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1. INTRODUÇÃO 

 Apresentamos o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT para o exercício 

de 2017, da Universidade Federal de Goiás. O Plano foi elaborado de acordo com o artigo 4º da 

Instrução Normativa nº 24 de 17 de novembro de 2015 da Controladoria Geral da União, que 

estabelece normas de a elaboração, a apresentação e o acompanhamento do Plano Anual de 

Auditoria Interna (PAINT) das entidades da administração direita e indireta sujeitas à orientação 

normativa e supervisão técnica do Órgão Central e dos órgãos setoriais do Sistema de Controle 

Interno do Poder Executivo Federal. 

 Para a sua elaboração foram considerados os planos, metas e objetivos da UFG, bem como 

seus programas e ações definidos em orçamento, além de considerar a legislação aplicável e os 

resultados dos últimos trabalhos de auditoria, da Controladoria Geral da União, do Tribunal de 

Contas da União e da própria Unidade de Auditoria Interna da UFG, que geraram diligências 

pendentes de atendimento. 

 Sobre o tema, o artigo 3º da Instrução Normativa nº 24/2015 rege que: 

Na elaboração do PAINT, a unidade de auditoria interna deverá considerar o 

planejamento estratégico, a estrutura de governança, o programa de integridade e o 

gerenciamento de riscos corporativos, os controles existentes, os planos, as metas, os 

objetivos específicos, os programas e as políticas do respectivo órgão ou entidade. 

 Acerca do cumprimento dos requisitos, o art. 4º, diz que o PAINT conterá, no mínimo, as 

seguintes informações: 

I - relação dos macroprocessos ou temas passíveis de serem trabalhados, classificados 

por meio de matriz de risco, com a descrição dos critérios utilizados para a sua 

elaboração; 

II - identificação dos macroprocessos ou temas constantes da matriz de risco, a serem 

desenvolvidos no exercício seguinte, considerando o prazo, os recursos disponíveis e os 

objetivos propostos; e 

III - estimativa de horas destinadas às ações de capacitação e participação em eventos 

que promovam o fortalecimento das atividades de auditoria interna. 

§ 1
o
 A matriz de risco conterá o resultado da análise dos riscos associados a um 

macroprocesso ou tema, em termos de impacto e de probabilidade, que possam vir a 

afetar os objetivos do órgão ou entidade pública 

§ 2
o
 As ações de capacitação e participação em eventos previstas no PAINT deverão 

estar alinhadas às atividades de auditoria, de acordo com o seu caráter multidisciplinar 

e a atuação profissional dos servidores. 

 Após a sua finalização pela Auditoria Interna da UFG, o PAINT será enviado ao órgão de 

controle interno – CGU para análise. Quanto a isso, os artigo 5º e 6º da Instrução Normativa nº 

24/2015 informam:   

Art. 5
o
 A proposta do PAINT deverá ser submetida à análise prévia do respectivo 

órgão de controle interno até o último dia útil do mês de outubro do exercício anterior 

ao de sua execução. 

Art. 6
o
 O respectivo órgão de controle interno deverá encaminhar manifestação sobre a 
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proposta do PAINT à unidade de auditoria interna no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias úteis, incluindo, quando for o caso, recomendação de inclusão de macroprocessos 

ou temas que não tenham sido programados. 

§ 1
o
 A ausência de manifestação formal do órgão de controle interno no prazo 

estipulado no caput não impede a adoção das providências previstas nos arts. 7
o
 e 8

o
. 

§ 2
o
 O não atendimento às recomendações de que trata o caput deverá ser 

devidamente justificado pela unidade de auditoria interna quando do encaminhamento 

definitivo do PAINT ao respectivo órgão de controle interno. 

Atendidas as recomendações do órgão de controle interno, caso sejam pertinentes, o 

PAINT ainda deverá passar pela aprovação do Conselho de Curadores da Universidade Federal de 

Goiás. Quanto a isso, os artigo 7º e 8º da Instrução Normativa nº 24/2015 informam:   

Art. 7
o
 O Conselho de Administração ou a instância com atribuição equivalente ou, 

inexistindo, o dirigente máximo do órgão ou entidade, deverá aprovar o PAINT até o 

último dia útil do mês de dezembro do ano anterior ao de sua execução. 

Art. 8
o
 O PAINT aprovado será encaminhado ao respectivo órgão de controle interno e 

ao Conselho Fiscal ou instância com atribuições equivalentes até o último dia útil do 

mês de fevereiro de cada exercício a que se aplica. 

 As ações previstas no PAINT objetivam agregar valor à gestão apresentando subsídios para 

o aperfeiçoamento dos processos da gestão e dos controles internos, por meio de orientações, 

recomendações, e demais atividades necessárias ao cumprimento da legislação aplicável para a 

promoção dos objetivos institucionais nos aspectos de eficiência, eficácia, efetividade e 

economicidade da gestão. 

  

2. INSTITUIÇÃO 

 A Universidade Federal de Goiás (UFG), criada pela Lei nº 3.834 C, de 14 de dezembro de 

1960, vinculada ao Ministério da Educação, tem por missão gerar, sistematizar e socializar o 

conhecimento e o saber, formando cidadãos capazes de promoverem a transformação e o 

desenvolvimento da sociedade. 

 A Administração Central da Universidade Federal de Goiás é constituída pela Reitoria e 

pelos três Conselhos de finalidades deliberativas: Universitário (CONSUNI), de Ensino, Pesquisa, 

Extensão e Cultura (CEPEC) e de Curadores; a Assembleia Universitária (não deliberativa), o 

Conselho de Integração Universidade-Sociedade (não deliberativo) e as Regionais de Jataí, 

Catalão e Goiás. 

  Fazem parte da estrutura da UFG, os Órgãos Suplementares, os Administrativos, os 

Complementares, as Comissões Especiais, as Coordenadorias e Assessorias Especiais, que estão 

diretamente ligados à Reitoria ou às Pró-Reitorias.  
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3. AUDITORIA INTERNA 

 Criada a partir de 13/01/2003, a Unidade de Auditoria Interna da Universidade Federal de 

Goiás, tem como principal objetivo, desempenhar suas atividades objetivando o fortalecimento da 

gestão, numa atuação que consiste em agregar valor ao gerenciamento governamental, 

contribuindo para o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos 

programas de governo e ao orçamento da União no âmbito da entidade, a comprovação da 

legalidade e a avaliação dos resultados, quanto à economicidade, eficácia e eficiência da gestão. 

Pauta suas atividades nos critérios abordados pelo Sistema de Controle Interno do Poder 

Executivo Federal. 

 

3.1 FINALIDADES DA AUDITORIA INTERNA 

 A Auditoria Interna conforme Art. 3º, Incisos I a IV, da Resolução CONSUNI 35/2013 tem 

como finalidades:  

I – Assessorar a Reitoria da Universidade Federal de Goiás, acompanhando as atividades 

desenvolvidas, objetivando contribuir para o funcionamento eficiente e eficaz da gestão 

orçamentária e financeira; 

II - Recomendar a adoção de medidas de controle preventivo, bem como corretivos, em 

conformidade com as normas pertinentes a esta Universidade e a legislação federal 

correspondente; 

III – Proporcionar assistência, orientação, e informação junto aos diversos setores da 

Universidade, visando contribuir com a adequada funcionalidade da Instituição; 

IV – Desempenhar as atividades de controle interno, no âmbito da gestão administrativa e 

institucional da Universidade, em conformidade com as normas e diretrizes estabelecidas 

pelo poder público federal;  

 Segundo a IN nº 01/2001 - SFC, auditoria é: 

(...) o conjunto de técnicas que visa avaliar a gestão pública, pelos processos e resultados 

gerenciais, e a aplicação de recursos públicos por entidades de direito público e privado, 

mediante a confrontação entre uma situação encontrada com um determinado critério 

técnico, operacional ou legal. 

 Por analogia, segundo a IN nº 01/2001- SFC, Capítulo X, Seção I, Item 13, as atividades 

específicas da auditoria interna são: 

a) Acompanhar o cumprimento das metas do Plano Plurianual no âmbito da entidade, 

visando comprovar a conformidade de sua execução; 

b) Assessorar os gestores da entidade no acompanhamento da execução dos 

programas de governo visando comprovar o nível de execução das metas, o alcance dos 

objetivos e a adequação do gerenciamento; 

c) Verificar a execução do orçamento da entidade visando comprovar a conformidade 

da execução com os limites e destinações estabelecidas na legislação pertinente; 

d) Verificar o desempenho da gestão da entidade, visando a comprovar a legalidade e 

a legitimidade dos atos e examinar os resultados quanto à economicidade, eficácia e 

eficiência da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, pessoal e demais sistemas 

administrativos operacionais; 
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e) Orientar subsidiariamente os dirigentes da entidade quanto aos princípios e às 

normas de controle interno, inclusive sobre a forma de prestar contas; 

f) Examinar a prestação de contas anual da entidade e tomada de contas especiais; 

g) Propor mecanismos para o exercício do controle social sobre as ações de sua 

entidade, quando couber, bem como, a adequação dos mecanismos de controle social em 

funcionamento no âmbito de sua organização; 

h) Acompanhar a implantação das recomendações dos órgãos/unidades do Sistema de 

Controle Interno do Poder Executivo Federal e do TCU; 

i) Comunicar, tempestivamente, sob pena de responsabilidade solidária, os fatos 

irregulares, que causaram prejuízo ao erário à Secretaria Federal de Controle Interno, 

após dar ciência à direção da entidade e esgotadas todas as medidas corretivas, do ponto 

de vista administrativo, para ressarcir à entidade; 

j) Elaborar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT do exercício 

seguinte, bem como o Relatório Anual de Atividade da Auditoria Interna RAINT, a serem 

encaminhados ao órgão ou à unidade de controle interno a que estiver jurisdicionada, para 

efeito de integração das ações de controle, nos prazos estabelecidos na IN CGU nº 

07/2006 (Alterada pela IN CGU nº 09/); 

k) Verificar a consistência e a fidedignidade dos dados e informações que comporão 

as contas do Presidente da República no Balanço Geral da União/BGU; e 

l) Testar a consistência dos atos de aposentadoria, pensão e admissão de pessoal. 

 Em conformidade com o Decreto n.º 3.591/2000, Art. 15º: 

Art. 15.  As unidades de auditoria interna das entidades da Administração Pública Federal 

indireta vinculadas aos Ministérios e aos órgãos da Presidência da República ficam 

sujeitas à orientação normativa e supervisão técnica do Órgão Central e dos órgãos 

setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, em suas respectivas 

áreas de jurisdição. 

 Informamos ainda, em conformidade com a IN nº 01/2001 – SFC, nas Disposições Gerais 

do Sistema de Controle Interno, Item 7: 

Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos servidores da 

auditoria interna, no desempenho de suas atribuições inerentes às atividades de auditoria e 

fiscalização. 

 

3.2. COMPETÊNCIAS DA AUDITORIA INTERNA  

 A Resolução CONSUNI nº 35/2013 que aprovou o Regimento Interno da Auditoria 

Interna, dispõe sobre as competências da Auditoria Interna, nos seguintes termos: 

Art. 4º Compete à Auditoria Interna da Universidade Federal de Goiás: 

I - acompanhar o cumprimento das metas do Plano Plurianual no âmbito da instituição, 

visando comprovar a conformidade de sua execução; 

II - assessorar os gestores da Universidade no acompanhamento da execução dos 

programas de governo, visando demonstrar o nível de execução das metas, o alcance dos 

objetivos e a adequação do gerenciamento; 

III - verificar a execução do orçamento da instituição conforme os limites e as destinações 

estabelecidos na legislação pertinente; 

IV - verificar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão; 
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V - orientar subsidiariamente os dirigentes da instituição quanto aos princípios e às 

normas de controle interno, inclusive sobre a forma de prestar contas; 

VI - examinar e emitir parecer prévio sobre a prestação anual de contas e tomadas de 

conta especiais de interesse da Universidade; 

VII - acompanhar a implementação das recomendações dos órgãos/unidades do sistema 

de Controle Interno do Poder Executivo Federal e do Tribunal de Contas da União; 

VIII - elaborar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna correspondente ao 

exercício seguinte, bem como o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna. 

Parágrafo único. No cumprimento de suas atividades e competências, a Auditoria Interna 

poderá: 

I - requisitar documentos, processos, objetos e demais produtos necessários ao 

cumprimento de suas atribuições; 

II - solicitar qualificação do seu quadro técnico-administrativo, visando ao cumprimento 

de suas atribuições regimentais; 

III - valer-se dos recursos técnicos e administrativos dos demais órgãos da instituição, 

com o objetivo de promover melhorias nas atividades gerenciais da Universidade. 

  

3.3. COMPOSIÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NA AUDITORIA INTERNA DA 

UFG 

Quadro 1 – Servidores da Audin 

SERVIDORES CPF FORMAÇÃO CARGO FUNÇÃO 

Maria Cecília César de Faria ***..077.721-** Ciências Contábeis Contador 
Chefe da Auditoria 

Interna 

Carmen Thereza Pietsch Cunha 

Mendonca 
***..470.951-** Direito Auditor Auditora Interna 

 

3.4. VINCULAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA 

 A Auditoria Interna da Universidade Federal de Goiás, órgão de assessoramento ao Reitor, 

subordinada ao Conselho Universitário - CONSUNI, responsável pelo controle interno das 

atividades administrativas e financeiras da instituição.  A alteração da vinculação da unidade ao 

Conselho Universitário foi realizada em 22 de novembro de 2013 conforme solicitações da CGU e 

TCU para adequação ao Art. 15º, § 3º do Decreto nº 4.304, de 16 de julho de 2002. 
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4. METODOLOGIA DE TRABALHO 

 O processo de auditoria se divide em quatro fases: planejamento, execução, relatório e 

monitoramento. 

 

 

4.1 PLANEJAMENTO 

 É a função administrativa que determina, antecipadamente, quais são os objetivos que 

devem ser atingidos e como se deve fazer para alcançá-los. Na fase do planejamento, especificam-

se o alcance da auditoria, critérios, metodologia a ser aplicada, tempo e recursos requeridos para 

garantir que sejam contempladas as atividades, processos, sistemas e controles mais importantes. 

 O planejamento das atividades dá-se, basicamente, por meio de dois documentos: Plano 

Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) e a Matriz de Riscos baseada no documento 

Gerenciamento do Risco do PDI-UFG produzido pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento 

Institucional e Recursos Humanos - PRODIRH para determinar as ações que exigem maior 

atenção da Auditoria. 

 

4.2 EXECUÇÃO 

 É a segunda fase do processo de auditoria. Trata-se da aplicação do que foi planejado com 

o objetivo de obter informações sobre o objeto auditado e identificar evidências que embasem a 

opinião da Auditoria. 

 Para realização dos trabalhos, os exames de auditoria são realizados basicamente por 

amostragem levando-se em consideração a disponibilidade de homens/hora de trabalho, a 

materialidade, criticidade, relevância, complexidade da população (tanto no sentido qualitativo 

como quantitativo) da área passível de ser auditadas. 

 Na execução dos trabalhos, o auditor interno poderá emitir os seguintes documentos para 

os setores auditados: 

 Solicitações de Auditoria (SA): Documento endereçado ao setor auditado, 

utilizado na fase de início e durante à apuração dos trabalhos para solicitar a 

apresentação e disponibilização de documentos, processos e informações e/ou 

justificativas dos achados. 

 Recomendação de auditoria (RA): Documento endereçado ao setor auditado para 

recomendação de ação corretiva a ser realizada durante a fase de apuração, sobre 

situações que requeiram a imediata adoção de providências ou a correção de falhas 

formais, antes da emissão definitiva do relatório de auditoria, com vistas a alterar a 

situação de risco de processos na UJ ou efetuar correções, a curto prazo. 

 Além disso, podem ser emitidas Orientações de Auditoria para as unidades encaminhando 

entendimentos acerca de leis, normativos, Acórdãos do TCU, Instruções CGU, etc. 

PLANEJAMENT

O  

EXECUÇÃO RELATÓRIO MONITORAMENTO 
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  Ao longo do exercício, o cronograma de execução dos trabalhos poderá sofrer alterações 

em função de alguns fatores externos, não programados, como: treinamentos, trabalhos especiais, 

atendimento ao TCU, à CGU, as demandas oriundas do Reitor, Conselho de Dirigentes, Pró- 

Reitorias e Diretorias de administração e demais setores integrantes da Instituição. 

 

4.3 RELATÓRIO 

 É o documento que contém a conclusão do trabalho de auditoria em relação a uma 

determinada unidade administrativa ou programa de auditoria. Portanto, a conclusão dos trabalhos 

é relatada no Relatório. Ele deve conter as seguintes informações: 

 Levantamento e Constatações acerca dos documentos e evidências encontrados 

durante a realização dos trabalhos. 

 Recomendações acerca das inconsistências encontradas. 

 Monitoramento das recomendações verificando se estão sendo tomadas 

providências para sanar as irregularidades apontadas; 

 A Auditoria Interna, contudo, ao formular recomendações e posteriormente acompanhá-

las, deve manter a sua objetividade e independência e, portanto, preocupar-se em verificar 

correção das deficiências identificadas do que o cumprimento de recomendações específicas 

podendo tabelas para monitorar as suas recomendações. 

 

4.4 RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA– RAINT 

 Para finalização dos trabalhos do exercício a auditoria interna apresenta os resultados dos 

trabalhos que estavam previstos no PAINT do exercício, e como também de ações não planejadas 

por meio do RAINT, que é elaborado e encaminhado para o Órgão de Controle Interno até o 

último dia útil de fevereiro do ano seguinte. Para a sua confecção observa-se a seguinte estrutura 

de informações, conforme artigo 15 da Instrução Normativa nº 24/2015. 

 

5. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O PLANEJAMENTO DAS 

ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO 

 A proposta orçamentária anual prevista para a UFG no exercício de 2017 para atender as 

atividades, projetos e operações especiais para a manutenção de toda a infraestrutura composta 

pelo UFG e dos demais Campi é de R$ 1.141.803.073,00 (Um bilhão, cento quarenta e um 

milhões, oitocentos e três mil, setenta e três reais), onde serão distribuídos os valores previstos nos 

limites orçamentários PLOA -2017, através dos programas e ações governamentais, considerando 

as metas previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, para serem desenvolvidas 

através do Plano de Ação Institucional no ano em referência.   

Quadro 2 – PLOA 2017 - Universidade Federal de Goiás 
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6. MATRIZ DE RISCO 

 A matriz de risco da Universidade Federal de Goiás foi desenvolvida por esta Auditoria – 

Quadro 4, a partir do documento: Gerenciamento do Risco do PDI-UFG, elaborado pela Pro-

Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos - PRODIRH. De acordo com o 

documento, os riscos apresentados foram baseados no Plano de Desenvolvimento Institucional – 

PDI da UFG 2011-2015, tendo sua vigência estendida até o ano de 2017. 

A matriz foi dividida em 9 (nove) macroprocessos apontados pelo documento 

Gerenciamento do Risco do PDI-UFG, e em cada macroprocesso há os riscos correspondentes.  

Para uma melhor avaliação visual da matriz, criou-se uma matriz com parâmetros de 

criticidade – Quadro 3, para se apontar as áreas de maior relevância.  
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Quadro 3 - Matriz de Criticidade 

Probabilidade/ Impacto Muito Alta Alta Média Baixa Muito Baixa 

Muito Alto           

Alto           

Médio           

Baixo           

Muito Baixo           

 

Quadro 4 - Matriz de Risco 

Macroprocesso 1: 

 Finalidade, Estrutura, Expansão, Integração com a Sociedade, Mobilidade e Interdisciplinaridade 

Risco Dano Probabilidade  Impacto Avaliação 

Não criação do espaço físico adequado para garantia com qualidade 

no funcionamento da administração acadêmica dos cursos de 

graduação de todo o Campus da UFG. 

Instabilidade no funcionamento da administração 

acadêmica da UFG.  
Muito Alta Alto 

  

Não recebimento de apoio da Fundação de Amparo a Pesquisa do 

Estado de Goiás. 
Não expansão das IFES como política de Estado. Muito Alta Alto 

  

Falta de cursos de graduação, pós-graduação e novas turmas de 

graduação, prevendo a expansão dos recursos humanos, das áreas 

físicas e a aquisição de equipamentos e materiais permanentes 

Não expansão do REUNI. Muito Alta 
Muito 

Alto 
  

Falta de recursos financeiros para expandir recursos humanos, áreas 

físicas, equipamentos e materiais permanentes para o 

desenvolvimento das atividades 

Desenvolvimento inadequado das atividades da UFG. Alta 
Muito 

Alto 
  

Não aceitação da proposta pelo poder executivo de implantar novos 

Campus da UFG nas regiões Norte e Nordeste do Estado de Goiás e 

no entorno do DF 

Não implantação de novos Campus da UFG. Alta 
Muito 

Alto 
  



 12 

Falta de recursos financeiros para implantar o Centro de Regional de 

Tecnologia de Materiais (CRTM) 
Não implantação do CRTM. Alta Alto 

  

Falta de interesse de bolsistas UFG, CAPES, e CNPQ na participação 

em eventos promovidos pela Universidade. 

Redução do elo entre a graduação e a pós-graduação na 

UFG. 
Alta Alto 

  

Carência de um Sistema e Tecnologia da Informação para apoio aos 

cursos presenciais e a distância. 
Falta de apoio a EAD. Média 

Muito 

Alto   

Não participação das partes interessadas nos eventos realizados para 

o processo de avaliação  dos cursos de graduação e de pós-graduação 

Diminuição na capacidade de análise dos resultados 

obtidos pelos cursos de graduação e pós-graduação. 
Alta 

Muito 

Alto 
  

Não estabelecimentos de planos e projetos para portadores de 

necessidades especiais.  

Ausência de condições de acessibilidade no Campus da 

UFG. 
Média 

Muito 

Alto   

Não cumprimento das exigências legais dos acervos bibliográficos 

dos cursos de graduação. 

Declínio da melhoria dos acervos bibliográficos dos 

cursos de graduação. 
Alta 

Muito 

Alto   

Falta de apoio das empresas, órgãos públicos, e instituições 

governamentais e não governamentais. 

Não estreitamento das relações entre a UFG e a sociedade 

Goiana.  
Média 

Muito 

Alto   

Falta de recursos financeiros para implantar o Centro de Regional de 

Tecnologia Mineral (CRTmin) no Campus Catalão (CAC) 
Não implantação do CRTmin no Campus Catalão. Alta Alto 

  

Falta de recursos financeiros para construir o Restaurante 

Universitário (RU) do Campus Catalão 
Não construção do RU Campus Catalão. Média 

Muito 

Alto   

Falta de recursos financeiros para consolidar o Museu de 

Mineralogia e Geologia do Campus Catalão 

Não consolidação do Museu de Mineralogia e Geologia do 

Campus Catalão. 
Alta Alto 

  

Falta de recursos financeiros para criar Museu do Cerrado no 

Campus Catalão 
Não criação do Museu do Cerrado no Campus Catalão. Alta Alto 

  

Não efetivação das atualizações estatuárias e regimentais com vistas 

à dinâmica atual da UFG 

Redução da capacidade de atuação da instituição por 

entraves legais. 
Baixa Alto 

  

Não interação com a rede de Ensino Médio do Estado de Goiás. 
Atenuar a potencialização da UFG para o 

desenvolvimento da Regional.  
Alta Médio 

  

Não elaboração das mudanças estatuaria e regimentais necessárias. 
Não efetivação da UFG como uma Universidade 

MultiCâmpus.  
Muito Baixa Alto 

  

Falta de recursos financeiros para implantar o Parque de Ciência de 

Goiânia  
Não implantação do Parque de Ciência de Goiânia. Alta Médio 

  
Falta de recursos financeiros para construir espaço da Ciência da 

UFG 
Não construção do espaço da Ciência da UFG. Alta Médio 

  

Falta de recursos financeiros para implantar o Parque Tecnológico de 

Goiânia  
Não implantação do Parque Tecnológico. Alta Médio 
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Não aprovação do regimento do Centro de Estudos Avançados 

Transdisciplinares da UFG - CEAT. 
Não criação da CEAT. Baixa Alto 

  

Falta de recursos financeiros para construir a praça do cinquentenário 

no Campus Samambaia 
Não construção da praça. Alta Médio 

  

Falta de recursos financeiros para construir o Ginásio de Esportes da 

UFG 
Atraso na construção do Ginásio. Alta Médio 

  

Falta de vagas disponíveis para elevar o grau de mobilidade 

estudantil 
Diminuição do grau de mobilidade estudantil. Média Alto 

  

Não execução dos programas e projetos de integração entre ensino, 

pesquisa e extensão.  

Diminuição da capacidade de articulação do ensino, 

pesquisa e extensão.  
Média Alto 

  

Não promoção dos projetos de aprimoramento e criação. 
Diminuição da capacidade de promoção entre as unidades 

acadêmicas de Goiânia e Campus do interior. 
Média Alto 

  

Não consolidação do suporte administrativo para apoio dos cursos de 

graduação do período noturno. 

Não melhoria na estrutura e apoio aos cursos de graduação 

no período noturno. 
Média Alto 

  

Ausência de práticas que assegurem a aproximação da UFG com os 

setores privados. 
Distanciamento da UFG com os setores privados. Média Alto 

  

Indisponibilidade de espaço físico para criar livrarias da UFG nos 

Campus do interior 
Não criação de livrarias da UFG nos Campus do interior. Baixa Médio 

  

 

Macroprocesso 2: 

A graduação na UFG 

Risco Dano Probabilidade  Impacto Avaliação 

Aumento na evasão universitária.  Redução da taxa de conclusão da graduação. Alta 
Muito 

Alto   

Baixa demanda pelas vagas remanescentes. Ociosidade na graduação. Média 
Muito 

Alto   

Falta de demanda por cursos noturnos 
Redução na capacidade de desenvolvimento dos cursos 

oferecidos no período noturno.  
Média Alto 

  

Falta de participação dos coordenadores dos cursos de graduação nas 

reuniões propostas. 

Diminuição da qualidade administrativas dos cursos de 

graduação. 
Média Alto 

  

Falta de interesse por parcerias com a educação básica, profissional e 

tecnológica 

Distanciamento da educação superior com a educação 

básica, profissional e tecnológica do estado. 
Baixa Alto 
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Falta de apoio das partes envolvidas (unidades acadêmicas e 

coordenadores dos cursos) para redefinir as matrizes curriculares, 

tendo em vista as discussões sobre a reorganização dos cursos de 

graduação 

Dificuldade em redefinir as matrizes curriculares dos 

cursos de graduação. 
Baixa Alto 

  

Não participação das partes envolvidas nas ações propostas para 

reformular os programas de provas do processo seletivo mediante 

interlocução com as escolas do ensino médio 

Incapacidade de mudanças na estrutura dos programas de 

provas do processo seletivo. 
Média Alto 

  

Não participação das partes interessadas na elaboração do projeto 

proposto para elaborar projeto de revitalização dos laboratórios de 

ensino que atendem os cursos de graduação 

Impossibilidade de revitalização dos laboratórios de 

ensino.  
Baixa Alto 

  

Pouca divulgação das atividades realizadas que informam ao 

estudante do ensino médio sobre os cursos oferecidos pela UFG 
Pouca participação do público externo. Baixa Alto 

  

Falta recursos para realização da avaliação do programa de inclusão 

da UFG (UFGinclui) 
Não cumprimento da avaliação com eficiência. Baixa Médio 

  

Falta recursos para realização da avaliação. Não realização da avaliação com eficiência. Baixa Médio   

Não participação das partes envolvidas nos fóruns permanentes de 

graduação propostos. 
Redução na melhoria continua no âmbito da graduação. Baixa Médio 

  

 

Macroprocesso 3: 

A Pesquisa, a Pós-Graduação e a Inovação na UFG 

Risco Dano Probabilidade  Impacto Avaliação 

Falta de recursos financeiros para expandir a Pós-Graduação stricto 

sensu na UFG 

Impossibilidade de expansão da pós graduação stricto 

sensu na UFG. 
Média Alto 

  

Recursos financeiros insuficientes para consolidar os programas de 

Pós-Graduação stricto sensu da Universidade e elevar os conceitos da 

Capes 

Não melhoria suficiente dos programas de Pós-Graduação 

stricto sensu.  
Baixa Alto 

  

Recursos financeiros insuficientes para internacionalizar os 

Programas de Pós-Graduação - PPG. 
Redução da capacidade de amplitude dos PPG. Média Alto 

  

Recursos financeiros insuficientes para ampliação do Programa de 

Iniciação Científica e Tecnológica na Universidade. 

Não ampliação do Programa de Iniciação Científica e 

Tecnológica da Universidade.  
Média Alto 

  

Não conseguir aumentar a captação de recursos financeiros para a 

Universidade via projetos de pesquisa  

Não realização de parte ou do todo dos projetos de 

pesquisa.  
Média Alto 
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Recursos financeiros insuficientes para ampliação do Comitê de 

Ética em Pesquisa - CEP. 
Não ampliação do CEP. Média Alto 

  

Capacitação insuficiente da equipe que trabalha no setor de 

transferência e inovação tecnológica  
Serviços prestados de forma ineficiente.  Média Alto 

  

Falta de recursos financeiros para poder apoiar a unidade de 

Conservação, Reserva Biológica Serra Dourada e CDIM. 
Redução da capacidade de apoio.  Média Alto 

  

Falta de recursos financeiros para promoção das ações de apoio ao 

SIBI.  
Redução da capacidade de apoio.  Média Alto 

  

Falta de recursos financeiros para poder apoiar o Museu 

Antropológico  
Redução da capacidade de apoio.  Média Alto 

  

Não conseguir aumentar a visibilidade da pesquisa científica, 

tecnológica, de inovação e artística desenvolvida na Universidade  
Não cumprimento satisfatório da meta.  Baixa Alto 

  

Não realização de todos os Congressos científicos nos Campus do 

Interior  
Cumprimento apenas parcial das metas.  Média Alto 

  

Não monitoramento dos projetos dos cursos de Pós-Graduação lato 

sensu na UFG - modalidade presencial e a distância 
Baixa qualidade dos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu.  Muito Baixa Alto 

  

Insuficiência de profissionais para aumentar produção de material 

científico, tecnológico e artístico.  

Perda qualitativa e quantitativa da produção científica, 

tecnológica e artística da Universidade. 
Baixa Médio  

  

Não consolidação do Sistema de Editoração Eletrônica das Revistas.  
Não consolidar os periódicos científicos da UFG em sua 

totalidade.  
Baixa Médio  

  

Não melhoramento adequado das atividades administrativas da 

PRPPG. 

Não consolidação parcial ou de todas as atividades 

administrativas da PRPPG.  
Muito Baixa Médio  

  

 

Macroprocesso 4: 

A extensão e a cultura na UFG 

Risco Dano Probabilidade  Impacto Avaliação 

Não incrementarão suficiente das atividades de extensão da 

Universidade. 
Cumprimento parcial da meta.  Média Alto 

  

Não captar financiamento externo para incentivar a elaboração de 

projetos de extensão e cultura 
Não realização parcial ou do todo dos projetos.  Média Alto 

  

Não aperfeiçoamento do Sistema de Informação de Extensão e 

Cultura - SIEC. 

Não difusão abrangente das informações fornecidas pelo 

SIEC.  
Média Alto 

  

Não aumentar o impacto da Revista UFG na sociedade Não cumprimento total da meta. Média Alto   
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Não conseguir parcerias para realização das atividades artístico-

culturais no Centro de Cultura e Eventos da UFG  
Não conseguir cumprir o cronograma de atividades.  Baixa Alto 

  

Não estabelecer indicadores que mostrem a real situação das ações de 

extensão.  

Avaliação errônea sobre a eficácia das ações de extensão 

realizadas pela Universidade.  
Baixa Alto 

  

Recursos financeiros insuficientes para instalação dos espaços 

culturais nos Campi do Interior. 

Não implantação dos espaços culturais nos Campi do 

Interior.  
Média Alto 

  

Minoração da participação de alunos e professores nas atividades de 

extensão.  

Redução da participação da sociedade UFG em ações de 

extensão.  
Baixa Médio  

  
Capacitação insuficiente da equipe para consolidar o Centro Cultural 

UFG, Praça Universitária, como espaço de referência em cultura e 

artes.  

Gerenciamento e manutenção do Centro Cultural 

deficiente.  
Baixa Médio  

  

Recursos insuficientes para melhoramento da programação do Cine 

UFG  
Não cumprimento, ou cumprimento parcial, da meta.  Baixa Médio  

  

 

Macroprocesso 5: 

Planejamento, Administração e Gestão de Serviços e Pessoas 

Risco Dano Probabilidade  Impacto Avaliação 

Recursos financeiros insuficientes para realização das obras para 

expandir a infraestrutura física da Universidade 
Não expansão da infraestrutura física da Universidade.  Alta Alto 

  

Recursos financeiros insuficientes para ampliação física e de pessoal 

do CERCOMP.  

Impossibilidade de consolidação do CERCOMP como 

setor responsável pela infraestrutura da TI da 

Universidade  

Média 
Muito 

Alto 
  

Pessoal insuficiente para atualizar os Planos Diretores dos Campus 

da UFG 
Não realização de parte ou de toda a meta.  Baixa Alto 

  

Recursos financeiros insuficientes para realização de projetos 

paisagísticos para os edifícios e áreas abertas da UFG 
Não implantação dos projetos paisagísticos. Média Alto 

  

Recursos financeiros insuficientes para realização das correções, bem 

como pessoal necessário para realização das vistorias nos espaços 

físicos e laboratórios da Universidade 

Não realizar a revitalização de parte ou de todos os 

espaços físicos da UFG.  
Média Alto 

  

Avanço da criminalidade no Campus Aumento de ocorrências dentro do Campus.  Média Alto   

Falta de captação de recursos necessários para o desenvolvimento de 

projetos específicos nas diversas áreas do conhecimento. 
Não realização de parte ou todos os projetos. Média Alto 
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Não implementação ou aprimoramento de ferramentas de tecnologia 

da informação para auxiliar o desempenho operacional da instituição. 
Não realização eficiente da meta. Baixa Alto 

  

Incapacidade de desenvolvimento do plano de preservação e 

segurança do patrimônio arquivístico corrente, intermediário e 

permanente. 

Impossibilidade de preservação e segurança do 

patrimônio. 
Baixa Alto 

  

Não ter recursos suficientes para Recursos Humanos e Materiais  
Falta de qualidade na prestação de serviço da PROAD 

devido a falta de contratação de consultoria  
Média Alto 

  

Recursos insuficientes aquisição de energia elétrica.  

Impossibilidade de racionalizar a utilização de recursos 

orçamentários destinados à aquisição de energia elétrica, 

devido a não contratação de consultoria  

Média Alto 

  

Não ter recursos suficientes para contratação de consultoria 

especifica para realização do diagnóstico da situação atual sobre o 

consumo de água tratada nas edificações e instalações da 

universidade 

Não conseguir realizar o planejamento para a 

racionalização do consumo de água tratada, devido a não 

contratação de consultoria especifica para realização de 

diagnóstico.  

Média Alto 

  

Não captar recursos suficientes para implementação de soluções 

técnicas, e aumento da frota de veículos  
Incapacidade no aumento de frotas de veículos.  Média Alto 

  

Recursos financeiros insuficientes para expansão física da 

administração central.  

Não expansão de parte ou de toda a infraestrutura da 

administração central.  
Média Alto 

  

Não liberação de novas Funções Gratificadas - FGs e Cargos de 

Direção - DCs para adequar o quantitativo às necessidades da 

universidade pelo MEC e MPOG. 

Não adequação do quantitativo de FGs e CDs às 

necessidades da Universidade.  
Média Alto 

  

Não implementação do Sistema do Programa de Gestão Estratégica - 

SPGE, bem como a não capacitação dos servidores para utiliza-lo.  
Impossibilidade de consolidação do PGE. Média Alto 

  

Não ter pessoal suficiente para gestão e divulgação interna e externa 

das informações institucionais. 
Impossibilidade no acesso a informações institucionais.  Média Alto 

  

Não aprovação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação - 

PDTI pelo Conselho Universitário - CONSUNI. 
Não implementação do PDTI  Média Alto 

  

Não aprovação da política de segurança dos sistemas de tecnologia 

da informação da Universidade pelo CONSUNI.  

Não implantação de política de segurança dos sistemas de 

TI da Universidade.  
Média Alto 

  
Não ampliação da capacitação de usuários e técnicos do sistema de 

informação de processos acadêmicos e administração da 

Universidade 

Má uso dos sistemas de informação dos processos  Média Alto 
  

Recursos insuficientes para realizar as ampliações e implantações 

necessárias a melhoramento da Rede Comunicação de Dados da 

Universidade 

Impossibilidade de ampliação e implantação da 

conectividade, velocidade e confiabilidade da rede de 

comunicação de dados da UFG.  

Média Alto 
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Não selecionar o número suficiente de Servidor Docente e TAE de 

acordo com a demanda da Universidade.  

Falta de profissionais para realização das atividades da 

Universidade.  
Baixa Alto 

  

Não melhoramento da área de registro e controle pessoal.  Gestão ineficiente de pessoal.  Baixa Alto   

Não implementação de um plano de capacitação eficiente. Não capacitação ou capacitação insuficiente dos TAE.  Baixa Alto   

Implementação insuficiente do Subsistema Integrado de Atenção à 

Saúde do Servidor - SIASS, da Política de Atenção á Saúde e 

Segurança do Trabalho do Servidor Público Federal. 

Não cumprimento parcial ou total da meta. Média Alto 

  

Incremento inadequado da formação de servidores Docentes e TAE. Não cumprimento da meta em sua totalidade.  Baixa Alto   

Falta de pessoal para alimentação contínua das informações 

orçamentárias e financeiras. 

Déficit no acesso a informações orçamentárias e 

financeiras. 
Baixa Médio 

  

Não realocação adequada de pessoal para reestruturação 

Administrativa do Departamento de Material e Patrimônio (DMP) 
Impossibilidade de reestruturação do DMP.  Baixa Médio 

  

Insuficiência de pessoal para realização das ações necessárias para 

implantar a gestão de documentos de arquivo, visando a implantação 

dos procedimentos técnicos de produção, tramitação, uso, 

arquivamento e avaliação. 

Não padronização da gestão de documentos de arquivo da 

UFG de acordo com o esperado.  
Baixa Médio 

  

Pessoal insuficiente para garantir a difusão da memória institucional 

e o acesso a seus documentos  
Não cumprimento eficiente da meta.  Baixa Médio 

  

Falta de recursos financeiros para ampliar a área de atuação do 

CEMEQ na manutenção de equipamentos.  
Não ampliação suficiente das atividades do CEMEQ.  Média Médio 

  

Não capacitação dos técnicos do Departamento de Contabilidade e 

Finanças - DCF. 

Não melhoramento da prestação de serviço da DCF de 

forma adequada. 
Muito Baixa Baixo 

  

Não ter pessoal suficiente para incentivar a criação e o uso de canais 

de colaboração (wiki, listas, fóruns, blogs, etc) pela UFGNet.  

Não aumentar o incentivo ao uso de canais de 

colaboração.  
Baixa Médio 

  

Não ter a infraestrutura necessária para o aumento da produtividade 

na execução das atividades de manutenção e de ampliação dos 

serviço de TI na Universidade 

Não aumento da produtividade devido a falta de 

equipamentos eficientes, mesmo com servidores 

capacitados.  

Baixa Médio 

  

Não realizar todas as redistribuições de servidores necessárias ao 

atendimento das demandas da Universidade.  

Mau aproveitamento da força de trabalho disponível na 

Universidade.  
Baixa Médio 

  

Pouca participação na realização anual do processo de avaliação de 

desempenho dos servidores TAE  
Aprimoramento insuficiente do programa.  Baixa Médio 

  

Não haver incremento suficiente para a formação dos servidores da 

UFG.  
Não cumprimento da meta em sua totalidade.  Baixa Médio 

  

Não melhoramento constante da formação/capacitação dos Docentes.  Não cumprimento parcial ou total da meta.  Baixa Médio 
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Macroprocesso 6: 

A comunicação na UFG 

Risco Dano Probabilidade  Impacto Avaliação 

Falta de pessoal para apoiar as ações realizadas no intuito de reforçar 

a imagem institucional da UFG 
Perda da qualidade na realização das ações necessárias. Baixa Alto 

  

Não aceitação das políticas de comunicação da Universidade.  Perda da qualidade na política de comunicação integrada. Baixa Médio   

Falta de pessoal para consolidar a coordenação de imprensa da 

ASCOM 

Dificuldade na consolidação da coordenação de imprensa 

da ASCOM. 
Média Médio 

  

Falta de pessoal para consolidar o setor de cerimonial e eventos da 

ASCOM 

Dificuldade na consolidação do setor de cerimonial e 

eventos da ASCOM. 
Baixa Médio 

  

Falta de pessoal para apoiar as ações realizadas a comunicação 

interna da UFG 
Não fortalecimento da comunicação interna da UFG. Média Médio 

  

Não participação das partes envolvidas com a comunicação na UFG. Diminuição da qualidade dos serviços prestados. Baixa Médio   

 

Macroprocesso 7: 

As relações internacionais na UFG 

Risco Dano Probabilidade  Impacto Avaliação 

Recursos financeiros insuficientes para apoiar projetos institucionais 

de cooperação internacional 

Impossibilidade de apoiar pesquisadores na realização de 

projetos e pesquisas. 
Alta Alto 

  

Falta de recursos para confecção de materiais de divulgação da 

Universidade para ampliar a visibilidade da UFG no exterior 
Não alcançar a visibilidade desejada. Baixa Alto 

  

Não conseguir recursos financeiros suficientes com as agências de 

fomento para intensificar o intercâmbio internacional de estudantes e 

professores 

Redução da capacidade de cumprimento da meta.  Média Alto 

  

Não estabelecer parcerias suficientes para consolidar convênios de 

cooperação já existentes e estabelecer novas parcerias de modo a 

diversificar os eixos geográficos de atuação. 

Diversificação apenas parcial dos eixos geográficos de 

atuação.  
Média Alto 
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Não incrementar de forma suficiente as atitudes de tolerância e 

respeito pela diversidade cultural. 
Não realização de parte ou do todo da meta.  Baixa Alto 

  

Não ter recursos financeiros suficientes para apoiar os eventos de 

caráter internacional.  

Redução da capacidade de apoiar os eventos de caráter 

internacional.  
Baixa Médio 

  

 

Macroprocesso 8: 

O social na UFG 

Risco Dano Probabilidade  Impacto Avaliação 

Não cumprimento de critérios para divisão dos recursos do PNAES. Não realização de projetos específicos.  Alta Alto   

Falta de recursos financeiros para ampliar os programas de 

assistência social ao estudante: bolsa alimentação, bolsa permanência 

e moradia estudantil. 

Não ampliação do quantitativo de estudantes atendidos 

nos Campus da UFG e nos Campus do Interior. 
Alta Alto 

  

Falta de recursos financeiros para construir restaurantes 

universitários nos Campus Catalão e Jataí.  
Não construção dos restaurantes universitários. Alta Alto 

  

Falta de recursos para instituir novos programas de assistência 

estudantil  

Não estabelecimento de novos programas de assistência 

estudantil. 
Alta Alto 

  

Falta de recursos para realização da pesquisa sobre a evasão escolar 

na UFG 
Não realização da pesquisa. Alta Alto 

  

Baixo recurso financeiro destinado ao programa de incentivo a 

participação dos estudantes de graduação em eventos científicos, 

culturais e esportivos 

Baixa participação dos estudantes de graduação em 

eventos científicos, culturais e esportivos.  
Alta Alto 

  

Falta de recursos financeiros para adequação do espaço físico dos 

programas e serviços da PROCOM: serviço social, serviço médico, 

odontológico e de nutrição. 

 Baixa qualidade nos serviços prestados pela PROCOM. Alta Alto 

  

Falta de recursos financeiros para investimento na unidade de saúde 

no Campus Samambaia 

 Não construção ou reforma e aquisição de mobiliário e 

equipamentos da unidade de saúde Campus Samambaia. 
Alta Alto 

  

Não participação dos usuários dos Restaurantes Universitários - RUs 

nas pesquisas de satisfação. 

 Impossibilidade de melhoria na qualidade dos alimentos 

oferecidos pelos RUs. 
Alta Alto 

  

Pouca divulgação do programa Saudavelmente, promovendo 

atividades educativas e preventivas nos Campus de Goiânia e do 

interior.  

Impossibilidade de ampliação do programa 

Saudavelmente. 
Alta Alto 

  

Baixo recurso financeiro para consolidar o programa Universidade.  Atenuação do programa Universidade. Alta Alto   
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Falta de recursos financeiros para adequação do espaço físico para 

ampliar o número de crianças atendidas na creche.  

Impossibilidade de ampliação de atendimento de crianças 

na creche. 
Alta Alto 

  

Falta de pessoal para promover um debate acerca da parceria entre 

PROCOM e Faculdade de Educação em relação ao projeto 

pedagógico da creche. 

Impossibilidade de criação de comissão com os 

representantes da creche, PROCOM, PROGRAD e FE. 
Média Alto 

  

 

Macroprocesso 9: 

O esporte e o lazer na UFG 

Risco Dano Probabilidade  Impacto Avaliação 

Não ter recursos financeiros para financiar os programas e projetos 

da nova política de esportes e lazer para a Universidade 

Não realização de parte ou do todo dos projetos e 

programas.  
Média Alto 

  

Recursos financeiros insuficientes para criar o Centro de Esportes e 

Lazer da UFG (CEL) 

Impossibilidade de criação do Centro de Esportes e Lazer 

da UFG. 
Média Alto 

  

Não ter recursos financeiros suficientes para o apoio as atividades 

esportivas da UFG.  

Redução da capacidade da apoio as atividades esportivas 

da UFG. 
Baixa Alto 

  

Não ter recursos financeiros para apoiar o desenvolvimento de 

atividades esportivas e construção de Centro Poliesportivo no 

Campus Jataí  

Não realização de parte ou do todo da meta.  Baixa Alto 
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7. DESPESAS EMPENHADAS NO ANO DE 2016 

Ainda no intuito de contribuir para o planejamento dos trabalhos de 2017, percebeu-se a 

necessidade de adicionar informações acerca das despesas financeiras da instituição no exercício 

de 2016 – Quadro 05. 

A junção dos dados sobre as despesas empenhadas com a definição dos macroprocessos 

permite uma melhor análise para se determinar as áreas de atuação da Auditoria Interna em 2017. 

Quadro 05 – Despesas Empenhadas no Ano de 2016. 

Mês Lançamento: NOV/2016 

Métrica: Saldo Atual - R$ (Item Inf.) 

Data da extração dos dados: 20 de outubro de 2016 

Natureza 

Despesa 

Detalhada 

Item Informação 

DESPESAS 

EMPENHADAS 

(CONTROLE 

EMPENHO) 

31901101 Vencimentos e salários 232.054.563,97 

31900101 Proventos - pessoal civil 172.868.623,91 

31901131 Gratificação por exercício de cargo efetivo 150.409.105,81 

31911303 Contribuição patronal para o RPPS 92.345.213,18 

44905191 Obras em andamento 90.193.540,22 

31900301 Pensões civis 34.653.455,95 

31900109 Adicional por tempo de serviço pessoal civil 25.835.492,04 

33903965 Serviços de apoio ao ensino 24.638.996,89 

31901145 Ferias - abono constitucional 22.975.692,30 

33904601 Auxílio-alimentação civis 19.987.090,15 

33903701 Apoio administrativo, técnico e operacional 18.282.266,23 

33903703 Vigilância ostensiva 14.971.167,82 

31901143 13. Salario 14.931.440,78 

33901801 Bolsas de estudo no pais 14.575.697,50 

31901110 Adicional de insalubridade 13.665.861,21 

33909237 Locação de mão-de-obra 13.370.554,17 

33904807 Residência multiprofissional em saúde 11.296.250,06 

33909308 Ressarcimento assistência medica/odontológica 10.066.053,95 

31900401 Salario contrato temporário 10.048.233,76 

33903702 Limpeza e conservação 9.951.498,74 

31900106 13 salario - pessoal civil 9.445.858,48 

33903943 Serviços de energia elétrica 8.898.789,29 

31901137 Gratificação de tempo de serviço 8.697.606,10 

33903941 Fornecimento de alimentação 8.446.207,59 

33909292 Material de consumo 8.115.066,00 

31901107 Abono de permanência 6.600.656,24 

31900116 Aposent originaria de subsídios - pessoal civ 6.355.727,83 

31900134 Vantagens permanentes sent.transit.julg.civil 5.564.371,84 

33903628 Serviço de seleção e treinamento 5.106.934,11 

31901636 Adicional por plantão hospitalar 5.042.703,39 

33909239 Outros serviços de terceiros - pj 4.990.527,06 

31901136 Gratificação p/exercício de cargo em comissão 4.853.337,06 

33903009 Material farmacológico 4.490.995,94 

33903007 Gêneros de alimentação 4.117.822,76 

33902001 Auxílio a pesquisadores 3.528.309,99 
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33903607 Estagiários 3.495.250,28 

31911302 Contribuições previdenciárias - INSS 3.166.693,48 

33903036 Material hospitalar 3.030.356,73 

31901133 Grat por exercício de funções comissionadas 3.004.810,33 

33914718 Contrib. previdenciárias- serviços de terceiros 2.927.286,85 

44905208 Apar.equip.utens.med. Odont, labor.hospit. 2.789.212,31 

31901146 Ferias - pagamento antecipado 2.722.608,26 

33900809 Auxílio-creche civil 2.188.266,65 

44905235 Equipamentos de processamento de dados 2.166.317,69 

31909115 Sent.jud.nao trans julg carat cont inat civil 2.155.586,74 

33901414 Diárias no pais 2.051.943,90 

33903963 Serviços gráficos e editoriais 1.919.178,62 

31900303 13 salario - pensões civis 1.676.096,44 

33904901 Auxílio-transporte civis 1.672.777,86 

44905242 Mobiliário em geral 1.672.592,06 

33903905 Serviços técnicos profissionais 1.667.083,59 

33903916 Manutenção e conserv. De bens imóveis 1.569.737,19 

44903916 Manutenção e conserv. De bens imóveis 1.500.000,01 

33900421 Auxílio-alimentação 1.350.123,39 

33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos 1.256.250,90 

33903011 Material químico 1.238.982,99 

33903946 Serviços domésticos 1.236.343,41 

33903035 Material laboratorial 1.200.615,43 

31900386 Complementação de pensões - pessoal civil 1.192.071,01 

33903944 Serviços de agua e esgoto 1.186.187,59 

31909116 Sent.jud.nao trans.julg carat cont pens civil 1.176.446,76 

33903039 Material p/ manutenção de veículos 1.167.237,32 

33903301 Passagens para o pais 1.165.012,43 

44905218 Coleções e materiais bibliográficos 1.157.403,17 

33903022 Material de limpeza e prod. De higienização 1.090.661,70 

33903602 Diárias a colaboradores eventuais no pais 1.034.628,33 

31901104 Adicional noturno 1.002.569,95 

33903958 Serviços de telecomunicações 917.556,76 

44905204 Aparelhos de medição e orientação 909.057,31 

44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto 893.885,76 

31909211 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 868.499,98 

44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação 858.873,70 

31901632 Substituições 833.287,28 

31901105 Incorporações 779.187,62 

33903025 Material p/ Manutenção de bens moveis 772.489,57 

33903917 Manut. E conserv. De maquinas e equipamentos 765.871,88 

31900413 13¤ salario - contrato temporário 759.503,41 

33901804 Auxílios para desenv. De estudos e pesquisas 749.987,89 

33903919 Manutenção e conserv. De veículos 728.060,72 

33903017 Material de processamento de dados 726.710,33 

33902002 Auxílio aas atividades auxiliares de pesquisa 718.960,30 

33903016 Material de expediente 676.092,63 

31900706 Contribuição patronal - FUNPRESP lei 12618/12 638.458,79 

33903504 Consultoria em tecnologia da informação 570.029,09 

33903043 Material p/ reabilitação profissional 563.851,50 

31900412 Ferias vencidas/proporcionais - contrato temporário 561.294,44 

31901106 Vantagens perm.sent.jud.trans.julgado - civil 541.949,42 
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31909114 Sent.jud.nao trans julg carat cont at civil 521.198,93 

33903026 Material eletrico e eletronico 513.726,78 

31900187 Complementacao de aposentadorias - pes civil 495.202,86 

33903606 Serviços técnicos profissionais 479.227,00 

33903024 Material p/ manut.de bens imóveis/instalacoes 443.182,78 

44905212 Aparelhos e utensílios domesticos 436.795,97 

33913901 Assinaturas de periodicos e anuidades 435.502,53 

44909251 Obras e instalacoes 389.933,63 

44905192 Instalacoes 374.999,79 

33903004 Gas e outros materiais engarrafados 358.371,54 

33903910 Locação de imóveis 340.999,11 

31901109 Adicional de periculosidade 336.831,30 

33903922 Exposicoes, congressos e conferencias 310.334,57 

31900414 Ferias - abono constitucional - contrato temporário 279.247,82 

33903705 Serviços de copa e cozinha 275.302,74 

33903969 Seguros em geral 270.115,57 

44905248 Veículos diversos 268.200,00 

33903997 Comunicação de dados 251.983,62 

33900803 Auxílio-funeral inativo civil 251.769,18 

33909235 Serviços de consultoria 247.226,70 

33903010 Material odontologico 237.933,06 

33903974 Fretes e transportes de encomendas 236.923,26 

44905230 Maquinas e equipamentos energeticos 206.154,90 

33903704 Manutenção e conservação de bens imóveis 198.000,00 

33901416 Diárias no exterior 187.356,01 

31901142 Ferias vencidas e proporcionais 173.074,27 

33903957 Serviços técnicos profissionais de t.i. 172.822,98 

33903006 Alimentos para animais 170.040,00 

31901141 Gratificacao por atividades expostas 169.550,32 

33903615 Locação de imóveis 166.180,69 

33903980 Hospedagens 152.634,58 

33903950 Serv.medico-hospital, odontol.e laboratoriais 152.600,27 

33903302 Passagens para o exterior 149.468,62 

33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos 138.268,74 

44905234 Maquinas, utensílios e equipamentos diversos 132.444,95 

44905226 Instrumentos musicais e artisticos 131.451,99 

33909303 Ajuda de custo - pessoal civil 124.132,51 

33914712 Contribuição p/ o PIS/PASEP 121.423,30 

33903021 Material de copa e cozinha 112.255,18 

33903923 Festividades e homenagens 111.978,94 

33903096 Material de consumo - pagto antecipado 110.627,55 

33909208 Outros benef.assist.do servidor e do militar 104.440,93 

33903019 Material de acondicionamento e embalagem 104.142,41 

33900805 Auxílio natalidade ativo civil 102.482,48 

33903982 Serviços de controle ambiental 101.100,66 

31901699 Outras despesas variaveis - pessoal civil 100.000,00 

31909601 Pessoal requisitado de outros orgaos da apf 100.000,00 

33903979 Serv. De apoio admin. Técnico e operacional 99.920,87 

33903901 Assinaturas de periodicos e anuidades 95.420,01 

44905224 Equipamento de protecao, seguranca e socorro 90.700,00 

33914716 Juros 88.398,52 

33909236 Outros Serviços de terceiros - pessoa fisica 85.890,89 
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31901644 Serviços extraordinários 83.315,16 

33905901 Pens.indeniz.oriund.deb.period.vinc.sent.jud 83.238,04 

33903912 Locação de maquinas e equipamentos 82.266,09 

31911314 Multas indedutiveis 77.762,48 

33504108 Entidades representativas de classe 76.602,24 

33909302 Restituições 75.587,79 

33903041 Material p/ utilização em gráfica 73.236,00 

33903948 Serviço de seleção e treinamento 70.592,00 

33903983 Serviços de copias e reprodução de documentos 69.696,95 

33900422 Auxílio-creche 67.110,00 

33900423 Auxílio-transporte 66.771,57 

33903908 Manutenção de software 66.392,80 

33903029 Material p/ áudio, vídeo e foto 60.888,70 

31909203 Pensões do RPPS e do militar 59.608,56 

33903635 Serv. De apoio admin. Técnico e operacional 55.937,34 

33904710 Taxas 55.216,94 

33903978 Limpeza e conservação 54.238,16 

33903020 Material de cama, mesa e banho 50.402,60 

33919247 Obrigações tributarias e contributivas 50.049,14 

44905240 Maquinas e equipamentos agric. E rodoviários 50.029,17 

33903305 Locomoção urbana 48.573,70 

31909201 Aposentadorias, reserva remunerada e reformas 47.320,84 

44905238 Maq., ferramentas e utensílios de oficina 46.790,12 

33903042 Ferramentas 46.269,71 

33903956 Serviços de tecnologia da informação 40.732,80 

33909233 Passagens e despesas com locomoção 39.436,01 

33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos 37.860,95 

33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto 36.010,97 

44905236 Maquinas, instalações e utens. De escritório 35.950,00 

44903993 Aquisição de software 33.215,00 

33900801 Auxílio-funeral ativo civil 32.717,68 

33903003 Combustíveis e lubrif. P/ outras finalidades 32.622,99 

33903975 Serviço de incineração, destruição e demolição 32.587,26 

33913947 Serviços de comunicação em geral 31.501,74 

31900406 Adicional de insalubridade - contrato temporário 29.475,32 

33909301 Indenizações 28.251,96 

33903914 Locação bens mov. Out.naturezas e intangíveis 27.619,28 

33914710 Taxas 25.000,00 

31909296 Ressarc. De despesas de pessoal requisitado 23.915,09 

33903203 Material destinado a assistência social 23.189,55 

33903028 Material de proteção e segurança 23.010,75 

33909307 Indenização de moradia - pessoal civil 21.600,00 

33903920 Manut.e cons.de b.moveis de outras naturezas 21.525,32 

33903014 Material educativo e esportivo 21.104,79 

31909291 Sentenças judiciais 20.519,24 

33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica 17.990,00 

31900403 Adicional noturno de contrato temporário 17.864,32 

33903996 Outros serv.de terceiros pj- pagto antecipado 14.090,00 

44909252 Equipamentos e material permanente 13.431,50 

33903622 Manutenção e conserv. De bens imóveis 12.665,00 

31900416 Ferias pagamento antecipado - contratos temporários 11.969,80 

44905252 Veículos de tração mecânica 11.400,00 
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31901301 FGTS 10.040,10 

33914728 Contribuição fomento da radiodifusão publica 9.000,00 

33903962 Serviços de produção industrial 8.781,25 

33903951 Serviços de analises e pesquisas cientificas 8.502,52 

33903018 Materiais e medicamentos p/ uso veterinário 7.893,80 

33919239 Serviços de terceiros - pessoa jurídica 7.886,46 

33903903 Comissões e corretagens 7.692,41 

33903303 Locação de meios de transporte 7.200,00 

31911317 Juros 7.015,11 

33903915 Tributos a conta do locatário ou cessionário 7.000,00 

33509241 Contribuições 6.643,60 

33903396 Passagens e desp.c/locomoção-pagto antecipado 6.603,20 

33904716 Juros 6.128,02 

44905228 Maquinas e equipamentos de natureza industrial 5.890,00 

33913948 Serviço de seleção e treinamento 5.793,82 

31909216 Outras despesas variáveis - pessoal civil 5.785,29 

44905239 Equip. E utensílios hidráulicos e elétricos 5.479,99 

33904702 Imposto s/ prop. Predial e territ.urbana-IPTU 5.000,00 

33903012 Material de coudelaria ou de uso zootécnico 4.982,10 

33903308 Pedágios 4.904,20 

31909204 Contratação por tempo determinado 4.395,68 

33903618 Manutenção e conserv. De equipamentos 4.000,00 

33909220 Auxílio financeiro a pesquisadores 3.075,10 

33909246 Auxílio-alimentação 2.526,23 

33903046 Material bibliográfico 2.200,00 

44905251 Pecas não incorporáveis a imóveis 1.899,95 

31901135 Gratificação/adicional de localização 1.772,66 

44905222 Equipamentos de manobra e patrulhamento 1.735,20 

31919213 Obrigações patronais 1.613,28 

33901514 Diárias no pais 1.000,00 

33903925 Taxa de administração 1.000,00 

33903961 Serviços de socorro e salvamento 825,00 

33909218 Auxílio financeiro a estudantes 800,00 

33903993 Serviços de publicidade de utilidade publica 750,00 

33909249 Auxílio-transporte 450,57 

31901314 Multas dedutíveis 95,13 

33903918 Serviços de estacionamento de veículos 70,00 

Fonte: Tesouro Nacional 

 

8. AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA PREVISTAS E SEUS OBJETIVOS 

 Para o planejamento dos trabalhos de auditoria do exercício de 2017 foi considerado, 

principalmente, o artigo 3º, II, da Instrução Normativa nº 24/2015 que requere que no PAINT 

contenha a “identificação dos macroprocessos ou temas constantes da matriz de risco, a serem 

desenvolvidos no exercício seguinte, considerando o prazo, os recursos disponíveis e os objetivos 

propostos;”, mas também as normas da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria 

Geral da União, e as normas internas da Universidade Federal de Goiás. Ademais, este documento 

foi construído considerando os seguintes fatores: 

a) A capacidade técnica e operacional da Auditoria Interna; 

b) As necessidades da Universidade Federal de Goiás;  
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c) A destinação programática do orçamento da instituição;  

d) A matriz de risco; 

e) As despesas empenhadas até outubro de 2016. 

 O Quadro 06 destaca as áreas de atuação pretendidas para execução: 

PLANO DE AÇÃO 

MACROPROCESSO 
ATIVIDADE DE 

AUDITORIA 
PRAZO 

RECURSOS 

DISPONÍVEIS 
OBJETIVOS PROPOSTOS 

Finalidade, Estrutura, 

Expansão, Integração 

com a Sociedade, 

Mobilidade e 

Interdisciplinaridade 

Auditoria em processos 

sobre a locação de 

espaços da UFG para 

cantinas e restaurantes 

(receita) 

Janeiro 
Dois servidores 

da Audin 

Verificar à efetivação dos pagamentos e 

vigência dos contratos de Cessão do 

espaço físico dos imóveis / Cantina/ 

lanchonete no Campus, evitando 

descumprimento do contrato.  

Não se aplica RAINT/2016 Fevereiro 
Dois servidores 

da Audin 

Apresentar os resultados dos trabalhos 

desenvolvidos nas ações previstas no 

PAINT/2016, de acordo com a IN 24/2015. 

Não se aplica Relatório de Gestão Março 
Dois servidores 

da Audin 

Elaborar e consolidar os itens de 

responsabilidade da AUDIN do Relatório 

de Gestão, conforme a DN-TCU nº 127, de 

15 de maio de 2013 e Portaria nº 175/2013 

- TCU. 

A Graduação na UFG 

Auditoria em processos de 

pagamento voltados para 

apoio ao ensino (natureza 

da despesa 33903965) 

Abril 
Dois servidores 

da Audin 

Verificar a regularidade de processos 

referentes ao apoio ao ensino. 

A Pesquisa, a Pós-

Graduação e a 

Inovação na UFG 

Auditoria em processos de 

pagamento de exposições, 

congressos e conferências 

(natureza da despesa 

33903922) 

Maio 
Dois servidores 

da Audin 

Verificar a regularidade de pagamentos de 

serviços diversos para exposições, 

congressos e conferências da Universidade 

Federal de Goiás.  

A Extensão e a 

Cultura na UFG 

Auditoria em processos de 

festividades e 

homenagens (natureza da 

despesa 33903923) 

Junho 
Dois servidores 

da Audin 

Verificar a regularidade de processos de 

pagamento de serviço de eventos da 

instituição. Averiguar a efetivação da 

prestação de contas conforme a legislação 

vigente e os normativos internos. 

Planejamento, 

Administração e 

Gestão de Serviços e 

Pessoas 

Auditoria em processos 

sobre comunicação de 

dados (natureza da 

despesa 33903997) 

Julho 
Dois servidores 

da Audin 

Verificar a regularidade de processos 

referentes a comunicação de dados. 
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A Comunicação na 

UFG 

Auditoria em processos 

sobre vencimentos e 

salários 

Agosto 
Dois servidores 

da Audin 

Verificar a regularidade de processos 

referentes a pagamentos de salários a 

técnicos e docentes desta instituição. 

As Relações 

Internacionais na UFG 

Auditoria em processos 

com diárias no exterior 

(natureza da despesa 

33901416) 

Setembro 
Dois servidores 

da Audin 

Verificar a regularidade de pagamentos de 

diárias para docentes e técnicos em viagens 

para o exterior. Averiguar a efetivação da 

prestação de contas conforme a legislação 

vigente e os normativos internos. 

Não se aplica Paint/2018 Outubro 
Dois servidores 

da Audin 

 Elaborar Plano de Atividades a serem 

desenvolvidas no exercício de 2018.    

O Social na UFG 

Auditoria em processos de 

bolsa de estudos no país 

(natureza da despesa 

33901801) 

Novembro 
Dois servidores 

da Audin 

Verificar a regularidade de pagamentos de 

bolsa estudantil. Evitar pagamentos 

indevidos. 

O Esporte e o Lazer na 

UFG 

Auditoria em processos de 

material educativo e 

esportivo (natureza da 

despesa 33903014) 

Dezembro 
Dois servidores 

da Audin 

Verificar a regularidade em processos 

licitatórios de compras de material 

educativo e/ou esportivo. 

 

9. AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E CAPACITAÇÃO  

 Cientes da necessidade de constante de capacitação, aperfeiçoamento e desenvolvimento 

da unidade e, em conformidade com o artigo 4º III da Instrução Normativa nº 24/2015, a Auditoria 

interna planeja para 2017, além da participação dos servidores nos encontros semestrais do Fórum 

Nacional dos Auditores Internos das Instituições Federais Vinculadas ao Ministério da Educação – 

FONAI/MEC, a realização de cursos ofertados pela ENAP, ESAF, TCU entre outros em áreas 

afins, e ainda a elaboração de Manuais de Auditoria Interna, Elaboração de Programas de 

Auditoria e outros documentos que auxilie na execução dos trabalhos do auditor. 

 Segue o Quadro 07 com as ações de desenvolvimento institucional e capacitação prevista 

para o fortalecimento da atividade de auditoria interna da entidade. 

Ação Justificativa Cronograma 
Horas 

previstas 

Participação no XLII e XLIII Fórum 

nacional de Auditores internos do 

MECFONAI- Promovido pelo SFC/ MEC 

Promoção de integração e treinamento 

dos auditores internos de todas as 

instituições federais vinculadas ao MEC, 

seminários e apresentação de trabalhos. 

1º e 2º 

semestres de 

2017 

40 horas 

Curso na área de Auditoria Governamental 

ou afim (Conforme disponibilização de 

curso pela ESAF, ENAP, CGU, TCU, entre 

outros) 

Capacitação e aperfeiçoamento 1º semestre 
Mínimo 

20 h 
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Curso na área de Auditoria Governamental 

ou afim (Conforme disponibilização de 

curso pela ESAF, ENAP, CGU, TCU, entre 

outros) 

Capacitação e aperfeiçoamento 2º semestre 
Mínimo 

20 h 

 

10. CONCLUSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS ESPERADOS 

 Com a elaboração do PAINT – Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna para 2017 

espera-se que os resultados dos trabalhos da auditoria realizados pelos auditores internos sejam 

compatíveis com tal planejamento, a fim de que os resultados alcançados possam fortalecer a 

gestão conforme o esperado. Encaminhamos para a Controladoria Geral da União- CGU Regional 

Goiás, para fins de análise acerca do cumprimento das normas e orientações pertinentes. 

 

Goiânia, 31 de outubro de 2016. 

Maria Cecília César de Faria 

Chefe da Auditoria Interna 


