 

Quarto cnterio: acOes relacionadas em !uncia das necessidades de methorla 

com base no Acardio 2604118 - TCU Plenllrlo 

o Ac6rdao 260412018 estabeleceu uma a~o de auditocia realizada pelo TCU 

na qual avalieu a eKposicio ao risco cie !raude e oorrupcflio, onde loram avalildas 287 

inslilui~oes do Poder EKeCuliYo Federal, entre as quais a UFPR. Neste trabatho, 

fOf8Jl1 avatiados os controles os tlesigna!<Ao de dirigemes, gestao etica e integridade, 

transpareooa e accourrtability, gestao de riscos a controla intemo a auditoria inlerna. 

Entre os principais aspeclos relacionados a AUDIN, no que langa ao planejamenlo 

anual da audiloria inlema (PAINT) eslAo a sugestao de inciusao de Irabathos cujo 

objeto soja a gestao da etica a da mtegridade, bern como a avaliaiVAo dos controles 

que mitigam os riscos de Iraude e corruPlfiio. 

A AUDIN emande que as delicilmcias aponladas pelo TCU por melo do 

relerido AcofdAo sao de ordem genenca, e que, para Iograr lIKito na SlJa oon~o, 

se laz necessaria a real iza~ao de auditoria de modo especilico a Coordenadoria de 

Gestio de Riscos e portanto, apresentamos, a lim de cumprir 0 disposto no Ac6rdAo 

2604/2018, a seguinle a~o de auditocia: 

IV ACDeS DE AUOITORIA PROPOSTAS 

AC;Oes qua !oram retlradas do PAINT orlglnalmenta proposto para 2018, para 

serem contempladas em 2019: 
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~ao 001· Departamento Oe logistlca (DElOG) - antigo DSG: Auditorla dos 

contratos lerceirizados Oe natureza contlnuada 

o Departamento de loglstica compOe a estrutura da Pr6·Reitolia de 

Administrac;Ao (PRA) e e responsavel palos processos de aCjlJis~o no ambito da 

UFPR. sao parte da sua estrutura as divis6es de Importa¢o, Se~ Terceirizados, 

Contratos, Notilica¢o, PatlirnOnio, SefVi.;:os Auxiliares e AJmOl(alilados. 

A Divisao de Contratos e responsavel peio acompanhamento dos contratos 

junto aos terceirizados na UFPR. Por conta das caracterlsticas peculiares que 

envotvem a UFPR (estrutura Ifsica, numero de participantes na comumdade 

acactemica, diversidade de Campi dispostos geograllcamente), existe a necessidade 

de apoio terceirizado na area de inlraestrutura. 

Oianta do e~posto . asta macroprocesso toi avaliado como sendo relavanla por 

parte da Pr6·Reitoria e por conseguinle, escolhido pela AUOIN para ser avaliado no 

PAINT 2018. 

A a¢o consisle em avallar as praticas de govemanc;a nos contralos 

lercelrizados, analisando os riscos exislenles no processo de acompanhamenlo des 

conlralos lerceirizados na UFPR em rela~o aos aspeclos de LlDERANCA, 

ESTRATEGIA e CONTROlE. 

~io 002 . Centro de Computat;io Eletronica (CCE): Auditoria dos 

procedlmentos de cOni role Interne relaclonados a integrtdade e seguran~a da 

inlormat;io no ambito da UFPR 

o CCE e a Unidade estabelecida na Pr6-Reitoria de Administra~o (PRA) 

responsavel pelos atendimentos na area de informatica pela comunidade univerSltaria 

da UFPR. Entre as suas at ribui¢es estao 0 suporte aos sistemas acadiimicos da 

gradua¢o, Portal do Professor e Portal do Aluno, slslema aca~mico de p6s· 

gradua'Vlo, ao sistema de gerenciamento de mensagens da UFPR (webmait), a 

Intranet al8m das poIiticas de seguranca da Ul'llversidade. 

Em II de setembro de 2014 loi inaugurado 0 EGTtC - Escn/oriO de 

Govema~ de Tecnologl. da Infor~o e Comunica~~o ao qual competa 0 
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planejamento, coordenacao e orientat;lo de atlvidades relacionadas a Governanya de 

Tecnologia da Informa<;fjo e da Comun~o no Ambito do CCE . tendo como 

obietlVOS principals contribuir no desenvoMmento de politlca de Govemanya de TIC 

para a UFPR. em consonAncia com as estruturas de gestAo e modelos propostos palo 

Governo Federal e par esta InstituicAo de Ensino, visando promover a qualidade e a 

melOOria continua dos servicos prestados pelo GCE a comunldade, a crescente 

profissionalizacao cia TI e a garantia do a~nhamenlO da TIC com os objetlVOS 

estrategicos da Instituk;ao. 

Em ful'llf3o da ImportAncia cia tecnologia da informayAo na rea~za<;fjo clas 

atividades em uma instltuk;ao comp\exa como a UFPR, a diversidade de sistemas Que 

a comp6em, bern como 0 banco de dados e informacOes que estao a sau disper, a 

AUOINIUFPR elencou a avalia<;fjo da governanc;a cia gestao de riscos de TI como 

uma at;Ao de auditoria preponderanle a ser avaliada no $aU plano de atividades para 

o ana de 2018. 

~io 003 • Restaurante Unlversit6rio (RU): Auditoria dos conlratos de prestacio 

de servif;os de lomecimenlo de releiCio nos Restaurantes Universllarios dos 

Campi de CUrltiba 

o RU da UFPR alende a tada a comun~de aca~mica cia Universidade: 

docentes, sefVidores lecnicos administralivos, discentes. de forma subsldiada, al9m 

de tereeiros. de forma nao subsidiada. Sua atuat;:ao consiste na fornecimento de 3 

refeicOes diarias: cafe cia manhA. ai~ e janlar, em 6 dias da semana e 0 Central e 

Polilecnico funcionam inclusive aos domingos. 

o Restaurante Universitario possui caraler assistencial, considerando que 

pane dos esludanles da UFPR Situa·se em condi<;fio s6cio-i!COnOmica dila carenle, 

na acep;;ao juridica do tenno, ou seja, 0 serviCo prestado atraves do Programa Bolsa 

Permaooncia, sando este administrado pela PRAE (Pr6 Reitoria de Assuntos 

Estudantis) e RU, bern como a AUGM e FUNAI. visto que a estes eSludantes garante, 

em parte, sua permanltncia na Universidade. 
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Alem das 4 (quatro) Unidades dispostas em Curitiba (Central, Po~tecnico, 

Agrarias e Bot~nico), disp6e aincla de 5 (cinco) Unidades no Interior (Litora l, Cenlro de 

Estudos do Mar, Palotina, Jandaia do Sui e Mirassol). 

As unidades de Coritiba sao gerenciaclas pela UFPR, contando com quadro 

proprio administrativo, de nutril;ao e operacional, enquanto as unidades do interior sao 

gerenciadas por empresas corl1fatadas atraves de pregao eletr6nico para 

fornecimento de refeir;6es a comunidade academica. 

Para 0 ano de 2017, loram empenhados recursos da ordem de R$ 10.950.000, 

o que corresponde a cerca de 5% do tolal empenhado. 

Por conta do volume de recursos empregados anuatmente para 0 

fuocionamento da estrutura dos RU's, alem das diversas relar;6es estabelecidas com 

terceirizados para a manut~o etas suas atividades, a AUOINJUFPR avafiou a 

governarw;a na gestao dos centralos terceirizados nos RU's da UFPR como uma 81;ao 

de auditoria a ser executada no PAINT de 2018, 

Al;io O()4 - Setor de Clenelas Exatas: Audltorla dos Indleadores de desempenho 

de gestio relaelonados 80 Setor de Cienelas Exatas 

o Setor de Ciencias Exatas e urn dos mals antigos e tradicionais da UFPR, 

remontando ao ano de 1938, com a criacAo dos eursos de Fisica, Quimica e 

Matematica. 0 atuat Setor de Clencias Exatas surgiu da fusAo dos institutes de 

malemalica e de lisica com parte da Facuklade de Eogenharia Oufmica em t 973. a 

seu caraler de fomecedor de disciplinas basicas, principalmenle a cursos instalados 

no Centro Poliliknico, fez com que fesse levado definilivamente para eSle campus. 

Alualmeole, 6 departamentos eslao sob a administr~o do selor, 0 que gera 

urn nuxe de aproximadamenle 2.500 alunos per ano, distribuidos em 12 curses de 

gradua~o e 10 de p6s-gradua~o, conforme disposto no Relat61io de AtiVtdades 

UFPAI2016. 

as Selores sao as Unidades Finalisticas que eSlao direlamenle ligadas a Pro

Aeitoria de GraduacAo (PROGAAD) e atua nAo apenas nas atividades finaJisticas de 

ensino, pesqulsa e eXlensao, como lambem executa alividades de apoio 

administralivo junlo a comunidade acaciAmica. 
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Anualmeole sao ava~ados diversos indicadofes de desempenho denlro dos 

diversos selores que compOem a UFPR, como a relacAo alunoJdocente, incremento 

do numero de matriculas, relat;;ao de aCEIrvos por aluno, repetAneia, evasao escotsr, 

jubilamento, e alunos por disciplina, os quais sao apresentados no RelatOrio de 

Gestilo Anual da UFPR. 

A at;;ao de auditoria no Setor de CiAncias Exatas conlemplara a avaJiat;;ao de 

alguns destes indiciadores, bern como os respectivos centroles intemos utilizados 

para a sua elaboracao nos ultimos 4 (quatro) anos com a linalklade de verificar se os 

mesmos refletem a melhoria em relat;;ao as metas estabelecldas pela UFPR. 

~io 005 • Setor de Cleneias Agrarlas: Auditorla dos indlcadores de 

desempenho de gestio relacionsdos so Setar de Ciencias Agrarias 

o Setor de CIAneias Agrarias, InSllluido em 12 de setembro de 1973, e 

constituldo por sete Departamentos: Ecooomia Rural e Extensao (OERE), Fitolecnia 

F~ossanitarismo (OFF). Solos e Engonharia Agricola (OSEA), Ciitncias Floresta;s 

(OECIF), Engenharia e Tecnologia Florestal (OETF), Medicina Velerinana (OMV) e 

ZOOlecnia (OZ), e oferece cinco cursos de graduar;ao interdependentes: Engenharia 

Agr0n6mica, Engenharia Florestat, Engenharia tndJstriat Madeireira, Zootecoia e 

MediClna Velerinaria. Coola com 150 prolessores que tecionam para 1400 alunos. 

Alualmenle 0 selor olerla cinco cursos de gradua~o - Engenhana 

AgronOmica, Engenharia Floreslal, Engenharia Industrial Madeireira, Medicina 

Veterinaria e Zootecnia, 

Os cursos de pOsograduat;;ao estAo distribuidos em quatro programas -

C~s do Solo, Produt;;ao Vegetal , Mediclna Veterinilria e Enpenharia Floresla!. 

o Selor conta com professores que exercem a doOOncia para aproximadamente 2000 

alunos, distribuidos nos Campi - JuvevA e Jardim Botanico. 

Assim como a at;;ao de auditoria prevista para a avaliat;;ao dos indicadores de 

desempenho do SeIOl" das Ci6ncias Exatas. a acAo a ser executada para 0 Selor de 

CiAncias Agrilrias contemplara a ava~at;;ao de Indicadores de desempenho do selor, 

lendo em vista que a conSlrucao e acompanhamenlo de indicadores de desempenho 

e uma das premissas relaclonadas as praticas de govema~ pUblica. 
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A~Oes retacionadas' avalla~io dos mapeamentos de risco etetuadas peta eGR: 

A~io 006 - Prc).-Reltoria de Gradua-;io (PROGRAD): Auditorla dos controles 

Internos retaUvas ao programa de esl'glo obrtgat6rio da UFPR 

o mapeamento do referido processo de es\ttgio obrigat6rio da UFPR reali zado 

pela CGR apontou riscos relacionados a demora no curso dos processos pelf conta da 

au~ncia de sistema informatizado, 0 eKtravio de documentos, au~ncia de 

integridaoo nas informa¢es coletadas dos diversos meios (Coordena~o, Site, 

Coordena~o Geral de Estagio), alem de ausencia de eviOOncia de avalia<;iio 

documental. 

Com base nos riscos apontados pela eGR, a aeao de auditoria consistira na 

sele-;iio amostral de processos de es\ttgio obrigatorio, com vistas a iden1ificar se os 

riscos apontados efetivamenle estao se perpeluando. bern como se as deficiencias 

apresentadas causam impaclos financeiros a UFPR, decorrentes da MO adequa~o e 

aderilncia dos coni roles internos relatives ao programa de estagio obrigat6rio. 

A-;io 007 - Prc).-Reltoria de Administra~io (PRA): Audltorla dos processos de 

concessOes e permlssOes de espa-;os pUblico! 

o processo de concessOes e permissOes de espalYOs pliblicos foi selecionado 

para mapeamento de controles e riscos na Pr6-Reitoria de Administ~o, sendo 

pof'IltJado como riscos a qualidade do parecer do pregoelro, a ateflllAo ao parecer 

eKarado pela Procuradoria Federal, amfllise cias contesla¢es e recursos 

apresentados pells empresas. 

A a~o de auditoria, al8m dos nscos ptev.os estabelecidos peIa eGR, ira 

ava6ar os aspectos gerais de aprova~o que cercaram os certames, bem como 

aspectos relativos a efetividade dos servilYOs prestados pelas permissionarias. 
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A~io 008 - Pr6-Reltoria de Assuntos Esludantis (PRAE): Audltoria dos 

controles internos relaclonados '5 atividades de apolo • apresenta~io de 

trabalhos 

o processo de atividades de apoio a 3pfesenta~o de Irabalhos lei 0 unico 

selecionado para mapeamenlO de eontroles e riscos na PRAE, sendo 0 un~ risco 

ponluado as inconsist~as de informat;:6es apresentadas. 

A a91io de auditoria coo$lstd na avaliagto de processos de eoneessao de 

apoio a apresentacao de Irabalhos, mediante se~o amostral, verificando se os 

releridos processos encontravam-se revestidos das formalidades necessarias, bem 

como cumpriram os prop6sitos a eles relacionados, de modo efelivo. 

~io 009 - Pr6-Reltoria de Planejamento, Or~amento e Flnan~as (PROPLAN): 

Auditoria dos convenios e contratos com as funda~6es de apolo 

A eGR rea~zou Itabalho de mapeamenlO de riscos e processos na PROPLAN, 

Pr6-Reilooa a qual eSla vinculada, 0 que resultou em 7 processos mapeados. enlre os 

quais, 2 se deslacam pel( tralar de procedimentos meramenle operaclOnais, 

envolvendo os conlroies e pagamentos l inanceiros. A 'im de cumpOr 0 dl5pOsto no 

Ae6rdAo TCU n~ 1.178118, 0 qual aprovou a audiloria realizada com 0 objetivo de 

avaliar 0 cumprimenlO das normas relalivas a transparimcia na geslio de recursos 

publicos no relacionamenlo enlre as luncla¢es de aJXlio e as Insl i lui~Oes Federais de 

Ensmo Superior - IFES e os Inslilutos Federais - IF, a presente a!;io de auditoria foi 

escolhida pela AUDINIUFPR para set tealizada durante 0 exerdcio de 2019. 

Oianle do exposto, a aiVio de auditoria consisle em venficar se houve 

cumpnmenlo dos requisilos de Iranspar~ncia de acordo com a Lei de Acesso a 

Inlorma".ao e dos normativos que Ira lam do relacionamento entre a UFPA e as 

FundaCOBs de apoio (FUNPAR e FUPEF). A a~o persiste no ano de 2019, tendo em 

vista que 0 re/elida ac6rdao eslabelece 0 acompanhamenlo dos requisitos de 

Iranspar~ncia JXlr 4 anos conseculivos. 

_01 f_'" oIOS ."_- fIOXl6(l · 'OOl -~"PIl - T" 33I;G-!>JoIoIT .. ./f" '(" I __ ._~.b" 



MINISTERIO DA EDUCACAO 
UNIVERSIDADE FEDERAL 00 PARANA 
AUDITORIA INTERNA · AUOIN 

~io 010 - Pro-Reltorla de Pesqulsa e P6s-Graduat;io (PRPPG): Audiloria das 

Bolsas do Tesouro Naclonal (PIBIC, PIBITI e Programa Senior) 

A eGR mapeou os riscos para 3 processos, sendo que 2 deles se reteriam a 

atividades relacionadas a Bolsas e 1 das aQOes se referia a conv6nio com fundat;6es 

de apoio. Tendo em vista que I ac;ao relativa a oonvlmios com fundac;ao de apoio ill 
foi elencada na PROPLAN (a~o 009), e jiI tendo oeorrido hist6rieo anterior 

envolvendo fraudes na PRPPG, selecionamos para lins de realiza~o de at;aO de 

auditoria, 0 processo anahsado pela CGR relativo as Bolsas do Tesouro Nacional, 

para as quais, foi apontado como risco a inoonsislencia de dados. 

A reterida a!;Ao de auditooa se paulara jXIf seleciooar. mediante uso de 

criterios eSlatisticos, uma amOSlra de balsas concedidas nas respeclivas modalidades 

relacionadas ao Tesouro Nacional, a tim de avaliar a integridade das coneessOes. 

buscando avaliar se enconlram-se lormalmenle registradas e atendem ao 

estabelecidos nos respectivos programas de concessao de balsas. 

~Oes sugeridas pels Equlpe da AUDtN: 

~io OIl - Pro-Reitoria de Gestio de Pessoas (PROGEPE): Audilorla de 

controle! Internos relaclonadas a desvlo de tunc;io do servldor no imblto de 

UFPR 

Segundo a Constitui~o Federal de 19B8(CF/88), 0 servidor pUblico dever 

exefCilr atividadesJatribult;6es identicas aquelas que loram PfOpostaS originalmenle 

atraves do concurso pUblico ao qual COOCOff9U e Iogrou 6xito. 

Conforme dispOe a Lei n; 8 11 2190. em seu artigo 117- XII, cometer a oulro 

servidor atribui¢es estranhas ao cargo que ocupa, e~ceto em silua<;Oes de 

emer~ncia e transitOfias para assegurar 0 principio da COOllnuldade do se~ 

pUblico representa desvio de lurH;iio na admlnistracao pUblica. Constata-se que 0 

serviclor pode reatizar atribui¢es diversas do seu cargo elehvo, quando em funyAo de 

conliant;a ou nomeada para cargo em comissao, atuanda neste ultimo caso, em uma 

atribui«Ao de chelia. dir~o ou assessoramento. 
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o objetivo geral desta a~ao e avaliar 00 Ambito da UFPR se eKistem servidores 

desenvotvendo atividades diferentes daquelas ptoposlas em fun¢es originals, pot 

meio da utiliza~o de crlttllloS esta!lslicos de sele«ao amos\ral. 

A;io 012 - Ouvidoria : A-;io de auditor!a para avaUa-;io da efetivldade das 

reclama~Oes encamlnhadas a Ouvldoria da UFPR 00 ultimobiimlo 2017·2018 

A Ouvidoria Geral da UFPA e 0 6fgAo responsavel pelo ateodimento as 

diversas rnanitestal(6es quanto aos se~s pilblicos prestados pela Universidade 

Federal do Parana, sendo urn canal de comunica~ao, lanto para a cornunidade 

inlerna quanto eKterna, visando a partici~o no ptocesso de busca e 

aperfeic;:Oamento da Urliversidade. Entre os seus papeis. destacam-se: 

• Receber e apurar as denUncias. reclama¢es e sugestOes da comunidade 

e~lerna e intema; 

• Acompanhar as ptovidenc.as adotadas, cobrar solulj6es e manter 0 usuario 

intormado; 

• Pnwenir e coibir as arbitrariedades administrativas, combatendo as a¢es que 

terem os direilos e valores das pessoas 

Tendo em vista 0 que eSlabelece a sua competencia, a aCao de audiloria busca 

avaliar a aluacao cia Ouvidoria da UFPR com base nas reclama¢es recebidas e da 

etetividade des resultados obtidos. 

A~Oes rel.clonadas is necessidades apont.das pelo Acordao 260412018-TCU: 

A-;ao 013 - Coordenadoria de Gestao e Rlscos (CGR): A~o de auditoria para 

avalia-;io dos riscos relacionados II gestio de elica e Integridade 

A~io 014 - Coordenadoria de Gestio e Rlscos (CGR): A-;io de auditoria para 

.valia-;io dos riscos relacionados II fraude e corfUPtWio no ambito da UFPR 
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As a¢es relacionadas a GCR consistem em anaHsar os trabalhos rea~zados 

durante os anos de 2018 e 2019 no que se refere basicamente a avaliacio dos 

con troles internos e dos riscos relacionados a integrklade, a gestao da etica. bem 

como as tratativas da UFPR no que tange aos riscos de frauds e corruPcio. 

TabeJa De horas para execu~io das a~6es de auditorla: 

H Horn pesSOiI apolo ~dmlniWl""'O 

H Horn C .... 'iI 
H Horn E~bof~ do PAINT 2020 
H Horas Eilbof~Jo do MINT 2018 
H Analise dn ~monmj~oo Contil)eis 2018 
H AtuJII .. ~JO de info,ma,6es na Int'inet e Site da AUOI N 
H Monlto',' a Im~mentj~lo diS 'Komef\d,to6es orlunda. das ',00 de 
auditoN de periodos ;onteriore-s, suselida-s peil AUOIN 
H Atendlmento a demanda-s e.ternn (denuncil, .pur~ de !.itu;o(6H 
in~uNM, apffiD;I !MIlo) 

IHoras £I. t lvn par. exec"'jlo d •• A'joo de Audltorl. 

3.392 
1.736 

no 

"" '" '" 

"" 
8.600 I 

Ac;:OES DE AUOITORIA SElECIONADAS COM BASE NA AVALlAc;:.i.O DE RISCOS -_-. .... _---_. : '._ .. _ . ..........., 

---- -
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V) CAPACITAc,;:Ao E PARTICIPAc,;: AO EM EVENTOS 

Atualmente, a equipe da AUDIN/UFPR, tecnica e de apoio, e composta por 

to (del) servidores, sendo 06 (cinco) audilores de carreira - destes, um e chele da 

unidade desde 2006, sendo que 2 (dois) auditores passaram a integrar 0 quadro de 

servidores da AUDIN em Setembro de 20 18, encontrando·se portanto ainda na lase 

de estagio probat660 e participando de treinamentos e acompanhamento dos 

auditores mais experienles em diligencias e auxilio nas aryoes em CUfSO. 

A partir de 02 de Janeiro de 2019, atendenclo ao disposto na Portaria nO 

2.737, de 20 de delembro de 2017, em seu art. 9', mais especificamente em relao;ao 

ao prazo para permanencia no cargo de auditor-chefe, ocorrera substiluiryao da atual 

chele da AUDIN/UFPR, Luciane Mialik Wagnitl Lincluk, sendo em seu lugar 

nomeado 0 auditor Luil Eduardo Croesy Jenkins, passando a chefe anlerior a ocupar 

a funo;ao de Coordenao;ao de Analise de Gestao. A seguir apresentamos 0 quadro de 

homens-hora, 0 qual serviu de base para 0 estabelecimento do quantitativo de a¢es 

de auditoria: 

EQUIPE TECNICA 2019 . 
~~""" I ~ f~DEDlR<~ 

~ 
~ 

uiz Eduarclo Croesy Jenkins jAooitor hefe da unidaoo - CD03 "" 
aroona SaIvAo Vanni !Auditor 1912 

p.Jso $aqua ru"~or "" 
a COOliolti BafCelos "'"'" "'" 

vandro Gouvea da Costa ""- "'" 
I-uciane Mlalik Wagoitz. Uncwk V<ooitor ~fd. de AnAlise cia GeSl00 - fGOt 1312 

)Yarcos Roberto des Santos "" 
~lvana 8ol!Ionhagen ~ oc. Cootabilidade Assessoramento a GeSlOO - fGOt "" 

13616 

EQUIPE DE APOIO 2019 . 
SEf1IIllXlll ~ ~AGODE OIRE~ ~ ... 

~ 

payee Kimie KUfosawa JAss. em Administrar,:ao Secretario - fG03 "'" jsue, Emiko Oyama ~ss. em Adminfstr3<;oo ~sista<lle - FG03 1672 

3392 
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A Audltoria Intema - AUDIN/UFPR estima 0 total de 1280 horas (7,4% das HH) 

destinadas As a¢es de capacita~o e partlcipa~o em e .... entos destin ados ao 

lortaleclmento das ati'lidades de auditoria interna. A estimati .... a considera 0 total de 

seNi<:lores Iotados na unidade, ou seja, auditores internos e equipe de apoio. A 

quanliclade de noras estabelecidas neste PAINT a titulo de capacilayao e Ireinamento 

dos servidores Iotados na AUDIN/UFPR coaduna-se com 0 disposlo na Lei 

11091/2005, no que se relere it exig~ncia de horas minimas para lins de capacilaca:o. 

A AUDINlUFPR destaca, dentre as programas de capacitacao a serem 

eletuados pelos servidores da Unidade, a previsao de participa~ em cursos 

administrados palo InstitUIO dos Auditores tntemos do Brasil (IIA-Srasil), bern como a 

preparacao da equipe de auditores com vistas it oblencao das cert ilicaQ6es 

disponiblllzadas por aquele instituto, basicamente 0 Certified Inlemal Audilor (CIA) ou 

Certificacao de Auditor Intemo e 0 CA:lrtifiad Go .... ernment Auditing Professional 

(GGAP), A Certif~o Prolissional de Audiior Governamenlal. 

VI - CONSIDEAAc;:OES GERAIS 

A Auditoria Interna da UFPR conta, atualmenle. com a lorlYS de traootho 

dez servidores ativos, sendo que deste tOlal , dais nAo atuam diretam&nte com 

ativiOades linalisticas do setor, quais sejam as avoes de aliditoria nos controles 

intemos da UFPR. Conclui -se dai que a AUDINfUFPR conla especilicamente com 

sete audilores alem do auditor-chele para a execucao das a¢es de auditoria. 

Ressalta-se alnda que, do total de auditores, dais encontram-se em estitglo 

probal6fio, sendo recem·ingressos, 0 que indica que oerca de 29% da lorlYS de 

traOOlhe eslAo sando treinados em seMe<> neoessitando de malor aleOl;;ao em relacao 

as al ividades desenvolvidas a uma supel"lisAo mais presente, resultando am maior 

disp6ndio de tempo oss atividades desen .... oMdas, 0 que resulta em uma 

produli'lidade menor da unidade. Atem disso, a pr6pria lunlt!o de chetia eocontra-sa 

em prooesso de sucessAo, sando que 0 no'o'O auditor chela ainda carecera de tempo a 

lim de dispor da interaca:o necessaria em relacao a todas os assuntos de 

responsabilldade da AUDIN/UFPR. 

_ 0< F_., _ .1" __ -_·,oo _~"I'ft - Ttl »eo-~ TtIA..:," )3eO-!oXJe·"-"""""'tIO 
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Alem das a¢es de audiloria programadas pela prOpna AUDINfUFPR, 

ressalla -se 0 alendimenlo por parte desla Unidade, a acompanhamenlo de 

solicila¢eS de audiloria emanadas do Tribunal de Conlas da Uni.Ao (TCU) e do 

Mlnislerio da Transpa~ncia , Fiscaliza(j'.Ao e Controladoria-Geral da Uni.Ao (CGU), bem 

como as denuncias encaminhadas a eSla Unidade e ao Minislerio Publico cia Uniao 

(MPU). 0 acompanhamenlo das recomenda(j'Oes emanadas cia CGU em seus 

relalorios - alraves do sislema WEB MONITOR, bem oomo alertar os geslores sobre 

a necessidade de alimenl8(j'!o do mesmo e outra incumbllncia da AUDIN. 

AJem disso, coolorme ocorrido em anos antefiores, parte do tempo 

daspendido pela equipe da AUDtNIUFPR e ulitizado para atendimenlo de pedidos de 

acesso a inlormacao, emanados da OUvidoria da UFPR. 

Outra atividade anual dasenvolvida. pela AUDIN e 0 acompanhamenlO cia 

etaboral;.Ao do Relat6rio de Gestao da UFPR, que aconlece lambllm no primeiro 

trimeSlre do exercicio, demanclando reuniOes e treinamentos envolvendo todas as 

pro-reitorias. 

A Instrul;.Ao Normatlva CGU n9• 24, de 171t 112015, estabeleceu alnda 0 

monilOl'amento, prahcamente mensal, das recomenda¢es emitidas pela prOpria 

AUDIN, de maneira que sera deslocado um seMdor para a execuljAo exclusiva desla 

larela 110 proximo exercicio, uma vez que j3. encontra-5e em lase De moniloramenlo 

os relat6rios originados a partir do exerdcio de 2012. 

Curitiba, 16 de janeiro de 2019. 

"iV 1 Lulz Eduardo sy Jenkins 
YC~fe da Unidada de Audiloria Inlerna 

Matricula 204529 
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