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RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDA

 

01.  INTRODUÇÃO 

Este Relatório foi elaborado conforme determina 

de outubro de 2018, do Ministério da Transparência e Controladoria 

como objetivo apresentar as atividades da

Anual de Auditoria Interna (PAINT

para o exercício de 2020. 

 

02. AUDITORIA INTERNA 

A Auditoria Interna do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

(AUDIN/IFBA) é o órgão técnico de controle que, por

melhora a eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, de controles internos, de 

integridade e de governança da instituição, 

Interno do Poder Executivo Federal.

 

2.1 Composição 

No tocante à estratégia de atuação, 

atuando de forma centralizada. 

pessoal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 01 – Composição da AUDIN/IFBA
 

Servidor 

Sheila Simone Kosminsky 
Weber 

Graduação:
Pós-graduação:
 

Cássia Regina Almeida dos 
Santos 

Graduação:
Pós-graduação:
Planejamento e Gestão Governamental

Eliene Pereira de Cerqueira 
Graduação:
Pós-graduação:

Samantha de Oliveira 
Kaihara 

Graduação:
Pós-graduação:

Gilberto dos Santos Ávila Graduação:
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RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA/

(RAINT/2020) 

Este Relatório foi elaborado conforme determina o art. 17 da Instrução Normativa n° 

Ministério da Transparência e Controladoria – Geral da União

tivo apresentar as atividades da Auditoria Interna, realizadas em função do Plano 

PAINT), aprovado pelo Conselho Superior (CONSUP

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

rgão técnico de controle que, por meio de avaliação e consultoria, 

a eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, de controles internos, de 

integridade e de governança da instituição, como também presta apoio aos Órgãos de Controle 

Interno do Poder Executivo Federal. 

No tocante à estratégia de atuação, a Unidade de Auditoria Interna do IFBA não possui divisão, 

. Atualmente, a referida Unidade possui o seguinte quadro de 

AUDIN/IFBA 

Formação 

Graduação: Ciências Contábeis 
graduação: Auditoria Governamental 

Graduação: Economia 
graduação: Especialização em Auditoria Governamental e 

Planejamento e Gestão Governamental 
Graduação: Ciências Contábeis 

graduação: MBA em Gestão Pública e Responsabilidade Fiscal 
Graduação: Ciências Contábeis 

graduação: Especialização em Contabilidade Governamental 

Graduação: Filosofia 
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Instrução Normativa n° 09, de 09 

Geral da União e tem 

das em função do Plano 

CONSUP) deste Instituto, 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

avaliação e consultoria, avalia e/ou 

a eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, de controles internos, de 

aos Órgãos de Controle 

IFBA não possui divisão, 

possui o seguinte quadro de 

Cargo/ Função 

Auditora/Titular da AUDIN 

Auditora 

Auditora 

Auditora 

Assistente em Administração 
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03. INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO PAINT E Á ANÁLISE DOS RESULTADOS 

DECORRENTES DOS TRABALHOS DE AUDITORIA

A apresentação das informações referentes à execução do PAINT/2020, bem como a análise 

dos resultados decorrentes dos trabalhos

seguem a ordenação e os parâmetros estabelecidos nos incisos do art. 17 d

09/10/2018 . 

O detalhamento das informações consolidadas neste

não execução dos trabalhos previstos

 

3.1 Quantitativo de trabalhos de auditoria interna

realizados, de acordo com o PAINT

Foram programadas, no PAINT/2020,

Ações Gerenciais, Ações de Avaliação e Ações de Capacitação de servidores lotados na Unidade 

de Auditoria Interna. 

Conforme demonstra a Tabela 02 abaixo disposta, das 19 (dezenove) Ações programadas, 74% 

foram REALIZADAS, 21% foram NÃO REALIZADAS e 5% NÃO CONCLUÍ

completas sobre o detalhamento da execução do Plano Anual de 

PAINT/2020 e sobre as recomendações emitidas pela AUDIN pendentes de atendimento ou 

análise encontram-se, respectivamente,

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 02 – Quadro demonstrativo do quantitativo de trabalhos de auditoria
realizados, não realizados e não concluídos

Tipos de Ação – PAINT/2020

REALIZADAS 

NÃO REALIZADAS

NÃO CONCLUÍDAS

PROGRAMADAS

Relatório Anual de Atividades – RAINT/2020 

INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO PAINT E Á ANÁLISE DOS RESULTADOS 

DECORRENTES DOS TRABALHOS DE AUDITORIA 

das informações referentes à execução do PAINT/2020, bem como a análise 

dos resultados decorrentes dos trabalhos realizados pela AUDIN/IFBA, abaixo apresentadas, 

seguem a ordenação e os parâmetros estabelecidos nos incisos do art. 17 d

das informações consolidadas neste RAINT, bem como as justificativas para a 

não execução dos trabalhos previstos, encontram-se no Anexo I do presente documento.

uantitativo de trabalhos de auditoria interna realizados, não concluídos e não 

o PAINT/2020. 

Foram programadas, no PAINT/2020, 19 (dezenove) atividades de auditoria distribuídas entre 

Ações Gerenciais, Ações de Avaliação e Ações de Capacitação de servidores lotados na Unidade 

Conforme demonstra a Tabela 02 abaixo disposta, das 19 (dezenove) Ações programadas, 74% 

foram REALIZADAS, 21% foram NÃO REALIZADAS e 5% NÃO CONCLUÍD

etalhamento da execução do Plano Anual de Auditoria Interna 

e sobre as recomendações emitidas pela AUDIN pendentes de atendimento ou 

, respectivamente, nos Anexo I e Anexo II deste RAINT.

Quadro demonstrativo do quantitativo de trabalhos de auditoria
realizados, não realizados e não concluídos 

PAINT/2020 Quantidade de Ações Percentual das Ações

14 
 

74% 

NÃO REALIZADAS 04 
 

21% 

NÃO CONCLUÍDAS 01 5% 
 

PROGRAMADAS 19 
 

100%
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INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO PAINT E Á ANÁLISE DOS RESULTADOS 

das informações referentes à execução do PAINT/2020, bem como a análise 

pela AUDIN/IFBA, abaixo apresentadas, 

seguem a ordenação e os parâmetros estabelecidos nos incisos do art. 17 da IN CGU nº 09, de 

RAINT, bem como as justificativas para a 

se no Anexo I do presente documento. 

alizados, não concluídos e não 

) atividades de auditoria distribuídas entre 

Ações Gerenciais, Ações de Avaliação e Ações de Capacitação de servidores lotados na Unidade 

Conforme demonstra a Tabela 02 abaixo disposta, das 19 (dezenove) Ações programadas, 74% 

DAS. As informações 

Auditoria Interna – 

e sobre as recomendações emitidas pela AUDIN pendentes de atendimento ou 

deste RAINT. 

Quadro demonstrativo do quantitativo de trabalhos de auditoria interna 

Percentual das Ações 

 

 

 

100% 
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Gráfico 01 – Percentual das Ações
Não Concluídas

 

Seguem, na Tabela 03 abaixo disposta, as justificativas das Ações programadas, mas Não 

Realizadas ou Não Concluídas. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

21%

Tabela 03 – Justificativa pela não realização e não conclusão das ações

Ação-PAINT/2020 Enquadramento

10 

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

Não Realizada

13 

Participação de 
servidores 2º Congresso 
Brasileiro de Auditoria e 
Controle Interno - 
COBACI/2020 – UNAMEC  

Não Realizada

15 
 
Bolsas de estudos 
 

Não Realizada

16 Publicação de editais de 
atividades extensionistas. 

Não Realizada

17 

Analise de Projetos 
Pedagógicos de  
Cursos e Projetos de 
Implantação de Cursos 
Superiores 

Não Concluída

19 Convênios Não Realizada

Relatório Anual de Atividades – RAINT/2020 

Percentual das Ações-PAINT/2020 Realizadas, Não Realizadas e 

abaixo disposta, as justificativas das Ações programadas, mas Não 

 

74%

21%

5%

Execução das Ações - PAINT/2020

Ações Realizadas

Ações Não Realizadas

Ações Não Concluídas

zação e não conclusão das ações 

Enquadramento Tipo Justificativa

Não Realizada 
Ação 

Gerencial 
Impacto da pandemia trazida pela COVID
consta no item 3.4 

Não Realizada 
Ação de 

Capacitação 
Evento não realizado em decorrência do cenário trazido 
pela COVID-19, conforme consta no item 3.4

Não Realizada Ação de 
Avaliação 

Impacto da pandemia trazida pela COVID
consta no item 3.4 

Não Realizada Ação de 
Avaliação 

Impacto da pandemia trazida pela COVID
consta no item 3.4 

Não Concluída Ação de 
Avaliação 

Ação passada para auditora no mês de outubro/2020, 
tendo sido o Programa de Auditoria concluído no mês de 
dezembro do mesmo ano. Considerando que no 
conclusão do Programa houve o convite 
Auditoria assumir o cargo de Titular da AUDIN no início 
do ano seguinte, e considerando que o início do mandato 
coincidiria com o período de elaborar o PAINT, o RAINT e 
a parte do Relatório de Gestão que cabe à AUDIN (a 
quantidade de Auditores lotados na AUDIN/IFBA é 
insuficiente para que estes dessem continuidade aos 
trabalhos iniciados), tornou impraticável acumular a 
função de Titular e dar continuidade à auditoria iniciada. 

Não Realizada Ação de 
Avaliação 

Impacto da pandemia trazida pela COVID
consta no item 3.4 
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Não Realizadas e 

 

abaixo disposta, as justificativas das Ações programadas, mas Não 

Ações Realizadas

Ações Não Realizadas

Ações Não Concluídas

Justificativa 

Impacto da pandemia trazida pela COVID-19, conforme 

Evento não realizado em decorrência do cenário trazido 
19, conforme consta no item 3.4 

Impacto da pandemia trazida pela COVID-19, conforme 

Impacto da pandemia trazida pela COVID-19, conforme 

para auditora no mês de outubro/2020, 
tendo sido o Programa de Auditoria concluído no mês de 

smo ano. Considerando que no mês da 
houve o convite para a referida 

Auditoria assumir o cargo de Titular da AUDIN no início 
eguinte, e considerando que o início do mandato 

coincidiria com o período de elaborar o PAINT, o RAINT e 
a parte do Relatório de Gestão que cabe à AUDIN (a 
quantidade de Auditores lotados na AUDIN/IFBA é 
insuficiente para que estes dessem continuidade aos 
trabalhos iniciados), tornou impraticável acumular a 
função de Titular e dar continuidade à auditoria iniciada.  
Impacto da pandemia trazida pela COVID-19, conforme 
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No que se refere às Ações por tipo (Gerenciais, de Avaliação e de Capacitação)

Gerenciais foram 89% Realizadas e 11% Não Realizadas; as Ações de Avaliação foram 44,5% 

Realizadas, 44,5% Não Realizadas e 11% Não Concluídas;

vez, foram 50% Realizadas e 50% Não Realizadas, como se verifica na Tabela 0

abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Quadro demonstrativo do quantitativo de trabalhos de auditoria interna realizados sem 

previsão no PAINT 

No exercício 2020, a Auditoria Interna/IFBA não realizou ações que não estivem programadas 

no PAINT/2020. 

Tabela 04 – Quadro demonstrativo do quantitativo d
Concluídas por tipo de Ações (Gerenciais, de Avaliação e de Capacitação)

Tipos de Ação – PAINT/2020 

REALIZADAS 

NÃO REALIZADAS 

NÃO CONCLUÍDAS 

TOTAL (PROGRAMADAS) 

 

Gráfico 02 – Quantitativo d
Não Concluídas por tipo de Ações

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ações 
Gerenciais
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No que se refere às Ações por tipo (Gerenciais, de Avaliação e de Capacitação)

Gerenciais foram 89% Realizadas e 11% Não Realizadas; as Ações de Avaliação foram 44,5% 

Realizadas, 44,5% Não Realizadas e 11% Não Concluídas; e as Ações de Ca

e 50% Não Realizadas, como se verifica na Tabela 0

demonstrativo do quantitativo de trabalhos de auditoria interna realizados sem 

a Auditoria Interna/IFBA não realizou ações que não estivem programadas 

Quadro demonstrativo do quantitativo das Ações de auditoria Realizadas, Não Realizadas e N
(Gerenciais, de Avaliação e de Capacitação) 

Ações Gerenciais Ações de Avaliação Ações de Capacitação

Quant. % Quant. % Quant.

08 89% 04 44,5% 

01 11% 04 44,5% 

00 0% 01 11,0% 

09 100% 09 100% 

uantitativo das Ações de auditoria Realizadas, Não Realizadas e 
por tipo de Ações (Gerenciais, de Avaliação e de Capacitação)

Ações 
Gerenciais

Ações de 
Avaliação

Ações de 
Capacitação

Realizadas

Não Realizadas

Não Concluídas
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No que se refere às Ações por tipo (Gerenciais, de Avaliação e de Capacitação), as Ações 

Gerenciais foram 89% Realizadas e 11% Não Realizadas; as Ações de Avaliação foram 44,5% 

e as Ações de Capacitação, por sua 

e 50% Não Realizadas, como se verifica na Tabela 04 e Gráfico 02 

demonstrativo do quantitativo de trabalhos de auditoria interna realizados sem 

a Auditoria Interna/IFBA não realizou ações que não estivem programadas 

as Ações de auditoria Realizadas, Não Realizadas e Não 

Ações de Capacitação 

Quant. % 

01 50% 

01 50% 

00 0% 

02 100% 

as Ações de auditoria Realizadas, Não Realizadas e 
(Gerenciais, de Avaliação e de Capacitação) 

 

Realizadas

Não Realizadas

Não Concluídas
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3.3 Quadro demonstrativo do quantitativo de 

exercício, bem como as finalizadas pela assunção de riscos pela gestão, as vincendas, e as não 

implementadas com prazo expirado na data de elaboração do RAINT

Consta, na Tabela 05 abaixo disposta

PAINT/2020.  

Tabela 05 – Quadro demonstrativo do quantitativo de recomendações emitidas no exercício
Qt. Constatação 

01 

Constatação 1: falta de atualização do 
Plano de Curso Técnico integrado de
médio em eletromecânica. 
1.1 Ausência de informações em 

relação à composição da 
equipe/comissão de trabalho que 
participou na elaboração do Projeto 
Pedagógico do Curso de 
eletromecânica integrado.

1.2 Falta de adequação da matriz 
curricular ao modelo padrão
proposto no documento orientador 
de Gestão; 

1.3 Falta de explicitação das Práticas 
Profissionais Articuladoras (PPA) no 
PPC; 

1.4 Informações incompletas no 
planejamento dos componentes

02 

03 

04 

05 

06 

CONSTATAÇÃO 1: Ausência dos recursos 
de acessibilidade digital recomendados 
pelo Modelo de Acessibilidade em Governo 
Eletrônico (eMAG). 
 

Constatação 1.1: O site da Fundação Escola 
Politécnica da Bahia- FEP não possui os 
elementos padronizados de acessibilidade, 
abaixo citados, enquanto o site da 
Fundação de apoio à pesquisa e à 
extensão-Fapex não possui o mapa do sitio 
e o recurso de contraste não funciona
as notícias da página inicial.   
 

Constatação 1.2: Os sites da Fundação 
Escola Politécnica da Bahia- 
Fundação de apoio à pesquisa e à 

07 
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3.3 Quadro demonstrativo do quantitativo de recomendações emitidas e implementadas no 

exercício, bem como as finalizadas pela assunção de riscos pela gestão, as vincendas, e as não 

implementadas com prazo expirado na data de elaboração do RAINT 

disposta, o quantitativo das recomendações emitidas 

Quadro demonstrativo do quantitativo de recomendações emitidas no exercício
Recomendação 

falta de atualização do 
Plano de Curso Técnico integrado de nível 

Ausência de informações em 
relação à composição da 
equipe/comissão de trabalho que 
participou na elaboração do Projeto 
Pedagógico do Curso de 
eletromecânica integrado. 
Falta de adequação da matriz 
curricular ao modelo padrão 
proposto no documento orientador 

Falta de explicitação das Práticas 
Profissionais Articuladoras (PPA) no 

Informações incompletas no 
planejamento dos componentes 

Recomendação 1.1: considerando que a reestruturação 
dos Projetos Pedagógicos de Cursos Técnicos se constitui 
num objetivo estratégico, que se promova à atualização 
do Plano de Curso de Eletromecânica, na modalidade 
integrada, atentando para a necessidade de adequação 
aos normativos internos e legislações da área;

Recomendação 1.2: que se inicie pelo menos o 
mapeamento/fluxograma do(s) principal (is) 
macroprocesso(s) da DIREN com vista a possibilitar uma 
visão geral do conjunto de atividades inter-
e da relação de interdependência entre setores;

Recomendação 1.3: considerando a necessidade de 
atingir os objetivos do(s) principal(is) macroprocesso(s) 
elaborados pela DIREN, que se proceda a avaliação dos 
riscos, com base nos elementos da metodologia do 
Committee of Sponsoring Organizations of theTreadway 
Commission - COSO II, estabelecendo as respostas a 
estes eventos; 
Recomendação 1.4: que a Governança do 
Paulo Afonso proceda a capacitação no método COSO II 
para os servidores que terão autoridade, competência e 
responsabilidade na implementação da gestão de riscos 
da Unidade e, que esses servidores possam multiplicar o 
conhecimento; 
Recomendação 1.5: que se implantem as ferramentas 
de controles necessárias aos serviços/atividades da 
Diretoria (manuais de rotinas e procedimentos, 
regulamentos internos, rotinas de revisões e 
conferências), e que neles contenham as rotinas de 
revisões e conferências de atos praticados. 

Ausência dos recursos 
de acessibilidade digital recomendados 
pelo Modelo de Acessibilidade em Governo 

O site da Fundação Escola 
FEP não possui os 

elementos padronizados de acessibilidade, 
abaixo citados, enquanto o site da 
Fundação de apoio à pesquisa e à 

Fapex não possui o mapa do sitio 
e o recurso de contraste não funciona para 

Os sites da Fundação 
 FEP e da 

Fundação de apoio à pesquisa e à 

RECOMENDAÇÃO 1: Que a PROEX, nas páginas em que 
possuem informações relativas aos instrumentos 
firmados entre o IFBA e as Fundações de Apoio, descreva 
os links de maneira clara e concisa;  

RECOMENDAÇÃO 2: Que a PROEX instrua e acompanhe 
a Fundação Escola Politécnica da Bahia - FEP no processo 
de implantação dos seguintes recursos digitais que 
proporcionam a acessibilidade de conteúdo para 
pessoas com necessidades especiais: 
Recomendação 2.1: Que a FEP disponibilize os 
elementos padronizados de acessibilidade digital no 
Governo Federal; 
RECOMENDAÇÃO 2: Que a PROEX instrua e acompanhe 
a Fundação Escola Politécnica da Bahia - FEP no processo 
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recomendações emitidas e implementadas no 

exercício, bem como as finalizadas pela assunção de riscos pela gestão, as vincendas, e as não 

recomendações emitidas referentes ao 

Quadro demonstrativo do quantitativo de recomendações emitidas no exercício 
Situação 

considerando que a reestruturação 
e Cursos Técnicos se constitui 

num objetivo estratégico, que se promova à atualização 
do Plano de Curso de Eletromecânica, na modalidade 
integrada, atentando para a necessidade de adequação 
aos normativos internos e legislações da área; 

Aguardando 
envio do 
Plano de 

Providências 
Permanente 

(PPP) 

que se inicie pelo menos o 
mapeamento/fluxograma do(s) principal (is) 
macroprocesso(s) da DIREN com vista a possibilitar uma 

relacionadas 
e da relação de interdependência entre setores; 

Aguardando 
envio do 
Plano de 

Providências 
Permanente 

(PPP) 
considerando a necessidade de 

atingir os objetivos do(s) principal(is) macroprocesso(s) 
elaborados pela DIREN, que se proceda a avaliação dos 
riscos, com base nos elementos da metodologia do 

e of Sponsoring Organizations of theTreadway 
COSO II, estabelecendo as respostas a 

Aguardando 
envio do 
Plano de 

Providências 
Permanente 

(PPP) 

que a Governança do Campus de 
Paulo Afonso proceda a capacitação no método COSO II 
para os servidores que terão autoridade, competência e 
responsabilidade na implementação da gestão de riscos 
da Unidade e, que esses servidores possam multiplicar o 

Aguardando 
envio do 
Plano de 

Providências 
Permanente 

(PPP) 
que se implantem as ferramentas 

de controles necessárias aos serviços/atividades da 
Diretoria (manuais de rotinas e procedimentos, 
regulamentos internos, rotinas de revisões e 
conferências), e que neles contenham as rotinas de 

Aguardando 
envio do 
Plano de 

Providências 
Permanente 

(PPP) 
Que a PROEX, nas páginas em que 

possuem informações relativas aos instrumentos 
firmados entre o IFBA e as Fundações de Apoio, descreva 

Aguardando 
envio do 
Plano de 

Providências 
Permanente 

(PPP) 
Que a PROEX instrua e acompanhe 

FEP no processo 
de implantação dos seguintes recursos digitais que 
proporcionam a acessibilidade de conteúdo para 

onibilize os 
elementos padronizados de acessibilidade digital no 

Aguardando 
envio do 
Plano de 

Providências 
Permanente 

(PPP) 

Que a PROEX instrua e acompanhe 
FEP no processo 

Aguardando 
envio do 
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Qt. Constatação 
extensão-Fapex não informam a 
localização da página acessada. 
 

Constatação 1.3: O site da Fundação de 
apoio à pesquisa e à extensão-
realiza o redimensionamento da página.
 

Constatação 1.4: Os sites do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
da Bahia-IFBA e da Fundação de apoio à 
pesquisa e à extensão-Fapex possuem links 
com descrição de forma incorreta.
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O acompanhamento das implementações 

Auditoria Interna ocorre por meio de pesquisas em sistema e em sites institucionais e 

governamentais, de auditoria in loco e pela análise da manifestação do gestor e 

documentações comprobatórias enviadas pelo Sist

Providência Permanente – PPP.

O quadro demonstrativo do acompanhamento das recomendações emanadas por esta AUDIN 

encontra-se no Anexo II do presente Relatório.

 

 

3.4 Descrição dos fatos relevantes que impactaram positiva 

na organização da unidade de auditoria interna e na realização das auditorias

Em 2020, houve o surto da COVID

CoV-2 (conhecido como novo coronavírus)

Mundial da Saúde (OMS) em março do citado ano.
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Recomendação 
Fapex não informam a 

 
O site da Fundação de 

-Fapex não 
realiza o redimensionamento da página. 

Os sites do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

IFBA e da Fundação de apoio à 
Fapex possuem links 

rma incorreta. 

de implantação dos seguintes recursos digitais que 
proporcionam a acessibilidade de conteúdo para 
pessoas com necessidades especiais: 
Recomendação 2.2: Que a FEP informe ao usuário a 
localização da página. 
RECOMENDAÇÃO 3: Que a PROEX instrua e acompanhe 
a Fundação de apoio à pesquisa e à extensão 
processo de implantação dos seguintes recursos digitais 
que proporcionam a acessibilidade de conteúdo para 
pessoas com necessidades especiais:  
Recomendação 3.1: Que a Fapex disponibilize o pleno 
funcionamento do recurso de contraste e apresente o 
mapa do sitio; 
RECOMENDAÇÃO 3: Que a PROEX instrua e acompanhe 
a Fundação de apoio à pesquisa e à extensão 
processo de implantação dos seguintes recursos digitais 
que proporcionam a acessibilidade de conteúdo para 
pessoas com necessidades especiais:  
Recomendação 3.2: Que a Fapex informe ao usuário a 
localização da página; 
RECOMENDAÇÃO 3: Que a PROEX instrua e acompanhe 
a Fundação de apoio à pesquisa e à extensão 
processo de implantação dos seguintes recursos digitais 
que proporcionam a acessibilidade de conteúdo para 
pessoas com necessidades especiais:  
Recomendação 3.3: Que a Fapex adeque o site para 
permitir o redimensionamento sem perda de 
funcionalidade; Recomendação 3.4: Que a Fapex 
descreva os links de maneira clara e concisa. 

O acompanhamento das implementações das recomendações exaradas pela Unidade de 

Auditoria Interna ocorre por meio de pesquisas em sistema e em sites institucionais e 

governamentais, de auditoria in loco e pela análise da manifestação do gestor e 

documentações comprobatórias enviadas pelo Sistema SEI em resposta ao Plano de 

PPP. 

do acompanhamento das recomendações emanadas por esta AUDIN 

se no Anexo II do presente Relatório. 

3.4 Descrição dos fatos relevantes que impactaram positiva ou negativamente nos recursos e 

na organização da unidade de auditoria interna e na realização das auditorias

houve o surto da COVID-19, doença respiratória aguda grave causada pelo vírus SARS 

(conhecido como novo coronavírus), declarado como pandemia pela Organização 

m março do citado ano. 
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Situação 
implantação dos seguintes recursos digitais que 

proporcionam a acessibilidade de conteúdo para 

Que a FEP informe ao usuário a 

Plano de 
Providências 
Permanente 

(PPP) 

Que a PROEX instrua e acompanhe 
a Fundação de apoio à pesquisa e à extensão – Fapex no 
processo de implantação dos seguintes recursos digitais 
que proporcionam a acessibilidade de conteúdo para 

Que a Fapex disponibilize o pleno 
funcionamento do recurso de contraste e apresente o 

Aguardando 
envio do 
Plano de 

Providências 
Permanente 

(PPP) 

Que a PROEX instrua e acompanhe 
a Fundação de apoio à pesquisa e à extensão – Fapex no 
processo de implantação dos seguintes recursos digitais 
que proporcionam a acessibilidade de conteúdo para 

Fapex informe ao usuário a 

Aguardando 
envio do 
Plano de 

Providências 
Permanente 

(PPP) 

Que a PROEX instrua e acompanhe 
a Fundação de apoio à pesquisa e à extensão – Fapex no 
processo de implantação dos seguintes recursos digitais 
que proporcionam a acessibilidade de conteúdo para 

Fapex adeque o site para 
permitir o redimensionamento sem perda de 
funcionalidade; Recomendação 3.4: Que a Fapex 

 

Aguardando 
envio do 
Plano de 

Providências 
Permanente 

(PPP) 

das recomendações exaradas pela Unidade de 

Auditoria Interna ocorre por meio de pesquisas em sistema e em sites institucionais e 

governamentais, de auditoria in loco e pela análise da manifestação do gestor e 

ema SEI em resposta ao Plano de 

do acompanhamento das recomendações emanadas por esta AUDIN 

ou negativamente nos recursos e 

na organização da unidade de auditoria interna e na realização das auditorias 

causada pelo vírus SARS 

o pandemia pela Organização 
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É de conhecimento de todos que a referida pandemia resultou em distanciamento social, 

fechamento da economia e 

incluindo a área de educação 

nova realidade.  

Considerando que esse cenário foi novo para todos, inclusive para esta AUDIN, a Auditoria 

Interna/IFBA precisou flexibilizar, desenvolver novas habilidades e re

atuação, ao tempo em que o próprio Instituto desenvolvia mecanismos para o enfrentamento 

da crise e expandia a aula e o trabalho remoto.

Após isso, limitações diversas, como a falta de acesso a documentos fís

retardaram a atuação da AUDIN e dificultou não apenas a realização das auditorias, mas 

também a realização de algumas 

financeiros. 

Em meio a essas circunstâncias

capacitações diversas ligadas às suas atuações, estudar formas de 

durante a crise e refletir como as Auditorias Internas poderiam atuar consonante ao momento 

e agregando valor à gestão. 

 

3.5 Quadro demonstrativo das aç

quantitativo de auditores capacitados, carga horária e temas

Os servidores lotados na AUDIN/IFBA (Auditores e Assistente Administrativo) buscaram o 

desenvolvimento profissional, aperfeiçoando seus conhecimentos, habilidades e competências, 

por meio das capacitações descritas 
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É de conhecimento de todos que a referida pandemia resultou em distanciamento social, 

fechamento da economia e lockdown, atingindo inúmeros setores públicos e privados, 

área de educação – que tiveram que se adaptar às dificuldades enfrentadas pela 

Considerando que esse cenário foi novo para todos, inclusive para esta AUDIN, a Auditoria 

Interna/IFBA precisou flexibilizar, desenvolver novas habilidades e rever a forma ideal de 

atuação, ao tempo em que o próprio Instituto desenvolvia mecanismos para o enfrentamento 

da crise e expandia a aula e o trabalho remoto. 

Após isso, limitações diversas, como a falta de acesso a documentos físicos não digitalizados, 

a atuação da AUDIN e dificultou não apenas a realização das auditorias, mas 

também a realização de algumas outras atividades, como a contabilização dos benefícios 

Em meio a essas circunstâncias, os servidores lotados na AUDIN, procu

capacitações diversas ligadas às suas atuações, estudar formas de adaptar seus trabalhos 

crise e refletir como as Auditorias Internas poderiam atuar consonante ao momento 

3.5 Quadro demonstrativo das ações de capacitação realizadas, com indicação do 

quantitativo de auditores capacitados, carga horária e temas 

Os servidores lotados na AUDIN/IFBA (Auditores e Assistente Administrativo) buscaram o 

desenvolvimento profissional, aperfeiçoando seus conhecimentos, habilidades e competências, 

descritas nas Tabelas 06 a 10, abaixo dispostas: 
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É de conhecimento de todos que a referida pandemia resultou em distanciamento social, 

públicos e privados, 

que tiveram que se adaptar às dificuldades enfrentadas pela 

Considerando que esse cenário foi novo para todos, inclusive para esta AUDIN, a Auditoria 

ver a forma ideal de 

atuação, ao tempo em que o próprio Instituto desenvolvia mecanismos para o enfrentamento 

icos não digitalizados, 

a atuação da AUDIN e dificultou não apenas a realização das auditorias, mas 

como a contabilização dos benefícios 

, os servidores lotados na AUDIN, procuraram realizar 

adaptar seus trabalhos 

crise e refletir como as Auditorias Internas poderiam atuar consonante ao momento 

ões de capacitação realizadas, com indicação do 

Os servidores lotados na AUDIN/IFBA (Auditores e Assistente Administrativo) buscaram o 

desenvolvimento profissional, aperfeiçoando seus conhecimentos, habilidades e competências, 
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Tabela 07 – Capacitações realizadas pela Auditora

ITEM CURSO 

01 
Curso sobre Registro e Monitoramento de 
Recomendações das UAIGs no eAud

02 LIVE sobre "Avaliação IA-CM no Sistema e

03 
Curso on-line sobre IA-CM: Modelo de 
Capacidade de Auditoria Interna 

04 
Curso sobre Comunicações de Auditoria e 
Monitoramento de Recomendações no e

05 Técnicas de Auditoria Interna Governamental

06 Elaboração de Relatórios de Auditoria

CARGA HORÁRIA TOTAL DE CAPACITAÇÃO
*Na época das capacitações, a servidora ocupava o cargo de Titular da AUDIN/IFBA.

 

Tabela 06 – Capacitações realizadas pela Auditora Cássia Regina Almeida dos Santos em 2020

ITEM CURSO 

01 
Atualização do Modelo de 3 Linhas: 
Performance, Controle e Governança

02 

XVI Encontro Nacional de Controle Interno 
Exigência de Programas de Integridade em 
Contratações: Aspectos Jurídicos, Análise de 
Impacto Regulatório e Experiências

03 

XVI Encontro Nacional de Controle Interno 
Gerenciamento de Pessoas na Auditoria 
Interna: os Papéis da Liderança e da Motivação 
na Escalada de Capacidades 

04 
XVI Encontro Nacional de Controle Interno 
Consultoria no âmbito da Atividade de 
Auditoria Interna Governamental

05 

XVI Encontro Nacional de Controle Interno 
Auditoria Preventiva em Licitações: Alcance de 
Resultados com o Uso de Algoritmos e 
Blockchain 

06 
XVI Encontro Nacional de Controle Interno 
Auditoria Financeira e de Políticas Públicas

07 Curso sobre Registro e Monitoramento de 
Recomendações das UAIGs no eAud

08 
LIVE sobre "Processo de Supervisão Técnica 
das UAIG no e-Aud" 

09 
Curso sobre Comunicações de Auditoria e 
Monitoramento de Recomendações no e

10 Técnicas de Auditoria Interna Governamental

11 Prevenção e Detecção de Cartéis em Licitações

12 
Gestão de Riscos em Processos de Trabalho 
(segundo o Coso) 

13 Elaboração de Relatórios de Auditoria

14 Competências Profissionais, Emocionais e 
Tecnológicas para Tempos de Mudança

15 
Ciclo Integração dos Controles: Gestão de 
Riscos, Experiências e Avaliações 

CARGA HORÁRIA TOTAL DE CAPACITAÇÃO
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Capacitações realizadas pela Auditora* Eliene Pereira de Cerqueira em 2020 

CARGA 
HORÁRIA CERTIFICADOR 

RELAÇÃO COM OS TRABALHOS 

Curso sobre Registro e Monitoramento de 
Recomendações das UAIGs no eAud 

2h30 CGU 
Obtenção de conhecimentos para 

utilização do Sistema e

CM no Sistema e-Aud" 2h30 CGU 
Obtenção de conhecimentos para 

utilização do Sistema e
CM: Modelo de 

 16h CGU 
Conhecimento 

atividade
Curso sobre Comunicações de Auditoria e 
Monitoramento de Recomendações no e-Aud 

2h CGU 
Obtenção de conhecimentos para 

utilização do Sistema e

Governamental 40h ENAP/EVG 
Conhecimento 

atividade

Elaboração de Relatórios de Auditoria 30h ENAP/EVG Conhecimento 
atividade

CARGA HORÁRIA TOTAL DE CAPACITAÇÃO 93h - 
servidora ocupava o cargo de Titular da AUDIN/IFBA. 

Capacitações realizadas pela Auditora Cássia Regina Almeida dos Santos em 2020

CARGA 
HORÁRIA 

CERTIFICADOR 
RELAÇÃO COM OS TRABALHOS 

Atualização do Modelo de 3 Linhas: 
Performance, Controle e Governança 

2h CONACI 
Conhecimento 

atividade
XVI Encontro Nacional de Controle Interno - 
Exigência de Programas de Integridade em 
Contratações: Aspectos Jurídicos, Análise de 
Impacto Regulatório e Experiências 

2h CONACI 
Atualização

conhecimento

XVI Encontro Nacional de Controle Interno - 
Gerenciamento de Pessoas na Auditoria 
Interna: os Papéis da Liderança e da Motivação 

2h30 CONACI 
Desenvolvimento de habilidade de 

Encontro Nacional de Controle Interno – 
Consultoria no âmbito da Atividade de 
Auditoria Interna Governamental 

2h CONACI 
Atualização

conhecimento

XVI Encontro Nacional de Controle Interno – 
es: Alcance de 

Resultados com o Uso de Algoritmos e 
2h CONACI Atualização

conhecimento

XVI Encontro Nacional de Controle Interno – 
Auditoria Financeira e de Políticas Públicas 

2h CONACI 
Atualização

conhecimento
Curso sobre Registro e Monitoramento de 
Recomendações das UAIGs no eAud 

2h30 CGU Obtenção de conhecimentos para 
utilização do Sistema e

LIVE sobre "Processo de Supervisão Técnica 
2h30 CGU 

Obtenção de conhecimentos para 
utilização do Sistema e

Curso sobre Comunicações de Auditoria e 
Monitoramento de Recomendações no e-Aud 

2h CGU 
Obtenção de conhecimentos para 

utilização do Sistema e

Técnicas de Auditoria Interna Governamental 40h ENAP/EVG 
Conhecimento 

atividade

Prevenção e Detecção de Cartéis em Licitações 30h ENAP/EVG 
Atualização

conhecimento
Gestão de Riscos em Processos de Trabalho 

20h ENAP/EVG 
Conhecimento 

atividade

Elaboração de Relatórios de Auditoria 30h ENAP/EVG 
Conhecimento 

atividade
Competências Profissionais, Emocionais e 
Tecnológicas para Tempos de Mudança 

4h PUCRS Desenvolvimento de habilidade de 

Ciclo Integração dos Controles: Gestão de 
 

2h 
Inst. Serzedello 

Corrêa 
Conhecimento 

atividade
CARGA HORÁRIA TOTAL DE CAPACITAÇÃO 145,5h - 
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RELAÇÃO COM OS TRABALHOS 
PROGRAMADOS 

Obtenção de conhecimentos para 
utilização do Sistema e-Aud 

Obtenção de conhecimentos para 
utilização do Sistema e-Aud 
Conhecimento geral sobre 

atividade de auditoria 
Obtenção de conhecimentos para 

utilização do Sistema e-Aud 
Conhecimento geral sobre 

atividade de auditoria 
Conhecimento geral sobre 

atividade de auditoria 
- 

Capacitações realizadas pela Auditora Cássia Regina Almeida dos Santos em 2020 

RELAÇÃO COM OS TRABALHOS 
PROGRAMADOS 

Conhecimento geral sobre 
atividade de auditoria 

Atualização/obtenção de 
conhecimento para ações futuras 

Desenvolvimento de habilidade de 
gestão 

Atualização/obtenção de 
conhecimento para ações futuras 

Atualização/obtenção de 
conhecimento para ações futuras 

Atualização/obtenção de 
conhecimento para ações futuras 
Obtenção de conhecimentos para 

utilização do Sistema e-Aud 
Obtenção de conhecimentos para 

utilização do Sistema e-Aud 
Obtenção de conhecimentos para 

utilização do Sistema e-Aud 
Conhecimento geral sobre 

atividade de auditoria 
Atualização/obtenção de 

conhecimento para ações futuras 
Conhecimento geral sobre 

atividade de auditoria 
Conhecimento geral sobre 

atividade de auditoria 
Desenvolvimento de habilidade de 

gestão 
Conhecimento geral sobre 

atividade de auditoria 
- 
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Tabela 09 – Capacitações realizadas pela Auditora Sheila Simone Kosminsky Weber em 2020

ITEM CURSO 

01 
Gestão de Riscos em Processos de Trabalho 
(segundo o Coso) 

02 Elaboração de Relatórios de Auditoria

03 Normas Internacionais de Auditoria Financeira 
NIA 

04 Contabilização de Benefícios 

05 Prevenção e Detecção de Cartéis em Licitações

06 
Boas Práticas de Manipulação em Serviços de
Alimentação 

07 Competências Profissionais, Emocionais e 
Tecnológicas para Tempos de Mudança

CARGA HORÁRIA TOTAL DE CAPACITAÇÃO

 

Tabela 08 – Capacitações realizadas pela Auditora Samantha de Oliveira Kaihara em 2020

ITEM CURSO 

01 
Curso on-line sobre IA-CM: Modelo 
Capacidade de Auditoria Interna 

02 Auditoria e Controle Para Estatais

03 
Curso sobre Comunicações de Auditoria e 
Monitoramento de Recomendações no e

04 eMAG Conteudista 

CARGA HORÁRIA TOTAL DE CAPACITAÇÃO

 

Tabela 10 – Capacitações realizadas pela Assistente Administrativo Gilberto dos Santos Ávila em 2020

ITEM CURSO

01 Cidadania e Direitos Humanos 
02 Auditoria e Controle Para Estatais
03 Controle Social 
04 Controles Institucional e Social dos Gastos Públicos
05 Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
06 Elaboração de Relatórios de Auditoria
07 Contabilização de Benefícios 
08 Técnicas de Auditoria Interna Governamental
09 Atividade Correcional - Visão Geral
10 Comissão de PAR 
11 Cidadania Fiscal: Uma Receita para o Brasil
12 Controles na Administração Pública

CARGA HORÁRIA TOTAL DE CAPACITAÇÃO
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Capacitações realizadas pela Auditora Sheila Simone Kosminsky Weber em 2020

CARGA 
HORÁRIA 

CERTIFICADOR 
TRABALHOS PROGRAMADOS

Gestão de Riscos em Processos de Trabalho 
20h ENAP/EVG Conhecimento 

Elaboração de Relatórios de Auditoria 30h ENAP/EVG Conhecimento 

Normas Internacionais de Auditoria Financeira - 40h ENAP/EVG Conhecimento 

10h ENAP/EVG Conhecimento 

Prevenção e Detecção de Cartéis em Licitações 30h ENAP/EVG Atualização
conhecimento

Boas Práticas de Manipulação em Serviços de 
12h ENAP/EVG 

Atualização
conhecimento

Competências Profissionais, Emocionais e 
Tecnológicas para Tempos de Mudança 

4h PUCRS Desenvolvimento de habilidade 

CARGA HORÁRIA TOTAL DE CAPACITAÇÃO 146h - 

Capacitações realizadas pela Auditora Samantha de Oliveira Kaihara em 2020

CARGA 
HORÁRIA 

CERTIFICADOR 
TRABALHOS PROGRAMADOS

CM: Modelo de 
 

16h CGU Conhecimento 

toria e Controle Para Estatais 20h ENAP/EVG Conhecimento 

Curso sobre Comunicações de Auditoria e 
Recomendações no e-Aud 2h30 CGU Conhecimento 

20h ENAP/EVG 
desenvolvimento da AUDIN

CARGA HORÁRIA TOTAL DE CAPACITAÇÃO 58h30 - 

Capacitações realizadas pela Assistente Administrativo Gilberto dos Santos Ávila em 2020

CURSO 
CARGA 

HORÁRIA 
30h 

Auditoria e Controle Para Estatais 20h 
20h 

Controles Institucional e Social dos Gastos Públicos 30h 
Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo 20h 
Elaboração de Relatórios de Auditoria 30h 

10h 
Técnicas de Auditoria Interna Governamental 40h 

Visão Geral 25h 
30h 

Cidadania Fiscal: Uma Receita para o Brasil 20h 
Controles na Administração Pública 30h Instituto Serzedello Corrêa

CARGA HORÁRIA TOTAL DE CAPACITAÇÃO 305h 
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Capacitações realizadas pela Auditora Sheila Simone Kosminsky Weber em 2020 

RELAÇÃO COM OS 
TRABALHOS PROGRAMADOS 

Conhecimento geral sobre 
atividade de auditoria 

Conhecimento geral sobre 
atividade de auditoria 

Conhecimento geral sobre 
atividade de auditoria 

Conhecimento geral sobre 
atividade de auditoria 

Atualização/obtenção de 
conhecimento para ações futuras 

Atualização/obtenção de 
conhecimento para ações futuras 
Desenvolvimento de habilidade 

de gestão 
 

Capacitações realizadas pela Auditora Samantha de Oliveira Kaihara em 2020 

RELAÇÃO COM OS 
TRABALHOS PROGRAMADOS 

Conhecimento geral sobre 
atividade de auditoria 

Conhecimento geral sobre 
atividade de auditoria 

Conhecimento geral sobre 
atividade de auditoria 

Conhecimento para 
desenvolvimento da AUDIN 

- 

Capacitações realizadas pela Assistente Administrativo Gilberto dos Santos Ávila em 2020 

CERTIFICADOR 

ENAP/EVG 
ENAP/EVG 
ENAP/EVG 
ENAP/EVG 
ENAP/EVG 
ENAP/EVG 
ENAP/EVG 
ENAP/EVG 
ENAP/EVG 
ENAP/EVG 
ENAP/EVG 

Instituto Serzedello Corrêa 

- 
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3.6 Análise consolidada acerca do nível de maturação dos processos de governança, de 
gerenciamento de risco e de 
trabalhos realizados 
 

Nas auditorias realizadas concernentes ao PAINT/2020

de acordo com as Ações executadas, conforme Tabelas 11 e 12

 
Tabela 11 – Avaliação do Controle da Ação nº 18 

UNIDADE 
AUDITADA Ação nº 18: Elaboração/Reestruturação de Projetos de Cursos Técnicos.

 

Campus de 
Paulo Afonso 

Os controles internos da Diretoria de Ensino do 

nos elementos da metodologia do Committee of Sponsoring Organizations of theTreadway Commission 

– COSO II. Para a coleta de informações, procedeu

ControleInterno (QAC

Esse instrumento foi previamente elaborado pela equipe de auditoria interna e, posteriormente, 

adaptado para o presente trabalho. Importante salientar que as respostas do questionário foram 

encaminhadas pela gestão do 

De acordo com a metodologia COSO, as informações coletadas são classificadas de acordo com os 

seguintes elementos: ambiente de controle, avaliação de riscos, atividades de controle, informação e 

comunicação e monitoramento.

precisam ser revistas pela Gestão do 

 

1) Ambiente de Controle

O elemento ambiente de controle dispõe sobre a forma como a organização lida com a integridade e 

valores éticos de seus colaboradores, a estrutura organizacional, a política e as práticas de recursos 

humanos. 

Na análise desse elemento, foi constatado que não há, no âmbito da unidade auditada, documento 

formal com a definição de funções e a descrição das competências

também não existe Regimento Interno que regulamente o funcionamento dos órgãos constantes na 

estrutura do Campus.

De acordo com a resposta do questionário, a Diretoria identifica o perfil profissional do servidor 

necessário ao desempenho das atividades e funções da DIREN, comunicando ao setor responsável pelo 

recrutamento, para que, dessa forma, ocorra a lotação de servidor com o perfil adequado

A gestão do Campus relatou que utiliza a prática de rodízio de funções quand

às novas demandas de trabalho,embora não tenha explicitado de que forma e quando essa prática 

acontece. 

A gestão relatou que avalia, periodicamente, a adequação do número de servidores dos setores da 

DIREN em relação ao volume de a

formalizada em reunião com as demais diretorias.

Relatório Anual de Atividades – RAINT/2020 

3.6 Análise consolidada acerca do nível de maturação dos processos de governança, de 
gerenciamento de risco e de controles internos do órgão ou da entidade, com base nos 

Nas auditorias realizadas concernentes ao PAINT/2020, foram avaliados os controles internos 

executadas, conforme Tabelas 11 e 12 infra dispostas:

Ação nº 18 – PAINT/2020 

AÇÃO-PAINT/2020 

Elaboração/Reestruturação de Projetos de Cursos Técnicos.

Os controles internos da Diretoria de Ensino do Campus de Paulo Afonso foram analisados com base 

nos elementos da metodologia do Committee of Sponsoring Organizations of theTreadway Commission 

COSO II. Para a coleta de informações, procedeu-se a aplicação do questionário de Avaliação do 

ControleInterno (QACI). 

Esse instrumento foi previamente elaborado pela equipe de auditoria interna e, posteriormente, 

adaptado para o presente trabalho. Importante salientar que as respostas do questionário foram 

encaminhadas pela gestão do campus, mas não houve apresentação de documentação comprobatória. 

De acordo com a metodologia COSO, as informações coletadas são classificadas de acordo com os 

seguintes elementos: ambiente de controle, avaliação de riscos, atividades de controle, informação e 

comunicação e monitoramento. Os pontos mencionados, a seguir, informam as falhas detectadas e que 

precisam ser revistas pela Gestão do Campus.   

Ambiente de Controle 

O elemento ambiente de controle dispõe sobre a forma como a organização lida com a integridade e 

seus colaboradores, a estrutura organizacional, a política e as práticas de recursos 

Na análise desse elemento, foi constatado que não há, no âmbito da unidade auditada, documento 

formal com a definição de funções e a descrição das competências de cada serviço na Diretoria, como 

também não existe Regimento Interno que regulamente o funcionamento dos órgãos constantes na 

. 

De acordo com a resposta do questionário, a Diretoria identifica o perfil profissional do servidor 

rio ao desempenho das atividades e funções da DIREN, comunicando ao setor responsável pelo 

, para que, dessa forma, ocorra a lotação de servidor com o perfil adequado

relatou que utiliza a prática de rodízio de funções quand

às novas demandas de trabalho,embora não tenha explicitado de que forma e quando essa prática 

A gestão relatou que avalia, periodicamente, a adequação do número de servidores dos setores da 

DIREN em relação ao volume de atividades, informando que a demanda de servidor é discutida e 

formalizada em reunião com as demais diretorias. 
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3.6 Análise consolidada acerca do nível de maturação dos processos de governança, de 
controles internos do órgão ou da entidade, com base nos 

, foram avaliados os controles internos 

infra dispostas: 

Elaboração/Reestruturação de Projetos de Cursos Técnicos. 

de Paulo Afonso foram analisados com base 

nos elementos da metodologia do Committee of Sponsoring Organizations of theTreadway Commission 

se a aplicação do questionário de Avaliação do 

Esse instrumento foi previamente elaborado pela equipe de auditoria interna e, posteriormente, 

adaptado para o presente trabalho. Importante salientar que as respostas do questionário foram 

de documentação comprobatória.  

De acordo com a metodologia COSO, as informações coletadas são classificadas de acordo com os 

seguintes elementos: ambiente de controle, avaliação de riscos, atividades de controle, informação e 

Os pontos mencionados, a seguir, informam as falhas detectadas e que 

O elemento ambiente de controle dispõe sobre a forma como a organização lida com a integridade e 

seus colaboradores, a estrutura organizacional, a política e as práticas de recursos 

Na análise desse elemento, foi constatado que não há, no âmbito da unidade auditada, documento 

de cada serviço na Diretoria, como 

também não existe Regimento Interno que regulamente o funcionamento dos órgãos constantes na 

De acordo com a resposta do questionário, a Diretoria identifica o perfil profissional do servidor 

rio ao desempenho das atividades e funções da DIREN, comunicando ao setor responsável pelo 

, para que, dessa forma, ocorra a lotação de servidor com o perfil adequado. 

relatou que utiliza a prática de rodízio de funções quando necessárias adequações 

às novas demandas de trabalho,embora não tenha explicitado de que forma e quando essa prática 

A gestão relatou que avalia, periodicamente, a adequação do número de servidores dos setores da 

tividades, informando que a demanda de servidor é discutida e 
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UNIDADE 
AUDITADA Ação nº 18: Elaboração/Reestruturação de Projetos de Cursos Técnicos.

Conforme declarado no QACI, os servidores da DIREN não participaram de cursos e eventos destinados 

à capacitação em áreas correlatas às suas ativ

disso, conforme informou o gestor, não há critérios de reconhecimento existentes nos setores que 

motivem as pessoas envolvidas a realizarem suas atividades.

 

2) Avaliação de Riscos 

De acordo com a meto

pretendidos, assim, o gerenciamento com base nos riscos pressupõe a realização de cinco etapas 

concatenadas que se sucedem, na seguinte ordem: 

1º - Levantamento do ambiente e dos objetiv
2º - Identificação de eventos que possam impactar negativamente o alcance desses 
objetivos; 
3º - Avaliação dos eventos sob a perspectiva da probabilidade de sua ocorrência e o 
impacto que podem causar no alcance dos objetivos; 
 4º - Resposta que o gestor implementará para o risco, quais sejam, medidas para se 
evitar, reduzir, compartilhar e ou aceitar os riscos identificados; 
5º – Informação, comunicação e monitoramento dos riscos. 

Na análise deste elemento, observou

objetivos pretendidos, como também não houve a informação de como os objetivos são disseminados 

dentro da unidade. Dessa forma, verifica

conceitos da metodologia COSO com vistas a efetiva implementação por esta Diretoria.

 

3) Atividades de Controle 

Não há formalização das atividades de controle. De acordo com a resposta do gestor, inexiste 

fluxogramas e/ou mapas dos processos, manuais de rotinas e procedimen

revisões e conferências relacionadas aos processos e procedimentos de trabalho nas atividades 

desenvolvidas pela Diretoria.

Segundo informações da DIREN, existe rotina para verificar o cumprimento de todas as condicionantes 

legais dos processos da Diretoria, a fim de prevenir os riscos de questionamentos, impugnações e 

recursos, bem como o acompanhamento das alterações legislativas, no entanto, essa rotina não foi 

explicitada por meio de mapas/fluxogramas e ou procedimentos.

 

4) Comunicação e Informação  

Conforme a resposta disposta no QACI, existem diretrizes ou normas para a correta documentação das 

informações, no entanto, observa

nem sempre são apropriadas, tempest

as divergências nas informações constantes no Banco de Professores equivalentes (BPEQ).

Relatório Anual de Atividades – RAINT/2020 

AÇÃO-PAINT/2020 

Elaboração/Reestruturação de Projetos de Cursos Técnicos.

Conforme declarado no QACI, os servidores da DIREN não participaram de cursos e eventos destinados 

à capacitação em áreas correlatas às suas atividades, nem cursos relacionados à gestão de risco.  Além 

disso, conforme informou o gestor, não há critérios de reconhecimento existentes nos setores que 

motivem as pessoas envolvidas a realizarem suas atividades. 

Avaliação de Riscos  

De acordo com a metodologia COSO, os riscos estão diretamente relacionados aos objetivos 

pretendidos, assim, o gerenciamento com base nos riscos pressupõe a realização de cinco etapas 

concatenadas que se sucedem, na seguinte ordem:  

Levantamento do ambiente e dos objetivos;  
Identificação de eventos que possam impactar negativamente o alcance desses 

objetivos;  
Avaliação dos eventos sob a perspectiva da probabilidade de sua ocorrência e o 

impacto que podem causar no alcance dos objetivos;  
Resposta que o gestor implementará para o risco, quais sejam, medidas para se 

evitar, reduzir, compartilhar e ou aceitar os riscos identificados; 
Informação, comunicação e monitoramento dos riscos.  

Na análise deste elemento, observou-se que não foram identificados os riscos relacionados aos 

objetivos pretendidos, como também não houve a informação de como os objetivos são disseminados 

dentro da unidade. Dessa forma, verifica-se que a gestão ainda não se apropriou dos principais 

odologia COSO com vistas a efetiva implementação por esta Diretoria.

Atividades de Controle  

Não há formalização das atividades de controle. De acordo com a resposta do gestor, inexiste 

fluxogramas e/ou mapas dos processos, manuais de rotinas e procedimentos, não há mecanismos de 

revisões e conferências relacionadas aos processos e procedimentos de trabalho nas atividades 

desenvolvidas pela Diretoria. 

Segundo informações da DIREN, existe rotina para verificar o cumprimento de todas as condicionantes 

ais dos processos da Diretoria, a fim de prevenir os riscos de questionamentos, impugnações e 

recursos, bem como o acompanhamento das alterações legislativas, no entanto, essa rotina não foi 

explicitada por meio de mapas/fluxogramas e ou procedimentos. 

municação e Informação   

Conforme a resposta disposta no QACI, existem diretrizes ou normas para a correta documentação das 

informações, no entanto, observa-se que não há eficácia dessas normas uma vez que as informações 

nem sempre são apropriadas, tempestivas, atuais, precisas e acessíveis – o gestor citou como exemplo, 

as divergências nas informações constantes no Banco de Professores equivalentes (BPEQ).
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Elaboração/Reestruturação de Projetos de Cursos Técnicos. 

Conforme declarado no QACI, os servidores da DIREN não participaram de cursos e eventos destinados 

idades, nem cursos relacionados à gestão de risco.  Além 

disso, conforme informou o gestor, não há critérios de reconhecimento existentes nos setores que 

dologia COSO, os riscos estão diretamente relacionados aos objetivos 

pretendidos, assim, o gerenciamento com base nos riscos pressupõe a realização de cinco etapas 

Identificação de eventos que possam impactar negativamente o alcance desses 

Avaliação dos eventos sob a perspectiva da probabilidade de sua ocorrência e o 

Resposta que o gestor implementará para o risco, quais sejam, medidas para se 
evitar, reduzir, compartilhar e ou aceitar os riscos identificados;  

o foram identificados os riscos relacionados aos 

objetivos pretendidos, como também não houve a informação de como os objetivos são disseminados 

se que a gestão ainda não se apropriou dos principais 

odologia COSO com vistas a efetiva implementação por esta Diretoria. 

Não há formalização das atividades de controle. De acordo com a resposta do gestor, inexiste 

tos, não há mecanismos de 

revisões e conferências relacionadas aos processos e procedimentos de trabalho nas atividades 

Segundo informações da DIREN, existe rotina para verificar o cumprimento de todas as condicionantes 

ais dos processos da Diretoria, a fim de prevenir os riscos de questionamentos, impugnações e 

recursos, bem como o acompanhamento das alterações legislativas, no entanto, essa rotina não foi 

Conforme a resposta disposta no QACI, existem diretrizes ou normas para a correta documentação das 

se que não há eficácia dessas normas uma vez que as informações 

o gestor citou como exemplo, 

as divergências nas informações constantes no Banco de Professores equivalentes (BPEQ). 
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UNIDADE 
AUDITADA Ação nº 18: Elaboração/Reestruturação de Projetos de Cursos Técnicos.

5) Monitoramento 

Conforme relatado pela Diretoria, o sistema de controle interno dos processos da DIREN 

constantemente monitorado para avaliar sua qualidade e validade ao longo do tempo, sendo 

considerado adequado para a melhoria do desempenho, no entanto, não foram apresentados os 

parâmetros utilizados para avaliar a sua eficácia e qualidade, nem de que f

De acordo com as informações do QACI, o gestor relatou que existem procedimentos para avaliar os 

resultados obtidos pela DIREN em relação aos objetivos pretendidos, no entanto, não foram 

encaminhados documentos que informassem quais o

adotados com vista a avaliação destes resultados.

Do mesmo modo, segundo a Diretoria, existem ações de monitoramento e divulgação para o 

cumprimento de recomendações realizadas pela Controladoria 

de Auditoria Interna, entretanto, mais uma vez, não houve o encaminhamento de documento formal 

que comprovasse. 

Diante do exposto, verificou

metodologia COSO na Direto

observadas. 

 
 
Tabela 12 – Avaliação do Controle da Ação nº 1

UNIDADE 
AUDITADA Ação nº 14: Elaboração/Reestruturação de Projetos de Cursos Técnicos.

Pró-Reitoria de 
Extensão 
(PROEX) 

No Questionário Resposta de Avaliação dos Controles Internos (1195234) Processo SEI n. 

23278.008158/2019-91, a PROEX afirma que realiza reuniões para adequar as necessidades, entretanto 

as atividades de avaliação de riscos, de controle, informação e comuni

estão formalizadas.     

  

Durante a execução da auditoria, observou que a Pró Reitoria de Extensão (PROEX) precisa orientar e 

acompanhar melhor as informações divulgadas pela Fundação Escola Politécnica da Bahia 

Fundação de apoio à pesquisa e à extensão 

Ainda que a responsabilidade de informar não seja exclusiva, a PROEX deve ter diversas formas de 

controle e monitoramento, preferencialmente na metodologia COSO

de publicidade de modo acessível, salvaguardar o erário e contribuir para o atingimento dos objetivos 

institucionais. 
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AÇÃO-PAINT/2020 

Elaboração/Reestruturação de Projetos de Cursos Técnicos.

 

Conforme relatado pela Diretoria, o sistema de controle interno dos processos da DIREN 

constantemente monitorado para avaliar sua qualidade e validade ao longo do tempo, sendo 

considerado adequado para a melhoria do desempenho, no entanto, não foram apresentados os 

parâmetros utilizados para avaliar a sua eficácia e qualidade, nem de que forma são monitorados.

De acordo com as informações do QACI, o gestor relatou que existem procedimentos para avaliar os 

resultados obtidos pela DIREN em relação aos objetivos pretendidos, no entanto, não foram 

encaminhados documentos que informassem quais os recursos, métodos e ou procedimentos 

adotados com vista a avaliação destes resultados. 

Do mesmo modo, segundo a Diretoria, existem ações de monitoramento e divulgação para o 

cumprimento de recomendações realizadas pela Controladoria – Geral da União 

de Auditoria Interna, entretanto, mais uma vez, não houve o encaminhamento de documento formal 

Diante do exposto, verificou-se falhas dos controles internos nos elementos, acima discriminados,da 

metodologia COSO na Diretoria de Ensino que, certamente, tiveram reflexos nas constatações 

Ação nº 14 – PAINT/2020 

AÇÃO-PAINT/2020 

Elaboração/Reestruturação de Projetos de Cursos Técnicos.

No Questionário Resposta de Avaliação dos Controles Internos (1195234) Processo SEI n. 

91, a PROEX afirma que realiza reuniões para adequar as necessidades, entretanto 

as atividades de avaliação de riscos, de controle, informação e comunicação e de monitoramento não 

estão formalizadas.      

Durante a execução da auditoria, observou que a Pró Reitoria de Extensão (PROEX) precisa orientar e 

acompanhar melhor as informações divulgadas pela Fundação Escola Politécnica da Bahia 

dação de apoio à pesquisa e à extensão – Fapex  relativas aos instrumentos firmados com o IFBA. 

Ainda que a responsabilidade de informar não seja exclusiva, a PROEX deve ter diversas formas de 

controle e monitoramento, preferencialmente na metodologia COSO, com vistas a cumprir o princípio 

de publicidade de modo acessível, salvaguardar o erário e contribuir para o atingimento dos objetivos 

16 

Elaboração/Reestruturação de Projetos de Cursos Técnicos. 

Conforme relatado pela Diretoria, o sistema de controle interno dos processos da DIREN é 

constantemente monitorado para avaliar sua qualidade e validade ao longo do tempo, sendo 

considerado adequado para a melhoria do desempenho, no entanto, não foram apresentados os 

orma são monitorados. 

De acordo com as informações do QACI, o gestor relatou que existem procedimentos para avaliar os 

resultados obtidos pela DIREN em relação aos objetivos pretendidos, no entanto, não foram 

s recursos, métodos e ou procedimentos 

Do mesmo modo, segundo a Diretoria, existem ações de monitoramento e divulgação para o 

Geral da União – CGU e desta Unidade 

de Auditoria Interna, entretanto, mais uma vez, não houve o encaminhamento de documento formal 

se falhas dos controles internos nos elementos, acima discriminados,da 

ria de Ensino que, certamente, tiveram reflexos nas constatações 

Elaboração/Reestruturação de Projetos de Cursos Técnicos. 

No Questionário Resposta de Avaliação dos Controles Internos (1195234) Processo SEI n. 

91, a PROEX afirma que realiza reuniões para adequar as necessidades, entretanto 

cação e de monitoramento não 

Durante a execução da auditoria, observou que a Pró Reitoria de Extensão (PROEX) precisa orientar e 

acompanhar melhor as informações divulgadas pela Fundação Escola Politécnica da Bahia - FEP e 

Fapex  relativas aos instrumentos firmados com o IFBA. 

Ainda que a responsabilidade de informar não seja exclusiva, a PROEX deve ter diversas formas de 

, com vistas a cumprir o princípio 

de publicidade de modo acessível, salvaguardar o erário e contribuir para o atingimento dos objetivos 
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3.7 Quadro demonstrativo dos benefícios financeiros e não financeiros decorrentes da 

atuação da unidade de auditoria interna ao longo do exercício por classe de benefício

O quadro em questão não foi inserido no presente Relatório d

dos benefícios contabilizados em 2020, à

sucedida após a nomeação da nova Titular da Unidade

bem como aos obstáculos trazidos pelo cenário imposto pelo vírus 

no item 3.4 deste Relatório –, tendo em vista a 

arquivados na Unidade de Auditoria Interna/IFBA

 

3.8 Análise consolidada dos resultados do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade 

PGMQ 

Não foi inserida Ação concernente ao Programa de Gestão e 

PAINT/2020, entretanto, no decorrer do 

Política de Desenvolvimento de 

aprovação, pelo Conselho Superior (CONSUP) deste 

Auditoria Interna e a adesão ao sistema e

Interna Governamental, desenvolvido

Para que a esta AUDIN possa instituir formalmente

Qualidade, se faz necessário a criação de instrumentos que sirvam de parâmetro para os 

auditores, bem como instrumentos/mecanismos que permitam 

auditores e auditados possam fazer as avaliações e 

Regimento Interno e a Política de 

instrumentos a ser implementados

Nesse sentido, conforme se verifica no PAINT/2021, esta AUDIN

para que a unidade possa avançar, de forma mais significativa, na matéria em questão.
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3.7 Quadro demonstrativo dos benefícios financeiros e não financeiros decorrentes da 

unidade de auditoria interna ao longo do exercício por classe de benefício

O quadro em questão não foi inserido no presente Relatório devido a inserção no RAINT/2019 

contabilizados em 2020, às mudanças na sistemática de atuação da AUDIN 

após a nomeação da nova Titular da Unidade ocorrida em fevereiro do presente ano, 

bem como aos obstáculos trazidos pelo cenário imposto pelo vírus SARS CoV

, tendo em vista a impossibilidade de acesso a docu

de Auditoria Interna/IFBA que ainda não foram digitalizados.

3.8 Análise consolidada dos resultados do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade 

Ação concernente ao Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade

decorrer do exercício de 2020 houve a elaboração da

Desenvolvimento de Competências da Unidade de Auditoria Interna 

aprovação, pelo Conselho Superior (CONSUP) deste Instituto, do Regimen

Auditoria Interna e a adesão ao sistema e-Aud (sistema de gestão da atividade de

Interna Governamental, desenvolvido pela Controladoria-Geral da União – CGU)

possa instituir formalmente um Programa de Gestão e Melhoria da 

Qualidade, se faz necessário a criação de instrumentos que sirvam de parâmetro para os 

auditores, bem como instrumentos/mecanismos que permitam que o

auditores e auditados possam fazer as avaliações e o monitoramento contínuo 

a Política de Desenvolvimento de Competências 

implementados. 

se verifica no PAINT/2021, esta AUDIN já está envidando esforços 

avançar, de forma mais significativa, na matéria em questão.
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3.7 Quadro demonstrativo dos benefícios financeiros e não financeiros decorrentes da 

unidade de auditoria interna ao longo do exercício por classe de benefício 

a inserção no RAINT/2019 

na sistemática de atuação da AUDIN 

ocorrida em fevereiro do presente ano, 

SARS CoV-2 – já pontuado 

impossibilidade de acesso a documentos físicos 

que ainda não foram digitalizados. 

3.8 Análise consolidada dos resultados do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade – 

Melhoria da Qualidade no 

houve a elaboração da minuta da 

s da Unidade de Auditoria Interna – IFBA, a 

o Regimento Interno da 

tividade de Auditoria 

CGU). 

um Programa de Gestão e Melhoria da 

Qualidade, se faz necessário a criação de instrumentos que sirvam de parâmetro para os 

que o Titular da AUDIN, 

o monitoramento contínuo – sendo o 

os primeiros desses 

já está envidando esforços 

avançar, de forma mais significativa, na matéria em questão. 
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04. CONCLUSÃO 

O RAINT/2020 teve como objeto precípuo a consolidação das informações atualizadas acerca 

das ações constantes no PAINT/2020 e

exercício 2020. 

O conteúdo do supracitado Relatório almejou apresentar, por meio do volume das atividades 

realizadas, o esforço e a firmeza de propósito, no sentido de buscar atender aos dispositivos 

legais no que se refere ao acompanhamento das ações de controle interno deste Instituto.

    

 

Titular da Unidade de Auditoria Interna 

Relatório Anual de Atividades – RAINT/2020 

O RAINT/2020 teve como objeto precípuo a consolidação das informações atualizadas acerca 

das ações constantes no PAINT/2020 e desenvolvidas pela Unidade de Auditoria Interna no 

O conteúdo do supracitado Relatório almejou apresentar, por meio do volume das atividades 

realizadas, o esforço e a firmeza de propósito, no sentido de buscar atender aos dispositivos 

is no que se refere ao acompanhamento das ações de controle interno deste Instituto.

Salvador, 14 de maio de 2021. 
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O RAINT/2020 teve como objeto precípuo a consolidação das informações atualizadas acerca 

desenvolvidas pela Unidade de Auditoria Interna no 

O conteúdo do supracitado Relatório almejou apresentar, por meio do volume das atividades 

realizadas, o esforço e a firmeza de propósito, no sentido de buscar atender aos dispositivos 

is no que se refere ao acompanhamento das ações de controle interno deste Instituto. 


