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RESOLUÇÃO Nº 19, DE 16 DE AGOSTO DE 2021.

 
Dispõe sobre a alteração do Plano Anual de Atividades de Auditoria
Interna 2021 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da
Bahia (IFBA).
 

A PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – CONSUP/IFBA, no uso de suas atribuições
legais, considerando os Processos SEI nº 23278.001218/2021-60 e nº 23278.005594/2021-23 e o que foi
homologado na 2ª Reunião Ordinária do CONSUP/IFBA, realizada em 29/07/2021, resolve:

 
Art. 1º - Alterar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna 2021 do Instituto

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), aprovado ad referendum do CONSUP/IFBA
pela Resolução nº 10, de 30/06/2021, nos termos em anexo.

 
Art. 2º- Esta Resolução entrará em vigor em 01 de setembro de 2021, revogadas as

disposições anteriores.

 

Professora Luzia Matos Mota

Presidente do CONSUP

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Documento assinado eletronicamente por LUZIA MATOS MOTA, Reitora, em 16/08/2021, às
11:19, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1953913 e o código CRC 690708D3.

 

23278.001218/2021-60 1953913v2



1  

 
 
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 
PAINT-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salvador, fevereiro de 2021. 



2  

SUMÁRIO 
 

1. INTRODUÇÃO...................................................................................................................... 4 

1.1. Instituição............................................................................................................................. 4 

1.1.1 Histórico.............................................................................................................................. 4 

2. INSTITUTO............................................................................................................................ 5 

2.1 Histórico................................................................................................................................ 5 

3. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA.............................................................................. 5 

4. PERFIL INSTITUCIONAL.................................................................................................. 7 

4.1 Missão.................................................................................................................................... 7 

4.2. Visão..................................................................................................................................... 7 

4.3 Princípios............................................................................................................................... 7 

4.4 Valores................................................................................................................................... 7 

5. FINALIDADES E OBJETIVOS........................................................................................... 8 

6. UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA............................................................................. 9 

6.1 Apresentação......................................................................................................................... 9 

7. FORMALIDADES LEGAIS................................................................................................. 11 

8. RELAÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA OU OUTROS DE REALIZAÇÃO 

OBRIGATÓRIA......................................................................................................................... 

 

11 

9. RELAÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA SELECIONADOS COM BASE 

NA AVALIAÇÃO DE RISCOS................................................................................................ 

 

12 

9.1 Relação de trabalhos a serem realizados por solicitação da Alta Administração ou 

por motivos que não a avaliação de riscos (Demanda TCU – Transparência)..................... 

 

14 

10. PROPOSTA DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS........................................................ 14 

11. TRATAMENTO DAS DEMANDAS EXTRAORDINÁRIAS......................................... 15 

12. PREVISÃO DE ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DAS 

RECOMENDAÇÕES EMITIDAS EM TRABALHOS ANTERIORES E AINDA NÃO 

IMPLEMENTADAS PELA UNIDADE AUDITADA............................................................. 

 
 
 
15 

13. RELAÇÃO DE ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS PARA FINS DE 

GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

GOVERNAMENTAL................................................................................................................. 

 
 
 
15 

14. RELAÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À ELABORAÇÃO DO PLANO DE 

AUDITORIA DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE................................................................... 

15. CAPACITAÇÃO PREVISTA PARA O FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE 

DE AUDITORIA INTERNA DO IFBA.................................................................................... 

 

16 

 

16 



3  

15.1. Capacitação......................................................................................................................... 16 

17. DETALHAMENTO DAS AÇÕES.................................................................................... 19 

18. CONSIDERAÇÕES GERAIS............................................................................................. 19 

18.1 Proposta Orçamentária Anual para o planejamento das atividades da Instituição – 

Exercício 2021............................................................................................................................. 

 

20 

APÊNDICE A – Metodologia para a seleção dos trabalhos de auditoria com base na 

avaliação de risco........................................................................................................................ 

 

23 

1. ELABORAÇÃO DO PAINT COM BASE NA AVALIAÇÃO DE RISCOS.................... 23 

1.1 Introdução............................................................................................................................. 23 

2. ENTENDIMENTO DO CONTEXTO DA UNIDADE AUDITADA................................. 24 

2.1 Aspectos gerais da unidade ou área de atuação do Governo........................................... 24 

2.1.1 Papel do Governo Federal na área de atuação..................................................................... 24 

2.1.2 Objetivos da unidade ou atuação do Governo federal na área............................................ 25 

2.1.3 Missão e Visão da unidade.................................................................................................. 25 

2.1.4. Principais normas (externas e internas) relacionadas à atuação da unidade ou da área de 

atuação.......................................................................................................................................... 

 

25 

2.1.5 Meios pelos quais o desempenho é monitorado.................................................................. 25 

2.1.6 Política de gestão de riscos vigentes no contexto................................................................ 26 

2.1.7 Estrutura de governança presente no contexto.................................................................... 27 

3. RESULTADOS....................................................................................................................... 28 

3.1 Políticas Públicas relacionadas com o contexto............................................................ 28 

4. DEFINIÇÃO DO UNIVERSO DE AUDITORIA.......................................................... 29 

5. AVALIAÇÃO DA MATURIDADE DE RISCOS......................................................... 29 

6. SELEÇÃO DOS OBJETOS DE AUDITORIA COM BASE EM RISCOS..................... 33 

APÊNDICE B – PAINT – 2021................................................................................................. 40 

ANEXO I – ORGANOGRAMA INSTITUCIONAL.............................................................. 46 

ANEXO II – EIXOS ESTRATÉGICOS.................................................................................. 47 

ANEXO III- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS........................................................................ 48 

ANEXO IV – MAPA ESTRATÉGICO.................................................................................... 52 
 



4  

1. INTRODUÇÃO 
 

De acordo com a IN SFC nº 03/2017 a auditoria interna é uma atividade independente e objetiva 

de avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma 

organização. Deve buscar auxiliar às organizações públicas a realizarem seus objetivos a partir 

da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos 

processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos. 

 
A supracitada norma reza também que a atividade de auditoria interna governamental deve ser 

desempenhada com o propósito de contribuir para o aprimoramento das políticas públicas e a 

atuação das organizações que as gerenciam. Os destinatários dos serviços de avaliação e de 

consultoria prestados pelas UAIG são a alta administração, os gestores das organizações e 

entidades públicas federais e a sociedade. 

 
A Unidade de Auditoria deverá planejar suas atividades de modo eficiente, pois, o Plano de 

Auditoria Interna se constitui em uma etapa de identificação dos trabalhos a serem realizados 

prioritariamente pela Unidade de Auditoria Interna Governamental - UAIG em um determinado 

período de tempo. O planejamento deve considerar as estratégias, os objetivos, as prioridades, as 

metas da Unidade Auditada e os riscos a que seus processos estão sujeitos. O resultado é um 

plano de auditoria interna baseado em riscos. 

 
Em conformidade com os preceitos legais, a Unidade de Auditoria Interna do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia apresenta o seu plano de auditoria, juntamente com 

seus Anexos I ao IV, para o exercício de 2021. 

 
 

 Instituição 
 

 Histórico 
 

A Instituição foi constituída em 02 de junho de 1910, denominada Escola de Aprendizes 

Artífices da Bahia e estava vinculada ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Em 

1930, tendo saído do âmbito do citado Ministério, a Escola passou para o então criado Ministério 

da Educação e Saúde Pública. 

 
Em 1937, a Instituição passou a ser denominada de Liceu Industrial de Salvador. Por força do 

Decreto-Lei n° 4.127 de 25 de fevereiro de 1942, que estabelecia as bases de organização da rede 
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federal de estabelecimentos de ensino industrial, a Instituição passou a ser denominada Escola 

Técnica de Salvador. 

Em 1959, a reforma do ensino industrial transformou as escolas técnicas em Autarquias 

Educacionais Em 20 de agosto de 1965, a Lei n° 4.759 modifica a denominação da Instituição 

para Escola Técnica Federal da Bahia. 

 
Em 29 de setembro de 1993, a Lei n° 8.711 transforma a Escola Técnica Federal da Bahia e, pela 

incorporação do Centro de Educação Tecnológica da Bahia, criado pela Lei n° 6.344, de 6 de 

julho de 1976, em CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA BAHIA. A 

Instituição então surgida possuía a natureza de Autarquia Federal, detentora de autonomia 

administrativa, financeira, patrimonial, didática e disciplinar, vinculada ao Ministério da 

Educação e regulamentada pelos Decretos nos. 5.224 e 5.225, ambos de 11 de outubro de 2004. 

 

2. INSTITUTO 
 

 Histórico 
 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia -IFBA, criado pela Lei n.º 

11.892/2008, é resultado das mudanças promovidas no antigo Centro Federal de Educação 

Tecnológica da Bahia- CEFET-BA. Com tradição centenária no ensino técnico-profissional e há 

mais de uma década no ensino superior, o Instituto atua em sintonia com as demandas 

profissionais do mercado de trabalho. 

 
O IFBA é uma instituição comparada às universidades, mas possui uma estrutura diversa e muito 

mais ampla. Opera desde a formação básica, passando por cursos de nível médio, até a  

graduação e pós-graduação. Hoje, dispõe de graduações, como os cursos superiores de 

Administração, Engenharia Industrial Elétrica e Engenharia Industrial Mecânica, Engenharia 

Química, Pós-graduação, como o mestrado em Engenharia Mecânica. 

 
 

3. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 

Com a transformação do Centro Federal de Educação tecnológica da Bahia - CEFET-BA em 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA, através da Lei nº 11.892, 

de 29 de dezembro de 2008 e aprovação do seu Estatuto publicado no DOU, de 03 de setembro 

de 2009, o Instituto conta com a seguinte estrutura: 
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I - REITORIA 
1. Gabinete 

2. Procuradoria Federal 

3. Comissão de Ética 

4.Órgãos de Assessoramento: 

 
a. Comissão Permanente de Pessoal Docente 

b. Comissão Interna de Supervisão do Plano de Cargos e Carreira dos Técnicos 
Administrativos em Educação 

c. Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação 

d. Ouvidoria 

e. Correição 

f. Assessoria de Relações Internacionais 

g. Assessoria Especial 
 

5. Diretoria Sistêmica com status de Câmpus de Educação a Distância (EAD) 
 

6. Pró-Reitorias: 
 

a. Pró-Reitoria de Ensino 

b. Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (Gerência de Desenvolvimento 
de Bibliotecas) 

c. Pró-Reitoria de Extensão 

d. Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 

e. Pró-Reitoria de Administração 
 

7. Diretorias Sistêmicas: 

 
a. Diretoria de Gestão de Pessoas 

b. Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação 

c. Diretoria de Gestão da Comunicação Institucional 
 
 

II – CAMPUS 
 
 

III – AUDITORIA INTERNA 
 

Ressalta-se que o detalhamento da estrutura organizacional do IFBA, as competências das 

unidades administrativas e as atribuições dos respectivos dirigentes são estabelecidos no 

Regimento Geral, aprovado pelo Conselho Superior do IFBA. 
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4. PERFIL INSTITUCIONAL 
 

O IFBA integra a RFEPCT, instituída pela Lei nº 11892 de 29 de dezembro de 2008, que tem o 

objetivo de estender-se a todos os estados brasileiros, promovendo educação profissional, desde a 

formação inicial (FIC) até a formação em nível de pós-graduação Stricto-Sensu (mestrado e 

doutorado). 

 
 Missão 

 
“Promover a formação do cidadão histórico-crítico, oferecendo ensino, pesquisa e 
extensão com qualidade socialmente referenciada, objetivando o desenvolvimento 
sustentável do país” (IFBA, 2019). 

 
Visão 

 
“Transformar o IFBA em uma Instituição de ampla referência e de qualidade de ensino 
no País, estimulando o desenvolvimento do sujeito crítico, ampliando o número de 
vagas e cursos, modernizando as estruturas físicas e administrativas, bem como 
ampliando a sua atuação na pesquisa, extensão, pós-graduação e inovação 
tecnológica” (IFBA, 2019). 

 
 
 

Princípios 
 

“I. compromisso com a justiça social, equidade, cidadania, ética, preservação do meio 
ambiente, transparência e gestão democrática; 
II. verticalização do ensino e sua integração com a pesquisa e a extensão; 
III. eficácia nas respostas de formação profissional, difusão do conhecimento científico 
e tecnológico e suporte aos arranjos produtivos locais, sociais e culturais; 
IV. inclusão de pessoas com deficiências e necessidades educacionais especiais; 
V. natureza pública e gratuita do ensino, sob a responsabilidade da União” 
(IFBA,2008) 

 

 
Valores 

 
“ • A manutenção permanente da educação pública gratuita, laica e de qualidade; 
• A defesa da autonomia institucional; 
• Gestão democrática; 
• Permanente sincronia com as necessidades da sociedade a serviço do desenvolvimento 
humano; 
• Severa observância dos valores éticos, morais e humanistas; 
• Respeito à pluralidade social de gênero, etnia, ideias, opções, sem qualquer restrição; 
• Compromisso com o bem público, sua administração e função na sociedade; 
• Compromisso com o ser humano e com processos de sua valorização. “ (IFBA,2019) 
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5. FINALIDADES E OBJETIVOS 
 

As finalidades e características do IFBA como Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia, estão delimitadas na legislação específica, que cria a Rede Federal e os Institutos 

Federais, qual seja a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. São elas: 

. 
I. Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, 
formando e qualificando cidadãos com vistas à atuação profissional nos diversos setores 
da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e 
nacional; 
II. Desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e 
investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas 
sociais e peculiaridades regionais; 
III. Promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional 
e educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os 
recursos de gestão; 
IV. Orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos 
arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento 
das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de 
atuação do Instituto Federal; 
V. Constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de 
ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, 
voltado à investigação empírica; 
VI. Qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas 
instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica 
aos docentes das redes públicas de ensino; 
VII. Desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica; 
VIII. Realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o 
empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico; 
IX. Promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, 
notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente (BRASIL, 2008). 

 
 

Com relação aos objetivos – chaves do IFBA, têm-se no artigo 7º da referida lei: 
 

I. Ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de 
cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da 
educação de jovens e adultos; 
II. Ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a 
capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais, em 
todos os níveis de escolaridade, nas áreas da educação profissional e tecnológica; 
III.Realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e 
tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade; 
IV. Desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da 
educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os 
segmentos sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de 
conhecimentos científicos e tecnológicos; 
V. Estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à 
emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e 
regional; e 
VI. Ministrar em nível de educação superior: cursos superiores de tecnologia; cursos de 
licenciatura; cursos de bacharelado e engenharia; cursos de pós-graduação lato sensu de 
aperfeiçoamento e especialização; cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e 
doutorado (BRASIL, 2008). 
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6. UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 
 

 Apresentação 
 

A Unidade de Auditoria Interna do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA é o órgão técnico de controle, que tem como finalidade 

assessorar, orientar, acompanhar e avaliar os atos de gestão, objetivando a eficiência, eficácia e 

efetividade da Instituição, além de fortalecer a gestão e racionalizar as ações de controle e prestar 

apoio aos órgãos de Controle Interno do Poder Executivo Federal, bem como ao Tribunal de 

Contas da União - TCU consoante preceitos constitucionais e legislações específicas. 

 
A Auditoria Interna tem como objetivo a obtenção de resultados que possam subsidiar a 

administração geral desta Instituição para o cumprimento de suas metas, naquilo que couber, 

tendo seu escopo definido em cada área de atuação e seus objetivos planejados segundo o Plano 

Anual de Auditoria Interna – PAINT /2021, acostado. 

 
Tem como finalidade, ainda, permitir de forma segura, apresentar o seu parecer prévio sobre as 

contas da Autarquia desse exercício, nos aspectos orçamentário, financeiro, contábil, 

patrimonial, operacional, mediante procedimentos de auditoria, assim como oferecer ao 

Conselho Superior – CONSUP elementos objetivos, esclarecedores e fidedignos para uma 

perfeita compreensão dos processos e procedimentos necessários à apreciação e julgamento das 

prestações de conta dos responsáveis pela Gestão. 

 
A Unidade de Auditoria Interna do IFBA, atualmente, ocupa uma sala no prédio da Reitoria, 

situada à Av. Araujo Pinho, n° 39, Canela, Salvador-Bahia, contando com os seguintes recursos: 

• Pessoal 
 

Conforme quadro abaixo, a equipe da Unidade de Auditoria Interna é composta pelos seguintes 
servidores listados: 

 
Quadro 1 – Membros AUDIN 

Lotação Servidor Formação Cargo/ Função 

AUDIN/REITORIA 
Cássia Regina Almeida dos 
Santos 

Economia/Esp. Planejamento e 
Gestão Governamental 

Auditor 

AUDIN/REITORIA 
Eliene Pereira de Cerqueira C. Contábeis/MBA em Gestão 

Pública e Responsabilidade Fiscal Auditor 

AUDIN/REITORIA 
Gilberto Ávila 

Filosofia 
Ass. em 

Administração 

AUDIN/REITORIA 
Samantha de Oliveira Kaihara C. Contábeis/Esp. Contabilidade 

Governamental 
Auditor 

AUDIN/REITORIA 
Sheila Simone Kosminsky 
Weber 

C. Contábeis/Esp. em Auditoria em 
Organizações do Setor Público 

Auditor/ Titular da 
AUDIN 
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• Equipamentos 
 

04 Telefones, 02 Notebooks, 01 câmera fotográfica, 01 HD externo, 07 microcomputadores 
conectados à Internet, com sistema operacional Windows e Programa Microsoft Office, além de 
acesso aos sistemas do Governo Federal como Sistema Integrado de Administração Financeira 
do Governo Federal - SIAFI, Tesouro Gerencial, Sistema de Gestão de Pessoas - SIGEP, 
Extrator de dados , Trilhas (CGU), Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle - 
SIMEC , Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, Sistema e-AUD 
(CGU), Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP, Sistema e-pessoal (TCU) , 
Sistema TCU Conecta, Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, Sistema 
Eletrônico de Informações – SEI , Observatório das Despesas públicas – ODP entre outros. 

 
 

• Previsão Orçamentária e Financeira 
 

Tabela 1 – Despesas previstas - 2021 

RELAÇÃO DE DESPESAS DA UNIDADE DE AUDITORIA 

Ordem Descrição Objetivo Custo 
Estimado (R$) 

 
 

1 

 
Diárias 

Custear despesas de alimentação, 
hospedagem e locomoção urbana em 
capacitações e auditorias nos campi 

 
8.092,50 

 
2 

 
Passagens 

Custear despesas com passagens para 
viagens em capacitação e auditoria 
nos campi 

 
6.847,50 

 
3 

Outros Serviços de Terceiros – PJ 
(Capacitação) 

Custear despesas de inscrição e taxas 
de associação em capacitações (5 
membros) 

 
19.245,63 

 
4 

 
Veículo Oficial (Auditoria/Capacitação) 

Veículo destinado a viagens para 
capacitação (percurso possível) e 
auditorias nos campi (Combustível) 

 

1.037,50 

 
 

5 

 
 

Material Permanente 

Aquisição de mobiliário, conforme 
detalhamento no Plano de Metas 
institucional – PMI, para a nova sala 
da Unidade de Auditoria Interna (2º 
andar) 

 
 

12.213,45 

 
6 

 
Aquisição de livros 

 
Material de apoio/instrução às 
auditorias 

 
1.037,50 

 
7 

 
Equipamento de Informática 

 
02 Notebooks 

 
8.300,00 

 
8 

 
Material de Consumo 

 
Material de expediente 

 
1.037,50 

TOTAL 61.981,73 
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7. FORMALIDADES LEGAIS 
 

A Unidade de Auditoria Interna seguirá, igualmente, aos órgãos de Controle Interno do Poder 

Executivo Federal e de Controle Externo – TCU para elaboração e execução do PAINT, à 

legislação pertinente (IN SFC de nº 09, de 09 de outubro de 2018), às orientações do Manual de 

Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo 

Federal, editado pela Secretaria Federal de Controle Interno em dezembro de 2017, da INC 

MP/CGU nº 01, de 11 de maio de 2016 , da IN SFC de nº 03 de 09 de junho  de 2017,  que  

aprova o Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder 

Executivo Federal, bem como da Orientação Prática – Plano de Auditoria Baseado em Riscos, 

aprovada pela Portaria de nº 1.055, de 30 de abril de 2020. 

 
 

8. RELAÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA OU OUTROS DE REALIZAÇÃO 
OBRIGATÓRIA 

 
Em observância ao inciso I, art. 5º da Instrução Normativa de nº 9, de outubro de 2018 

relacionamos, no quadro abaixo, a relação de ações a serem realizadas pela AUDIN em função 

de obrigação normativa, por solicitação da alta administração ou por outros motivos que não a 

avaliação de riscos, devendo - se, nos dois últimos casos, ser apresentada justificativa razoável 

para sua seleção. Ressalta-se que o monitoramento das recomendações emitidas pela UAIG em 

trabalhos anteriores e ainda não implementadas pela Unidade Auditada fora incluída como 

trabalho de auditoria de realização obrigatória (Ação de nº 10), conforme disposto no quadro 

abaixo: 

 
Quadro 2 – Processos de Auditoria (Obrigatórios) 
 

Ação nº Temas relacionados à Obrigação Normativa 
e Outros 

Critério 

01 Contabilização dos Benefícios Financeiros e Não 
Financeiros promovidos pela AUDIN 

IN CGU nº 04/2018 (inc.IV, art.5º) 

 
 

02 

Atualização do RI , Minuta do Estatuto da AUDIN e 
Resolução CONSUP de nº 22_2003 em relação à IN 
nº 13/2020, de 06 de maio de 2020 e estudo e 
planejamento para a elaboração do PGMQ. 

 
 

IN CGU nº 13/2020 

03 
Acompanhamento do Plano de Providência 
Permanente – PPP – CGU 

Regimento Interno da AUDIN (inc. LIV do 
art. 22) 

04 
Participação na elaboração do Relatório de Gestão – 
Exercício 2020 

Demanda TCU (IN vigente relativa à 
Prestação de Contas) 

05 
Participação na elaboração de Relatórios de 
Atividades de Auditoria Interna 

Regimento Interno da AUDIN (inc. LXI do 
art. 22) 

06 
Acompanhamento das demandas dos Órgãos de 
Controle Interno e Externo 

Regimento Interno da AUDIN (inc. LIV do 
art. 22) 

Ação nº 
Temas relacionados à Obrigação 

Normativa e Outros Critério 

01 
Contabilização dos Benefícios Financeiros e Não 
Financeiros promovidos pela AUDIN 

IN CGU nº 04/2018 (inc.IV, art.5º) 

02 

Atualização do RI , Minuta do Estatuto da AUDIN e 
Resolução CONSUP de nº 22_2003 em relação à IN 
nº 13/2020, de 06 de maio de 2020 e estudo e 
planejamento para a elaboração do PGMQ. 

 
 

IN CGU nº 13/2020 

03 
Acompanhamento do Plano de Providência 
Permanente – PPP – CGU 

Regimento Interno da AUDIN (inc. LIV do 
art. 22) 

04 
Participação na elaboração do Relatório de Gestão – 
Exercício 2020 

Demanda TCU (IN vigente relativa à 
Prestação de Contas) 

05 
Participação na elaboração de Relatórios de 
Atividades de Auditoria Interna 

Regimento Interno da AUDIN (inc. LXI do 
art. 22) 

06 
Acompanhamento das demandas dos Órgãos de 
Controle Interno e Externo 

Regimento Interno da AUDIN (inc. LIV do 
art. 22) 
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Ação nº 
Temas relacionados à Obrigação 

Normativa e Outros Critério 

07 Elaboração do Relatório Anual de Atividades de 
Auditoria Interna – RAINT 

IN CGU nº 09/2018 (art.3º) 

08 Elaboração do PAINT IN CGU nº 09/2018 (art.16) 

 
09 

Elaboração do Relatório Gerencial relativo às 
atividades e monitoramento das recomendações 
emanadas pela Unidade de Auditoria Interna 

 
IN CGU nº 09/2018 (art.14) 

10 Elaboração do Plano de Providência Permanente: 
Monitoramento/Recomendações – AUDIN 

IN CGU nº 09/2018 (art.22) 

 
11 

 
Assessoramento à Gestão durante o processo de 
implantação da Gestão de Riscos no Instituto 

 
Assessoramento necessário ao cumprimento 
do Acórdão de nº 1.224/2018 – Plenário 

12 

Reserva Técnica 
Demandas extraordinárias (reuniões, 
consultas, demandas do Sistema Alice, 
execução de novas ações...) 

 
13 

Participação dos servidores em aperfeiçoamentos 
técnicos para realização das atividades de Auditoria 
Interna 

IN CGU nº 09/2018 (parágrafo único do art. 
5º). 

14 Participação de servidores COBACI/2021 – 
UNAMEC 

da IN CGU nº 09/2018 (parágrafo único do 
art. 5º). 

 
15 Avaliação dos instrumentos firmados entre o IFBA e 

as Fundações de Apoio 
Acórdão de nº 1.178/2018 – Plenário (Itens 

diversos) 

 

9. RELAÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA SELECIONADOS COM BASE NA 
AVALIAÇÃO DE RISCOS 

 
O inciso II, art. 5º da Instrução Normativa de nº 9, de outubro  de 2018 dispõe sobre a inclusão, 

no PAINT, dos trabalhos de auditoria selecionados com base na avaliação de riscos. A 

metodologia aplicada para a construção da matriz de riscos e seleção dos objetos pode ser 

verificada no “ Apêndice A”. No quadro abaixo, estão listados os macroprocessos e/ou processos 

identificados e de maior risco e que podem impactar no alcance dos objetivos pela Instituição. 

 
Em conformidade com o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI (2020-2024), vigente no 

IFBA, os macroprocessos do Instituto foram definidos, conforme abaixo: 

 
 

Quadro 3 – Macroprocessos IFBA 
Relação de Macroprocessos - IFBA 

 
Macroprocessos Finalísticos 

Ensino 
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 
Extensão 

 
Macroprocessos de Apoio 

Gestão 
Infraestrutura 
Assessorias 
Controle 
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Quadro 4 – Processos de Auditoria (Avaliação de riscos) 
Ação 

nº Macroprocessos Processos principais Critério 

 
 
 

16 

 
 
 

Avaliação da Gestão de Extensão 

Processos relacionados a: 
Programas de extensão destinados à 
comunidade externa; 
Acompanhamento de convênios e acordos de 
cooperação que tenham como objeto projetos 
de extensão; etc 

 
 
 

Matriz de Riscos 

 
 
 
 

17 

 
 
 
 

Avaliação da Gestão de Ensino. 

Processos de acompanhamento: 
- dos dados de evasão e repetência também 
no âmbito da Assistência Estudantil; 
- dos índices de retenção; 
- da estruturação do ensino remoto 
(Pandemia); 
- da oferta de vagas; 
- dos índices de desempenho dos estudantes 
nos cursos à distância e nos módulos de EAD 
dos cursos presenciais. etc 

 
 
 
 
 

Matriz de Riscos 

 
 

18 

 

Avaliação da Gestão da Pesquisa, Pós 
– Graduação e Inovação. 

Processos de acompanhamento de 
desenvolvimento de projetos de pesquisa, 
extensão e inovação, pagamento de bolsas, 
prestação de contas de projetos; Alocação 
de recursos para a pesquisa, pós-graduação e 
inovação, de acordo com as prioridades 
institucionais e etc. 

 
 

Matriz de Riscos 

 
19 

Avaliação da Gestão de Pessoas 
Processo ligados aos contratos de plano de 
saúde, dimensionamento e alocação da 
força de trabalho, trabalho remoto, saúde e 
segurança, processos de capacitação, etc. 

 
Matriz de Riscos 

 
20 

Avaliação da Gestão de Suprimentos, 
bens e Serviços 

Processos relativos à transparência ativa dos 
dados relativos às contratações públicas, 
em especial, as emergenciais COVID-19; 
gestão de riscos em licitações, etc. 

 
Matriz de Riscos 

 
 

Quadro 5 – Relação entre os objetivos, macroprocessos e processos 

Objetivo Estratégico Macroprocesso Processo 

Priorizar projetos e ações que resgatem 
públicos socialmente vulneráveis e a 
formação de profissionais mais humanizados 
nas ações integradas com instituições 
públicas e privadas. 

 
 
 
 
 
 

Extensão 

 
Programas de extensão destinados 
à comunidade externa. 

Expandir as parcerias com órgãos públicos e 
privados, para atuarem na área da Extensão 
tecnológica, apoiando a Inovação e o 
Empreendedorismo, a partir da elaboração de 
programas institucionais que ampliem as 
cooperações técnicas e parcerias com 
instituições e empresas nacionais e 
internacionais, através da oferta de serviços 
tecnológicos, de modo que assegurem aos 
estudantes as possibilidades necessárias de 
ingresso ao estágio curricular e intercâmbios. 

 
 
 
 

Convênios 
cooperação 

 
 
 
 

e 

 
 
 
 

acordos 

 
 
 
 

de 

 
Construir e implantar o Plano Estratégico de 
Permanência e Êxito do IFBA. 

 
 
 

Ensino 

Acompanhamento dos índices de 
evasão e repetência; 
Acompanhamento dos índices de 
retenção 

 
Elaborar política de Educação a Distância – 
EAD e de Tecnologias Educacionais do 
IFBA. 

Estruturação do ensino remoto 
Índices de desempenho dos 
estudantes nos cursos à distância e 
nos módulos de EAD dos cursos 
presenciais 
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Acompanhar e revisar, constantemente, 
metodologia do Processo Seletivo dos cursos 
técnicos, visando adequação com as 
demandas do IFBA e da sociedade. 

  
Oferta de vagas 

Fortalecer/amadurecer as atividades de 
pesquisa e inovação nos grupos de pesquisa, 
nos programas de pós-graduação e no polo de 
inovação do IFBA. 

 

 
Pesquisa,Pós-Graduação e 

Inovação 

Processos de acompanhamento de 
desenvolvimento de projetos de 
pesquisa, extensão e inovação 

Pagamento de bolsas 

Estabelecer um programa sistematizado para 
atração de parcerias e recursos externos para 
a Pós-Graduação. 

Prestação de contas de projetos 
Alocação de recursos para a pesquisa, 
pós-graduação e inovação, de acordo 
com as prioridades institucionais . 

Desenvolver um Programa Permanente de 
Qualidade de Vida dos servidores. 

 
 
 

Gestão de Pessoas 

Processo ligados à contratos de plano 
de saúde 

Criar e implementar o banco de competências 
dos servidores. 

dimensionamento e alocação da força 
de trabalho 

Proporcionar um ambiente de trabalho 
saudável. 

trabalho remoto e segurança 

Promover um processo  contínuo de 
capacitação,  treinamento e  qualificação 
profissional do servidor. 

 
Processos de capacitação 

Publicizar as ações institucionais de cada 
unidade/campi do IFBA. (PROAP/DGCOM) 

 
 

Suprimentos, Bens e Serviços 

Processos relativos à transparência 
ativa dos dados relativos às 
contratações públicas, em especial, as 
emergenciais COVID-19 

Padronizar as atividades de compras, 
licitações, fiscalização de contratos, 
transporte e patrimônio. 

 
Gestão de riscos em licitações 

 
 
 

 Relação de trabalhos a serem realizados por solicitação da Alta Administração ou por 
motivos que não a avaliação de riscos (Demanda TCU – Transparência) 

 
A Unidade de Auditoria Interna em atendimento ao Acórdão de nº 1.178/2018 – Plenário (Itens 
diversos) considerou, durante a elaboração do presente plano, a proposta continuada de avaliação 
dos instrumentos firmados entre o IFBA e as Fundações de Apoio pelo Tribunal de Contas da 
União - TCU, a fim de verificar o cumprimento pelo próprio IFBA dos requisitos relativos à 
transparência nos relacionamentos com fundações de apoio, bem como o cumprimento pelas 
fundações de apoio credenciadas ou autorizadas pelo referido IFBA dos requisitos relativos à 
transparência, constantes nos itens do referido acórdão, por pelo menos 4 exercícios. 

 
 

10. PROPOSTA DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 
 

A Unidade de Auditoria Interna adota as seguintes metodologias de trabalho: Direta e Indireta. 
 

• Direta 
 

Levantamento de informações e verificações na Reitoria e nos Campi, podendo ser solicitada a 
participação de servidores de outros departamentos. 

 
• Indireta 

No decorrer dos trabalhos serão utilizados os seguintes documentos de trabalho: 

Solicitação de Auditoria (SA) 
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Notas de Auditoria (NA) 
Relatório de Atividades de Auditoria Interna 

 

Ao fim da execução de cada ação, serão expedidos Relatórios ou Notas de Auditoria, que serão 
encaminhados à autoridade competente com sugestões de melhoria, buscando promover a 
regularização das pendências ou impropriedades detectadas. 

 
 
 

11. TRATAMENTO DAS DEMANDAS EXTRAORDINÁRIAS 
 

As demandas extraordinárias se darão em casos excepcionais e por demanda externa requisitada 
pela CGU e TCU, interna pelo Conselho superior – CONSUP, Alta Administração e pelos 
próprios servidores da Unidade de Auditoria Interna, em conformidade com o interesse público, 
devidamente justificada, sendo considerado pelo menos um dos seguintes critérios: 
materialidade, relevância e criticidade. 

 
Inicialmente será apresentada a referida demanda ao auditor qualificado e experiente na matéria, 
posteriormente, aos que demonstrarem interesse pela execução dos trabalhos, a fim de realizar os 
ajustes necessários entre os auditores, e por último a realização de sorteio, se necessário. 

 
Cabe salientar que a inclusão de ação extraordinária será primeiramente suportada pera Reserva 
Técnica que foi calculada também para esse fim. Sendo a Reserva Técnica insuficiente, haverá 
exclusão de ação planejada no intuito de não prejudicar o cronograma, bem como evitar o 
acúmulo de atividades que não serão suportadas pelo recurso pessoal disponível. 
 

 
 

12. PREVISÃO DE ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES 
EMITIDAS EM TRABALHOS ANTERIORES E AINDA NÃO IMPLEMENTADAS 
PELA UNIDADE AUDITADA 

 
O monitoramento das recomendações emitidas em trabalhos anteriores e ainda não 
implementadas pela unidade auditada já é realizado por esta Unidade de Auditoria Interna, bem 
como teve sua formalização mediante a inclusão de uma Ação denominada “Elaboração do 
Plano de Providências da AUDIN – Monitoramento das Recomendações emanadas pela 
Unidade de Auditoria Interna”, conforme pode ser observado nos planos anteriores e no 
presente. A elaboração e o envio do referido do Plano aos gestores ocorrem geralmente no  mês 
de março e a análise das manifestações, como também, a verificação in loco, caso seja 
necessário, no mês de novembro de cada exercício. 

 
 

13. RELAÇÃO DE ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS PARA FINS DE GESTÃO E 
MELHORIA DA QUALIDADE DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL 

 

Os trabalhos a serem realizados para fins de gestão e melhoria da qualidade serão realizados da 

seguinte forma: 
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• Estabelecendo, no âmbito da AUDIN, ferramentas de governança e controle capazes de 

padronizar práticas profissioanais, elevar eficiência da AUDIN e, dessa forma, contribuir 

para implementação do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade; 

• Adequando o Regimento Interno da Unidade de Auditoria Interna, a Minuta do Estatuto da 

AUDIN e da Resolução de nº 22/2003 à Portaria CGU de nº 13/2020; 

• Capacitando os auditores, sobretudo por meio do curso Modelo de Capacidade de Auditoria 

Interna (IA-CM), com a finalidade de identificar os fundamentos necessários para uma 

auditoria interna efetiva no setor público, e elaborar um programa com o objetivo de 

desenvolver a Unidade, de modo a atender às necessidades do Instituto, acrescentando-lhe 

mais valor, e aos padrões profissionais aplicáveis à atividade de auditoria interna.  

 
 
14. RELAÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À ELABORAÇÃO DO PLANO DE 
AUDITORIA DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE 
 
Considerando a necessidade de avaliar as ferramentas de governança no ambiente de controle com a 

finalidade de subsidiar a escolha dos campi a serem auditados, de adquirir conhecimento sobre os 

campi que integrarão o universo da audioria, como também de propiciar a realização de auditoria 

utilizando a abordagem top-down, será aplicado questionário tabulado com base na estrutura do 

COSO. 

 

 
15. CAPACITAÇÃO PREVISTA PARA O FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE DE 
AUDITORIA INTERNA DO IFBA 

 
 15.1 Capacitação 

 
O Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder 

Executivo Federal prevê que a carga horária mínima de 40 horas de capacitação anual dos 

auditores internos governamentais visa a permitir o aperfeiçoamento dos seus conhecimentos, de 

suas habilidades e de outras competências, por meio do desenvolvimento profissional contínuo. 

Essa capacitação deve se dar preferencialmente com base em um programa de formação e 

desenvolvimento de recursos humanos e pode incluir cursos formais, seminários, workshops, 

encontros, visitas técnicas, cursos de pós-graduação, cursos à distância, curso de progressão 

funcional, treinamento no trabalho, entre outros. 

Destaca ser competência do responsável pela UAIG: identificar as deficiências e as lacunas na 

formação e no desempenho dos auditores e buscar suprí-las por meio de ações como as citadas  

no parágrafo anterior. Caberá, portanto, também a ele identificar a necessidade de fornecer 
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oportunidades que excedam a carga horária mínima obrigatória, o que é bastante recomendável, 

sobretudo em decorrência das constantes modificações pelas quais a área de auditoria vem 

passando, além do surgimento de novas tecnologias, da maior exigência da sociedade em relação 

à prestação de contas, à transparência, entre outros. 
 

Considerando também o parágrafo único do art. 5º da Instrução Normativa CGU nº 09/2018, as 

Ações de Capacitação do PAINT-2021, previstas para a equipe da Auditoria Interna do IFBA, 

serão desenvolvidas em Fóruns, Cursos e Seminários, entre outros eventos, relativos às áreas de 

Auditoria Interna no Serviço Público, Governança no Setor Público, Licitações, Contratos, 

Convênios, Patrimônio, Recursos Humanos, Contabilidade Pública, Sistemas SCDP, SIAFI  e 

etc, com o objetivo de aperfeiçoar o desempenho da Unidade mediante aprimoramento de 

métodos e técnicas de auditoria, tornando suas atividades mais eficazes e eficientes. 
 

Dentre as possibilidades de capacitação, destacam-se: 
 

- 2º Congresso Brasileiro de Auditoria e Controle Interno – COBACI/2021 realizado pela União 

Nacional dos Auditores do Ministério da Educação – UNAMEC que consiste em evento anual 

voltado, exclusivamente, para os membros da Unidade de Auditoria Interna, a fim de promover o 

compartilhamento de experiências, padronização dos trabalhos de auditoria e interação entre 

Instituições Federais vinculadas ao Ministério da Educação; 
 

- Participação em cursos ofertados por outros órgãos e entidades como ENAP (Semana de 

Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas), bem como nos eventos e 

treinamentos do Instituto dos Auditores Internos do Brasil-IIA, conforme quadro demonstrativo 

abaixo: 
 

Quadro – 6 Demonstrativo Capacitação Prevista – 2021 
Membros da 

AUDIN 
Capacitação Total de horas 

N° Ação PAINT 
2021 

Coordenação 

Normas Internacionais 

72 

01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 
08; 09; 10;11 ; 12 e 13 

 
 

do IIA para a prática da 
profissão.– IPPF 16 hs 

COBACI/2021 – 
UNAMEC – 40 hs 

Modelo IA-CM – 16h 

Auditores (3) 

Normas Internacionais 
do IIA para a prática da 

profissão – IPPF 16h 
184 

01; 10; 11;12;13; 14; 
15; 16; 17; 18; 19 Modelo IA-CM – 16h 

*COBACI/2021 – 
UNAMEC – 40 hs 

Assistente de Adm 
Redação Oficial 
(ENAP) – 40 hs 

40 
Rotinas administrativas de apoio 
à Coordenação e aos Auditores 

 

- *Nota: No COBACI participarão 4 auditores, correspondendo a carga horária total de 160 horas 
 
- Na capacitação Modelo IA – CM (Capacidade da Unidade de Auditoria) 2 auditores ainda não capacitados. 
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Estas atividades poderão sofrer modificações, haja vista a disponibilidade orçamentária e a 

aprovação da Reitoria. 

 
Vale salientar que estas ações de capacitação encontram respaldo também em Acórdãos do TCU, 

a exemplo do Infratranscrito: 

 
Assunto: AUDITORIA. DOU de 12.12.2013, S. 1, ps. 148 e 149. Ementa: 
recomendação à UFMS para que, com vistas ao saneamento das falhas 
verificadas e à melhoria da gestão: 

 
a) promova treinamentos para a atualização dos auditores internos em técnicas 

de auditorias baseadas em gestão de riscos e análise de controles internos 
administrativos, de modo a provocar a melhoria da gestão; 

b) estabeleça política de desenvolvimento profissional contínuo de forma que 
os auditores internos se atualizem, desenvolvam-se e mantenham os 
conhecimentos e habilidades necessários para o exercício de suas 
atribuições (itens 9.2.3 e 9.2.4, TC-021.838/2013-5, Acórdão nº 
3.382/2013-Plenário). 

 
 

16. RESTRIÇÕES E RISCOS ASSOCIADOS À EXECUÇÃO DO PAINT 
 

Os fatores de restrição e riscos listados, no quadro abaixo, podem prejudicar ou até mesmo 

inviabilizar a execução parcial do PAINT/2021, mas não foram identificados fatores de riscos 

para a sua inexecução total. 

 

 
Quadro 7 – Restrições e riscos associados 

 
Riscos / Restrições Descrição do Risco Medidas de Tratamento 

 
Ausência de capacitação adequada 
para a condução da ação de 
auditoria. 

Não realização de capacitações 
(para utilização de sistemas e 
conhecimento técnico) para auxiliar 
a execução da ação. 

Solicitar à Reitoria a priorização 
das capacitações que estiverem 
diretamente relacionadas às ações 
planejadas;     Substituir ação 
planejada. 

Afastamento para Pós - Graduação 
Stricto Sensu quando não 
planejado. 

Ausência de pessoal para 
afastamento para Pós-Graduação 
Stricto Sensu. 

 
Reduzir de escopo das ações. 

 
Aprovação em outro concurso. 

Exoneração dos auditores por 
conta de nomeação/posse em outro 
cargo público. 

Sacrificar ações de menor impacto, 
iniciando-se pelas capacitações e 
monitoramentos. 

 
Ausência de pessoal de apoio. 

Ausência de pessoal de apoio na 
Auditoria Interna por conta de 
Remoção ou relotação. 

Solicitar novo servidor ou 
terceirizado em substituição ao 
servidor removido para 
recomposição imediata da equipe. 

Convite para assumir cargo de 
direção ou função de confiança em 
outro setor. 

Ausência de pessoal por conta de 
nomeação em cargo de direção ou 
função de confiança em outro 
setor/órgão. 

 
Remanejar carga horária da reserva 
de contingência e capacitação. 
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Licença para tratamento de saúde 
(próprio ou de pessoa da família) 
quando não planejada. 

Ausência de pessoal por gozo de 
licença para tratamento de saúde. 

 
Redefinir escopo da ação. 

Restrição de recursos para 
deslocamento de equipe, ensejando 
a supressão de diligências in loco 
na execução das ações de auditoria. 

 
Ausência de aprovação dos pedidos 
de diárias e passagens. 

Utilização de técnica alternativa 
para a obtenção de evidências na 
ação de auditoria. 

Obstrução de acesso a documentos 
e informações. 

Não disponibilização de 
informações e documentos por 
parte do auditado. 

Solicitar a intervenção da Reitoria 
para disponibilização das 
informações e documentos 
requeridos. 

Ausência do mapeamento dos 
riscos institucionais. 

 
Processos não mapeados pela 
Unidade. 

Utilização de cadastro de riscos da 
própria AUDIN ou método 
alternativo baseado em fatores de 
riscos. 

 
Indisponibilidade de Sistemas e 
equipamentos. 

 
Indisponibilidades de sistemas e 
equipamentos por conta de 
manutenção, atualização ou vírus. 

Realizar backup de todas as 
informações e documentos da ação 
de auditoria em andamento e 
solicitar o salvamento das 
informações na rede do IFBA. 

Fonte: AUDIN/IFBA 
 
 

17. DETALHAMENTO DAS AÇÕES 
 

Conforme Apêndice B - PAINT – 2021. 
 

 
18. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 
Os trabalhos desta Unidade de Auditoria Interna serão executados na Reitoria e nos Campus, 

podendo ocorrer o deslocamento de servidores para as unidades deste Instituto situadas no 

interior do Estado da Bahia, conforme a realização do cronograma constante na planilha anexa. 

 
Atualmente, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia é composto por 01 

Reitoria, 22 (vinte e dois) Campi, 1 Polo de Inovação e 1 Núcleo Avançado, sendo a Unidade 

Gestora da Reitoria nº 158145, responsável pela descentralização dos recursos orçamentários 

para os respectivos Campi, mediante as unidades gestoras executoras no Sistema de 

Administração Financeira – SIAFI, consoante relação abaixo: 
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Quadro 8 – Unidades do IFBA 
ITEM CAMPUS UG UASG 

01 Reitoria 158145 26427 
02 Brumado* 158145 26427 
03 Euclides da Cunha* 158145 26427 
04 Juazeiro* 158145 26427 
05 Lauro de Freitas* 158145 26427 
06 Santo Antonio de Jesus* 158145 26427 
07 Polo de Inovação* 158145 26427 
08 Camaçari 158403 26427 
09 Barreiras 158404 26427 
10 Valença 158405 26427 
11 Santo Amaro 158406 26427 
12 Porto Seguro 158408 26427 
13 Simões Filho 158407 26427 
14 Vitória da Conquista 158409 26427 
15 Eunápolis 158410 26427 
16 Salvador** 158411 26427 
17 Paulo Afonso 158585 26427 
18 Ilhéus 158587 26427 
19 Jequié 158588 26427 
20 Irecê 158589 26427 
21 Feira de Santana 158590 26427 
22 Seabra 158591 26427 
23 Jacobina 158592 26427 
24 Ubaitaba* 158145 26427 

*Aguardando criação da UG 
**Possue o Núcleo Avançado em Salinas da Margarida 

*** 01 Polo de Inovação 
 
 

 
18.1  Proposta Orçamentária Anual para o planejamento das atividades da Instituição – 
Exercício 2021 

 
O orçamento previsto para o exercício 2021, deste Instituto, está calculado na ordem de R$ 

623.661,065 (seiscentos e vinte e três milhões, seiscentos e sessenta e um mil reais e sessenta e 

cinco centavos) a serem utilizados em atividades institucionais, entretanto, o detalhamento das 

despesas ainda poderá sofrer alterações pelo Ministério da Educação – MEC. Devido à 

impossibilidade de alocação dos recursos por macroprocessos por meio da proposta da 

LOA/2021, para o critério materialidade dos macroprocessos, fora considerado o orçamento 

solicitado pelos gestores e aprovado pelo Conselho Superior – CONSUP no Plano de Metas 

Institucional – PMI 2020. 
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Tabela 2 – Proposta Orçamentária da Despesa 2021 

26000 – Ministério da Educação 

Unidade : 26427 Instituto Federal da Bahia - IFBA 

ORÇAMENTO PREVISTO – LOA 2021 - SIOP 

Funcional-Programática Ação Proposta - R$ 

10.26427.12.122.0032.216H.0029 
Ajuda de Custo para Moradia Ou Auxílio- 
Moradia a Agentes Públicos. 

100.000,00 

10.26427.12.128.0032.4572.0029 
Capacitação de Servidores Públicos Federais 
em Processo de Qualificação e Requalificação. 

223.894,00 

10.26427.28.846.0910.00PW.0029 
Contribuições a Entidades Nacionais sem 
Exigência de Programação Específica. 

73.595,00 

 
10.26427.12.363.5012.20RG.0029 

Reestruturação e Modernização das Instituições 
da Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica. 

 
1.704.112,00 

 
10.26427.12.363.5012.20RL.0029 

Funcionamento das Instituições da Rede 
Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica. 

 
48.287.000,00 

 
10.26427.12.363.5012.21B3.0029 

Fomento às Ações de Pesquisa, Extensão e 
Inovação nas Instituições da Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

 
793.403,00 

 
10.26427.12.363.5012.2994.0029 

Assistência aos Estudantes das Instituições 
Federais de Educação Profissional e 
Tecnológica. 

 
16.080.614,00 

 
10.26427.12.846.0032.09HB.0029 

Contribuição da União, de suas Autarquias e 
Fundações para o Custeio do Regime de 
Previdência dos Servidores Públicos Federais. 

 
76.853.716,00 

 
10.26427.12.301.0032.2004.0029 

Assistência Médica e Odontológica aos 
Servidores Civis, Empregados, Militares e seus 
Dependentes. 

 
5.484.371,00 

10.26427.12.331.0032.212B.0029 
Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, 
Empregados, Militares e seus Dependentes. 

21.321.855,00 

 
10.26427.12.363.5012.2994.0029 

Assistência aos Estudantes das Instituições 
Federais de Educação Profissional e 
Tecnológica. 

 
16.080.614,00 

10.26427.09.272.0032.0181.0029 Aposentadorias e Pensões Civis da União. 69.578.444,00 

10.26427.12.363.0032.20TP.0029 Ativos Civis da União 363.159.061,00 

10.26427.09.272.0032.0181.0029 Aposentadorias e Pensões Civis da União. 69.578.444,00 

10.26427.28.846.0909.00S6.0029 
Benefício Especial e Demais Complementações 
de Aposentadorias 

1.000,00 

Total Proposta Orçamentária 623.661,065 

*Fonte: Proposta Orçamentária da Despesa 2021 – Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do Governo – SIOP 
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O cronograma de execução dos trabalhos previstos no PAINT 2021 poderá sofrer alterações e 

revisão ao longo do exercício, em função de alguns fatores externos, não programados, como: 

treinamentos, participação em eventos, atendimento às diligências do TCU e CGU, demandas 

relativas ao período de pandemia. 

 
 

Salvador, 09 de fevereiro de 2021  

 

Eliene Pereira de Cerqueira 
Auditora 

 
 
 

Sheila Simone Kosminsky Weber 
Titular da Unidade de Auditoria Interna- IFBA 
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APÊNDICE A 
 

Metodologia para a seleção dos trabalhos de auditoria com base na avaliação de risco 
 
 

1. ELABORAÇÃO DO PAINT COM BASE NA AVALIAÇÃO DE RISCOS 
 

 Introdução 
 

A elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2021 teve como base as orientações 

normativas do órgão de controle interno, descritas anteriormente no item “7 – Formalidades 

Legais”, os processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos, os 

planos, as metas, os objetivos estratégicos, os programas e as políticas dispostos nos seguintes 

normativos: 

 
• Estatuto do IFBA (aprovado pela Resolução IFET de nº 2, de 31 de agosto de 2018); 

• Regimento – Geral do IFBA, retificado pela Resolução de nº 05/2017; 

• Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI (2020-2024); 

• Plano Pedagógico Institucional - PPI (2013); 

• Plano de Metas Institucional – 2020; 

• Avaliação do Plano de Metas Institucional – 2019; 

• Relatório de Gestão – 2019; 

• Regimento Interno da Unidade de Auditoria Interna; 

• Termo de Acordo de Metas e Compromissos (TAMC); e 

• Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008 (Instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica e criou os Institutos Federais). 

 

Foram considerados também, na elaboração do presente Plano, os relatórios das auditorias 

anteriormente realizadas pelos órgãos de Controle Interno (CGU) e Externo (TCU), as demandas 

próprias desta Unidade de Auditoria Interna, as expectativas da Alta Administração e das demais 

partes interessadas, os riscos significativos a que a referida unidade está exposta. os processos de 

governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos. 

 
No tocante aos controles internos existentes, tem-se observado uma melhoria em procedimentos 

e rotinas de trabalho a partir da prestação de serviços de avaliação (processos de auditagem) e 

monitoramento da implementação das recomendações emitidas pelos órgãos de controle interno 

e externo, bem como pela própria AUDIN. 
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Levaram-se em conta vários fatores, tais como capacidade de trabalho da equipe de auditoria 

interna; distribuição das tarefas da auditoria externa (CGU e TCU); compatibilidade das 

atividades com as medidas restritivas de despesas da entidade. 

 
A Unidade de Auditoria cumprirá seu planejamento em observância à carga horária diária de 8h 

(Titular e 2 Auditoras), 6h (1 Auditora) e ao Calendário – 2021 com 219 (duzentos e dezenove) 

dias úteis. 

 
Importante ressaltar que o rodízio de ênfase, previsto no item 88 da Instrução Normativa SFC nº 

03/2017, foi levado em consideração. 

 
Em atendimento, mais especificamente, às disposições contidas na Orientação Prática: Plano de 

Auditoria interna baseado em riscos, aprovada pela Portaria de nº 1.055, de 30 de abril de 2020, 

foram seguidas as seguintes etapas: 

 
1) Entendimento do Contexto da Unidade Auditada; 

2) Definição do Universo de Auditoria; 

3) Avaliação da Maturidade da Gestão de Riscos; 

4) Seleção dos objetos de auditoria com base em riscos. 
 
 

2. ENTENDIMENTO DO CONTEXTO DA UNIDADE AUDITADA 

 
 Aspectos gerais da unidade ou área de atuação do Governo 

 
 

 Papel do Governo Federal na área de atuação 

O Governo Federal, através da Lei 11. 11.892, de 29 de dezembro de 2008, instituiu a Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica para atuação no âmbito do sistema 

federal de Ensino, vinculada ao Ministério da Educação Institutos Federais, e criou os Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, entre eles, o da Bahia. 

 
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA é uma instituição de 

educação superior, básica e profissional, pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de 

educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na 

conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas. 
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 Objetivos da unidade ou atuação do Governo Federal na área 

Os objetivos - chave do Instituto destacam-se, entre eles, o de ministrar educação profissional 

técnica de nível médio, cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, de educação 

superior, realizar pesquisas aplicadas, desenvolver atividades de extensão. A relação mais 

detalhada fora citada anteriormente no item 5 – Finalidades e objetivos deste Plano. 

 
 Missão e Visão da unidade 

O IFBA, conforme seu Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI (2020-2024) é orientado 

pela Missão e Visão Institucional, conforme disposto abaixo: 

 
 

Missão 
“Promover a formação do cidadão histórico-crítico, oferecendo ensino, pesquisa e 
extensão com qualidade socialmente referenciada, objetivando o desenvolvimento 
sustentável do país”. 

 
 

Visão 
“Transformar o IFBA em uma Instituição de ampla referência e de qualidade de ensino 
no País, estimulando o desenvolvimento do sujeito crítico, ampliando o número de 
vagas e cursos, modernizando as estruturas físicas e administrativas, bem como 
ampliando a sua atuação na pesquisa, extensão, pós-graduação e inovação 
tecnológica”. 

 
 

2.1.4. Principais normas (externas e internas) relacionadas à atuação da unidade ou da 

área de atuação 

Conforme disposto no art. 3º de seu Regimento - Geral, o IFBA orienta-se pela Lei Federal de nº 

11.892/2008 e pelos seguintes instrumentos normativos internos: 

 
I. Estatuto; 

II. Resoluções do Conselho Superior (CONSUP); 

III. Resoluções do Congresso do IFBA; 

IV. Resoluções do CONSEPE; 
V. Atos da Reitoria; 

VI. Resolução do Conselho dos Campus; 
VII. Atos das Diretorias Gerais dos Campus. 

 
 

 Meios pelos quais o desempenho é monitorado 

O desempenho do IFBA, conforme disposto em seu relato no Relatório de Gestão 2019, é 

monitorado pela Plataforma Nilo Peçanha – PNP, instituída pela Portaria SETEC/MEC nº 
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01/2018, de 3 de janeiro de 2018 como ambiente virtual de coleta, validação e disseminação das 

estatísticas oficiais da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Rede 

Federal), para fins de aprimorar os indicadores de gestão e o monitoramento de desempenho da 

Rede Federal por meio da integração das bases de dados dos seguintes sistemas, conforme o Art. 

10 da mencionada Portaria: 

 
“A PNP, seguindo o calendário anual, será alimentada com dados provenientes do 
Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec), do 
Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape) e do Sistema 
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi)”. 

 

 
O objetivo da Plataforma é reunir dados relativos ao corpo docente, discente, técnico- 

administrativo e de gastos financeiros das unidades da Rede Federal, para fins de cálculo de 

indicadores de gestão monitorados pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do 

ministério da Educação (SETEC/MEC). 

 
 Política de gestão de riscos vigentes no contexto 

Em relação à Política de Gestão de Riscos, o IFBA criou o Comitê Interno de Governança e 

Integridade, aprovado por meio da Portaria nº 3.239 de 28 de setembro de 2018, como ação 

inicial de seu processo de gestão de riscos. 

 
No entanto, observou-se através da conclusão da Ação de Auditoria de nº 14/2019 – “ Avaliação 

da Gestão de Riscos dos Instituto”, originada de demanda do Tribunal de Contas da União - TCU 

para o cumprimento do disposto no item 9.1.5 do Acórdão nº 1.224/2018-Plenário, que somente 

foi instituído o referido Comitê, e que, após a análise do Plano de Providências Permanente - 

PPP, não foram apresentados a esta Unidade de Auditoria a minuta da Política de gestão de 

riscos corporativos, o processo de gerenciamento de riscos implementado, mantido, monitorado  

e revisado, compatível com sua missão e seus objetivos estratégicos, à luz das diretrizes 

estabelecidas da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01, de 11 de maio de 2016, a 

atualização da Portaria que constitui o Comitê, bem como definição de estruturas, por meio de 

órgãos ou instâncias de supervisão, com a finalidade de assessorar e apoiar a definição e 

implementação de diretrizes, políticas, normas e procedimentos para a gestão da governança, 

riscos e controles internos. 
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A Ação de Auditoria de nº 14/2019 – “ Avaliação da Gestão de Riscos dos Instituto” resultou na 

elaboração do Relatório Técnico Final de Auditoria de nº 002/2019 e concluiu pela inexistência de 

diretrizes, políticas, normas e procedimentos resultando na falta de um direcionamento para a 

condução dos trabalhos necessários para a implementação da gestão de riscos, o que levou cada setor 

avaliado a tomar decisões de forma isolada. Diante deste contexto, reverberou nas seguintes 

desconformidades: 

 
“CONSTATAÇÃO 1: ausência de Política de Gestão de Riscos, inviabilizando a 
construção e implementação planejada, estruturada e sistematizada de modelo de 
gestão risco no Instituto; 

 
Constatação 1.1: ausência de definição formal quanto às responsabilidades e 
competências para a condução dos trabalhos necessários à implementação da gestão 
de riscos; 

 
Constatação 1.2: mapeamento incompleto dos processos de trabalho, prejudicando a 
visualização das inter-relações existentes entre os setores, bem como a utilização de  
método para priorização dos processos; 

 
Constatação 1.3: capacitação insuficiente para a realização dos trabalhos de 
implementação da gestão de riscos; 

 
Constatação 1.4: ausência de estabelecimento, no âmbito institucional, de  
metodologias e ferramentas para a identificação e avaliação dos riscos; 

 
Constatação 1.5: riscos avaliados sem determinar a relação do impacto versus 
probabilidade de ocorrência.” 

 
Constatação 1.6: fragilidade na etapa de respostas aos riscos; 

 
Constatação 1.7: ausência de mecanismos de comunicação e monitoramento  dos 
riscos; 

 
Embora ainda não tenha sido submetida ao Conselho Superior - CONSUP para análise e 

aprovação, neste ano, observamos uma boa prática quando da elaboração da Minuta do Plano de 

Integridade, a qual fora entregue a essa Controladoria no último dia 15 de outubro de 2020, 

segundo informação dada pela Senhora Reitora durante reunião do Conselho Superior – 

CONSUP no mês de outubro de 2020. 

 
 

 Estrutura de governança presente no contexto 

A estrutura de governança do IFBA conforme disposto no Relatório de Gestão 2019, tem como 

base normativa o Estatuto e o Regimento Geral, assim como as regulamentações internas, que 

disciplinam as atividades das instâncias de controle dessa estrutura organizacional. Apoia a 

Instituição na execução de suas atividades com vistas a cumprir a sua Missão e alcançar seus 

objetivos, buscando respaldar a gestão na execução de seus processos e melhoria dos seus 
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procedimentos com foco em resultados para a sociedade. As atribuições e a forma de atuação de 

cada instância são descritas, de maneira sucinta, considerando o arcabouço legal e normativo: 

 
• Reitora como dirigente máximo da Instituição; 
• Como órgão deliberativo o CONSUP; 
• Como órgão consultivo o Colégio de Dirigentes; 
• Como órgão de consultoria jurídica a Procuradoria Federal; 
• Como órgão de prevenção e apuração de irregularidades administrativas Correição; 
• Como órgão de controle gerencial Auditoria Interna; 
• Como órgão de ligação entre o ambiente externo e Instituição Ouvidoria. 

 
 
 

3. RESULTADOS 
 

Os resultados apresentados no Relatório de Gestão (IFBA, 2019, p.37) apontam para as seguintes 

informações: 

 
• Vagas: 11.131; 

• Alunos formados: 3.465 
• Trabalhos apresentados: 70 
• Alunos em ações de Extensão: 5.423 
• Registros de patentes no ano: 9 
• Publicações: 47 
• Grupos de pesquisa ativos: 110 
• Docentes em ações de Extensão: 125 
• Bolsas de Pesquisa: 145 
• Docentes em qualificação: 45 
• Investimento em reformas: R$ 2.141.484,38 
• Investimento em manutenção: R$ 3.954.838,51 
• Instituições internacionais parceiras: 3 
• Parcerias internacionais firmadas, visando ao intercâmbio de alunos: 14 alunos 

 

Políticas Públicas relacionadas com o contexto 
 

No âmbito do IFBA, são executados as ações e os programas de Governo,bem como as políticas 
internas, conforme listado abaixo: 

 
• Política de Assistência Estudantil (Resolução CONSUP/IFBA nº 25/2016); 

• Uso do Nome Social (Resolução CONSUP/IFBA nº 28/2017); 
• Política de Inclusão (Resolução CONSUP/IFBA nº 30/2017); 

• Programa Bolsa Permanência (Portaria MEC de nº 389, de 9 de maio de 2013); 

• Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. 
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4. DEFINIÇÃO DO UNIVERSO DE AUDITORIA 

 
Para a identificação e priorização dos macroprocessos (competências) foram considerados no 

Universo de Auditoria os macroprocessos desenvolvidos na unidade da Reitoria (Administração 

Central do IFBA). 

 
Com intuito de se beneficiar da participação da gestão no planejamento do plano anual de 

auditoria e ratificar o entendimento realizado pela AUDIN, foram solicitadas às unidades da 

Reitoria informações acerca do contexto da unidade auditada, inclusive, sobre os seus principais 

processos e riscos associados, considerando informações prestadas nos Relatórios de Gestão dos 

exercícios de 2018 e 2019, nos quais foram informados os riscos identificados de alguns 

processos. 

 
Devido à incompletude de informações prestadas e à baixa participação das Unidades 

Estratégicas no processo de elaboração do PAINT, não fora possível realizar a confirmação junto 

aos gestores dos principais processos de cada unidade. 

 
A indisponibilidade de carga horária e recursos humanos na unidade (Auditores em realização de 

ação de auditoria) devido aos ajustes e adequações realizados nas atividades por conta do 

Pandemia, ao longo do ano, para o cumprimento do PAINT/2020, tornou-se impossível o 

mapeamento de todos os processos das unidades. 

 
Diante do fato, acima apresentado, informamos que estamos conscientes da necessidade de 

aplicação de metodologia de gestão de riscos durante a elaboração do planejamento individual de 

auditoria e consequentemente da escolha dos objetos de auditoria dos macroprocessos 

selecionados com base em riscos. 

 
Considerando também a ausência de mapeamento de processos no Instituto, decidiu-se pela 

constituição do Universo Auditável com base nos seus macroprocessos finalísticos e de apoio, 

conforme demonstrado no Quadro 1 abaixo. 
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Quadro 1 – Competências ou Macroprocessos desenvolvidos na Unidade da Administração Central do IFBA 
- Reitoria 

UNIDADES ESTRATÉGICAS 
(Finalísticas e de Apoio) 

 
COMPETÊNCIAS (MACROPROCESSOS) 

 
Pró-Reitoria de Administração e Planejamento 

(PROAP) 

Órgão executivo que planeja, superintende, coordena, fomenta 
e acompanha as atividades e políticas de planejamento, 
administração, gestão. 

 
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional 

(PRODIN) 

 
Responsável por planejar, superintender, coordenar, fomentar e 
acompanhar as atividades e políticas de desenvolvimento e a 
articulação entre as Pró-Reitorias e os Campus. 

 
 
 
 

Pró-Reitoria de Extensão 
(PROEX) 

Responsável por articular políticas públicas por meio da 
participação em fóruns e núcleos específicos de atuação, 
fomenta e oferece cursos de formação, capacitação e 
qualificação para o público, bem como elabora e administra 
programas e projetos para a comunidade, de forma articulada 
com seus campi. atua como instrumento de inserção social, 
aproximando a academia das comunidades adjacentes. As 
atividades de extensão têm como objetivo apoiar o 
desenvolvimento social por meio da oferta de cursos e 
realização de projetos específicos, além de ter como propósito 
divulgar conhecimentos tecnológicos à comunidade. 

 
 

Pró-Reitoria de Ensino 
(PROEN) 

Responsável por planejar, desenvolver, controlar e avaliar a 
execução das políticas de ensino, nos diversos níveis e 
modalidades, bem como a assistência estudantil, promovendo 
ações que garantam a articulação entre o ensino, a pesquisa e a 
extensão, assegurando também a capacitação do corpo 
funcional. 

 
Pró – Reitoria de Pesquisa, Pós - Graduação e 

Inovação 
(PRPGI) 

 
Responsável por planejar, superintender, coordenar, fomentar e 
acompanhar as atividades e políticas de pesquisa, integradas ao 
ensino e à extensão, e as políticas de pós-graduação. 

 
Diretoria de Gestão da Comunicação Institucional 

(DGCOM) 

Responsável pelo assessoramento à Reitoria em assuntos de 
comunicação institucional, elaboração, estruturação, 
implementação e supervisão da política de comunicação 
institucional e estabelecimento de ações de gerenciamento da 
imagem institucional entre públicos internos, externos e 
Governo. 

 
Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação 

(DGTI) 

 
Responsável por planejar a gestão de tecnologia da informação, 
gerenciar a rede de comunicação de dados, administrar suporte 
técnico e gerenciar o desenvolvimento de sistemas. 

 
 
 

Diretoria de Gestão de Pessoas 
(DGP) 

Responsável por planejar, desenvolver, implementar, 
acompanhar e avaliar as políticas de gestão de pessoas, em 
parceria com as diversas unidades organizacionais, de forma 
sistêmica, estratégica e integrada, observadas as diretrizes 
nacionais da política de gestão de pessoas da administração 
pública federal. Também é o órgão responsável pela 
elaboração, coordenação e supervisão dos programas de 
capacitação dos servidores técnico-administrativos e docentes. 

 
Ouvidoria 

(Assessoria) 

Responsável por assessorar a Reitoria fundamentalmente no 
processo de interlocução entre o cidadão demandante do IFBA 
e a  comunidade externa  que tenha relação com  o Instituto,  ou 
qualquer  cidadão que queira  se manifestar,  exercendo assim o 
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 seu papel de participação social. 

 
Comissão de Ética 

(Assessoria) 

Responsável por promover atividades que dispõem sobre a 
conduta ética no âmbito do Poder Executivo Federal e apurar, 
mediante denúncia ou de ofício, condutas em desacordo com as 
normas éticas estabelecidas. 

Correição 
(Assessoria) 

Responsável pelas atividades relacionadas à prevenção e 
apuração de irregularidades administrativas no âmbito do 
IFBA. 

Gabinete da Reitoria 
(Assessoria) 

 
Responsável por apoiar e assessorar às ações políticas e 
administrativas da Reitora. 

Fontes: Regimento - Geral do IFBA; 
Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI (2020-2024). 

 
 

5. AVALIAÇÃO DA MATURIDADE DE RISCOS 

 
Conforme disposto no Manual Técnico de Orientação Técnicas das Atividade de Auditoria 

Interna Governamental do Poder Executivo Federal (CGU,2017, p.52), a finalidade da etapa de 

Avaliação da Maturidade de Riscos é obter uma visão geral do quanto a administração e o 

conselho (se houver) determinam, avaliam, gerenciam e monitoram os riscos de forma 

harmoniosa com o arcabouço técnico (ISO 31000 e o COSO ERM) adotado pela organização. 

 
A Avaliação da Maturidade de Riscos é um procedimento que auxilia a UAIG no seu processo 

de planejamento, pois dá uma indicação da confiabilidade do cadastro de riscos e auxilia na 

definição da estratégia de auditoria. 

 
A Unidade utilizou o modelo de formulário sugerido na Orientação Prática: Plano de auditoria 

interna baseado em riscos, aprovada pela Portaria de nº 1.055, de 30 de abril de 2020 e 

identificou a estratégia a ser utilizada, conforme disposto no quadro abaixo: 
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Quadro 2 – Nível de Maturidade de Gestão de Riscos e o Planejamento da Auditoria Interna 

NOTA Maturidade da 
Gestão de Riscos 

Cadastro de Riscos Estratégia 

 
(0) 

Inexistente 

Inexistência de processo 
de implementação da 
política de Gestão de 
Riscos aprovada pelo 

CONSUP 

 
 
 
 
 

A UAIG utiliza método 
de planejamento 
alternativo, por 

exemplo, baseado em 
fatores de riscos ou a 

partir de riscos 
identificados pela 

própria UAIG. 

 
 
 
 

Avaliação dos processos de 
controle com o objetivo de 

verificar se estão funcionando 
de acordo com os padrões 

estabelecidos e contribuindo 
para o alcance dos objetivos. 

 
 

Ações de sensibilização e/ou 
trabalhos de consultoria 

voltados para a promoção e a 
indução de práticas de gestão 
de riscos e controles internos. 

 
 

(1) 
Inicial 

Existência de processo 
de implementação da 
política de Gestão de 
riscos aprovada pelo 

CONSUP ou processo 
de gestão de riscos 

Incipiente. 
 
 

(2) 
Básico 

Processo de gestão de 
riscos realizada de 
maneira informal e 

esporádica em algumas 
áreas relevantes para os 

principais 
objetivos/processos da 

Unidade. 
 
 
 

(3) 
Aprimorado 

Processo de gestão de 
riscos realizada de 

acordo com normas e 
padrões definidos em 

algumas áreas 
relevantes para os 

principais 
objetivos/processos da 

Unidade. 

 
 
 
 
 
 

A UAIG utiliza o 
cadastro de riscos da 
Unidade Auditada, se 

julgá-lo confiável. 

 
 
 
 
 
 

Avaliação da eficácia do 
processo de gerenciamento 

de riscos e das medidas 
adotadas pela administração 

como respostas a riscos. 
 
 
 

(4) 
Avançado 

Processo de gestão de 
riscos realizada de 

acordo com normas e 
padrões definidos na 
maior parte das áreas 

relevantes para os 
principais 

objetivos/processos da 
Unidade. 

Adaptação do Quadro 01 do PAINT (UFBA,2020): Quadro 2 do Manual de orientações técnicas da atividade de 
Auditoria Interna governamental do Poder Executivo Federal – CGU e Tabela 7.1 do Roteiro de Auditoria de Gestão 
de Riscos - TCU 
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Aplicada a metodologia de avaliação do grau de maturidade da gestão de riscos do IFBA, obteve-

se como resultado um nível inicial de processo de gestão de riscos, logo, a Unidade  optou por 

uma abordagem de utilização de método alternativo, baseado em fatores de riscos, escolhida em 

alinhamento ao nível de maturidade de gestão de riscos da Instituição. 

 
6. SELEÇÃO DOS OBJETOS DE AUDITORIA COM BASE EM RISCOS 

 
Posteriormente à avaliação do grau de maturidade da gestão de riscos do Instituto, realizou-se a 

avaliação do Universo Auditável, seguindo a abordagem de utilização de fatores de riscos, 

consignado nos os critérios de materialidade, criticidade, relevância e controles internos (Quadro 

3) para a quantificação da variável Impacto (Tabela 1). 

 
Quadro 3: Materialidade, Criticidade, Relevância e Controles Internos 
A) Qual o montante em recursos orçamentários movimentados pela área? (MATERIALIDADE) 

Pontos Critérios de Classificação 
1 Volume de recursos até R$100.000,00 (Cem mil reais) 
2 R$100 mil < Volume de recursos < R$ 1 milhão 
3 R$1 milhão < Volume de recursos < R$ 10 milhões 
4 R$10 milhões < Volume de recursos < R$ 50 milhões 
5 Volume de recursos acima de R$ 50 milhões 

 
 

B) A área está diretamente relacionada com atividades finalísticas do IFBA? (RELEVÂNCIA) 
Pontos Critérios de Classificação 

0 Não 
5 Sim 

 
 

C) Quando foi a última vez que a área foi auditada? (CRITICIDADE) 
Pontos Critérios de Classificação 

1 A área foi auditada nos últimos 6 (seis) meses 
2 A área foi auditada no intervalo de 6 (seis) a 12 (doze) meses 
3 A área foi auditada no intervalo de 12 (doze) a 24 (vinte e quatro) meses 
4 A área foi auditada há mais de 2 (dois) anos 
5 Nunca 

 
 

D) Com base nos trabalhos anteriores, além de conhecimento/experiência dos auditores, como são avaliados 
os controles internos da área? (CONTROLES INTERNOS) 

Pontos Critérios de Classificação 
1 Adequados 
2 Satisfatórios 
3 Insatisfatórios 
4 Deficientes 
5 Inadequados 

Fonte: Adaptação do Quadro 03 do Plano Anual de Auditoria – PAINT (UFBA,2020) 
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Tabela 1: Pontuação para qualificação de Impacto 
 

 
ÁREA ADM 

Materialidade 
(A) 

Relevância 
(B) 

Criticidade 
(C) 

Controle
s 

Internos 
(D) 

Impacto (E) 
=        

(A+B+C+D) 

PROAP 3 0 1 4 8 
PRODIN 3 0 1 5 9 
PROEX 3 5 1 4 13 
PROEN 2 5 1 4 12 
PRPGI 2 5 1 4 12 
DGCOM 1 0 5 2 8 
DGTI 3 0 4 3 10 
DGP 5 0 4 5 14 
Ouvidoria 0 0 5 2 7 
Comissão de Ética 1 0 5 2 8 
Correição 1 0 5 2 8 
Gabinete 3 0 1 4 8 

Fonte Adaptação Quadro 04 do Plano Anual de Auditoria – PAINT (UFBA,2020) 
 
 

Importante relembrar que embora tenha sido apresentada a Proposta Orçamentária Anual para o 

planejamento das atividades da Instituição – Exercício 2021 no item 16.1 do PAINT/2021, 

somente foi possível identificar a materialidade de cada macroprocesso, baseando-se na Lei 

Orçamentária Anual-2020 (Tabela 2) e comparando-a com o Plano de Metas Institucional – 

2020, aprovado por meio da Resolução de nº 21, de 10 de setembro de 2020 pelo Conselho 

Superior – CONSUP, conforme disposto abaixo: 
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Tabela 2 – Detalhamento da Despesa – Orçamento IFBA 2020 
 

Despesas - IFBA 2020 

Despesas com Pessoal e Encargos Sociais 

Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de 
Previdência dos Servidores Públicos Federais 

62.459.683,00 

Ativos Civis da União 336.403.570,00 

Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio Moradia a Agentes Públicos 47.486,00 

Auxílio Assistência Médica Odontológica 4.833.606,00 

Auxílio Funeral e Natalidade 224.749,00 

Auxílio Transporte de civis 3.053.356,00 

Auxílio Alimentação de civis 15.407.827,00 

Assistência Pré-Escolar 2.281.906,00 

Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis 66.941.315,00 

Subtotal 491.653.498,00 

Despesa Correntes ou Custeio- Funcionamento Básico Reitoria e Campi 

Despesa de Funcionamento - Campi e Reitoria 63.008.018,00 

Despesa Correntes ou Custeio - Assistência aos Estudantes 

Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 16.797.803,00 

Despesas Correntes ou Custeio - Capacitação 

Capacitação de Servidores Públicos Federais 321.296,00 

Outras Despesas Correntes ou Custeio 

Anuidade do Conif 86.990,00 

Cumprimento de Sentenças Judiciais 1.052.058,00 

Subtotal 1.139.048,00 

Despesa de Investimento ou Capital 

Reestruturação e Modernização de Instituições Federais de Educação Profissional e 
Tecnológica 

1.935.105,00 

Total Geral das Despesas do IFBA 574.854.768,00 

Fonte: Plano de Metas Institucional – PMI (IFBA,2020) 
 

No intuito de esclarecer sobre o título “Planejamento não-orçamentário” contido na Tabela 3, 

informamos, conforme Plano de Metas Institucional - 2020, que além dos recursos orçamentários 

definidos na LOA, há os recursos de origem não - orçamentária, ou seja, aqueles liberados por 

meio de Emenda Parlamentar; tais recursos quando obtidos tem destinação pré-definida, por isso 

não compõem a matriz orçamentária que fundamenta o plano de metas. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

  

 



 

 
Tabela 3 – Limite Orçamentário, da Assistência Estudantil e Não Orçamentário por Setor Estratégico – Campi, Reitoria e Polo de Inovação. 

Setores Estratégicos 

 
Planejamento Orçamentário 

(R$) 
(A) 

Assistência Estudantil 
(R$) 
(B) 

Planejamento Orçamentário+ 
Assistência Estudantil 

(R$) (C=A+B) 

Planejamento não 
orçamentário 

(10% do orçamento) 
(R$) 
(D) 

Total 
(E=C+D) 

*Campi 53.702.433,78 16.782.875,00 70.485.308,78 7.048.530,86 77.533.839,64 

Subtotal 1 53.702.433,78 16.782.875,00 70.485.308,78 7.048.530,86 77.533.839,64 

PNAE 0,00 1.403.036,80 0,00 0,00 1.403.036,80 

Subtotal 2 0,00 1.403.036,80 0,00 0,00 1.403.036,80 

Assessorias da Reitoria 9.122.818,00 14.928,00 9.137.746,00 30.490,00 9.168.236,00 

PROAP 1.139.048,00 0,00 1.139.048,00 926.200,00 2.065.248,00 

PRODIN 916.469,00 0,00 916.469,00 762.397,00 1.678.866,00 

PROEN 250.000,00 0,00 250.000,00 25.000,00 275.000,00 

PROEX 386.678,30 0,00 386.678,30 3.392.000,00 3.778.678,30 

PRPGI 633.018,00 0,00 633.018,00 0,00 633.018,00 

DGCOM 0,00 0,00 0,00 26.220,00 26.220,00 

DGP 491.801.498,00 0,00 491.801.498,00 547.100,00 492.348.598,00 

DGTI 0,00 0,00 0,00 1.563.830,00 1.563.830,00 

DPAAE 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 

Polo de Inovação 0,00 0,00 0,00 117.000,00 117.000,00 

Unidade de Auditoria Interna 0,00 0,00 0,00 31.391,00 31.391,00 

Subtotal 3 504.354.530,49 14.928,00 504.369.458,49 4.029.628,00 508.399.086,40 

Total Geral (Subtotal 1+2+3) 558.056.964,27 18.200.839,80 574.854.767,27 11.078.158,86 587.335.962,90 

Fonte: Plano de Metas Institucional – PMI (IFBA,2020) 
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O critério Relevância considerou os macroprocessos finalísticos relacionados no Modelo de Negócio 

apresentado no Relatório de Gestão 2019 (IFBA, 2019 p.36), bem como no Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PMI (2020–2024). 

 
Quanto aos controles internos a avaliação teve como base os trabalhos anteriores, obtidos por meio 

dos “Questionário de Avaliação dos Controles Internos - QACI”, e quando não aplicados, nas 

demais observações registradas nos Relatórios Técnicos Finais de Auditoria no período de 2018 a 

2019. Os controles internos foram considerados “inadequados” quando não houve resposta ao 

referido Questionário. Os macroprocessos que nunca foram avaliados, foram considerados 

“satisfatórios”. 

 
O resultado obtido na avaliação quanto ao Impacto de cada macroprocesso nos objetivos estratégicos 

da Instituição, conforme Tabela 1, teve sua magnitude e nível definidos em uma Escala de Impacto, 

conforme Quadro 4, e relacionado com a Escala de Probabilidade (Quadro 5), a fim de elaborar a 

Matriz de Risco (Quadro 6) e permitir a identificação do grau de risco dos macroprocessos passíveis 

de auditoria, conforme o Tabela 4. 

 
Quadro 4 – Escala de IMPACTO 

 

Pontuação 
(E) 

Magnitude Descrição Nível 

 
 

03 a 05 

 
Muito 
Baixa 

Impacto que não traz consequências significativas no alcance dos objetivos  do 
processo - Degradação na operação do processo auditável, porém causando impactos 
mínimos para a Instituição (em termos financeiros, danos à imagem, afetação da 
qualidade de produtos e serviços). 

 
 

1 

06 a 09 Baixa 
Impacto mínimo nos objetivos - Degradação na operação do processo, causando 
pequenos impactos para a Instituição. 

2 

 
10 a 13 

 
Média 

Impacto mediano nos objetivos – Degradação na operação do processo, causando 
impactos para a Instituição, com 
possibilidade de recuperação. 

 
3 

 
14 a 17 

 
Alta 

Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação – 
Interrupção do processo, causando impactos significativos para a Instituição. 

 
4 

 
18 a 20 

 
Muito Alta 

Impacto   máximo   nos objetivos, sem possibilidade de 
recuperação - Interrupção do processo, causando impactos irreversíveis para a 
Instituição. 

 
5 

Fonte: Adaptação Quadro 05 do Plano Anual de Auditoria – PAINT (UFBA,2020) 
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Quadro 5 – Escala de PROBABILIDADE 
 

Magnitude Critérios de Classificação Nível 

MUITO BAIXA 
Evento indesejado excepcionalmente poderá até ocorrer, porém não há elementos 
ou informações que indiquem essa possibilidade. 

1 

BAIXA 
Evento indesejado poderá ocorrer de forma inesperada, havendo poucos 
elementos ou informações que indicam essa possibilidade. 

2 

MÉDIA 
Há elementos e/ou informações que  indicam  moderadamente  a  possibilidade 
de ocorrência do evento indesejado. 

3 

ALTA 
É esperado que ocorra o evento indesejado, pois os elementos e as informações 
disponíveis indicam de forma consistente essa possibilidade. 

4 

MUITO ALTA 
Evento indesejado repetitivo e constante, havendo elementos e informações 
disponíveis indicam claramente essa possibilidade. 5 

Fonte: Adaptação do Quadro 06 do Plano Anual de Auditoria – PAINT (UFBA,2020) 
 
 
 
 

Quadro 6 – Matriz de Risco 
 

 P R O B A B I L I D A D E 
Muito 
Baixa Baixa Média Alta Muito Alta 

1 2 3 4 5 

IM
P

A
C

T
O

 

Muito Alto 5 5 10 15 20 25 

Alto 4 4 8 12 16 20 

Médio 3 3 6 9 12 15 

Baixo 2 2 4 6 8 10 

Muito Baixo 1 1 2 3 4 5 

Fonte: Adaptação Quadro 07 do Plano Anual de Auditoria – PAINT (UFBA,2020) 
 
 

LEGENDA: 

Verde Risco baixo 

Amarelo Risco médio 

Laranja Risco alto 

Vermelho Risco extremo 

  

     

     

        

       

       

       

       

 

 

  

  

  

  

 



39  

Tabela 4 – Grau de exposição ao risco com base nas competências (macroprocessos) 
desenvolvidos nas unidades da Administração Central (Reitoria). 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Fonte: Adaptação Quadro 08 do Plano Anual de Auditoria – PAINT (UFBA,2020) 
 
  
 

Considerando-se a permanência da situação de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Nacional (ESIP), declarada na Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, em razão do  

surto da doença causada pelo novo coronavírus, a COVID – 19, realizamos a identificação dos 

principais riscos dos macroprocessos que poderão impactar nas atividades, objetivos e planos 

institucionais. 

Nesse contexto caracterizado pela organização como de Pandemia, selecionou-se as unidades 

organizacionais nas quais os riscos dos seus macroprocessos foram classificados como “Risco Alto” 

e uma unidade classificada como “Risco Médio”: 

• Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP (Ação nº 16); 

• Pró – Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP (Ação nº 17); 

• Pró – Reitoria de Extensão – PROEX (Ação nº 18); 

• Pró – Reitoria de Ensino - PROEN (Ação nº 18); 

• Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação - PRPGI (Ação nº 18). 
 

Devido ao número reduzido de auditores (3), e considerando disponibilidade de carga horária após o 

cômputo das horas destinadas as ações de realização obrigatória, a indispensabilidade da AUDIN se 

dedicar às questões de governança para propiciar melhoria nos trabalhos futuros, bem como a 

possibilidade da realização de uma Ação unificando a PROEN, PROEX e PRPGI – conforme 

escopo constante no Apêndice B do presente PAINT –; será possível realizar três ações de auditoria 

com base na avaliação de riscos. A relação de ações passíveis de  serem desenvolvidas, com a 

avaliação sumária dos riscos e relevância, objetivo geral e seus respectivos objetos de auditoria 

encontram-se detalhadas no “Apêndice B”- PAINT/20121. 

MACROPROCESSOS 
(Unidades organizacionais) 

Nível do 
Impacto (I) 

Nível da 
Probabilidade 

(P) 

Grau de risco 
(I x P) 

PROAP 2 5 10 

PRODIN 2 3 6 

PROEX 3 5 12 

PROEN 3 5 12 

PRPGI 3 5 12 

DGCOM 2 3 6 

DGTI 3 3 9 

DGP 4 4 16 

Ouvidoria 2 2 4 

Comissão de Ética 2 2 4 

Correição 2 2 4 

Gabinete 2 2 4 
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APÊNDICE B – PAINT – 2021 
 

MACROPROCESSO: CONTROLE 

Ação Avaliação Sumária do Risco 
do Objeto e sua Relevância 

para a Entidade 

 
Demanda 

 
Objetivos 

 
Escopo 

 
Cronograma 

 
Local 

 
Recursos 
Humanos Nº. Descrição 

 
01 

Contabilização dos Benefícios 
Financeiros e Não Financeiros 
promovidos pela AUDIN 

Risco: Descumprimento à 
legislação – IN CGU nº 
04/2018.. 

 
Relevância: Cumprimento das 
exigências legais vigentes e a 
quantificação dos benefícios 
promovidos 
pela AUDIN. 

CGU 
Quantificar e registrar os 
resultados e benefícios da 
atividades de auditoria 
interna. 

Recomendações 
atendidas nos últimos 3 
anos. 

 
Jan a Mar 

AUDIN 4/278 

 
 

02 

Atualização do RI , Minuta do Estatuto 
da AUDIN e Resolução CONSUP de nº 
22_2003 em relação à IN nº 13/2020, de 
06 de maio de 2020. 

Risco: Descumprimento à 
legislação – Portaria CGU de 
nº 13/2020. 

 
Relevância: Cumprimento das 
exigências legais vigentes e a 
atualização das normas internas 
em relação aos normativos do 
órgão de Controle Interno 
(CGU), fortalecimento 

da Governança. 
 

CGU 

 
Atualizar os normativos 
internos que regem as 
atividades da Unidade de 
Auditoria Interna. 

Regimento Interno da 
AUDIN, Minuta do 
Estatudo e Resolução de 
nº 22_2003 

Mar a abr AUDIN 1/80 

03 
Acompanhamento do Plano de 
Providências Permanente – PPP – 
CGU. 

Risco: Inobservância das 
recomendações sugeridas pela 
Ministério da Transparência e 
Controladoria-Geral da União – 
CGU poderá gerar registros no 
Relatório de Gestão. 

 

Relevância: Cumprimento das 
recomendações emitidas pela 
CGU poderá evitar ressalvas no 
Relatório de Gestão. Melhorias 
dos controles internos , 
gestão de riscos e governaça.. 

CGU/ 
AUDIN 

Acompanhar, junto aos 
setores, para os quais houve 
formulação de Recomendação 
por parte da CGU, a 
informação acerca das 
Implementações das 
melhorias recomendadas; 
Atualizar o Plano de 
Providências Permanente- 
PPP- CGU com vistas a 
promover maior    eficácia 
desse canal de interlocução 
entre a CGU e o IFBA. 

Plano de Providência 
Permanente – PPP, 
Relatórios de Auditoria, 
Solicitações de 
Auditoria/Fiscalização e 
Notas de Auditorias/ 
Recomendações – CGU. 

No decorrer do 
ano AUDIN 1/128 

04 
Participação na elaboração do Relatório 
de Gestão – Exercício 2020. 

Risco: Não 
cumprimento às exigências 
dispostas no Relatório de Gestão, 
causando responsabilização do 
gestor. 
 
Relevância: cumprimento das 
exigências contidas na 
legislação aplicável, emanadas 
dos órgãos de controle interno e 
externo. 

TCU/ 
AUDIN 

Participar da construção do 
Relatório de Gestão – 2019; 
Responder aos itens do 
Relatório de Gestão 2019, 
referentes à Unidade de 
Auditoria Interna deste 
IFBA, conforme o disposto 
nas Decisões Normativas – 
DN TCU vigentes. 

Relatório de Gestão e 
demais peças que 
compõem o processo de 
prestação de contas 

Fevereiro AUDIN 1/44 
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05 

Participação na elaboração de 
Relatórios de Atividades de Auditoria 
Interna. 

Risco: 
Dificuldade de compreensão do 
texto confeccionado nos 
Relatórios de Auditoria Interna; 
Inobservância dos padrões 
formais dos Relatórios de 
Auditoria Interna. 
 
Relevância: Padronização, 
organização da informação e 
atendimento às normas 
de elaboração de Relatórios de 
Auditoria. 

 
 

AUDIN 

Participar da construção dos 
Relatórios Preliminares e 
Finais de Auditoria Interna. 

Minutas dos relatórios 
emitidos pelos auditores 
da AUDIN 

Abril a 
Dezembro 

 
 
 
 

 
AUDIN 

 
 
 
 

 
1/296 

       

 

06 

Acompanhamento das demandas 
dos Órgãos de Controle Interno e 
Externo (CGU/TCU) 

Risco : Falta do 
cumprimento Solicitações de 
Auditorias- S.A, Notas de 
Auditorias- N.A, Acórdãos – 
TCU, Diligências e outros, 
causando responsabilização do 
gestor. 

 
Relevância: 
Adequação do 
processo de gestão. 

CGU/TCU/ 
AUDIN 

Auxiliar na efetiva 
implementação das 
Determinações/ 
Recomendações oriundas 
dos órgãos de controle; 
Oferecer suporte aos 
trabalhos de auditoria 
realizados pelos órgãos de 
controle (CGU/TCU) 

Interceder junto aos 
setores competentes nas 
respostas às Solicitações 
de Auditoria e 
Fiscalização de 
Auditoria, bem como o 
acompanhamento das 
ações contempladas no 
Plano de Providências 

 
No decorrer do 

ano 
AUDIN 1/176 

07 Elaboração do RAINT 

Risco: Descumprimento à 
legislação. 
 
Relevância: Cumprimento 
das exigências legais 
vigentes. 

CGU 

Elaborar RAINT/2018 com 
vistas à apresentação dos 
resultados dos trabalhos da 
Auditoria referente ao 
exercício 2018, de acordo 
com a IN nº. 
09/2018 – CGU 

Registro das atividades 
executadas ao longo do 
exercício 

Março  
AUDIN 

1/128 

08 Elaboração do PAINT 

Risco: Descumprimento à 
legislação e falta de 
planejamento das ações a 
serem executadas. 
 
Relevância: Sistematização 
das atividades planejadas para 
serem desenvolvidas em 
2021. 

CGU 

Elaborar o Planejamento 
anual das atividades de 
auditoria para o exercício de 
2021, de acordo com a IN nº. 
09/2018 – CGU 

Levantamento das ações 
obrigatórias 
(Lei/Normativos), 
administrativas, bem 
como das demandas 
oriundas do processo de 
avaliação de riscos para 
serem auditadas no 
exercício seguinte. 

Outubro AUDIN  
1/184 
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09 

Elaboração do Relatório Gerencial 
relativo às atividades e monitoramento 
das recomendações emanadas pela 
Unidade de Auditoria Interna 

Risco: Descumprimento do § 1º 
do art. 14 da IN 09/2018. 
Relevância: Cumprimento das 
exigências legais vigentes, 
transparência e 
acompanhamento da execução 
PAINT. 

CGU/ 
AUDIN 

Elaborar relatório 
gerencial sobre a situação 
sobre o desempenho da 
AUDIN, bem como das 
recomendações emitidas 
pela AUDIN/TCU/CGU; 
Apresentar, 
semestralmente, ao 
CONSUP. 

 
Apresentar informações 
acerca do desempenho da 
AUDIN, bem como das 
justificativas dos gestores 
para cada recomendação não 
implementada ou 
parcialmente implementada 

 
No decorrer 
do exercício 

 
AUDIN 

 

1/48 

10 

Elaboração do Plano de Providência 
Permanente: 
Monitoramento/Recomendações – 
AUDIN 

Risco: Descumprimento às 
recomendações feitas nos 
Relatórios de Auditoria 
Interna. 
 
Relevância: Acompanhar a 
aceitação das recomendações 
da AUDIN, de modo a 
garantir a eficácia dos trabalhos e 
evitar constatação na 
auditoria de gestão 

CGU 

Elaborar Plano de 
Providência da AUDIN e, 
sua respectiva atualização; 

Verificar se as 
recomendações dispostas nos 
Relatórios de Atividades de 
Auditoria estão sendo 
implementadas 

Recomendações emitidas por 
meio de Relatórios e Notas de 
Auditorias 

 
Abril e 

novembro 
AUDIN 4/888 

 
11 

Assessoramento à Gestão durante o 
processo de implantação da Gestão de 
Riscos no Instituto 

Risco: Descumprimento do 
Acórdão de nº 1.224/2018 

 
Relevância: Cumprimento das 
exigências legais vigentes e 
adoção de boas práticas de 
gestão. 

AUDIN 

Promover reuniões e 
atividades para facilitar o 
entendimento sobre o tema 
gestão de riscos e a sua 
implantação no Instituto 

Incialmente atender às 
áreas estratégicas do 
Instituto na Reitoria 

No decorrer 
do exercício 

 
AUDIN/ 

REITORIA 

 
4/701 

12 Reserva Técnica 

Risco: 
Ausência de carga horária 
disponível para assessor à 
gestão no processo de 
implantação da Gestão de 
Riscos do Instituto, bem como 
para suprir eventual demanda 
extraordinária. 

Relevância: Cumprimento das 
exigências legais vigentes no 
tocante ao apoio à gestão na 
implantação do processo de 
gerenciamento de riscos 
necessário ao atingimento dos 
objetivos da Instituição, bem 
como atender demandas extras 
que, por ventura, ocorrer. 

IN 
MP/CGU 

nº 01/2016;  
Decreto de 

nº 
9203/2017; 
IN SFC nº 
03/2017 

Necessidades 
extraordinárias (reuniões, 
consultas , demandas do 
Sistema Alice) 

Demandas diversas 
No decorrer 
do exercício 

AUDIN 
 

4/647 
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13 

Participação de servidores em 
aperfeiçoamentos técnicos para 
realização das atividades de Auditoria 
Interna. 
(Vide Quadro Demonstrativo 
Capacitação Prevista – 2021– págs.21 
e 22) 

Risco: Ineficiência na 
execução das 
atividades de auditoria. 

 
Relevância: Desenvolver 
Competências e proporcionar 
aos membros da AUDIN 
conhecimento teórico e 
necessário a execução dos 
trabalhos de auditoria. 

TCU/ 
CGU 

Proporcionar a devida 
atualização técnica em 
administração pública e 
controle interno. 

Inscrição e participação em 
cursos, congressos, 
seminários, encontros, 
palestras. 

No decorrer 
do exercício 

AUDIN 4/126 

 
 
 
 
 
 

14 

Participação de servidores 2º 
Congresso Brasileiro de Auditoria e 
Controle Interno - COBACI/2021 – 
UNAMEC 
(Vide Quadro Demonstrativo 
Capacitação Prevista – 2021 
– págs.21e 22). 

Risco: 
Falta de atualização dos 
conhecimentos aplicados às 
atividades de Auditoria Interna. 

 
Relevância: Oportuniza a 
capacitação pelos órgãos de 
Controle e Técnicos Federais, 
bem como a troca de 
experiências entre os membros 
das Unidades 
de Auditoria do MEC. 

 
TCU/ CGU 

Atualizar e capacitar os 
técnicos da Auditoria 
Interna. 

Inscrição e participação 
nos referidos eventos 

No decorrer 
do exercício 

AUDIN 4/160 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MACROPROCESSO: EXTENSÃO 

Ação Avaliação Sumária do Risco 
do Objeto e sua Relevância 

para a 
Entidade 

 
Demanda 

 
Objetivos 

 
Escopo 

 
Cronograma 

 
Local 

 
Recursos 
Humanos Nº Descrição 

15 
Avaliação dos instrumentos firmados 
entre o IFBA e as Fundações de Apoio 

Risco: Ausência de 
transparência e publicidade 
por parte do IFBA e das 
Fundações de Apoio; 
Controles internos 
administrativos inexistentes 
ou frágeis. 

 

Relevância: Cumprimento 
das exigências legais 
vigentes e o gerenciamento 
eficaz dos instrumentos 
firmados , bem como 
Publicizar as ações 
institucionaisa fim de 
impactar positivamente 
nos objetivos da 
Instituição. 

Acórdão 
TCU de nº 

1.178/2018 – 
Plenário 

(Itens 
diversos) – 
Pelo menos 

por 4 
exerccícios. 

Avaliar os controles 
internos administrativos, 
especialmente, no que 
tange à publicidade dos 
atos relativos aos 
instrumentos firmados 
entre o IFBA e as 
Fundações de Apoio. 

Instrumentos vigentes 
firmados entre o IFBA e as 
Fundações de Apoio. 

Março a junho PROEX 1/472 
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MACROPROCESSO: GESTÃO DE PESSOAS 

Ação Avaliação Sumária do Risco 
do Objeto e sua Relevância 

para a 
Entidade 

 
Demanda 

 
Objetivos 

 
Escopo 

 
Cronograma 

 
Local 

 
Recursos 
Humanos Nº. Descrição 

16 Avaliação da Gestão de Pessoas 

Risco: interrompimento da 
prestação de serviços de saúde 
por parte da operadora; 
alocação da força de trabalho 
inadequada; inobservância ao 
Plano Nacional de 
Desenvolvimento de Pessoas 
– PNDP. 

 
Relevância: Cumprimento dos 
objetivos Institucionais através 
das atividades de Gestão de 
Pessoas. Saúde e segurança e 
gestão adequada da força de 
trabalho e desenvolvimento 
das pessoas. 

Matriz de 
Risco 

Avaliar os controles 
internos administrativos em 
observância aos preceitos 
legais dos processos ligados 
à área de Gestão de 
Pessoas. 

Processos ligados aos 
contratos de plano de 
saúde, dimensionamento e 
alocação da força de 
trabalho, trabalho remoto, 
saúde e segurança, 
processos de capacitação, 
etc. 

Março a junho DGP 1/354 

 

 
 
 
 
 

 
MACROPROCESSO: SUPRIMENTOS, BENS E SERVIÇOS 

Ação Avaliação Sumária do Risco 
do Objeto e sua Relevância 

para a Entidade 

 
Demanda 

 
Objetivos 

 
Escopo 

 
Cronograma 

 
Local 

 
Recursos 
Humanos  

Nº. 
 

Descrição 

17 
Avaliação da Gestão de suprimentos, 
bens e serviços 

Risco: 
Ausência de controle 
institucional e social- 
transparência; ausência de 
gestão de riscos nas 
contratações; 

 
Relevância: Cumprimento 
dos objetivos Institucionais 
através das atividades de 
Gestão de suprimentos, bens 
e serviços. 

Matriz de Risco 

Avaliar os controles 
internos administrativos 
em observância aos 
preceitos legais dos 
processos ligado à área 
de Gestão de 
suprimentos, bens e 
serviços. 

Processos relativos à 
transparência ativa dos 
dados relativos às 
contratações públicas, em 
especial, às emergenciais 
COVID- 19; gestão de 
riscos em licitações, etc. 

Julho a 
novembro 

PROAP 1/354 
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PROCESSO DE GOVERNANÇA 

Ação 
Avaliação Sumária do Risco 
do Objeto e sua Relevância 

para a Entidade 

 
Demanda 

 
Objetivos 

 
Escopo 

 
Cronograma 

 
Local 

 
Recursos 
Humanos  

Nº. 
 

Descrição 

19 
Fortalecimento da governança e 
estabelecimento de controles internos 
na AUDIN/IFBA 

Risco: 
Incapacidade de mensurar a 
qualidade, desempenho e 
eficiências das ações 
executadas. 

 
Relevância: Minimiza risco 
de erro, fraude e ineficiência. 

AUDIN 

Produzir ferramentas de 
controles capazes de 
elevar eficiência da 
AUDIN e de contribuir 
para implementação do 
Programa de Gestão e 
Melhoria da Qualidade a 
ser implantado na 
Unidade. 

Mapeamento de 
processos, análise de 
riscos, elaboração de 
fluxogramas e criação de 
manual de rotinas e 
procedimentos 

Fev a 
Junho 

AUDIN 2/944 

20 
Avaliação de ferramentas de 
governança no ambiente de controle 

Risco: 
Inesistência/carência de 
mecanismos ou ferramentas 
capazes de contribuir para a 
observância dos controles 
internos estabelecidos pela 
gestão. 

 
Relevância: Minimiza risco 
de erro, fraude e ineficiência. 

AUDIN 

Verificar existência ou 
nível de maturação de 
mecanismos e 
ferramentas que 
compõem o ambiente de 
controle. 

Ações relativas ao 
comprometimento com a 
integridade e valores 
éticos; comprometimento 
para atrair, desenvolver e 
reter talentos 
competentes; existência 
de estrutura adequada aos 
objetivos institucionais; e 
estímulo a apropriação 
das responsabilidades. 

Maio Gabinete dos Campi 1/80 
 

MACROPROCESSO: ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA, PÓS-
GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 

Ação Avaliação Sumária do Risco 
do Objeto e sua Relevância 

para a 
Entidade 

 
Demanda 

 
Objetivos 

 
Escopo 

 
Cronograma 

 
Local 

 
Recursos 
Humanos Nº. Descriçã

o 

18 
Avaliação da Gestão de Ensino, da 
Gestão da Pesquisa, Pós – Graduação e 
Inovação e da Gestão da Extensão 

Risco: 
Falhas no edital, 
impropriedades  no processo 
e contratação irregular de 
bolsista 
 
Relevância: Cumprimento das 
legislações em vigor e dos 
objetivos Institucionais  
 

Matriz de 
Risco 

Avaliar os controles 
internos administrativos e 
o processo 
seleção/contratação 

Processos de contratação 
de bolsistas publicados no 
período pandêmico: 2020 e 
2021 

Junho a 
novembro 

PROEN, 
PROEX e 

PRPGI 
1/472 
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ANEXO I 
 

Organograma Institucional 
(Regimento – Geral do IFBA) 
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ANEXO II 
 

Eixos Estratégicos 
(PDI IFBA 2020-2024) 

 

O planejamento estratégico do IFBA para este PDI estrutura-se com base na definição de Eixos 

Estratégicos que reflete o que se espera atingir em termos de características e desempenho no 

período abrangido. Esses Eixos constituem as principais âncoras do PDI e fixam as grandes 

prioridades a serem perseguidas pela Instituição. 

 
Para isso, dividiram-se os Eixos por Unidades Estratégicas (Pró-reitorias e Diretorias Sistêmicas), 

conforme segue no quadro abaixo: 
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 Eixo Estratégico Unidade Responsável 

1 Sustentabilidade Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional 

2 Internacionalização Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional 

3 Modernização Pró-reitoria de Ensino 

4 Permanência Eficiente Pró-reitoria de Ensino 

5 Acesso Pró-reitoria de Ensino 

6 Fortalecimento e Interiorização da Pós- 
Graduação 

Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e 
Inovação 

7 
Consolidação da Pesquisa e Inovação 
Tecnológica 

Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação 
e Inovação 

8 Governança Institucional Pró-reitoria de Administração e Planejamento 

9 Qualidade na Execução Orçamentária Pró-reitoria de Administração e Planejamento 

10 
Fortalecimento da Relação IFBA / 
Comunidade 

Pró-reitoria de Extensão 

11 
Consolidação da Institucionalização das 
Atividades Extensionistas 

Pró-reitoria de Extensão 

12 Desenvolvimento Profissional Diretoria de Gestão de Pessoas 

13 Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho Diretoria de Gestão de Pessoas 

14 Gestão de Infraestrutura e Gerência de 
Serviços de TI 

Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação 

15 
Gestão dos Sistemas de 
Informação e de Dados 

Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação 

16 Imagem Institucional Diretoria de Gestão da Comunicação Institucional 

17 Comunicação e Relacionamento Interno Diretoria de Gestão da Comunicação Institucional 
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ANEXO III 
 

Objetivos Estratégicos 
(PDI IFBA 2020-2024) 

 
 

Os Objetivos Estratégicos vinculam-se aos Eixos Estratégicos e representam aquilo que se  

pretende alcançar com as ações que serão desenvolvidas ao longo dos próximos 5 anos. 

 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Eixo Estratégico 

 
Objetivo Estratégico Unidade Responsável 

1.1 Sustentabilidade Modernizar a infraestrutura física. Pró-reitoria de 
Desenvolvimento 
Institucional 

1.2 Sustentabilidade Desenvolver uma política de sustentabilidade. Pró-reitoria de 
Desenvolvimento 
Institucional 

1.3 Sustentabilidade Inserir a temática sustentabilidade nos projetos 
pedagógicos de ensino e nas ações de pesquisa, extensão e 
gestão. 

Pró-reitoria de 
Desenvolvimento 
Institucional. 

2.1 Internacionalização Fortalecer e expandir as ações de internacionalização. Pró-reitoria de 
Desenvolvimento 
Institucional 

2.2 Internacionalização Estabelecer e desenvolver a política linguística para a 
formação continuada da comunidade em idiomas 
estrangeiros. 

Pró-reitoria de 
Desenvolvimento 
Institucional 

2.3 Internacionalização Consolidar a infraestrutura organizacional necessária ao 
desenvolvimento das relações internacionais. 

Pró-reitoria de 
Desenvolvimento 
Institucional 

3.1 Governança 
Institucional 

Aprimorar os mecanismos de liderança, estratégia e 
controle com foco na otimização dos recursos e 
transparência. 

Pró-reitoria de 
Administração e 
Planejamento 

3.2 Governança 
Institucional 

Definir prioridades em função dos recursos disponíveis, 
convênios e editais. 

Pró-reitoria de 
Administração e 
Planejamento 

3.3 Governança 
Institucional 

Padronizar as atividades de compras, licitações, 
fiscalização de contratos, transporte e patrimônio. 

Pró-reitoria de 
Administração e 
Planejamento 

4.1 Qualidade na 
Execução 
Orçamentária 

Atender as necessidades de manutenção, funcionamento 
e investimento em obras e equipamentos. 

Pró-reitoria de 
Administração e 
Planejamento 

4.2 Qualidade na 
Execução 
Orçamentária 

Aprimorar os processos de tomadas de decisão sobre 
alocação de recursos. 

Pró-reitoria de 
Administração e 
Planejamento 

4.3 Qualidade na 
Execução 
Orçamentária 

Implementar critérios de sustentabilidade nas 
contratações e aquisições. 

Pró-reitoria de 
Administração e 
Planejamento 

 



 

     

   
Eixo Estratégico 

 
Objetivo Estratégico 

 
Unidade Responsável 

 

 
5.1 

 
Modernização 

 
Reestruturar todos os Projetos Pedagógicos dos Cursos 
(Técnicos e Superiores) conforme a legislação e as 
normas institucionais vigentes e adequação ao mundo do 
trabalho, valorizando a verticalização. 

 
Pró-reitoria de Ensino 

 
5.2 

 
Modernização 

 
Elaborar política de Educação a Distância – (EAD) e de 
Tecnologias Educacionais do IFBA. 

 
Pró-reitoria de Ensino 

 
5.3 

 
Modernização 

 
Implantar uma política de inovação pedagógica em seus 
aspectos metodológico, tecnológico, curricular. 

 
Pró-reitoria de Ensino 

6.1 Permanência 
Eficiente 

Construir e implantar o Plano Estratégico de 
Permanência e Êxito do IFBA. 

Pró-reitoria de Ensino 

6.2 Permanência 
Eficiente 

Institucionalizar a política de formação continuada de 
docentes e demais profissionais da educação. 

Pró-reitoria de Ensino 

6.3 Permanência 
Eficiente 

Estruturar o funcionamento dos NAPNES e acompanhar 
a implantação das Salas de Recursos Multifuncionais. 

Pró-reitoria de Ensino 

7.1 Acesso Institucionalizar a Educação de Jovens e Adultos 
Integrada à Educação Profissional no IFBA, cumprindo 
as exigências legais. 

Pró-reitoria de Ensino 

7.2 Acesso Acompanhar e revisar, constantemente, metodologia do 
Processo Seletivo dos cursos técnicos, visando a 
adequação com as demandas do IFBA e da sociedade. 

Pró-reitoria de Ensino 

7.3 Acesso Criar uma Política de Acolhimento para os ingressantes 
nos cursos do IFBA. 

Pró-reitoria de Ensino 

8.1 Fortalecimento da 
Relação 
IFBA / Comunidade 

Priorizar projetos e ações que resgatem públicos 
socialmente vulneráveis e a formação de profissionais 
mais humanizados nas 
ações integradas com instituições públicas e privadas. 

Pró-reitoria de 
Extensão 

8.2 Fortalecimento da 
Relação 
IFBA / Comunidade 

Expandir as parcerias com órgãos públicos e privados, 
para atuarem na área da Extensão tecnológica, apoiando 
a Inovação e o Empreendedorismo, a partir da 
elaboração de programas institucionais que ampliem as 
cooperações técnicas e parcerias 
com instituições e empresas nacionais e internacionais, 
por meio da oferta de serviços tecnológicos, de modo que 
assegurem aos estudantes as possibilidades necessárias de 
ingresso ao estágio curricular e intercâmbios. 

Pró-reitoria de 
Extensão 

8.3 Fortalecimento da 
Relação 
IFBA / Comunidade 

Viabilizar o acompanhamento de egressos mediante 
cadastros, eventos e pesquisas acerca da sua inserção no 
mundo do trabalho, bem como sua satisfação pessoal e 
profissional. 

Pró-reitoria de 
Extensão 

 
9.1 

 
Consolidação da 
Institucionalização 
das Atividades 
Extensionistas 

 
Integrar o ensino e a pesquisa com as demandas da 
sociedade, seus interesses e necessidades, estabelecendo 
desde projetos de concepção até mecanismos que inter- 
relacionem os saberes. 

 
Pró-reitoria de 
Extensão 
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Eixo Estratégico Objetivo Estratégico
 
 

9.2 
 
 

9.3 

 
Consolidação da 
Institucionalização 
das Atividades 
Extensionistas 
Consolidação da 
Institucionalização 
das Atividades 
Extensionistas 

 
Articular parcerias com a sociedade para a
de projetos de extensão com natureza 
tecnológica.

 
Garantir a oferta de cursos de Formação Inicial e 
Continuada (FIC) nos diversos campi do IFBA, por meio 
de programas especiais do Governo Federal e por meio 
de orçamento próprio, 
emergentes e reconhecimento dos arranjos produtivos 
locais.

 
 

10.1 
 

Fortalecimento e 
Interiorização da 
Pós-Graduação 

 
Fortalecer a política de Pós
interior 

 

10.2 Fortalecimento e 
Interiorização da 
Pós-Graduação 

Consolidar os programas de Pós
Sensu por meio das ações de ensino, pesquisa, inovação e 
internacionalização.

 
 

10.3 
 

Fortalecimento e 
Interiorização da 
Pós-Graduação 

 
Estabelecer 
parcerias e recursos externos para a Pós

 
 

11.1 
 
 

 
11.2 

 
 

 
11.3 

 
Consolidação da 
Pesquisa 
e Inovação 
Tecnológica 

Consolidação da 
Pesquisa 
e Inovação 
Tecnológica 

 
Consolidação da 
Pesquisa 
e Inovação 
Tecnológica 

 
Eixo Estratégico 

 
Fomentar o desenvolvimento de projetos de pesquisa
aplicada para atendimento de demandas da sociedade.

 

 
Fortalecer/amadurecer as atividades de pesquisa e 
inovação nos grupos de pesquisa, nos programas de pós
graduação e no Polo de Inovação do IFBA.

 

Estimular a atividade inventiva, o empreendedorismo, a
transferência de tecnologia e a prestação de serviços 
tecnológicos.

 

Objetivo Estratégico
 
 

12.1 
 

Desenvolvimento 
Profissional 

 
Promover 
treinamento e qualificação profissional do

 
 

12.2 
 

Desenvolvimento 
Profissional 

 
Criar e implementar o banco de competências dos 
servidores.

 
13.1 Saúde e Qualidade 

de Vida no 
Trabalho 

Proporcionar 

 

13.2 Saúde e Qualidade 
de Vida no 
Trabalho 

Desenvolver um Programa Permanente de Qualidade
Vida dos servidores.

 
 

Objetivo Estratégico 

Articular parcerias com a sociedade para a concretização 
de projetos de extensão com natureza de inovação 
tecnológica. 

Garantir a oferta de cursos de Formação Inicial e 
Continuada (FIC) nos diversos campi do IFBA, por meio 
de programas especiais do Governo Federal e por meio 
de orçamento próprio, a partir das demandas sociais 
emergentes e reconhecimento dos arranjos produtivos 
locais. 

Fortalecer a política de Pós-Graduação nos campi do 
interior por meio de cursos Lato Sensu e Stricto Sensu. 

 

Consolidar os programas de Pós-Graduação Stricto 
Sensu por meio das ações de ensino, pesquisa, inovação e 
internacionalização. 

Estabelecer um programa sistematizado para atração de 
parcerias e recursos externos para a Pós-Graduação. 

Fomentar o desenvolvimento de projetos de pesquisa 
aplicada para atendimento de demandas da sociedade. 

Fortalecer/amadurecer as atividades de pesquisa e 
inovação nos grupos de pesquisa, nos programas de pós-
graduação e no Polo de Inovação do IFBA. 

Estimular a atividade inventiva, o empreendedorismo, a
transferência de tecnologia e a prestação de serviços 
tecnológicos. 

Objetivo Estratégico 

Promover um processo contínuo de capacitação, 
treinamento e qualificação profissional do servidor. 

 

Criar e implementar o banco de competências dos 
servidores. 

 

Proporcionar um ambiente de trabalho saudável. 

Desenvolver um Programa Permanente de Qualidade de 
Vida dos servidores. 
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Unidade Responsável 

concretização 

Continuada (FIC) nos diversos campi do IFBA, por meio 

 
Pró-reitoria de 
Extensão 

 
 

Pró-reitoria de 
Extensão 

 

 
Pró-reitoria de 
Pesquisa, Pós- 
Graduação e Inovação 

Sensu por meio das ações de ensino, pesquisa, inovação e 
Pró-reitoria de 
Pesquisa, Pós- 
Graduação e Inovação 

programa sistematizado para atração de 
 

Pró-reitoria de 
Pesquisa, Pós- 
Graduação e Inovação 

- 

Estimular a atividade inventiva, o empreendedorismo, a 

 
Pró-reitoria de 
Pesquisa, Pós- 
Graduação e Inovação 

 
Pró-reitoria de 
Pesquisa, Pós- 
Graduação e Inovação 

 

Pró-reitoria de 
Pesquisa, Pós- 
Graduação e Inovação 

 

Unidade Responsável 

Diretoria de Gestão de 
Pessoas 

Diretoria de Gestão de 
Pessoas 

Diretoria de Gestão de 
Pessoas 

de Diretoria de Gestão de 
Pessoas 



 

     

   
Eixo Estratégico 

 
Objetivo Estratégico 

 
Unidade Responsável 

 

14.1 Gestão de 
Infraestrutura e 
Gerência de 
Serviços de TI 

Aprimorar a Infraestrutura e Serviços de TI do Instituto, 
promovendo as ações necessárias para a expansão dos 
ambientes/serviços de rede, datacenter, laboratórios e 
estações 
de trabalho para as áreas administrativas e acadêmicas. 

Diretoria de Gestão da 
Tecnologia da 
Informação 

14.2 Gestão do Sistema 
de Informação e de 
Dados 

Assegurar o atendimento dos princípios de 
disponibilidade, integridade, confidencialidade e 
autenticidade da informação gerencial do Instituto, em 
consonância com o PETI, PDTI e leis vigentes, por meio 
do levantamento das necessidades informacionais do 
Instituto e da aquisição ou desenvolvimento de soluções 
de T.I capazes de prover tais informações. 

Diretoria de Gestão da 
Tecnologia da 
Informação 

15.1 Imagem 
Institucional 

Fortalecer a imagem do IFBA com os públicos interno e 
externo. 

Diretoria de Gestão da 
Comunicação 
Institucional 

15.2 Imagem 
Institucional 

Disseminar a identidade institucional no público interno. Diretoria de Gestão da 
Comunicação 
Institucional 

15.3 Imagem 
Institucional 

Melhorar e fortalecer a cultura organizacional do IFBA Diretoria de Gestão da 
Comunicação 
Institucional 

16.1 Comunicação e 
Relacionamento 
Interno 

Criar padronização de 
procedimentos, instrumentos e rotinas de comunicação 
adequados à realidade de multicampia. 

Diretoria de Gestão da 
Comunicação 
Institucional 

16.2 Comunicação e 
Relacionamento 
Interno 

Publicizar as ações institucionais de cada 
unidade/campus do IFBA. 

Diretoria de Gestão da 
Comunicação 
Institucional 

16.3 Comunicação e 
Relacionamento 
Interno 

Promover o engajamento do público interno com suas 
tarefas entre as equipes e entre 
o público interno e a instituição. 

Diretoria de Gestão da 
Comunicação 
Institucional 

Fonte: Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI IFBA (2020-2024) 
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ANEXO IV 
 

Mapa Estratégico 
(PDI IFBA - 2020-2024) 

 
Busca sintetizar de forma gráfica e de fácil visualização o conjunto de eixos, objetivos e unidades 
responsáveis por gerir sua realização: 

 
  

 

  

    

  

 

   

   

   

   

 

  

    

  

 

  

    

  

MISSÃO VISÃO 

PRODIN 

INTERNACIONALIZAÇÃO SUSTENTABILIDADE 

 

Fortalecer e expandir as ações de 
internacionalização 

Estabelecer e desenvolver a 
política linguística para a 

capacitação da 
comunidade em idiomas 

estrangeiros; 

 

Modernizar a infraestrutura 
física; 

 

Desenvolver uma política de 
sustentabilidade 

 
Consolidar a infraestrutura organizacional necessária ao 

desenvolvimento das relações internacionais. 

 
Inserir a temática sustentabilidade nos projetos pedagógicos de ensino 

e nas ações de pesquisa, extensão e gestão. 

PROEN 

PERMANÊNCIA EFICIENTE MODERNIZAÇÃO ACESSO 

 
Reestruturar todos os Projetos Pedagógicos 

dos Cursos (Técnicos e Superiores) conforme 
a legislação e as normas institucionais 

vigentes e adequação ao mundo do trabalho, 
valorizando a verticalização; 

 

 
Construir e implantar o Plano Estratégico de 

Permanência e Êxito do IFBA; 

 

Institucionalizar a Educação de Jovens e 
Adultos Integrada à Educação Profissional no 

IFBA, cumprindo as exigências legais; 

 
Implantar uma política de inovação 

pedagógica em seus aspectos metodológico, 
tecnológico, curricular; 

 
Institucionalizar a política de formação 

continuada de docentes e demais profissionais 
da educação; 

 
Acompanhar e revisar, constantemente, 

metodologia do Processo Seletivo dos cursos 
técnicos, visando à adequação com as 

demandas do IFBA e da sociedade; 

 
Elaborar política de Educação à Distância – 
EAD – e de Tecnologias Educacionais do 

IFBA; 

Estruturar o funcionamento dos NAPNES e 
acompanhar a 

implantação das Salas de Recursos 
Multifuncionais; 

 
Criar uma Política de Acolhimento para os 

ingressantes nos cursos do IFBA; 

PRPGI 

FORTALECIMENTO E INTERIORIZAÇÃO DA PÓS- 
GRADUAÇÃO 

CONSOLIDAÇÃO DA PESQUISA E INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA 

 
 

Fortalecer e expandir as ações de 
internacionali- zação 

 
Consolidar os programas de Pós- 
Graduação Stricto Sensu por meio 

das ações de ensino, pesquisa, 
inova- ção e internacionalização; 

 
Fomentar o desenvol- vimento de 
projetos de pesquisa aplicada para 

atendimento de demandas da 
sociedade. 

Fortalecer/amadurecer as 
atividades de pesquisa e inovação 

nos grupos de pesquisa, nos 
programas de pós-graduação e no 

Polo de Inovação do IFBA. 

Estabelecer um programa sistematizado para atração de parcerias e 
recursos externos para a Pós-Graduação. 

Estimular a atividade inventiva, o empreendedorismo, a transferência 
de tecnologia e a prestação de serviços tecnológicos. 

PROAP 

GOVERNANÇA INSTITUCIONAL QUALIDADE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Aprimorar os mecanismos de 
liderança, estratégia e controle 

com foco na 
otimização dos recursos e 

transparência; 

 
Definir prioridades em função dos 
recursos disponíveis, convênios e 

editais; 

 
Atender às necessidades de 

manutenção, funcionamento e 
investimento em obras e 

equipamentos; 

 
Aprimorar os processos de 
tomadas de decisão sobre 

alocação de recursos; 

Padronizar as atividades de compras, licitações, 
fiscalização de contratos, transporte e patrimônio. 

Implementar critérios de sustentabilidade nas contratações e 
aquisições. 
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F 
PROEX 

FORTALECIMENTO DA RELAÇÃO IFBA / 
COMUNIDADE 

CONSOLIDAÇÃO DA INSTITUCIONALIZAÇÃO 
DAS ATIVIDADES 

 
Priorizar projetos e ações 

que resgatem públicos 
socialmente vulneráveis e a 

formação de profissionais 

mais humanizados nas 
ações 

integradas com instituições 
públicas e privadas 

Viabilizar o 
acompanhamento de 
egressos mediante 

cadastros, eventos e 
pesquisas acerca da 

sua inserção no mundo 
do trabalho, bem como 
sua satisfação pessoale 

profissional. 

Integrar o ensino e 
a pesquisa com as 

demandas da sociedade, 
seus interesses 
e necessidades, 

estabelecendo desde 
projetos de concepção até 

mecanismos que inter- 
relacionem os saberes; 

 
 

 
Articularparceriascom 

a sociedade para a 
concretização deprojetos 
de extensãocomnatureza 
de inovação tecnológica; 

Expandir as parcerias com órgãos públicos e privados para 
atuarem na área da Extensão tecnológica, apoiando a 

Inovação e o Empreendedorismo, a partir da elaboração de 
programas institucionais que ampliem as cooperações 

técnicas e parcerias com instituições e empresas nacionais 
e internacionais, por meio da oferta de serviços 

tecnológicos, de modo que asseguremaos estudantesas 
possibilidades necessáriasdeingressoao estágio 

curricular e intercâmbios; 

 
 

Garantir a oferta de cursos de Formação Inicial e 
Continuada (FIC) nos diversos campi do IFBA, por meio 
de programas especiais do Governo Federal e por meio 
de orçamento próprio, a partir das demandas sociais 

emergentes e reconhecimento dos 
arranjos produtivos locais. 

DGCOM 

IMAGEM INSTITUCIONAL COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO INTERNO 

 
 

Fortalecer a imagem do IFBA 
com os públicos interno e 

externo; 

 
 

Disseminar a identidade 
institucional no público 

interno; 

Criar padronização 
de procedimentos, 

instrumentos e rotinas de 
comunicação adequada à 
realidade de multicampia; 

 
 

Publicizar as ações 
institucionais de cada 

unidade/campusdo IFBA; 

 
 

Melhorar e fortalecer a cultura organizacional do IFBA. 

Promover o engajamento do público interno comsuas 
tarefas entre as equipes e entre o público interno e a 

instituição. 

DGP 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

Promover um processo 
contínuo de capacitação, 
treinamento e qualificação 

profissional do servidor; 

 
Criar e implementar o 

banco de competências 
dos servidores. 

 
 

Proporcionar um ambiente 
de trabalho saudável; 

 
Desenvolver um Programa 
Permanente de Qualidade 
de Vida dos servidores. 

DGTI 

GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E GERENCIAMENTO DE 
SERVIÇOS DE TI 

 
GESTÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E DE DADOS. 

 
 

Aprimorar a Infraestrutura e Serviços de TI do Instituto, 
promovendo as ações necessárias para a expansão dos 
ambientes/serviçosde rede,datacenter, laboratórios 
e estações de trabalho para as áreas administrativas e 

acadêmicas. 

Assegurar o atendimento dos princípios de 

disponibilidade, integridade, confidencialidade e 

autenticidade da informação gerencialdo Instituto, em 
consonância como PETI, PDTI e leis vigentes, por meio 
do levantamento das necessidades informacionais do 

Instituto e da aquisição oudesenvolvimento de soluções 
de TI capazes de prover tais informações. 

 

Fonte: Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI IFBA (2020-2024) 

 

  

    

  

 

  

    

  

 

  

    

 

  

  

 

54 53 


