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I.   INTRODUÇÃO   

  

O  presente  relatório  visa  atender  ao  que  determina  a  Instrução  Norma�va  n°  9,  de  09  de                  
outubro  de  2018  da  Controladoria-Geral  da  União  (CGU),  tendo  como  obje�vo  a  apresentação               
dos  resultados  dos  trabalhos  de  Auditoria  realizados  em  função  das  ações  planejadas,              
constantes  do  Plano  Anual  de  A�vidades  da  Auditoria  Interna  (PAINT),  para  o  ano  de  2020,                 
bem  como  outras  ações  crí�cas  que  exigiram  atuação  desta  Unidade  de  Auditoria  Interna               
Governamental   (UAIG).   

A  UAIG  é  a  unidade  de  avaliação  e  assessoramento  da  Ins�tuição,  com  orientação  norma�va  e                 
supervisão  técnica  do  Órgão  de  Controle  Interno  do  Poder  Execu�vo  Federal  em  sua  respec�va                
área  de  jurisdição,  conforme  assevera  o  art.  15,  do  Decreto  nº  3.591/2000,  tendo  como  função                 
básica  fortalecer  a  gestão  e  racionalizar  as  ações  de  controle,  bem  como  prestar  apoio,  no                 
âmbito  da  Universidade  Federal  de  Mato  Grosso  do  Sul  (UFMS)  aos  Órgãos  do  Sistema  de                 
Controle  Interno  do  Poder  Execu�vo  Federal  e  ao  Tribunal  de  Contas  da  União,  respeitada  a                 
legislação   per�nente.     

A  IN/SFC-CGU  nº  03,  de  09  de  junho  de  2017,  ao  tratar  dos  propósitos  e  da  abrangência  da                    
auditoria  interna  governamental,  a  descreve  como  uma  a�vidade  independente  e  obje�va  de              
avaliação  e  de  consultoria,  desenhada  para  adicionar  valor  e  melhorar  as  operações  de  uma                
organização,  que  busca  auxiliar  as  organizações  públicas  a  realizarem  seus  obje�vos  a  par�r  da                
aplicação  de  uma  abordagem  sistemá�ca  e  disciplinada  para  avaliar  e  melhorar  a  eficácia  dos                
processos   de   governança,   de   gerenciamento   de   riscos   e   de   controles   internos.   

A  UAIG  da  Universidade  Federal  de  Mato  Grosso  do  Sul  (UFMS)  possui  regulamento  próprio  e                 
específico  aprovado  pela  Resolução  (Coun)  nº  71,  de  02  de  setembro  de  2020,  que  define  sua                  
missão,  responsabilidades,  atribuições,  composição  e  estrutura,  bem  como  a  formalização  de             
polí�cas  de  seu  funcionamento,  podendo  ser  consultado  na  Internet  a  par�r  do  Bole�m  Oficial                
da  UFMS,  disponível  em   h�ps://bole�moficial.ufms.br/bse/publicacao?id=410422 ,  e  na  página          
da   unidade   em    h�ps://auditoriainterna.ufms.br/legislacoes/     

  

  

II.   ESTRUTURA   E   FUNCIONAMENTO   DA   AUDITORIA   INTERNA   

  

A  UAIG  da  UFMS  é  uma  unidade  vinculada  e  subordinada  diretamente  ao  Conselho               
Universitário,  conforme  Resolução  (Coun)  nº  8,  de  23  de  março  de  2016,  preservando  a                
independência  dos  trabalhos  desenvolvidos,  sujeitando-se  à  orientação  norma�va  e  à            
supervisão  técnica  do  Órgão  Central  e  dos  órgãos  setoriais  do  Sistema  de  Controle  Interno  do                 
Poder  Execu�vo  Federal,  representado  no  Estado  de  Mato  Grosso  do  Sul  pela  Controladoria               
Geral   da   União   no   MS   (CGU/MS).   

  

No   exercício   de   2020,   a   equipe   de   auditoria   estava   composta   pelos   servidores   abaixo:   
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   Quadro   1:    Composição   da   força   de   trabalho   da   Auditoria   Interna/UFMS   em   2020   

Fonte:    Elaborado   pela   equipe   AUD/UFMS     

Em  cumprimento  aos  termos  da  Portaria  CGU  nº  2.737,  de  20  de  dezembro  de  2017,  e  ao                   
Regulamento  da  Auditoria  Interna,  a  indicação  para  nomeação  do  �tular  da  unidade  de               
Auditoria  Interna  foi  subme�da  à  Controladoria-Geral  da  União  –  CGU,  pelo  dirigente  máximo               
da   en�dade,   após   aprovação   pelo   Conselho   Universitário.   

Em  conjunto  com  os  auditores  que  atuam  nos  trabalhos,  a  Auditora-Chefe  também  é               
responsável  pelas  auditorias  realizadas,  cabendo-lhe  orientar  e  coordenar  os  trabalhos,  e             
assinar,   ao   final,   os   relatórios   juntamente   com   os   auditores.   

Quanto  às  ferramentas  e  sistemas  u�lizados  para  o  monitoramento  e  acompanhamento  das              
recomendações,  são  u�lizadas  planilhas  de  acompanhamento,  processos  eletrônicos  iniciados           
com  finalidade  específica  (solicitações  de  auditoria,  relatórios  de  auditoria,  notas  de  auditoria,              
papéis  de  trabalhos  da  auditoria).  Outrossim,  a  CGU,  em  2020,  disponibilizou  acesso  ao               
sistema   e-Aud,   que   em   2020   esteve   em   fase   de   aprendizagem   por   esta   Unidade.     

  

  
III.  DESCRIÇÃO  DOS  FATOS  RELEVANTES  QUE  IMPACTARAM  POSITIVA  OU  NEGATIVAMENTE            
NOS  RECURSOS  E  NA  ORGANIZAÇÃO  DA  AUDITORIA  INTERNA  E  NA  REALIZAÇÃO  DAS              
AUDITORIAS   

  

Em  atendimento  ao  inciso  IV  do  art.  17  da  Instrução  Norma�va  SFC  nº  9,  de  09  de  outubro  de                     
2018,  que  tem  o  fito  de  descrever  os  fatos  relevantes  que  impactaram  nega�vamente  os                
recursos,  a  organização  e  a  realização  das  auditorias  da  UAIG  da  UFMS,  ressaltamos  que  a                 
estrutura  atual  de  recursos  humanos  sofreu  alguns  impactos,  devido  ao  fato  de  que  dois                
auditores  passaram  a  desenvolver  suas  atribuições  em  outras  unidades,  sendo  um  Auditor              
designado  Chefe  da  Divisão  de  Registro  e  Movimentação  -  DIRM/CAP/Progep  (Portaria  nº  417,               
de  28  de  março  de  2019)  e  outro  Auditor  designado  para  atuar  como  Corregedor  (Portaria  nº                  
462,   de   31   de   março   de   2020).   
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Servidor   Cargo/Função   Formação   
Acadêmica   Titulação   

Kleber   Watanabe   Cunha   Mar�ns   
Auditor   -   Chefe     

(CD-4)   -   até   31   de   
marçol     

Direito   Especialista   

Andréia   Costa   Maldonado   
Auditora   -   Chefe     

(CD-4)   -   desde   01   de   
abril   

Ciências   Contábeis   Mestre   

Anne   Caroline   Silveira   Auditora   Direito   Mestre   

Marcelo   Gonçalves   Ortega   Auditor   (Colaboração   
Técnica   –   IFMT)   Ciências   Contábeis   Especialista   

Thiago   José   Ávila   Zaher   Auditor   Direito   Especialista   

Lenice   Carrilho   de   Oliveira   Moreira   Administradora     Administração  Doutora   

Augusta   Mont’Serrat   D.   C.   Ribeiro   Assistente   em   
Administração  Ciências   Contábeis   Especialista   



Ademais,  em  decorrência  da  Declaração  de  Emergência  em  Saúde  Pública  de  Importância              
Internacional,  realizada  pela  Organização  Mundial  da  Saúde,  em  30  de  janeiro  de  2020  e  todas                 
as  medidas  de  enfrentamento  em  decorrência  da  Infecção  Humana  pelo  novo  Coronavírus              
(2019-nCoV)   impactaram   grandemente   as   a�vidades   planejadas   para   o   ano   de   2020.   

Outrossim,  houve  a  necessidade  de  realização  de  nossas  atribuições  por  meio  do  teletrabalho,               
em  meio  a  uma  série  de  implicações  no  tocante  a  saúde:  insegurança  quanto  ao  contágio  do                  
novo  Coronavírus,  das  doenças  psíquicas  advindas  do  isolamento  social  e  da  falta  de               
adequação   ao   teletrabalho,   prejudicando   a   realização   das   a�vidades   planejadas.    

Por  fim,  impactaram  posi�vamente  o  início  das  seguintes  a�vidades:  cumprimento  do             
Programa  de  Gestão  e  Melhoria  da  Qualidade  (PGMQ),  treinamentos  on-line  e  uso  de  novas                
ferramentas,   tais   como   Google   Meet,   Zoom   e   Microso�   Teams.   

  

  
IV.  ATIVIDADES  DE  ASSESSORAMENTO  E  CONSULTORIA  REALIZADOS  PELA  UNIDADE  DE            
AUDITORIA   INTERNA   GOVERNAMENTAL   DA   UFMS   (AUD)   

  

Conforme  estabelece  o  Art.  2º  da  Instrução  Norma�va  Conjunta  MP/CGU  nº  01/2016,  de  10                
de  maio  de  2016,  que  dispõe  sobre  controles  internos,  gestão  de  riscos  e  governança  no                 
âmbito  do  Poder  Execu�vo  Federal,  destacamos  as  a�vidades  de  consultoria  e  assessoramento              
do   conceito   abaixo:   

III  –  auditoria  interna:   a�vidade  independente  e  obje�va  de  avaliação  e             
de  consultoria ,  desenhada  para  adicionar  valor  e  melhorar  as  operações            
de  uma  organização.  Ela  auxilia  a  organização  a  realizar  seus  obje�vos,  a              
par�r  da  aplicação  de  uma  abordagem  sistemá�ca  e  disciplinada  para            
avaliar  e  melhorar  a  eficácia  dos  processos  de  gerenciamento  de  riscos,  de             
controles  internos,  de  integridade  e  de  governança.  As  auditorias  internas            
no  âmbito  da  Administração  Pública  se  cons�tuem  na  terceira  linha  ou             
camada  de  defesa  das  organizações,  uma  vez  que  são  responsáveis  por             
proceder  à  avaliação  da  operacionalização  dos  controles  internos  da           
gestão  (primeira  linha  ou  camada  de  defesa,  executada  por  todos  os  níveis              
de  gestão  dentro  da  organização)  e  da  supervisão  dos  controles  internos             
(segunda  linha  ou  camada  de  defesa,  executada  por  instâncias  específicas,            
como  comitês  de  risco  e  controles  internos).   Compete  às  auditorias            
internas  oferecer  avaliações  e  assessoramento  às  organizações  públicas,          
des�nadas  ao  aprimoramento  dos  controles  internos,  de  forma  que           
controles  mais  eficientes  e  eficazes  mi�guem  os  principais  riscos  de  que             
os   órgãos   e   en�dades   não   alcancem   seus   obje�vos ;   

Já  a  Instrução  Norma�va  CGU  nº  03/2017,  de  09  de  junho  de  2017,  assim  discorre  sobre  os                   
serviços   de   consultoria,   prestados   pela   auditoria   interna:   

18.  Por  natureza,  os  serviços  de   consultoria  representam  a�vidades  de            
assessoria  e  aconselhamento ,  realizados  a  par�r  da  solicitação  específica           
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dos  gestores  públicos.  Os  serviços  de  consultoria   devem  abordar  assuntos            
estratégicos  da  gestão,  como  os  processos  de  governança,  de           
gerenciamento  de  riscos  e  de  controles  internos  e  ser  condizentes  com  os              
valores,  as  estratégias  e  os  obje�vos  da  Unidade  Auditada.  Ao  prestar             
serviços  de  consultoria,  a  UAIG  não  deve  assumir  qualquer           
responsabilidade   que   seja   da   Administração.   

  

Dentre  as  auditorias  realizadas,  previstas  no  Paint/2020,  e  das  competências  da  unidade              
previstas  no  regulamento  da  Auditoria  Interna,  aprovado  pela  Resolução  COUN  nº  71,  de  02                
de  dezembro  de  2020,  merece  destaque,  como  assessoramento,  o  acompanhamento  das             
recomendações  e  determinações  dos  órgãos  de  controle,  e  a  atuação  da  AUD  como  unidade                
interlocutora  das  informações  apresentadas  a  estes  órgãos,  avaliando  as  respostas,  do  ponto              
de  vista  técnico,  orientando  quanto  às  providências  a  serem  adotadas  em  atendimento  às               
recomendações  ou  determinações,  e  par�cipando  de  reuniões  de  busca  de  soluções             
decorrentes  da  conclusão  dos  trabalhos  realizados  pela  Controladoria-Geral  da  União  (CGU)  e              
diligências   do   Tribunal   de   Contas   da   União   (TCU).    

Da  mesma  forma,  a  AUD  prestou  orientações  acerca  da  jurisprudência  e  decisões  do  TCU,                
mediante  consultas,  formalizadas  ou  não,  apoio  técnico  a  reuniões  internas  e  externas,              
propondo  a  adoção  de  medidas  corre�vas  ou  preven�vas,  e  de  modo  a  evitar  futuras                
penalidades  aos  gestores  ou  máculas  nas  contas  da  Universidade,  além  da  par�cipação  em               
reuniões  dos  conselhos  superiores,  comitês,  comissões  e  grupos  de  trabalho  com  a  finalidade               
de  prestar  apoio  técnico  sobre  a  adequação  e  a  efe�vidade  dos  controles  internos               
administra�vos,   gestão   de   riscos   e   demais   assuntos   afetos   a   sua   competência.     

A  AUD  também  confere  ampla  divulgação  às  unidades  da  UFMS  acerca  das  atualizações               
norma�vas  e  assuntos  de  interesse  ins�tucional  publicados  no  Diário  Oficial  da  União  e  nos                
informa�vos   de   jurisprudência   do   Tribunal   de   Contas   da   União   –   TCU.   

Incluem-se  nos  trabalhos  de  consultoria,  também,  a  apreciação  e  manifestação  de  minutas  de               
norma�vos  internos,  em  assuntos  que  contribuem  para  a  melhoria  dos  processos  de              
governança,  de  gerenciamento  de  riscos  e  de  controles  internos  das  Unidades,  mantendo-se              
atenta  à  existência  de  pontos  significa�vos  que  devam  ser  considerados  e  comunicados  à  alta                
administração   e   aos   Conselhos   Superiores,   se   houver.   

Destaca-se  que,  em  2020,  a  AUD  por  meio  de  orientação  e  acompanhamento,  promoveu  o                
desenvolvimento  das  lideranças  e  demais  responsáveis  pela  gestão  de  riscos  das  Unidades  da               
Administração  Central  (UACs),  especialmente  quanto  aos  trabalhos  realizados  pelas  comissões            
setoriais  responsáveis  pelo  mapeamento  de  riscos  na  UFMS,  por  meio  da  Comissão  ins�tuída               
pela   Portaria   RTR   nº   823/2020.     

Com  relação  aos  bene�cios  decorrentes  da  atuação  da  AUD  nas  a�vidades  de  assessoria  e                
consultoria,  conforme  capítulo  VI  da  Instrução  Norma�va  CGU  nº  04/2018,  o  Quadro  abaixo               
apresenta  as  principais  ações  desenvolvidas,  que  �veram  como  foco  o  apoio  técnico  às               
mudanças  norma�vas,  orientação,  conscien�zação,  e  segurança  jurídica  ao  desempenho  dos            
gestores:   
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Quadro   2:    Apoio   técnico   por   meio   de   assessoria   e   consultoria     

7   

Mês   Assunto   Ação   

Março   

Criação   da   Câmara   de   mediação   de   conflitos  Comparação   da   minuta   elaborada   com   normas   de   outras   IFES   
sobre   o   assunto   e   sugestão   de   inclusão   de   trechos   omissos.   

Solicitação   de   subsídio   para   interposição   de   
ação   de   improbidade   administrativa   em   face   
das   irregularidades   ocorridas   na   Editora   da   
UFMS   

Contabilização   de   prejuízos   e   apontamento   de   
responsabilidade   de   servidores,   funcionários   e   empresas   
privadas;   contextualização   das   fraudes   e   condutas   improbas   
relatadas   nos   Relatórios   de   Auditoria   08/2017   e   02/2018;   
levantamento   de   evidências   

Acórdão   807/2020-1C,   TC   026.713/2012-8:   
Cessão   de   Pagamentos   Opção   -   Djalma   
Della   Santa   

Estudo   do   caso   concreto   e   orientação   técnica   à   Reitoria   na   
elaboração   de   Pedido   de   Reexame   contra   Acórdão   do   TCU.   

      

Abril   

Análise   Minuta   Resolução   sobre   mediação   
de   conflitos   

Estudo   do   assunto   e   análise   da   minuta   de   Resolução   sobre   
Mediação   de   Conflitos   

Análise   Formulário   Adicional   de   
Insalubridade   

Estudo   do   assunto,   análise   da   minuta   do   Formulário   e   
sugestões   de   alteração   

Análise   Minuta   Resolução   teletrabalho   em   
tempo   de   pandemia   Estudo   do   assunto   e   análise   da   minuta   de   Resolução.   

      

Maio   
Segregação   de   funções   Emissão   do   Despacho   orientativo   SEI   1963383   
Análise   resposta   ao   MPF   (representação   por   
continuidade   das   atividades)   

Análise   e   sugestões   à   resposta   apresentada   ao   MPF.   Com   
parecer   final   favorável   à   UFMS   

      
Junho   Vinculações   a   entidades   representativas   Estudo   do   assunto,   emissão   do   Parecer   AUD   nº   01/2020   

  Extravio   de   bem   patrimonial   Emissão   do   Despacho   Orientativo   SEI   nº   1981208   e   Parecer   
AUD   nº   03/2020   

  REVALIDA   Estudo   do   assunto,   emissão   do   Parecer   AUD   nº   02/2020   

  Análise   resposta   ao   MPF   sobre   bolsas   de   
pós-graduação   

Estudo   do   assunto,   análise   e   sugestões   sobre   a   resposta   
apresentada,   com   parecer   final   do   MPF   favorável   à   UFMS.   

      

Julho   Auditoria   em   Reconhecimento   e   
Revalidação   de   diplomas   

Acompanhamento   e   orientações   durante   os   trabalhos   da   
auditoria.   

  Almoxarifado   Virtual   do   Transformagov   Acompanhamento   e   orientações   quanto   à   adesão   ao   
Almoxarifado   Virtual   do   Transformagov   

      

Agosto   

Aprimoramento   medidas   Covid   Análise   Portaria   Aprimoramento   medidas   Covid   

Green   Metrics   Ranking   Universities   Orientações   quanto   à   participação   no   Green   Metrics   Ranking   
Universities   

Nepotismo   Análise   Minuta   Resolução   Nepotismo   -   Resolução   (CD)   nº   
75/2020   

      

Setembro   

Medidas   de   proteção   e   enfrentamento   à   
Pandemia   Revisão   da   Norma,   de   acordo   com   IN   19/2020   

Campanha   integridade   teletrabalho  Sugestão   de   idéias,   frases,   imagens   para   a   campanha   
Integridade   no   Teletrabalho   

      

Outubro   

Liquidação   e   pagamento.   Falha   no   
recebimento   de   bens   Estudo   do   assunto   e   emissão   do   Parecer   AUD   nº   04/2020   



Fonte:    Elaborado   pela   equipe   AUD/UFMS   
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Representação   PAS/UFMS   Orientações   quanto   denúncia   PAS/UFMS   -   Acórdão  
2638/2020   -   Plenário   -   favorável   à   UFMS.   

Estágio   Curso   jornalismo   Estudo   do   assunto   e   emissão   do   Parecer   AUD   nº   05/2020   

Questionário   TCU   sobre   LAI   Estudo   do   assunto   e   acompanhamento   das   respostas   do   
questionário   TCU   sobre   LAI.   

Pesquisa   TCU   Siconv   Estudo   do   assunto,   acompanhamento   das   respostas   da   
pesquisa   

TCU   pesquisa   TCE   fase   interna   Estudo   do   assunto,   acompanhamento   das   respostas   da   
pesquisa   

Pesquisa   MEC   sobre   museus   Acompanhamento   pesquisa   MEC   sobre   museus   
      

Novembro  

Inscrição   no   CADIN   Orientação   sobre   inscrição   no   CADIN   -   Despacho   Orientativo   
SEI   nº   2250692   

Renovação   de   convênio   Orientações   sobre   renovação   de   convênio   emissão   do   Ofício   
Interno   nº   19   

Plano   de   transição   Elaboração   de   Plano   de   Transição   com   recomendações   e   
determinações   emitidas   

      

Dezembro  

IN   nº   09/2020   Emissão   do   Parecer   AUD   nº   06/2020   

Bens   imóveis   ociosos   Acompanhamento   e   orientação   acerca   do   levantamento   do   
TCU   sobre   bens   imóveis   ociosos.   

Diligência   TCU   -   Avenças   entre   as   
Universidades   e   as   Fundações   de   Apoio   

Acompanhamento   Diligência   TCU   sobre   a   identificação   e   
classificação   das   modalidades   de   avenças   que   regulam   os   
projetos   pactuados   entre   as   Universidades   e   as   Fundações   de   
Apoio.   

Inscrição   no   CADIN   orientação   sobre   inscrição   no   CADIN   (Med   Care)   -   SEI   nº   
2323695   (ofício   ao   TCU)   

Professor   Visitante  Recomendações   Projur,   emissão   do   Ofício   Interno   nº   23   

Política   de   Backup   Acompanhamento   da   Fiscalização   TCU   sobre   Política   de   
Backup   

Indicadores   da   gestão   -   TCU   Acompanhamento   da   Auditoria   nos   indicadores   da   gestão   -   
TCU   

Green   Metrics   Ranking   Universities   Assessoramento   na   elaboração   do   Relatório   Final   da   
participação   no   Green   Metrics   Ranking   Universities   

      

2020   
Apoio   técnico   aos   Comitês   de   Governança   

Participação   em   todas   as   reuniões   do   Comitê   de   Governança   
Institucional;   Comitê   de   Gestão   da   Integridade,   Riscos   e   
Controles   Internos;   e   convite   para   participação   esporádica   nos   
demais   Comitês   e   Comissões   de   Assessoramento.   
Assessoramento   aos   Comitês   no   aprimoramento   dos   controles   
internos,   de   forma   que   controles   mais   eficientes   e   eficazes   
mitiguem   os   principais   riscos   de   que   a   UFMS   não   alcance   
seus   objetivos.   

Normas   de   Boletim   Oficial   Sugestão   de   correções   no   texto   e   solicitação   de   revogação   de   
norma   anterior.   Resolução   CD   nº   03,   de   29/01/2019   



V.  QUADRO  DEMONSTRATIVO  DO  QUANTITATIVO  DE  TRABALHOS  DE  AUDITORIA  INTERNA,            
CONFORME   PAINT,   REALIZADOS,   NÃO   CONCLUÍDOS   E   NÃO   REALIZADOS   

  

As  ações  não  realizadas  ou  não  concluídas  no  exercício  foram  prejudicadas  devido  à  execução                
de  outros  trabalhos,  de  maior  relevância  e  risco,  a  pedido  da  Administração  Superior  ou                
prejudicadas  em  razão  da  emergência  internacional  em  saúde  pública  em  decorrência  da              
Covid-19.   

As  ações  planejadas  no  PAINT/2020,  que  não  puderam  ser  realizadas  foram  novamente              
avaliadas  quanto  aos  critérios  de  riscos,  relevância  e  oportunidade,  e  caso  consideradas              
relevantes   foram    inseridas   no   Plano   Anual   da   Auditoria   Interna   de   2021.   

O  Quadro  a  seguir  detalha  as  ações  planejadas,  com  a  respec�va  situação  (realizadas,  não                
realizadas   ou   em   execução)   referentes   ao   PAINT/   2020.   

  
Quadro   03:    Situação   das   Ações    Planejadas   no   PAINT/2020   

9   

Gestão   Administra�va   

Ação   Situação   Ações   realizadas   

Relatório   anual   de   Auditoria   
Interna   –   RAINT   Realizada   Documento   enviado   à   CGU   em   março   de   2020,   em   atendimento   ao   prazo   

estabelecido   pela   IN   nº   09/2018.   
Plano   Anual   de   Auditoria   
Interna-   PAINT   Realizada   Documento   enviado   à   CGU   através   do   E-aud,   em   atendimento   ao   prazo   

estabelecido   pela   IN   nº   09/2018.   

Relatório   de   Gestão   2019   Realizada   Documento   elaborado   e   subme�do   ao   TCU,   via   sistema   E-Contas,   no   prazo   
final   estabelecido   pelo   TCU.   

Comissão   de   Inventário   Não   concluída  Ação   não   concluída   em   toda   UFMS,   em   razão   da   emergência   internacional   em   
saúde   pública,   decorrente   da   Covid-19.   

Elaboração   de   relatório   
mensal   de   ocorrência   Realizada   O   relatório   é   mensalmente   elaborado   e   enviado   à   Progep   no   prazo   

estabelecido.   
Monitoramento   

Ação   Situação   Ações   realizadas   
Acompanhamento   das   
recomendações   e   solicitações   
da   Controladoria   Geral   da   
União   –   CGU   e   registro   do   
sistema   E-aud   

Realizada   
As   recomendações   foram   acompanhadas   por   meio   de   solicitação   de   
informações   e   de   providências   aos   setores   responsáveis,   com   posterior   
registro   no   sistema   Monitor.   

Acompanhamento   das   
determinações   e   solicitações   
do   Tribunal   de   Contas   da   
União   –TCU   

Realizada   

Todas   as   diligências   e   decisões   do   TCU   são   encaminhadas   aos   setores   
competentes   por   meio   da   formalização   de   processo   próprio   de   
acompanhamento   dos   prazos   e   avaliação   do   teor   da   resposta.   A   Auditoria   
Interna   elabora   e   protocoliza   os   o�cios   externos   diretamente   no   sistema   
Conecta,   acerca   das   providências   informadas   pelos   gestores.   

Monitoramento   e   
contabilização   de   bene�cios   
das   recomendações   emi�das   
pela   Auditoria   Interna   

Realizada   

Implementação   de   planilha   de   acompanhamento   das   recomendações   e   
contabilização   de   bene�cios   de   todas   as   recomendações   emi�das   nos   
relatórios   de   auditoria   e   notas   de   auditoria   a   par�r   de   2017,   bem   como   as   
ações   de   assessoramento.  

Acompanhamento   do   
atendimento   das   diligências   
do   TCU   por   meio   do   E-pessoal  

Realizada   
A   Auditoria   Interna   acompanha   os   indícios   recebidos   via   sistema   e-Pessoal    e   
formaliza   processo   para   que   a   Progep   apure   ,   com   encaminhamento   das   
providências   adotadas   e   inseridas   no   sistema   e-pessoal.   
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Acompanhamento   das   
diligências   da   CGU   por   meio   
do   sistema   trilhas   de   
auditoria   de   pessoal   

Realizada   A   Auditoria   Interna   acompanha    as   providências   adotadas   pela   Progep   por   
meio   da   interlocução   entre   UFMS   e   CGU.   

Acompanhamento   das   
apurações   de   indícios   de   
irregularidades   alertadas   por   
e-mail   pelo   Sistema   Alice   e   
pelo   Sistema   ODP   (CGU)   

Realizada   
A   Auditoria   Interna   acompanha   as   providências   adotadas   pela   Proadi,   
monitorando   os   prazos   estabelecidos.   Quando   os   alertas   tratam   do   HUMAP,   
são   encaminhados   por   e-mail.   

Avaliação   e   Fiscalização   
Ação   Situação   Ações   realizadas   

Avaliar   a   gestão   acadêmica   
referente   aos   indicadores   de   
sucesso   da   Graduação   

Não   Realizada  
Em   execução   

em   2021   

Ação   não   executada   em   razão   de   procedimentos   necessários,   decorrentes   da   
emergência   internacional   em   saúde   pública   por   causa   da   Covid-19,   de   outros   
trabalhos   de   maior   relevância   e   risco,   a   pedido   da   Administração   Superior.   
Todavia,   o   assunto   foi   inserido   no   PAINT   2021.   

Avaliação   dos   riscos   e   
controles   internos   de   
licitações   em   fase   de   estudos   
preliminares.   

Não   Realizada  
Presente   

PAINT   2021   

Ação   não   executada   em   razão   de   procedimentos   necessários,   decorrentes   da   
emergência   internacional   em   saúde   pública   consequente   da   Covid-19,   de   
outros   trabalhos   de   maior   relevância   e   risco,   a   pedido   da   Administração   
Superior.   
Todavia,   o   assunto   licitações   foi   inserido   no   PAINT   2021.   

Avaliação   da   promoção,   
progressão,   avaliação   
docente   

Realizada   Elaboração   de   Relatório   RA   02   –   Auditoria   da   avaliação,   promoção   e   
progressão   docente   do   exercício   de   2019   

Levantamento   de   
oportunidades   de   melhoria   
da   Governança   da   UFMS   (TCU  
-   CICLO   2020)   

Não   Realizada   
por   razões   
externas   

Ação   não   executada   em   decorrência   ao   adiamento   feito   pelo   TCU   do   
Levantamento   de   Governança   (Ciclo   2020),   devido   à   pandemia.   Todavia,   o   
assunto   foi   inserido   no   PAINT   2021.   

Avaliação   da   execução   
financeira   de   convênios   e   
contratos   desenvolvidos   com   
a   Fundação   de   Apoio.   

Não   Realizada  
Em   execução   

em   2021   

Ação   não   executada   em   razão   de   procedimentos   necessários,   decorrentes   da   
emergência   internacional   em   saúde   pública   consequente   da   Covid-19,   de   
outros   trabalhos   de   maior   relevância   e   risco,   a   pedido   da   Administração   
Superior.   
Todavia,   ações   com   Fundações   de   Apoio   foram   inseridas   no   PAINT   2021.   

Avaliação   das   ações   de   
Integridade   previstas   no   
Plano   de   Integridade.   

Realizada  
Elaboração   de   relatório.   RA   01   –   Avaliação   do   cumprimento   do   Plano   de   
Integridade   da   UFMS   2019-2021   

Mapeamento   de   riscos   de   
fraude   e   corrupção   
relacionadas   a   licitações.   

Não   realizada   
-   Ação   

reavaliada   e   
alterada   

  

Ação   não   executada   em   razão   de   procedimentos   necessários,   decorrentes   da   
emergência   internacional   em   saúde   pública   consequente   da   Covid-19,   de   
outros   trabalhos   de   maior   relevância   e   risco,   a   pedido   da   Administração   
Superior.   
Todavia,   foi   executado   o   RA   04   -   Relatório   de   Acompanhamento   do   
Mapeamento   de   Riscos,   onde   a   AUD   assessorou   o   mapeamento   de   risco   de   
algumas   unidades   da   Administração   Central.   

Avaliação   da   Gestão   da   
Energia   Elétrica   Não   concluída    Avaliação   em   fase   de   Elaboração   de   Relatório.   

Avaliação   das   ações   do   Plano   
de   Ação   da   PROAES   sobre   o   
pagamento   de   Auxílios   
Estudan�s   do   PNAES   

Não   realizada   
Em   execução   

em   2021   

Ação   não   executada   em   razão   de   procedimentos   necessários,   decorrentes   da   
emergência   internacional   em   saúde   pública   consequente   da   Covid-19,   de   
outros   trabalhos   de   maior   relevância   e   risco,   a   pedido   da   Administração   
Superior.   Todavia,   o   assunto   foi   inserido   no   PAINT   2021.   



Fonte:    Elaborado   pela   equipe   AUD/UFMS     
  
  

VI.  QUADRO  DEMONSTRATIVO  DO  QUANTITATIVO  DE  TRABALHOS  DE  AUDITORIA  INTERNA            
REALIZADOS   SEM   PREVISÃO   NO   PAINT   

  

As  ações  de  auditoria  dispostas  no  Quadro  4  referem-se  a  trabalhos  que  demandaram  maior                
tempo  e  pessoal  disponível,  necessitando  de  análise  documental,  indagação  escrita  e  oral,              
circulação  de  informações  e  exames  de  registros  (sistemas  ins�tucionais),  sem  prejuízo  das              
demais  Notas  de  Auditoria  emi�das  pela  Auditoria  Interna,  em  assuntos  não  previstos  no               
PAINT/2020,   que   se   referem   a   trabalhos   de   consultoria   e   de   Parecer   da   Unidade.   
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Avaliação   do   cumprimento   
dos   requisitos   rela�vos   à   
transparência   nos   
relacionamentos   com   a   
Fundação   de   Apoio.   

Não   concluída  

Ação   não   executada   em   razão   de   procedimentos   necessários,   decorrentes   da   
emergência   internacional   em   saúde   pública   consequente   da   Covid-19,   de   
outros   trabalhos   de   maior   relevância   e   risco,   a   pedido   da   Administração   
Superior.   Em   fase   de   elaboração   de   Relatório.   

Avaliação   dos   Indícios   de   
irregularidade   em   folha   de   
pagamento   -   Sistema   
E-PESSOAL   (TCU)   

Realizada   Elaboração   de   relatório.   RA   03   -   Avaliação   dos   indícios   de   irregularidades   
funcionais.   

Assessoramento   
Ação   Situação   Ações   realizadas   

Orientação   /   Consultoria   Realizada   Os   serviços   de   assessoramento   e   consultoria   prestados   pela   Auditoria   Interna   
constam   no   Capítulo   IV.   

Apoio   Técnico   a   Comissões   Realizada   
Par�cipação   em   todas   as   reuniões   do   Comitê   de   Governança   Ins�tucional;   
Comitê   de   Gestão   da   Integridade,   Riscos   e   Controles   Internos;   e   convite   para   
par�cipação   esporádica   nos   demais   Comitês   e   Comissões   de   Assessoramento.  

Leitura   e   estudo   de   
norma�vos   legais   
selecionados   e   Ementário   de  
Gestão   Pública   

Realizada   

Diariamente   a   Auditoria   Interna   faz   a   leitura   do   Diário   Oficial   da   União   e   
acompanha   as   publicações   dos   informa�vos   do   Tribunal   de   Contas   da   União   
para   divulgar   aos   gestores   e   setores   responsáveis   os   assuntos   de   interesse   
ins�tucional.   

Interlocução   entre   a   UFMS   e   
os   órgãos   de   controle   Realizada   

Todas   as   demandas   recebidas   pelos   órgãos   de   controles   passam   pelo   controle   
da   Auditoria   Interna   para   acompanhar   os   prazos   e   respostas   dos   gestores,   e   
posterior   elaboração   de   o�cio   externo   e   protocolo   das   respostas.   

Capacitação   e   treinamentos   
de   servidores   da   UFMS   Realizada   A   Auditoria   Interna   divulga   e   promove   a   par�cipação   de   servidores   em   

eventos,   treinamentos   e   palestras   promovidas   pelos   órgãos   de   controle.   
Fortalecimento   da   Auditoria   Interna   Governamental   

Ação   Situação   Ações   realizadas   
Capacitação   e   treinamentos   
da   equipe   da   auditoria   
interna   

Realizada   As   ações   de   capacitação   da   equipe   de   auditoria   foram   realizadas,   conforme   
item   X.   

Executar   as   ações   previstas   
no   Programa   de   Gestão   de   
Melhoria   da   Qualidade   da   
Auditoria   Interna.   

Realizada   O    cumprimento   das   ações   elencadas   no   PGMQ   se   encontram   no   Anexo   II   



Quadro   04:    Ações   realizadas   e   não   planejadas   no   PAINT   2020     

Fonte:    Elaborado   pela   equipe   AUD/UFMS     
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DOCUMENTO   Ação   Obje�vo     

RA   04   Relatório  do  Acompanhamento     
do   Mapeamento   de   Risco   

Orientação  e  assessoramento  à  administração  na  avaliação  dos  riscos           
relacionados  ao  ambiente  de  controle  e  a�vidades  de  controles           
internos.   

NA   01   
Avaliação  da  gestão  da      
contratação  de  professores     
visitantes   

Promover,  para  os  próximos  Editais,  planejamento  da  contratação  de           
professor  visitante  contendo  estudo  de  demanda  às  Unidades          
Setoriais,  considerando  as  deficiências  no  atendimento  de         
indicadores  dos  Programas  de  Pós-Graduação,  falta  de  professores          
com  especialidades  nas  disciplinas  ofertadas,  em  pesquisas  na  área,           
ou  outro  critério,  e  possibilidade  de  inclusão  do  professor  como            
membro   permanente   ou   colaborador   nos   Programas.     
Estabelecer  metas  e  indicadores  em  editais  para  professores          
visitantes  contratados  de  acordo  com  os  principais  indicadores  das           
Áreas   demandantes.     
Considerar  nos  futuros  editais  outras  categorias  de         
professor/pesquisador  visitante  (ex.  Júnior,  Pleno  e  Sênior),  com          
remuneração  compa�vel  com  a  complexidade  das  atribuições  e          
qualificações   do   contratado.     

NA   03   
Apuração  de  infringência  ao      
Regime   de   Dedicação   Exclusiva   

Realizar  as  apurações  de  recomposição  ao  erário,  pois  houve           
percepção  de  remuneração  indevida  por  parte  do  servidor  adstrito  ao            
regime   de   dedicação   exclusiva.   

NA   04   
 Indícios  de  dedicação  exclusiva       

desrespeitada   

Adotar  providências  no  sen�do  de  sanear  os  indícios  de           
irregularidades,  e,  se  caracterizada  violação  ao  §  2º  do  disposi�vo            
mencionado  alhures,  ressarcimento  ao  erário,  diante  da  percepção  de           
remuneração  indevida  por  parte  do  servidor  vinculado  ao  regime  de            
dedicação   exclusiva   

NA   05   
 Avaliação  de  riscos  para       

contratações  emergenciais  para     
enfrentamento   do   Covid-19     

Adotar  os  ritos  mencionados  no  Guia  de  contratações  emergenciais           
da  CGU,  para  subsidiar  as  contratações  emergenciais  que  se  fizerem            
necessárias,  para  demonstrar  a  mo�vação,  preço  e  qualidade,          
definição  do  objeto,  logís�ca  de  execução  contratual,  e  avaliação  dos            
riscos   iden�ficados,   no   combate   ao   Covid-19.   

NA   06   
Revisão  das  Normas  de  Gestão       
Patrimonial   da   UFMS   

Promover  a  atualização  das  normas  de  gestão  patrimonial,          
compilando  em  um  único  documento,  as  normas  que  regem  assuntos            
semelhantes,  como  a  parte  de  almoxarifado,  TIC,  recebimento  de           
bens   móveis,   entre   outros.   

Material   
disponível   em:   
h�ps://www.u 
fms.br/corona 

virus/   

Elaboração  e  revisão  constante      
das  normas  de  enfrentamento      
à  emergência  internacional  em      
saúde  pública  e  Planos  de       
Con�ngência  e  Biossegurança     
da  UFMS.  Par�cipação  do      
Comitê  Opera�vo  de     
Emergêncial   (COE/UFMS)   

Colaborar  na  elaboração  e  revisão  dos  instrumentos  de  gestão           
u�lizados  para  ordenar  e  planejar  as  ações  da  UFMS  em  meio  à              
pandemia  decorrente  do  novo  Coronavírus.  Fortalecendo  a         
implementação  de  medidas  administra�vas,  acadêmicas  e        
comunicacionais  que  buscam  prevenir  e/ou  mi�gar  os  efeitos  dessa           
ameaça.   



VII.  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   

  

As  recomendações  representam  o  principal  insumo  do  trabalho  de  auditoria,  e  são              
encaminhadas  ao  gestor  por  meio  de  Notas  de  Auditoria  ou  por  Relatórios  de  Auditoria,  são                 
produzidas  a  par�r  da  execução  das  ações  de  controle  e  compreendem  o  entendimento  da                
Auditoria  Interna  Governamental  sobre  medidas  a  serem  adotadas  pelo  gestor,  de  modo  que               
sejam   corrigidos   os   problemas   e   as   inconformidades   iden�ficadas.     

Independentemente  da  implementação  ou  não  das  recomendações,  estas  são  revistas            
periodicamente,  ou  ainda,  por  ocasião  dos  trabalhos  de  auditoria  sobre  o  assunto.  As               
providências  adotadas  pelos  gestores  são  cadastradas  em  planilha  de  acompanhamento  e             
monitoramento,  na  qual  são  registrados  e  contabilizados  os  bene�cios  decorrentes  da  atuação              
da   AUD.   

Por  ocasião  do  envio  do  relatório  ao  gestor,  é  solicitado  que  seja  preenchido  um  Plano  de  Ação                   
a  respeito  de  quais  medidas  serão  implementadas  para  mi�gar  as  fragilidades  apontadas  no               
Relatório,  ainda  que  parcialmente,  bem  como  jus�fica�vas  a  respeito  de  recomendações  que              
não  venham  a ser  integralmente  implementadas,  devendo  ser  encaminhado  à  AUD  para             
monitoramento.   

Quanto  à  assunção  de  riscos  pela  gestão,  ressaltamos  expressamente  no  documento  de  envio               
do  relatório  ao  gestor  responsável  que,  segundo  o  parágrafo  176 da  Instrução  Norma�va  SFC               
nº  03,  de  09  de  junho  de  2017,  que  aprovou  o  Referencial  Técnico  da  A�vidade  de  Auditoria                   
Interna  Governamental  do  Poder  Execu�vo  Federal,  é  de  responsabilidade  da  alta             
administração  da  Unidade  Auditada  zelar  pela  adequada  implementação  das  recomendações            
emi�das  pela  AUD,  cabendo-lhe  aceitar  formalmente  o  risco  associado  caso  decida  por  não               
realizar   nenhuma   ação.   

Neste  contexto,  no  decorrer  dos  trabalhos  executados  no  exercício  de  2020  e  encerrados  até  o                 
fechamento  deste  Relatório,  no  Anexo  I,  pontuamos  as  recomendações  emi�das  e             
implementadas  referentes  aos  trabalhos  previstos  no  PAINT  2020,  bem  como  as  finalizadas              
pela  assunção  de  riscos  pela  unidade  auditada,  as  vincendas  e  as  não  implementadas  com                
prazo  expirado.  As  recomendações  que  se  encontram  na  situação  “em  execução”,  passarão  por               
avaliação  no  decorrer  do  exercício  de  2021  para  a  verificação  do  atendimento,  conforme  prazo                
estabelecido  para  a  unidade  auditada.  Já  a  situação  “Não  monitorada”,  trata-se  de              
recomendações  de  prá�cas  de  controles  ou  alertas  de  conformidade,  que  poderão  ser              
monitoradas   quanto   ao   seu   atendimento   em   trabalhos   futuros.   
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VIII.  QUADRO  DEMONSTRATIVO  DOS  BENEFÍCIOS  FINANCEIROS  E  NÃO  FINANCEIROS           
DECORRENTES  DA  ATUAÇÃO  DA  UNIDADE  DE  AUDITORIA  INTERNA  AO  LONGO  DO             
EXERCÍCIO   POR   CLASSE   DE   BENEFÍCIO   

  

De  acordo  com  a  Instrução  Norma�va  CGU  nº  04/2018,  considera-se bene�cio como  impacto             
posi�vo  na  gestão  pública  a  par�r  da  implementação  de  orientações  e/ou  recomendações  da               
Auditoria  Interna  Governamental.  O  bene�cio  resulta  do  trabalho  conjunto  da  Auditoria             
Interna   e   da   gestão,   e   podem   ser   classificados   como   financeiro   e   não   financeiro.   

Para  a  metodologia  de  contabilização  foram  contabilizados  os  bene�cios  efe�vos,  ou  seja,              
aqueles  decorrentes  do  atendimento  comprovado  à  orientação  e/ou  recomendação  das  UAIG,             
com   real   impacto   na   gestão   pública.     

Desta  feita,  mesmo  durante  o  processo  de  auditoria,  quando  ocorrem  interlocuções  com  os               
gestores,  podem  ocorrer  impactos  posi�vos  e  estruturantes,  ainda  antes  da  finalização  do              
relatório.     

Quadro   05:     Bene�cios   registrados   pela   Auditoria   Interna   em   decorrência   dos   trabalhos   realizados   
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DOCUMENTO   DA   
AUDITORIA   

BENEFÍCIO  CLASSE   DETALHAMENTO   

Relatório   nº   01   NF  -  Aprimoramento  da      
cultura   de   integridade   

Dimensão:   Missão,   Visão   e/ou   
Resultado   
Repercussão:   Estratégica   

(NF)   Melhores   serviços   
prestados   à   população   

Relatório   nº   02   NF  -  Prevenir     
progressões   
indevidas/irregulares  na    
carreira   docente   

Dimensão:   Pessoas,   Infraestrutura   
e/ou   Processos   Internos   

  

(NF)   Outras   medidas   
estruturantes   de   
aperfeiçoamento   dos   
programas/processos   

Relatório   nº   03   F  -  Apurar     
irregularidades   
funcionais  iden�ficadas    
pelo  sistema  e-Pessoal,     
com  devolução  ao  erário      
caso   necessário.   

F   -   Valores   recuperados   
NF   -   Dimensão:   Pessoas,   
Infraestrutura   e/ou   Processos   
Internos   
Repercussão:   Tá�co/Operacional   

(F)   Recuperação   de   
valores   pagos   
indevidamente   
(NF)   Apurações   
administra�vas,   
correcionais   e   judiciais   

Relatório   nº   04   NF  -  Orientação  e      
assessoramento  à    
administração  na    
avaliação  dos  riscos     
relacionados  ao    
ambiente  de  controle  e      
a�vidades  de  controles     
internos.   

Dimensão:   Missão,   Visão   e/ou   
Resultado   
Repercussão:   Estratégica   

(NF)   Aperfeiçoamento   da   
capacidade   de   gerir   riscos   
e   de   implementação   de   
controles   internos   

Nota   de   Auditoria   
nº   01   

NF  -  Promover     
planejamento  da    
contratação  de  professor     
visitante  com  estudo  de      
demanda;  estabelecer    

Dimensão:   Pessoas,   Infraestrutura   
e/ou   Processos   Internos   
Repercussão:   Tá�co/Operacional   

(NF)   Outras   medidas   
estruturantes   de   
aperfeiçoamento   dos   
programas/processos   
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metas  e  indicadores  em      
editais  para  atendimento     
pelos  professores    
visitantes   contratados.   

Nota   de   Auditoria   
nº   03   

F  -  Realizar  as  apurações       
de  recomposição  ao     
erário,  por  parte  do      
servidor  adstrito  ao     
regime  de  dedicação     
exclusiva.     

Valores   recuperados   (F)   Recuperação   de   
valores   pagos   
indevidamente   

Nota   de   Auditoria   
nº   04   

F  -  Promover  o      
saneamento  de  indícios     
de  irregularidades,  e,  se      
necessário  o    
ressarcimento  ao  erário,     
(servidor  dedicação    
exclusiva)   

Valores   recuperados   (F)   Recuperação   de   
valores   pagos   
indevidamente   

Nota   de   Auditoria   
nº   05   

F  -  Promover  os  ritos       
mencionados  no  Guia  de      
contratações   
emergenciais  da  CGU,     
para  subsidiar  as     
contratações   
emergenciais  que  se     
fizerem  necessárias,  para     
demonstrar  a  mo�vação,     
preço  e  qualidade,     
definição  do  objeto,     
logís�ca  de  execução     
contratual,  e  avaliação     
dos  riscos  iden�ficados,     
no   combate   ao   Covid-19.  

Gastos   indevidos   evitados   (F)   Redução   nos   valores   
licitados/contratados   
(NF)   Outras   medidas   
estruturantes   de   
aperfeiçoamento   dos   
programas/processos   

  

Nota   de   Auditoria   
nº   06   

NF  -  Promover  a      
atualização  das  normas     
de  gestão  patrimonial,     
compilando  em  um     
único  documento,  as     
normas  que  regem     
assuntos   semelhantes.   

Dimensão:   Pessoas,   Infraestrutura   
e/ou   Processos   Internos   
Repercussão:   Tá�co/Operacional   

(NF)   Mudanças   
norma�vas   

Despachos   
Orienta�vos   

NF  -  Promover     
consultoria  e  orientação     
sobre  assuntos    
correspondentes  à  área    
de  atuação  da  AUD  e       
controles  internos  das     
unidades.     

Dimensão:   Missão,   Visão   e/ou   
Resultado   
Repercussão:   Estratégica   e   
tá�co/operacional   
Repercussão:   Tá�co/Operacional   

(NF)   Melhores   serviços   
prestados   à   população   
(NF)   Outras   medidas   
estruturantes   de   
aperfeiçoamento   dos   
programas/processos   
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Parecer   nº   01   F  e  NF  -  Esclarecer  sobre        
vinculações  a  en�dades     
representa�vas   

Gastos   indevidos   evitados   (F)   Redução   nos   valores   
licitados/contratados   
(NF)   Outras   medidas   
estruturantes   de   
aperfeiçoamento   dos   
programas/processos   

Parecer   nº   02   NF  -  Esclarecimentos     
sobre  competências  das     
unidades.   

Dimensão:   Pessoas,   Infraestrutura   
e/ou   Processos   Internos   
Repercussão:   Tá�co/Operacional   

(NF)   Outras   medidas   
estruturantes   de   
aperfeiçoamento   dos   
programas/processos   

Parecer   nº   03   NF  -  Orientar  sobre      
procedimentos  quanto  à     
extravio  de  bem     
patrimonial   

Dimensão:   Pessoas,   Infraestrutura   
e/ou   Processos   Internos   
Repercussão:   Tá�co/Operacional   

(NF)   Outras   medidas   
estruturantes   de   
aperfeiçoamento   dos   
programas/processos   

Parecer   nº   04   F  e  NF  -  Orientar  quanto        
à  Liquidação  e     
pagamento  quando    
houver  falha  no     
recebimento   de   bem.   

F   -   Gastos   indevidos   evitados   
  

NF   -   Dimensão:   Pessoas,   
Infraestrutura   e/ou   Processos   
Internos   
Repercussão:   Tá�co/Operacional   

(F)   Suspensão   de   
pagamento   indevido   
(NF)   Outras   medidas   
estruturantes   de   
aperfeiçoamento   dos   
programas/processos   

Parecer   nº   05   NF  -  Sanar  dúvida  sobre       
Estágio  Curso  de     
Jornalismo.   

Dimensão:   Pessoas,   Infraestrutura   
e/ou   Processos   Internos   
Repercussão:   Tá�co/Operacional   

(NF)   Outras   medidas   
estruturantes   de   
aperfeiçoamento   dos   
programas/processos   

Parecer   nº   06   NF  -  Orientar  quanto  à       
aplicação  da  IN  Progep      
nº   09/2020   

Dimensão:   Pessoas,   Infraestrutura   
e/ou   Processos   Internos   
Repercussão:   Estratégica   

(NF)   Outras   medidas   
estruturantes   de   
aperfeiçoamento   dos   
programas/processos   

Relatório   
Comissão   
Mapeamento  de    
Riscos   

NF  -  Aprimoramento  da      
gestão  de  riscos  na      
UFMS   

Dimensão:   Missão,   Visão   e/ou   
Resultado   
Repercussão:   Estratégica   

(NF)   Aperfeiçoamento   da   
capacidade   de   gerir   riscos   
e   de   implementação   de   
controles   internos   

Relatório   
Comissão  Green    
Metrics  Ranking    
Universi�es   

NF  -  Assessoramento  na      
par�cipação  do  Green     
Metrics.   

Dimensão:   Pessoas,   Infraestrutura   
e/ou   Processos   Internos   
Dimensão:   Pessoas,   Infraestrutura   
e/ou   Processos   Internos   
Repercussão:   Estratégica   e   
tá�co/operacional   

(NF)   Promoção   do   
desenvolvimento   
sustentável   

Apoio  técnico  aos     
Comitês  de    
Governança   

NF  -  Assessorar  os      
Comitês  em  assuntos     
per�nentes  à  atuação  da      
AUD.   

Dimensão:   Missão,   Visão   e/ou   
Resultado   
Repercussão:   Estratégica   

(NF)   Aperfeiçoamento   da   
transparência   
(NF)   Aperfeiçoamento   do   
controle   social   

Material   
disponível  em:    
h�ps://www.ufm 

NF  -  Assessorar  a  Alta       
administração  na  gestão     
de  crises  em  decorrência      

Dimensão:   Missão,   Visão   e/ou   
Resultado   

(NF)   Melhores   serviços   
prestados   à   população   



   Fonte:    Elaborado   pela   equipe   AUD/UFMS     
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s.br/coronavirus/   da  emergência    
internacional  de  saúde     
pública  consequente  da     
Covid-19.     

Repercussão:   Estratégica   e   
tá�co/operacional   

(NF)   Mudanças   
norma�vas   
(NF)   Conscien�zação   e   
sensibilização   
(NF)   Aperfeiçoamento   da   
transparência   
(NF)   Aperfeiçoamento   do   
controle   social   
(NF)   Aperfeiçoamento   da   
capacidade   de   gerir   riscos   
e   de   implementação   de   
controles   internos   
(NF)   Outras   medidas   
estruturantes   de   
aperfeiçoamento   dos   
programas/processos   

Trabalhos   
realizados  em    
anos   anteriores   

Contabilizar  bene�cios    
de  recomendações    
emi�das   anteriormente.   

Dimensão:   Missão,   Visão   e/ou   
Resultado   
Dimensão:   Pessoas,   Infraestrutura   
e/ou   Processos   Internos   
Repercussão:   transversal,   
Estratégica   e   tá�co/operacional   

(F)   Recuperação   de   
valores   pagos   
indevidamente   
(F)   Suspensão   de   
pagamento   indevido   
(F)   Redução   nos   valores   
licitados/contratados   
(NF)   Melhores   serviços   
prestados   à   população   
(NF)   Mudanças   
norma�vas   
(NF)   Conscien�zação   e   
sensibilização   
(NF)   Aperfeiçoamento   da   
transparência   
(NF)   Aperfeiçoamento   do   
controle   social   
(NF)   Promoção   do   
desenvolvimento   
sustentável   
(NF)   Aperfeiçoamento   da   
capacidade   de   gerir   riscos   
e   de   implementação   de   
controles   internos   
(NF)   Apurações   
administra�vas,   
correcionais   e   judiciais   
(NF)   Outras   medidas   
estruturantes   de   
aperfeiçoamento   dos   
programas/processos   



                                        Quadro   06:    Detalhamento   de   Bene�cios   

                                  Fonte:    Elaborado   pela   equipe   AUD/UFMS   com   base   IN   CGU   04/2018   
  

A  metodologia  u�lizada  pela  AUD  para  a  contabilização  dos  bene�cios  está  disposta  na               
Instrução   Norma�va   CGU   nº   04,   de   11   de   junho   de   2018.   

  

  
IX.  NÍVEL  DE  MATURAÇÃO  DOS  PROCESSOS  DE  GOVERNANÇA,  DE  GERENCIAMENTO  DE             
RISCO   E   DE   CONTROLES   INTERNOS     

  

Os  órgãos  e  en�dades  da  Administração  Pública,  direta  e  indireta,  da  União,  dos  Estados,  do                 
Distrito  Federal  e  dos  Municípios  devem,  por  força  cons�tucional,  implantar,  manter,             
monitorar  e  revisar  controles  internos  ins�tucionais,  tendo  por  base  a  iden�ficação,  a              
avaliação  e  o  gerenciamento  de  riscos  que  possam  impactar  a  consecução  dos  obje�vos               
estabelecidos   pelo   Poder   Público.   

O  fortalecimento  dos  controles  internos  da  Universidade  vem  aumentando  grada�vamente  ao             
longo  dos  anos,  decorrente  de  vários  processos  internos,  inclusive  por  meio  das              
recomendações  emi�das  pela  Auditoria  Interna.  O  nível  de  aprendizado  organizacional,  diante             
dos  preceitos  da  transparência,  responsabilidade  social,  responsabilização  do  agente  público  e             
é�ca  administra�va  tem  sido  evidenciado,  sobretudo  no  decorrer  dos  mais  recentes             
exercícios.     

Ressalta-se  que  a  avaliação  da  governança  ins�tucional  da  UFMS,  e  o  acompanhamento  dos               
levantamentos  do  TCU  sobre  o  assunto,  bem  como  nas  áreas  de  integridade  e  riscos  à                 
corrupção,  reforçaram  a  importância  de  amadurecer  os  mecanismos  de  governança            
implantados  na  Universidade,  e  culminaram  na  publicação  da  Resolução  CD  nº  122,  de  25  de                 
fevereiro  de  2021,  que  dispõe  sobre  o   Plano  de  Governança  Ins�tucional  no  âmbito  da                
Fundação  Universidade  Federal  de  Mato  Grosso  do  Sul ,  com  o  obje�vo  de  norma�zar,               
orientar,  disciplinar  e  implementar  ações  nos  eixos  estratégicos  de  gestão  de  pessoas,  bolsas,               
auxílios,  retribuição  pecuniária,  integridade,  riscos,  controles  internos,  sustentabilidade,          
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Bene�cios   Financeiros   (BF)   e   Não   Financeiros   (BNF)   
adotados   no   exercício   

(F)   Recuperação   de   valores   pagos   indevidamente   
(F)   Suspensão   de   pagamento   indevido   
(F)   Redução   nos   valores   licitados/contratados   
(NF)   Melhores   serviços   prestados   à   população   
(NF)   Mudanças   norma�vas   
(NF)   Conscien�zação   e   sensibilização   
(NF)   Aperfeiçoamento   da   transparência   
(NF)   Aperfeiçoamento   do   controle   social   
(NF)   Promoção   do   desenvolvimento   sustentável   
(NF)   Aperfeiçoamento   da   capacidade   de   gerir   riscos   e   de   
implementação   de   controles   internos   
(NF)   Apurações   administra�vas,   correcionais   e   judiciais   
(NF)   Outras   medidas   estruturantes   de   aperfeiçoamento   dos   
programas/processos   



contratações,  acessibilidade,  ocupação  dos  espaços  �sicos  e  tecnologia  da  informação  e             
comunicação,  com  respeito  às  regras  de  transparência  e  economicidade  na  Administração             
Pública.     

Para  tanto,  foram  cons�tuídos  07  Comitês  Permanentes  em  diversas  áreas  da  gestão,  que  se                
reúnem  periodicamente  para  tratar  dos  assuntos  rela�vos  às  respec�vas  áreas,  e  vinculados              
ao    Comitê   de   Governança   Ins�tucional   (CGI) .   

Ainda,  pela  Resolução  122,  foi  criada  a  Diretoria  de  Governança  Ins�tucional  (Digov)  que  será                
responsável  pelo  apoio  operacional  para  as  a�vidades  relacionadas  ao  funcionamento  do  CGI,              
Comitês   Permanentes   e   Comissões   de   Assessoramento   da   UFMS.   

Também  foram  publicadas  a  Resolução  COUN  nº  61/2019,  que  ins�tuiu  a   Polí�ca  de  Gestão                
de  Integridade,  Riscos  e  Controles  Internos ,  na  qual  foram  estabelecidas  as  diretrizes,  etapas               
do  gerenciamento  e  monitoramento  de  riscos  na  UFMS,  dentre  outros,  e  a  Resolução  CD  nº                 
132/2019,  que  aprovou  o   Plano  de  Integridade ,  estabelecendo  medidas  de  tratamento  de              
riscos   à   integridade   no   âmbito   da   UFMS.   

Com  o  obje�vo  de  promover  a  adoção  de  medidas  e  ações  ins�tucionais  des�nadas  à                
prevenção,  à  detecção,  à  punição  e  à  correção  de  fraudes  e  atos  de  corrupção,  o   Programa  de                   
Integridade ,  aprovado  por  meio  da  Resolução  CD  nº  7/2019,  alinhado  aos  termos  definidos  na                
Portaria   CGU   nº   750/2016   e   no   Decreto   nº   9.203/2017,   está   estruturado   nos   seguintes   eixos:     

● Comprome�mento   e   apoio   da   Alta   Administração;     
● Unidade   responsável   e   instâncias   de   integridade;     
● Gerenciamento   dos   riscos   à   integridade;   e     
● Estratégias   de   monitoramento   con�nuo.   

Com  efeito,  as  lideranças  envolvidas  no  Programa  de  Integridade  cons�tuíram  um  conjunto  de               
ações  que  expressassem  a  prioridade,  a  organização  e  o  comprome�mento  dos  gestores  com               
padrões  elevados  de  eficiência  e  é�ca  na  prestação  de  serviços  à  sociedade,  ins�tuindo,  pela                
Resolução  CD  nº  132/2019,  o  Plano  de  Integridade,  que  consiste  em  uma  programação  das                
a�vidades  necessárias  à  gestão  da  integridade  na  UFMS  para  o  período  de  2019  a  2021,  entre                  
elas  o  gerenciamento  de  riscos  à  integridade  a  par�r:  da  prevenção,  detecção,  punição  e                
correção  de  eventos  que  confrontam  ou  ameaçam  os  princípios  é�cos  e  a  adoção  do                
monitoramento  de  controles  internos  que  auxiliem  no  alcance  dos  obje�vos  da  UFMS  e               
preservem   a   sua   boa   imagem   e   confiança   perante   a   sociedade.   

O  Relatório  de  Auditoria  01/2020  analisou  a  aderência  da  UFMS  ao  es�pulado  no  Plano  de                 
Integridade  2019-2021,  com  relação  ao  estabelecido  pelos  seguintes  itens:  1)  Ações  de              
Comprome�mento  e  Apoio  da  Alta  Administração;  2)  Medidas  de  tratamento  de  riscos  à               
integridade;   e,   3)   Ações   de   Monitoramento   do   Plano   de   Integridade.     

Além  disso,  em  cumprimento  às  atribuições  designadas  pelo  Comitê  de  Gestão  de  Integridade,               
Riscos  e  Controles  Internos,  a  Comissão  de  Assessoramento,  designada  pela  Portaria  n.º  455,               
de  01/04/2019,  iniciou  as  trata�vas  de  cons�tuição  de  um  plano  preliminar  em  mapeamento               
de  risco,  contemplando  as  etapas  de  iden�ficação,  análise  e  tratamento  dos  riscos,  para  a                
Pró-reitoria  de  Administração  e  Infraestrutura  (Proadi),  delimitando-se  o  macroprocesso           
Contratação  de  Bens  e  Serviços,  priorizando-se  as  fases  de  execução  de  procedimento              
licitatório   e   formalização   de   instrumento   jurídico.   
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De  acordo  com  os  resultados  apresentados  pela  Comissão  de  Assessoramento,  relatou-se  que              
o  trabalho  desenvolvido  viabilizou  uma  oportunidade  de  aprendizagem  cole�va  e  reforçou  o              
senso   de   pertencimento,   antes   de   tudo.     

Como  produto  final  foi  apresentado  o   Relatório  Técnico  de  Avaliação  do  Mapeamento  de               
Riscos  em  Contratação  de  Bens  e  Serviços ,  disponível  em:           
h�ps://www.ufms.br/comite-de-gestao-de-integridade-riscos-e-controle-interno/   .   

Após  esse  trabalho,  o  Comitê  de  Gestão  da  Integridade,  Riscos  e  Controle  Interno  –  CGIRCI                 
implementou,  para  o  ano  de  2020,  um  plano  de  trabalho  com  ações  voltadas  à  estruturação                 
de  metodologia  e  aplicação  em  mapeamento  de  riscos,  a  iniciar  por  áreas  e  processos                
estratégicos,  e  à  sensibilização  e  à  capacitação  dos  técnicos  e  gestores  da  Universidade  sobre  a                 
ciência   da   gestão   de   riscos.     

Para  esta  úl�ma  ação,  a  AUD  iden�ficou  como  essencial  o  trabalho  de  desenvolvimento  de                
nossas  equipes  sobre  o  tema  de  gestão  de  risco  e  para  tanto  foi  ministrado  o  Curso  de                   
Gerenciamento  de  Riscos,  por  Paulo  Ricardo  Grazzio�n  Gomes,  Auditor  Federal  de  Finanças  e               
Controle  da  Controladoria  Geral  da  União,  atualmente  exercendo  o  cargo  de  Secretário  de               
Controle   Interno   do   Ministério   da   Defesa.   

Este  curso  visou  o  estudo  da  metodologia  de  gestão  de  riscos  para  técnicos  e  gestores  da                  
UFMS,  tendo  ocorrido  de  10  a  14  de  agosto  de  2020,  contando  com  90  par�cipantes,  que                  
foram  capacitados  para  executar  o  mapeamento  de  riscos  de  suas  unidades,  bem  como,  para                
serem   mul�plicadores   do   conhecimento   adquirido.   

Após  a  execução  do  curso,  a  Portaria  nº  823,  de  04  de  setembro  de  2020  cons�tuiu  a                   
Comissão  de  Assessoramento,  para  supervisão  dos  trabalhos  de  mapeamento  de  riscos  de              
algumas  Unidades  da  Administração  Central  da  UFMS,  composta  por  membros  de  diversas              
áreas,  tais  como:  AUD/COUN;  PROPLAN/RTR;  PROGEP/RTR;  e  CORREG/RTR,  com  prazo  de             
cento   e   vinte   dias   para   a   conclusão   dos   trabalhos.   

Em  ato  con�nuo  foi  elaborado  pela  Auditora-Chefe,  Andréia  Costa  Maldonado,  um  vídeo              
explica�vo  e  um  documento  in�tulado  CONVERSANDO  SOBRE  RISCOS  -  ORIENTAÇÃO  Nº  01,              
que  trata  sobre  orientações  básicas  para  a  definição  dos  processos  estratégicos  para  o               
mapeamento   de   riscos   em   Unidades   da   Administração   Central   da   UFMS.     

O  gestor  de  cada  uma  das  Unidades  da  Administração  Central  indicou  membros  para  compor                
as   Comissões   Técnicas,   e,   ainda,   definiu   os   macroprocessos   que   seriam   mapeados.   

Após,  foi  estabelecido  um  cronograma  para  a  execução  do  mapeamento,  e  indicado  o  membro                
da  Comissão  de  Assessoramento  que  ficaria  responsável  por  cada  uma  das  14  Comissões               
Técnicas.     

Ao  fim  de  cada  etapa,  com  base  no  cronograma  previamente  estabelecido,  as  Comissões               
Técnicas  realizaram  a  entrega  do  produto  proposto.  Após  as  entregas,  ocorreram  reuniões  com               
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o  membro  da  Comissão  de  Assessoramento  responsável,  para  discussão  sobre  dúvidas  e              
dificuldades   enfrentadas.     

Ao  fim  dos  trabalhos,  cada  Comissão  Técnica  preencheu  a  planilha  documentadora  e  o               
trabalho  foi  analisado  pela  Comissão  de  Assessoramento,  culminando  com  a  elaboração  do              
Relatório   de   Auditoria   nº   04/2020.   

Percebe-se  que  a  gestão  vem  desenvolvendo  polí�cas,  programas  e  planos  voltados  à              
governança,  riscos  e  integridade,  e  que  merecem  o  monitoramento  e  avaliação  da  Auditoria               
Interna   acerca   dos   resultados   e   efe�vidade   destas   ações.   

Quanto  aos  trabalhos  desenvolvidos  no  exercício  de  2020  voltados  à  governança,  citamos              
sobretudo  o  Relatório  de  Auditoria  nº  01/2020   –  Avaliação  do  cumprimento  do  Plano  de                
Integridade  da  UFMS  2019-2021 ,  e  Relatório  de  Auditoria  nº  04/2020  -   Relatório  de               
acompanhamento   do   mapeamento   de   riscos .     

Ainda  sobre  o  tema  transparência,  conforme  item  9.5  do  Acórdão  1178/2018  -  Plenário,  o  TCU                 
determinou  ao  Ministério  da  Transparência  e  Controladoria-Geral  da  União,  com  fundamento             
no   art.   74,   II,   da   Cons�tuição   Federal,   que   oriente   as   auditorias   internas   das   IFES   e   IF   a:   

9.5.2.  incluírem  no  conteúdo  dos  relatórios  de  gestão  anuais  das  IFES  e  IF,  por  pelo                 
menos  quatro  exercícios,  no  item  geral  "Atuação  da  unidade  de  auditoria  interna"              
da  seção  "Governança,  Gestão  de  Riscos  e  Controles  Internos",  as  conclusões  dos              
trabalhos  específicos  referidos  no  subitem  9.5.1,  acima,  sobre  o  grau  de             
implementação  de  cada  um  dos  requisitos  de  transparência  explicitados  acima,            
tanto  por  parte  da  própria  fundação  de  apoio  quanto  por  parte  da  ins�tuição               
apoiada;   

Quanto  à  avaliação  dos  controles  internos,  é  importante  salientar  que  todas  auditorias              
realizadas  possuem  como  escopo,  entre  outros,  a  avaliação  da  gestão  do  processo  ou  tema                
auditado  quanto  aos  controles  internos  adotados,  recomendando-se  correções  pontuais  ou  a             
implantação  de  prá�cas  voltadas  à  mi�gação  de  riscos,  e  à  melhoria  da  eficiência  e  eficácia  no                  
cumprimento   dos   obje�vos   ins�tucionais.   

Diante  dos  trabalhos  realizados,  e  com  a  adoção  das  recomendações  emi�das,  será  possível               
aperfeiçoar  o  nível  de  maturidade  de  governança,  gerenciamento  de  risco  e  de  controles               
internos.   

  

  
X.   AÇÕES   DE   CAPACITAÇÃO   REALIZADAS   
Os  servidores  da  AUD,  par�ciparam  durante  o  exercício  de  2020,  de  42  a�vidades  de                
capacitação  e  desenvolvimento,  com  relação  direta  ao  exercício  dos  trabalhos  de  auditoria  da               
unidade.   

Destaca-se  que  o  cenário  de  pandemia  enfrentado  no  ano  de  2020  favoreceu  treinamentos               
on-line,  os  quais  foram  ofertados  em  grande  número,  tanto  pelos  órgãos  de  controle,  quanto                
pelas  organizações  ligadas  à  Auditoria  e  Controle  ou  pelas  próprias  IFES.  Dessa  forma,  a  carga                 
horária  planejada  para  a  capacitação,  foi  em  muito  superada,  o  que  não  configura  erro  de                 
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dimensionamento,  mas  tão  somente  aproveitamento  da  oportunidade  de  capacitação,  em            
meio   à   situação   imposta   pela   pandemia   de   Covid-19.    Conforme   apresentado   no   Quadro   07:   

  
Quadro   07 :   Ações   de   Capacitação   Realizadas   
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Nº  Curso/Ação   de   Capacitação   Data  
Carga   

horária   
em   horas  

Servidores   par�cipantes   

1  

Curso   Presencial   da   Plataforma   +Brasil:   
“Módulos   A   e   B   –   Fase   de   Atos   Preparatórios,   
Execução   e   Prestação   de   
Contas”   

10/02/2020   a   
14/02/2020  40   Marcelo   Gonçalves   Ortega   

2  Contabilização   de   Bene�cios   (Turma   
MAR/2020)   

26/03/2020   a   
25/04/2020  10   Marcelo   Gonçalves   Ortega   

3  Acesso   à   Informação   (Turma   ABR/2020)   06/04/2020   a   
06/05/2020  20   Anne   Caroline   Silveira  

4  A�vidade   Correcional   -   Visão   Geral   (Turma  
ABR/2020)   

06/04/2020   a   
06/05/2020  20   Anne   Caroline   Silveira  

5  É�ca   e   Serviço   Público   (Turma   ABR/2020)   14/04/2020   a   
13/05/2020  20   Anne   Caroline   Silveira  

6  Normas   Internacionais   de   Auditoria   Financeira   -   
NIA   (Turma   ABR/2020)   

14/04/2020   a   
03/06/2020  40   Marcelo   Gonçalves   Ortega   

7  Contabilização   de   Bene�cios   (Turma   
ABR/2020)   

24/04/2020   a   
30/04/2020  10   Lenice   Carrilho   de   Oliveira   Moreira   

8  A   inteligência   emocional   e   como   usá-la   na   nova   
ro�na   05/05/2020  2   Lenice   Carrilho   de   Oliveira   Moreira   

9  Webinar:   Empreendedorismo   na   IES   -   Cenário   
Pós-COVID   19/05/2020  2   Anne   Caroline   Silveira  

10  PLANO   DE   AUDITORIA   INTERNA   BASEADA   EM   
RISCOS   21/05/2020  2   Andréia   Costa   Maldonado   

  Anne   Caroline   Silveira   

11  
I   Workshop   de   Controle   do   CRC/PA   -   
"TAMOJUNTO:   Controle   Todos   Somos   
Responsáveis"   

08/06/2020   a   
10/06/2020  10   Lenice   Carrilho   de   Oliveira   Moreira   

12  Prêmio   MS   Compe��vo   18/06/2020  1   Anne   Caroline   Silveira  

13  Prestação   de   Contas   -   Nova   Regulamentação   da   
IN-TCU   84/2020   22/06/2020  2   

Andréia   Costa   Maldonado   
  Lenice   Carrilho   de   Oliveira   Moreira   

Thiago   José   Ávila   Zaher   

14  Treinamento   prá�cas   em   Ouvidoria:   
descomplicando   as   denúncias   06   a   15/07/2020  12   Andréia   Costa   Maldonado   

Anne   Caroline   Silveira  

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

29/06/2020   a   
02/07/2020  16   Andréia   Costa   Maldonado   

Thiago   José   Ávila   Zaher   

16  Curso   on-line   sobre   IA-CM:   Modelo   de   
Capacidade   de   Auditoria   Interna   13   a   16/07/2020  16   Anne   Caroline   Silveira  

17  O   auditor   do   futuro   hoje   24/07/2020  1   Lenice   Carrilho   de   Oliveira   Moreira   

18  Webinar   "Novo   modelo   das   3   Linhas   de   Defesa   
do   IIA   2020"   03/08/2020  2   

Andréia   Costa   Maldonado   
  Anne   Caroline   Silveira   

Lenice   Carrilho   de   Oliveira   Moreira   
Marcelo   Gonçalves   Ortega   
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19  
Controle   e   Governança:   Conaci   promove   
webinar   sobre   a   atualização   do   modelo   de   3   
linhas   em   Evento   online   

04/08/2020  2   

Andréia   Costa   Maldonado   
Anne   Caroline   Silveira   

Lenice   Carrilho   de   Oliveira   Moreira   
Marcelo   Gonçalves   Ortega   

20  Curso   de   Gestão   de   Riscos   10/08/2020   a   
14/08/2020  15   

Andréia   Costa   Maldonado   
  Anne   Caroline   Silveira   

Lenice   Carrilho   de   Oliveira   Moreira   
Marcelo   Gonçalves   Ortega   Thiago   

José   Ávila   Zaher   

21  Webinar   sobre   o   Manual   de   Integridade   Pública   
da   OCDE   

03/09/2020   a   
04/09/2020  4   Anne   Caroline   Silveira  

22  

XVI   Encontro   Nacional   de   Controle   Interno   -   
Auditoria   Preven�va   em   Licitações:   Alcance   de   
Resultados   com   o   Uso   de   Algoritmos   e   
Blockchain,   de   forma   virtual   

10/09/2020  2   Andréia   Costa   Maldonado   

23  Comunicações   de   Auditoria   e   Monitoramento   de   
Recomendações   no   e-Aud.   CGU   23/09/2020  2   

Andréia   Costa   Maldonado   
Anne   Caroline   Silveira   

Lenice   Carrilho   de   Oliveira   Moreira   
Marcelo   Gonçalves   Ortega   

24  

XIV   Encontro   Nacional   de   Controle   Interno-   
Gerenciamento   de   Pessoas   na   Auditoria   Interna:   
os   Papéis   da   Liderança   e   da   Mo�vação   na   
Escalada   de   Capacidades.   

24/09/2020  2   Andréia   Costa   Maldonado   
Lenice   Carrilho   de   Oliveira   Moreira   

25  
Registro   e   Monitoramento   de   Recomendações   
das   UAIGs   no   e-   
Aud.   CGU   

25/09/2020  2   
Anne   Caroline   Silveira   

Lenice   Carrilho   de   Oliveira   Moreira   
Marcelo   Gonçalves   Ortega   

26  Workshop   Green   Metrics   -   Unicamp   01   e   02/10/2020  9   Andréia   Costa   Maldonado   

27  Curso   "Auditoria   Baseada   em   Risco   -   Etapa   I"   29/09/2020   a   
2/12/2020   25   Lenice   Carrilho   de   Oliveira   Moreira   

28  Elaboração   de   Relatórios   de   Auditoria   (Turma   
NOV/2020)   5/11/2020   30   Anne   Caroline   Silveira   

Thiago   José   Ávila   Zaher   

29  Conecta-TCU:   Aproximando   o   TCU   e   a   
Administração   Pública   -   Universidades   Federais   9/11/2020   2   Anne   Caroline   Silveira   Lenice   Carrilho   

de   Oliveira   Moreira   

30  Adoção   do   Design   Thinking   em   Auditorias   13/11/2020  1   Lenice   Carrilho   de   Oliveira   Moreira   

31  Semana   de   Inovação   2020:   (Re)Imaginar   e   
Construir   Futuros   

16/11/2020   a   
19/11/2020  28   Lenice   Carrilho   de   Oliveira   Moreira   

32  
Ciclo:   Integração   dos   Controles   -   Do   
Distanciamento   Presencial   à   Aproximação   Digital   
-   Futuro   da   Auditoria   

24/11/2020  3   

Andréia   Costa   Maldonado   
  Anne   Caroline   Silveira   

Lenice   Carrilho   de   Oliveira   Moreira   
Thiago   José   Ávila   Zaher   

33  MS   Compe��vo   24   e   26/11/2020  3   Marcelo   Gonçalves   Ortega   

34  Sustentabilidade   Ambiental   e   ADM   Pública   -   
UNAMEC   03/12/2020  2   

Andréia   Costa   Maldonado     
Anne   Caroline   Silveira   

Lenice   Carrilho   de   Oliveira   Moreira   
Marcelo   Gonçalves   Ortega   

  Thiago   José   Ávila   Zaher   

35  4º   Fórum   Nacional   de   Controle:   Inovação   em   
prol   da   Educação   no   Brasil   

3/12/2020   a   
4/12/2020   16   Lenice   Carrilho   de   Oliveira   Moreira   

36  Controle   e   Governança   -   Conaci   4/12/2020   1   Andréia   Costa   Maldonado   



Fonte:    Elaborado   pela   equipe   AUD/UFMS     

Dessa  forma,  percebe-se  no  Quadro  07,  que  toda  a  equipe  de  auditoria  cumpriu  o                
estabelecido  no  art.  5º,  inciso  III,  da  Instrução  Norma�va  nº 9,  de  9  de  outubro  de  2018,  que                   
estabelece  a  previsão  mínima  de  40  horas  de  capacitação  para  cada  auditor  interno.  Não                
foram   consideradas   as   ações   de   capacitação   dos   auditores   que   não   estão   atuando   na   Unidade.     

Quadro   08:    Carga   horária   total   de   capacitação   por   servidor   

Cumpre  ressaltar  que,  em  todas  as  ações  de  capacitação  desenvolvidas  no  exercício  de  2020,                
não  houve  despesa  com  inscrições  ou  material.  Apesar  de  haver  previsão  de  despesas  com                
capacitação  no  valor  de  R$25.000,00  (vinte  e  cinco  mil  reais),  conforme  aprovado  no  PAINT                
2020,  a  Unidade  não  u�lizou  o  valor  planejado,  tendo  em  vista  a  pandemia  decorrente  do                 
novo   Coronavírus   (COVID-19).   

  
XI.   PROGRAMA   DE   GESTÃO   DE   MELHORIA   DE   QUALIDADE   –   PGMQ   

  

Com  base  nos  requisitos  estabelecidos  no  Referencial  Técnico  da  A�vidade  de  Auditoria              
Interna  Governamental  (IN  SFC  nº  3/2017),  no  Manual  de  Orientações  Técnicas  da  A�vidade               
de  Auditoria  Interna  Governamental  do  Poder  Execu�vo  Federal  (IN  08/2017  –  CGU),  na               
Sistemá�ca  de  Quan�ficação  e  Registro  dos  Resultados  e  Bene�cios  da  A�vidade  de  Auditoria               
Interna  Governamental  do  Poder  Execu�vo  Federal  (IN  04/2018  da  CGU),  na  Portaria  nº  777,                
de  18  de  fevereiro  de  2019,  nos  preceitos  legais  aplicáveis  e  nas  boas  prá�cas  nacionais  e                  
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37  Avaliação   IA-CM   no   Sistema   e-Aud  7/12/2020   2   
Andréia   Costa   Maldonado   

Anne   Caroline   Silveira   
Lenice   Carrilho   de   Oliveira   Moreira   

38  Fórum   "O   Controle   no   Combate   à   Corrupção   
2020"-   Abertura   e   paineis   9/12/2020   5   Andréia   Costa   Maldonado     

Lenice   Carrilho   de   Oliveira   Moreira   

39  Fórum   "O   Controle   no   Combate   à   Corrupção   
2020"   -   Painéis   10/12/2020  3   Andréia   Costa   Maldonado   

  Lenice   Carrilho   de   Oliveira   Moreira   

40  Fórum   "O   Controle   no   Combate   à   Corrupção   
2020"-   Live   "Projeto   Valores"   11/12/2020  1   Andréia   Costa   Maldonado   

  Lenice   Carrilho   de   Oliveira   Moreira   

41  Fórum   Anual   das   Unidades   de   Auditoria   Interna   
Governamental   do   Poder   Execu�vo   11/12/2020  3   

Andréia   Costa   Maldonado   
  Lenice   Carrilho   de   Oliveira   Moreira   

Marcelo   Gonçalves   Ortega   

42  Nova   Lei   de   Licitações:   o   que   muda   nas   compras   
públicas?   18/12/2020  2   Andréia   Costa   Maldonado   

Lenice   Carrilho   de   Oliveira   Moreira   

Servidor   Carga   horária   total   
Andréia   Costa   Maldonado   88   horas   

Anne   Caroline   Silveira   159   horas   

Lenice   Carrilho   de   Oliveira   Moreira   143   horas   
Marcelo   Gonçalves   Ortega   121    horas   

Thiago   José   Ávila   Zaher   68    horas   



internacionais  rela�vas  ao  tema,  foi  ins�tuído  o  Programa  de  Gestão  e  Melhoria  da  Qualidade                
da   A�vidade   de   Auditoria   Interna   da   UFMS   (PGMQ).     

O  PGMQ  da  AUD  foi  aprovado  por  meio  da  Resolução  COUN  nº  166,  de  4  de  dezembro  de                    
2019.   A   análise   consolidada   dos   resultados   do   referido   Programa   encontra-se   no   Anexo   II.   

  

XII.   DISPOSIÇÕES   FINAIS   

  

A  atuação  da  AUD  possui  caráter  preven�vo,  de  acompanhamento  e  consultoria,  com  a               
finalidade  de  verificação  do  cumprimento  da  legislação,  da  missão  ins�tucional,  dos  princípios              
que  norteiam  os  atos  da  Administração,  e  no  intuito  de  evitar  possíveis  penalidades  por  parte                 
dos   órgãos   de   controle.   

Importante  ressaltar  o  papel  que  a  AUD  exerce  no  fortalecimento  da  governança  e  dos                
controles  internos  por  meio  do  assessoramento  e  orientação  à  Alta  Administração,  bem  como               
em  todas  as  esferas  administra�vas.  Constatou-se  que,  após  a  atuação  da  AUD,  os  gestores                
passaram  a  ter  mais  cautela  na  tomada  de  decisões,  buscando  orientações,  pautando  os  seus                
atos  na  legalidade  e  de  acordo  com  a  jurisprudência  da  Corte  de  Contas,  refle�ndo  dessa                 
forma,  o  papel  preven�vo  dos  trabalhos  da  auditoria,  além  do  aumento  da  percepção  de                
confiança   dos   gestores   nas   a�vidades   de   consultoria.   

A  Auditoria  Interna  Governamental  da  UFMS  tem  se  mostrado,  também,  relevante  unidade  de               
apoio  às  a�vidades  correcionais  e  de  mapeamento  de  riscos  da  UFMS,  pois  realiza               
frequentemente  fiscalização  na  área  de  pessoal,  sobretudo  na  avaliação  do  cumprimento  dos              
deveres  funcionais  e  de  eventuais  impedimentos  funcionais  pra�cados  pelos  servidores,            
cobrando  as  apurações  disciplinares  per�nentes,  o  fortalecimento  dos  controles  da  gestão  de              
pessoas,   e   eventuais   ressarcimentos   por   recebimentos   indevidos   em   folha   de   pagamento.     

Especialmente  em  2020  a  atuação  da  AUD  contribuindo  na  elaboração  e  revisão  de  normas  e                 
instrumentos  de  gestão  no  enfrentamento  à  emergência  internacional  em  saúde  pública             
decorrente  da  Covid-19  evidenciou-se  essencial  para  a  manutenção,  mesmo  que  de  maneira              
remota,  das  a�vidades  acadêmicas  e  administra�vas,  proporcionando  o  menor  prejuízo            
possível.     

Outrossim,  este  momento  de  crise  oportunizou  de  maneira  ainda  mais  clara  a  importância  da                
atuação  da  AUD  para  o  fortalecimento  da  gestão,  seja  na  melhoria  dos  controles  internos,  da                 
governança,   da   gestão   de   riscos,   mas   sobretudo   na   superação   de   crises.     

  

É   o   relatório.   

Campo   Grande   -   MS,   30   de   abril   de   2021.   

  
Andréia   Costa   Maldonado   

Auditora-Chefe   
UFMS   
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ANEXO I

Nº RA Nº UNIDADE RECOMENDAÇÕES PROVIDÊNCIAS (Manifestação do Gestor) SITUAÇÃO
DATA atendimento 
ou monitoramento

1 S/N REITORIA

Com relação aos servidores envolvidos na 
sindicância instaurada pelo CPAQ (23104.002778
/2016-66), realizar os descontos do adicional 
noturno referente aos dias [...] (Volume 6, p. 61)

DIPG/CAP/PROGEP: I) Incluímos planilhas com o 
levantamento dos valores de adicional noturno que 
cada servidor docente tem a restituir (0583266, 
0583301, 0583331 e 0583560);

II) Cada um deles foi devidamente notificado da 
devolução de valores recebido indevidamente 
(0583635, 0583823, 0583842 e 0583872); 

III) A partir da confirmação de recebimento da 
notificação de cada interessado, procedemos com a 
implantação do desconto devido em folha 
(0614886, 0614889, 0614896 e 0614901).

Atendida fev-20

2 01/2017 REITORIA

Revogar a Portaria nº 18, de 7 de janeiro de 2003 e 
publicar nova Portaria instituindo a Comissão 
Permanente de Acumulação de Cargos e 
Impedimentos (CPACI), estabelecendo atribuições 
de verificação de administração de sociedade 
privada e desrespeito ao regime de dedicação 
exclusiva, além das já existentes na Portaria nº 18, 
de 7 de janeiro de 2003.

Publicação da Portaria 540, de 9 de maio de 2017, 
instituindo a CPACI e os procedimentos para a 
atuação da comissão. Em 2019 a Portaria foi 
anulada pela Reitoria por considerar que os 
controles estão sobrepondo os benefícios, 
atribuindo as competências da Comissão ao 
Gabinete da PROGEP.

Atendida jun-20

3 01/2017 REITORIA

Publicar portaria constituindo novos membros à 
CPACI, evitando indicar servidor lotado no 
Gabinete do Pró-Reitor para compor a presidência 
da comissão, e indicando ao menos um docente 
entre os seus membros.

Publicação da Portaria nº 716, de 16 de junho de 
2017, constituindo Comissão Permanente de 
Acumulação de Cargos e Impedimentos da UFMS.

Atendida jun-20

4 01/2017 REITORIA

Abster de publicar portaria de alteração de regime 
de servidores técnicos e docentes antes de 
verificar eventuais acumulações de cargo e outros 
impedimentos pelas unidades competentes.

Adoção de procedimento de consulta às bases da 
RAIS, CNES e Portais da Transparência do Estado e 
do Município para instruir o processo de alteração 
de regime, antes da autorização pelo Reitor.

Atendida jun-20



5 01/2017 PROGEP

Elaborar mapeamento do processo de 
acompanhamento de pessoal, com a posterior 
elaboração de normativo interno, o qual 
contemple a previsão de rotinas de verificação e 
acompanhamento e procedimentos definidos para 
verificar e tratar casos de acumulações ilegais de 
cargos e outros impedimentos.

Adoção de rotinas pelas unidades da PROGEP (CAP 
e CDR) de verificação de acúmulo de cargos, por 
ocasião da admissão, alteração de regime e 
aposentadoria de servidores. Como os 
procedimentos são apenas internos, não foi 
necessário publicar ato normativo.

Atendida jun-20

6 01/2017 PROGEP

Estabelecer rotina de consulta às bases de dados 
da RAIS, CNES, CAGED e CNPJ, como forma de 
mitigar os riscos de impedimentos legais da função 
pública, independente se o servidor declarar a 
existência de impedimento.

Adoção de rotinas pelas unidades da PROGEP (CAP 
e CDR) de verificação de acúmulo de cargos, por 
ocasião da admissão, alteração de regime e 
aposentadoria de servidores.

Atendida jun-20

7 01/2017 PROGEP

Condicionar a entrega do formulário de pedido de 
alteração de regime ao preenchimento da 
Declaração de Acúmulo de Cargos e Outros 
Impedimentos, abstendo-se de prosseguir com o 
processo antes de realizada as consultas 
pertinentes de acumulação de cargos, 
compatibilidade de horários com atividades 
externas, e gerência privada exercida pelo 
servidor.

Adoção de rotinas pelas unidades da PROGEP (CAP 
e CDR) de verificação de acúmulo de cargos, por 
ocasião da admissão, alteração de regime e 
aposentadoria de servidores.

Atendida jun-20

8 01/2017 PROGEP

Estabelecer rotina de consultar a base de dados 
oficiais da RAIS e CAGED antes de proceder à 
aposentadoria de servidores da UFMS, e em caso 
de acumulação ilícita de cargos públicos, solicitar a 
opção pelo servidor por um dos cargos.

Adoção de rotinas pelas unidades da PROGEP (CAP 
e CDR) de verificação de acúmulo de cargos, por 
ocasião da admissão, alteração de regime e 
aposentadoria de servidores.

Atendida jun-20

9 01/2017 PROGEP
Convocar periodicamente os servidores 
aposentados por invalidez para avaliação das 
condições que ensejaram a aposentadoria.

Recomendação acatada pela unidade 
(DIAS/CAS/PROGEP).

Atendida jun-20

10 01/2017 PROGEP

Notificar o servidor de matrícula 0050293 para que 
este opte por um dos cargos acumulados, sob 
pena deste responder a processo administrativo 
disciplinar sob o rito sumário, com a finalidade de 
aplicar a cassação da aposentadoria.

O servidor foi notificado e apresentou pedido de 
exoneração ao Estado do Mato Grosso do Sul. Em 
consulta ao Portal da Transparência do Estado, 
verificamos que o servidor não percebe mais 
vencimentos desde o mês de março/2017.

Atendida jun-20

12 02/2017 REITORIA
Revisar e unificar os valores contidos nas tabelas 
anexas à Resolução nº 54, de 29 de dezembro de 
2008, com relação aos demais bens e serviços.

Serviços odontológicos, veterinários, Diplomas 
possuem resolução própria, com tabela de preços 
específicos. Resolução CD n° 01, de 5/1/2018, 
revogou a Resolução nº 54, de 29 de dezembro de 
2008.

Atendida jun-20



13 03/2017 PROPLAN

Elaborar rotina de análise das inscrições, a fim de 
evitar comprometimento da dotação 
orçamentária, para que este somente ocorra para 
ações que sejam mais viáveis;

Com a finalidade de reduzir a inscrição em restos a 
pagar de despesas que não pertençam ao exercício 
financeiro, a Coordenadoria de Gestão 
Orçamentária (CGO/PROPLAN) está realizando 
acompanhamento mensal da execução das 
despesas contratuais. Quanto a aquisição de 
materiais, a Coordenadoria de Gestão de Materiais 
(CGM/PROADI) tem realizado cobrança junto aos 
fornecedores para que a entrega dos materiais 
ocorra no prazo previsto nos editais. Quando há 
atraso na entrega e não é acatada justificativa do 
fornecedor deve abrir processo sancionador e 
providenciar anulação da nota de empenho para 
que o crédito orçamentário seja reaproveitado.

Atendida ago-20

14 03/2017 PROPLAN

Averiguar a condição de validade dos empenhos 
com mais de 02 (dois) anos da inscrição em RPNP, 
e proceder ao cancelamento de RPNP em caso de 
prescrição da validade ou ausência de instrumento 
legal de prorrogação;

Segundo informações da CFC/Proplan, os saldos 
existentes dos empenhos com mais de 02 anos 
estão enquadrados no §3º do Art. 68 do Decreto nº 
93.872/86

Atendida ago-20

15 03/2017 PROPLAN

Evitar a prorrogação perene dos instrumentos que 
amparam a manutenção dos restos a pagar 
inscritos na condição de não processados não 
liquidados;

Esta Auditoria Interna por meio do Sistema Tesouro 
Gerencial, monitorou os saldos da execução de 
restos a pagar, evidenciando sua redução, resultado 
do encaminhamento da CI nº 013/2017-
CFC/Proplan que solicitou aos gestores para que 
procedessem, com prioridade, à liquidação de 
restos a pagar.

Atendida ago-20

16 03/2017 PROPLAN
Priorizar os pagamentos de RP já inscritos com a 
finalidade de auxiliar na redução do montante de 
reinscrições de RP;

A CFC/Proplan informou que os pagamentos devem 
seguir a ordem cronológica de exigibilidade. E para 
fins de redução do montante inscrito em restos a 
pagar foram encaminhados comunicados aos 
gestores para que priorizem a liquidação dos 
mesmos, estabelecendo um cronograma de 
execução (CI Circular 002/2017 – CFC/Proplan).

Atendida ago-20



17 03/2017 PROPLAN

Anular os empenhos cujos valores foram 
considerados de pequena monta, resultantes de 
descontos e/ou arredondamentos realizados pelos 
fornecedores, bem como aqueles resultantes de 
obrigações que não serão cumpridas, ressalvados 
os valores inscritos em uma das hipóteses 
previstas nos incisos I ou II do art. 35, do Decreto 
n° 93.872/86, que deverão permanecer inscritos 
até o adimplemento por parte dos fornecedores.

A CFC/Proplan informou que os saldos relativos a 
descontos e/ou arredondamentos são anulados 
logo após o pagamento do valor liquidado. 
Justificando que na gestão anterior as notas de 
empenhos destinadas a aquisição de materiais de 
consumo estavam sendo emitidas individualmente 
para cada unidade administrativa, gerando diversos 
empenhos com valores inferiores a R$ 10,00 (dez 
reais), por exemplo.

Atendida ago-20

18 04/2017 PROGEP

Abster-se de efetuar pagamento de adicional 
noturno a docentes sob o regime de dedicação 
exclusiva e servidores em dedicação integral, 
conforme orientação do órgão central do SIPEC.

O Conselho Diretor aprovou a RESOLUÇÃO Nº 136, 
DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018, que estabelece as 
normas e os procedimentos para registro de 
frequência no âmbito da UFMS, contendo as 
orientações e impedimento quanto ao recebimento 
do Adicional Noturno, e demais controle para a sua 
ocorrência.

Atendida jun-20

19 04/2017 PROGEP

Expedir CI-Circular aos Diretores das Unidades da 
Administração Setorial com a orientação de que é 
indevido o pagamento de adicional noturno aos 
docentes submetidos ao regime de dedicação 
exclusiva e servidores em dedicação integral, 
dispensando-se o preenchimento do controle de 
frequência a esses docentes enquanto não houver 
a edição de normativo com revogação expressa da 
Resolução (CD) nº 31, de 23 de abril de 2015, e que 
o pagamento de adicional noturno aos docentes 
sob o regime de 20 horas e 40 horas, sem 
dedicação exclusiva, é devido somente nos dias em 
que o docente ministrar aulas com encerramento 
após as 22 horas, e nas hipóteses em que os 
encargos da docência sejam imprescindíveis após 
esse horário, mediante justificativa.

O Conselho Diretor aprovou a RESOLUÇÃO Nº 136, 
DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018, que estabelece as 
normas e os procedimentos para registro de 
frequência no âmbito da UFMS, contendo as 
orientações e impedimento quanto ao recebimento 
do Adicional Noturno, e demais controle para a sua 
ocorrência.

Atendida jun-20

20 04/2017 CD
Normatizar as hipóteses de concessão de adicional 
noturno, revogando-se a Resolução (CD) nº 31, de 
23 de abril de 2015.

O Conselho Diretor aprovou a RESOLUÇÃO Nº 136, 
DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018, que estabelece as 
normas e os procedimentos para registro de 
frequência no âmbito da UFMS, contendo as 
orientações e impedimento quanto ao recebimento 
do Adicional Noturno, e demais controle para a sua 
ocorrência.

Atendida jun-20



21 05/2017 AGINOVA

Estabelecer a atuação preliminar da Agência de 
Desenvolvimento, Inovações e Relações 
Internacionais – AGINOVA, tão logo a proposta de 
projeto de pesquisa tenha sido cadastrada, como 
forma de melhor orientar e avaliar as atividades 
entre a Universidade, empresas, governo e 
sociedade para a promoção da inovação e do 
empreendedorismo, evitando assim o retrabalho 
em fases posteriores do processo.

A atuação preliminar já vem sendo realizada, 
bastando o ajuste final junto a PROPP para 
readequação nas competências estabelecidas para 
a AGINOVA. Falta adequar o sistema de 
cadastramento de projetos, SigProj, para que, nos 
casos que envolvam a AGINOVA, o projeto logo 
após cadastrado seja primeiramente encaminhado 
para a Agência e não para a comissão setorial de 
pesquisa. Fomos informados que tal medida 
depende do MEC.

Atendida 
Parcialmente. 

Prazo prorrogado 
até 30/06/21

set-20

22 05/2017
PROPP / 
AGINOVA

Elaborar o mapeamento do processo de aprovação 
de projetos de pesquisa, de acordo com o novo 
fluxo processual a ser definido, com a posterior 
elaboração de normativo interno, revogando-se os 
atuais, o qual contemple a previsão de rotinas de 
verificação, comunicação, acompanhamento e 
procedimentos definidos às unidades envolvidas 
no processo.

O mapeamento do processo foi elaborado, 
permanecendo pendente a elaboração de 
normativo pela PROPP. Conforme justificativas da 
PROPP, após a publicação deste novo normativo, 
será elaborado um novo mapeamento de 
processos, mais abrangente. Esses novos 
documentos serão divulgados no site da PROPP 
assim como em reuniões que estão sendo 
planejadas junto às comissões setoriais de pesquisa 
em cada unidade administrativa da UFMS durante o 
ano de 2018.

Atendida 
Parcialmente. 

Prazo prorrogado 
até 30/06/21

set-20



23 05/2017 UAS

Estabelecer rotinas que proporcionem o 
fortalecimento dos controles e a transparência dos 
atos, com descrição detalhada, nos pareceres, dos 
itens avaliados, observando principalmente a carga 
horária dos docentes, equipe vinculada à UFMS 
(docentes e discentes), caracterização de 
prestação de serviço e pagamento de bolsas.

Conforme justificativas da PROPP, o novo 
normativo a ser feito identificará claramente os 
itens da proposta a serem avaliados pela comissão 
setorial de pesquisa e os passos para a 
homologação, pela direção da Unidade Setorial, do 
parecer emitido por essa comissão. Um item do 
normativo também indicará a necessidade de que 
os pareceres sejam os mais detalhados possíveis. 
No caso de projetos com fomento, é papel da 
direção da Unidade Setorial fazer todas as 
verificações necessárias, inclusive no que diz 
respeito à caracterização de prestação de serviços 
(hipótese em que se sugere a elaboração de ação de 
extensão em vez de pesquisa) e pagamento de 
bolsas. Além disso, o formulário de avaliação 
utilizado pelos pareceristas ad hoc foi atualizado e 
agora será acompanhado de uma descrição dos 
critérios de avaliação mais claros. Tais critérios 
serão publicados como anexo do novo normativo, 
mas já estão em uso na aprovação de projetos de 
pesquisa sem fomento. Vale notar que a UFMS 
instituiu, como instrumento essencial a todo este 
contexto, o Plano de Governança de Bolsas e 
Auxílios em projetos de ensino, pesquisa, extensão, 
desenvolvimento institucional, estímulo à inovação 
e em programas de assistência estudantil no âmbito 
da UFMS, documento que tem por objetivo 
normatizar, orientar e disciplinar de forma eficiente 
as ações relacionadas à concessão de bolsas e 
auxílios no âmbito da UFMS, de forma a assegurar 
transparência no uso de recursos públicos no 
alcance de sua missão institucional.

Atendida set-20

24 05/2017

PRÓ-
REITORIAS / 
AGINOVA / 

AGETIC

Estabelecer rotinas de transparência ativa com 
relação às atividades de pesquisa dos instrumentos 
celebrados, e incluir informações relativas aos 
convênios na Resolução nº 09, COUN de 20 de 
fevereiro de 2017, que aprovou o Plano de Dados 
Abertos 2017/2018.

Lista com projetos de pesquisa aprovados no 
âmbito da PROPP já se encontram disponibilizados 
no site de dados abertos da UFMS. No entanto, 
estratégias de divulgação sistematizada serão 
estabelecidas pela AGINOVA e PROPP, incluindo 
informações sobre laboratórios utilizados nas 
pesquisas e quais os instrumentos jurídicos foram 
celebrados em cada caso.

Atendida set-20



25 05/2017 REITORIA

Realizar levantamento de todas as normas que 
tratam de pagamento de bolsas pela instituição, 
ou pela fundação de apoio, com a consequente 
uniformização de normativo que discorra, de 
forma detalhada, dos valores e dos critérios 
objetivos para a concessão de bolsas em projetos 
acadêmicos, estabelecendo, também, como será 
realizado o monitoramento da regularidade das 
concessões.

Publicação da Resolução nº 133, de 25 de julho de 
2017, que aprovou o Plano de Governança da 
Concessão de Bolsas e Auxílios.

Atendida jul-20

26 05/2017
CD / 

AGINOVA

Providenciar a alteração da Resolução do Conselho 
Diretor nº 47 de 21 de setembro de 2011, 
adequando o normativo à Lei nº 10.973, de 02 de 
dezembro de 2004, quanto ao impedimento do 
recebimento de bolsas pela prestação de serviços.

A Resolução nº 47/2011 não foi expressamente 
revogada, no entanto a nova norma que institui o 
Plano de Governança na concessão de bolsas veda 
expressamente o recebimento de bolsas pela 
prestação de serviços. (RESOLUÇÃO No 144, DE 28 
DE DEZEMBRO DE 2018.)

Atendida set-20

27 05/2017 PROPP

Estabelecer critérios objetivos para a definição de 
prestação de serviços em projetos de pesquisa ou 
extensão, de forma que a unidade responsável 
pela aprovação ou recomendação da proposta do 
projeto analise com maior segurança a 
caracterização destes projetos, com o pagamento 
de retribuição pecuniária, e não de bolsas.

Os três documentos já mencionados, Plano de 
Governança de Bolsas e Auxílios, Edital 
UFMS/Propp/ Aginova nº 155/2017 e Resolução do 
Conselho Diretor nº 278, de 15/12/2017, 
contemplam os critérios objetivos para a definição 
de prestação de serviços em projetos de pesquisa 
ou extensão.

Atendida jul-20

28 05/2017 PROPP
Definir as obrigações específicas enquanto 
CONVENENTE, e não como EXECUTORA, para a 
UFMS no âmbito dos convênios com a FINEP.

A UFMS não possui competência para determinar à 
FINEP alterações nos dispositivos contratuais, cujas 
responsabilidades já são pré-definidas pela FINEP.

Recomendação 
cancelada

jun-20



29 05/2017 PROPP

Proceder à devida instrução processual dos 
documentos relativos ao remanejamento de 
valores ou alteração no Plano de Trabalho, e 
consequente aprovação das mudanças pela FINEP 
ou a pedido da UFMS, aprovado pelas instâncias 
competentes, quando houver.

A AGINOVA informou que a Divisão de 
Acompanhamento de Convênios já está orientada a 
assim proceder quando se apresentarem situações 
dessa natureza. Conforme justificativas da PROPP, 
está sendo conduzida pela CPQ/PROPP uma 
atualização da situação de todos os Projetos FINEP 
vigentes, principalmente visando a garantia da 
completude de seus objetos. A regra seguida 
atualmente é a de que a alterações e 
remanejamentos são consultados e comunicados à 
FINEP. O novo relacionamento com a FAPEC a partir 
da AGINOVA, proporcionará a aplicação de práticas 
mais seguras quanto à execução dos projetos, 
evitando alteração do plano de trabalho sem 
anuência prévia.

Atendida set-20

30 05/2017
PROPP / 

AGINOVA / 
PROADI

Estabelecer competências de acompanhamento 
das atividades de desenvolvimento institucional 
por intermédio de fundação de apoio, 
preferencialmente, à unidade responsável pelo 
acompanhamento de convênios, com o 
envolvimento da CPO/PROADI.

A Resolução do Conselho Diretor nº 278, de 
15/12/2017, que regulamenta o relacionamento da 
UFMS com sua fundação de apoio, estabelece a 
competência de acompanhamento da Aginova em 
todos os instrumentos celebrados com as 
fundações de apoio. No entanto, não há menção 
sobre o acompanhamento de obras pela PROADI.

Atendida jul-20

31 05/2017 PROPLAN
Definir unidade da UFMS responsável pela análise 
e emissão de parecer nas prestações de contas das 
fundações.

Criação da Divisão de Acompanhamento e Análise 
de Prestação de Contas - CCO/PROADI, responsável 
pela análise de prestação de contas quando a UFMS 
figurar como concedente de recursos ou somente 
enquanto
executora das ações, conforme Resolução CD nº 
202, de 30/09/2019

Atendida jul-20

32 05/2017
CD / 

AGINOVA / 
PROPLAN

Estabelecer critérios objetivos de ressarcimento 
pelo uso de recursos públicos da UFMS de acordo 
com as características de cada projeto, bem como 
os critérios de isenção destes.

A Resolução do Conselho Diretor nº 278, de 
15/12/2017 estabelece critérios de ressarcimento 
para cada tipo de projeto e de acordo com os 
elementos de despesas previstos no Plano de 
Trabalho.

Atendida jul-20

33 05/2017 AGINOVA

Regulamentar institucionalmente uma Política de 
Inovação, estabelecendo regras relativas à 
apropriação da propriedade intelectual e produção 
científica gerada no âmbito da UFMS.

Publicada a RESOLUÇÃO Nº 9, DE 28 DE FEVEREIRO 
DE 2020, que Institui a Política Institucional de 
Inovação no âmbito da Fundação Universidade 
Federal Mato Grosso do Sul.

Atendida fev-20



34 05/2017 PROPP

Regulamentar a destinação financeira decorrente 
de prêmios recebidos por projetos institucionais 
mediante repartição de recursos entre o 
coordenador e a Administração, para fomentar 
novos projetos.

Conforme justificativas da PROPP, existem estudos 
em conjunto com a AGINOVA para a 
regulamentação do assunto.

Não atendida. 
Prazo Prorrogado 

até 30/06/21
abr-21

35 05/2017
AGINOVA / 

PROPP

Nos contratos de inovação em que a UFMS seja 
responsável pela entrega de produto, software ou 
propriedade intelectual, estabelecer critérios de 
permanência mínima do pesquisador na 
Instituição, mediante assinatura de Termo de 
Compromisso.

A AGINOVA informou que esses critérios serão 
definidos e alinhados com a Política Institucional de 
Inovação.

Não atendida. 
Prazo Prorrogado 

até 30/06/21
abr-21

36 05/2017 AGINOVA

Que a AGINOVA acompanhe a gestão dos 
contratos de inovação em que a UFMS figure como 
contratada para desenvolver atividades de 
inovação e propriedade intelectual, e não apenas 
dos convênios e acordos congêneres celebrados 
por essa unidade.

Contemplado na Resolução do Conselho Diretor nº 
278, de 15/12/2017, que normatiza a relação entre 
a UFMS e as Fundações de Apoio, e 
também no Edital UFMS/Propp/Aginova n. 
155/2017.

Atendida jul-20

37 06/2017
PROGEP / 

PROAES

Priorizar a contratação de profissionais para atuar 
na área da assistência estudantil, com vistas a 
aprimorar as ações do PNAES na UFMS;

O Edital PROGEP nº 56, de 04/09/2017, prevê 
contratação de Assistente Social e Psicólogo para 
atender a assistência estudantil na UFMS, nos 
Campus que possuem deficiência de pessoal nesta 
área.

Atendida jul-20

39 06/2017 PROAES

Estabelecer rotina de checagem amostral das 
informações declaradas pelos beneficiários e 
verificação da necessidade de diligências amostrais 
a fim de confirmar as condições socioeconômicas 
declaradas pelo beneficiário;

A PROAES acatou a recomendação mas não 
demonstrou um plano de ação de amostragem 
porque depende de pessoal disponível para atender 
todas as demandas da unidade.

Não monitorada. 
Incluída nas ações 

de 2021

40 06/2017 PROAES

Publicar lista de classificação acompanhada dos 
respectivos índices organizados em ordem 
decrescente a fim de propiciar real classificação 
possibilitando ao discente obter certeza quanto a 
sua posição geral no processo seletivo;

Recomendação adotada nos Edital atuais. Atendida

41 06/2017 PROAES

Implementar a segregação de funções no processo 
de análise documental com o objetivo de que o 
mesmo servidor não participe da análise de todo o 
processo, evitando que o servidor que deferiu o 
benefício no ingresso seja o mesmo que fará a 
análise do recurso eventualmente interposto;

A PROAES informou que o atendimento da 
recomendação depende da contratação de mais 
pessoal para atuar na área.

Não monitorada. 
Incluída nas ações 

de 2021



42 06/2017 CD

Alterar as normas que tratam do pagamento de 
bolsas a discentes, de forma a permitir a 
acumulação de bolsa de caráter assistencial com 
outras bolsas de caráter acadêmico.

Publicação da Resolução nº 133, de 25 de julho de 
2017, que aprovou o Plano de Governança da 
Concessão de Bolsas e Auxílios., contendo 
dispositivo que permitem a acumulação de bolsas 
acadêmicas e assistenciais.

Atendida

43 07/2017 PROADI

Fazer constar nos processos de contratação de 
bens e serviços Estudos Preliminares, que visem 
atender às necessidades das unidades da UFMS, 
conforme as diretrizes constantes do Anexo III da 
IN nº 05, de 25/05/2017

PROADI acatou a recomendação, a ser cumprida 
nos termos do Anexo III da IN 05/2017, e informou 
que já há estudos atuais, nos moldes da IN 
05/2017, para contratações em andamento. 
Considerando que a unidade apresentou os 
controles adotados por ocasião do mapeamento de 
riscos em licitações e contratos, verificou-se que a 
recomendação cumpriu sua finalidade.

Atendida Jun-20

44 07/2017
Reitoria/ 
PROADI

Estabelecer, por meio de normativo ou de editais 
de contratação, categorias ou valores limites a 
serem gastos com hospedagens e refeições, a 
pessoas em deslocamento por interesse da 
instituição, adotando-se os valores das diárias 
praticadas aos servidores da Administração Pública 
Federal como parâmetro.

PROADI informou que o assunto será submetido à 
Reitoria para deliberação. Não foram publicados 
atos normativos sobre o assunto, no entanto, a 
recomendação permanece como orientação para 
os futuros pagamentos.

Não monitorada. 
Incluída nas ações 

de 2021

45 07/2017 PROADI

Abster-se de renovar o Contrato 212/2015 firmado 
com a empresa Tita Eventos Eireli - EPP e promova, 
com a devida antecedência, nova licitação para 
contratação dos respectivos serviços, com vistas a 
cumprir a não prorrogação do Contrato e evitar a 
contratação emergencial;

PROADI celebrou o 4º Termo Aditivo com a 
empresa Tita, concedendo desconto no valor da 
reserva e na forma de remuneração, em 
atendimento à Recomendação da AUD. Prorrogou-
se, também, o contrato por mais seis meses, tempo 
necessário para a celebração de nova licitação. A 
contratação (Contrato 27/2018) que substituiu o 
contrato 212/2015, para este item passou a ser R$ 
1,00, e que no Contrato vigente 32/2019, passou a 
ser R$ 0,01.

Atendida Jul-20



46 07/2017 PROADI

Definir no próximo edital de contratação de 
agência de viagens que o fato gerador da 
remuneração a ser paga pelo serviço de 
agenciamento de hospedagem será a reserva (por 
hotel) efetivamente utilizada, independente da 
quantidade de hóspede/quartos/apartamentos, ou 
que gere ônus em seu cancelamento.

PROADI celebrou o 4º Termo Aditivo com a 
empresa Tita, concedendo desconto no valor da 
reserva e na forma de remuneração, em 
atendimento à Recomendação da AUD. Prorrogou-
se, também, o contrato por mais seis meses, tempo 
necessário para a celebração de nova licitação. A 
contratação (Contrato 27/2018) que substituiu o 
contrato 212/2015, para este item passou a ser R$ 
1,00, e que no Contrato vigente 32/2019, passou a 
ser R$ 0,01.

Atendida Jul-20

47 07/2017 PROPLAN

Elaborar mapeamento do processo eletrônico de 
pagamentos recebidos, na nova sistemática 
adotada pelo SEI, com ampla divulgação aos 
setores e agentes envolvidos.

O mapeamento do processo de pagamento foi 
elaborado pela CFC/PROPLAN, descrevendo as 
competências de cada setor por onde tramita o 
processo. Foi solicitado pela AUD/COUN ampla 
divulgação, principalmente aos gestores de 
contratos.

Atendida Jun-20

48 07/2017 PROADI

Adotar o procedimento de registrar após o pregão 
se há documentos pendentes de conferência pela 
unidade responsável pela formalização de 
contratos antes da sua assinatura.

Unidade não se manifestou. Considerando que a 
unidade apresentou os controles adotados por 
ocasião do mapeamento de riscos em licitações e 
contratos, verificou-se que a recomendação 
cumpriu sua finalidade.

Atendida Jun-20

49 07/2017 PROADI

Nos próximos editais de contratação de agência de 
turismo, avaliar se há a necessidade de se exigir 
que a empresa mantenha escritório ou posto de 
atendimento na cidade de Campo Grande/MS, 
uma vez que todos os serviços prestados são on 
line, de forma a ampliar a concorrência e buscar 
preços mais vantajosos para a Administração. 

PROADI informa que, como forma de reduzir a 
oneração contratual e aumentar a competitividade, 
não será exigido que aempresa mantenha escritório 
ou posto de atendimento na cidade de Campo 
Grande. Visando padronização de procedimentos 
de gestão e fiscalização de contratos, foi publicada 
a RESOLUÇÃO Nº 193, DE 27 DE SETEMBRO DE 
2019, que aprova o Manual de Gestão e 
Fiscalização de Contratos da UFMS.

Atendida Jun-20

50 07/2017 PROADI

Nos próximos editais, avaliar a possibilidade de se 
exigir a garantia contratual em porcentagem 
incidente sobre os valores que compõe 
efetivamente a proposta, limitada a 5% do valor 
deste, e não dos itens que apenas constituam 
repasse de recursos.

PROADI informa que a necessidade de garantia se 
trata de forma de garantir o cumprimento da 
avença, visto que uma baixa valoração da garantia 
poderá acarretar queda na qualidade de prestação 
de serviço ou até mesmo o seu descumprimento.

Recomendação 
cancelada

Jun-20



51 07/2017 PROADI

Fortalecer os mecanismos de controles 
administrativos para não permitir que a empresa 
deixe de apresentar a garantia contratual, ou a sua 
renovação, que constituem motivos para a 
rescisão do contrato.

PROADI informa que nos contratos futuros, a 
exigência de manter vigente a garantia em toda 
vigência do contrato será fiscalizada com atenção, 
evitando o descumprimento de obrigações por 
parte do fornecedor.

Atendida Jun-20

52 07/2017 PROADI

Nos próximos editais, exigir detalhamento nas 
faturas/notas fiscais que compõe efetivamente o 
serviço prestado, para subsidiar a comprovação da 
despesa faturada.

Recomendação reiterada para apresentação de 
informações atuais sobre a contratação.

Não monitorada. 
Incluída nas ações 

de 2021

53 07/2017 PROADI

Adotar o procedimento de ateste das 
faturas/notas fiscais, para fins de liquidação da 
despesa, por quem solicitou o serviço em conjunto 
com o gestor/fiscal do contrato.

Visando padronização de procedimentos de gestão 
e fiscalização de contratos, foi publicada a 
RESOLUÇÃO Nº 193, DE 27 DE SETEMBRO DE 2019, 
que aprova o Manual de Gestão e Fiscalização de 
Contratos da UFMS.

Atendida abr-21

54 07/2017
PROADI 
/GESTOR

Solicitar a anulação das Notas de Empenho antes 
do encerramento do exercício, mediante controle 
das obrigações que não serão adimplidas com a 
contratada, de forma que não haja inscrição em 
restos a pagar em desacordo com o disposto no 
art. 35, do Decreto n° 93.872/86.

Visando padronização de procedimentos de gestão 
e fiscalização de contratos, foi publicada a 
RESOLUÇÃO Nº 193, DE 27 DE SETEMBRO DE 2019, 
que aprova o Manual de Gestão e Fiscalização de 
Contratos da UFMS.

Atendida Jun-20

60 08/2017 AGECOM

Por ocasião da produção de livros com recursos 
externos, consultar formalmente a agência de 
fomento ou órgão financiador quanto à 
impossibilidade legal da comercialização de obras 
da Editora UFMS, sobretudo quando o Edital não 
prever tal vedação.

A Editora não recebeu novas propostas de 
submissão de livros. De acordo com o Conselho 
Editorial, estão sendo priorizados os livros que 
ficaram pendentes de execução, tudo será 
comercializado.

Atendida abr-21

61 08/2017 AGECOM

Fazer constar nos orçamentos e nas Ordens de 
Serviço os cálculos utilizados para a composição 
dos insumos utilizados e serviços contratados na 
produção do material, abstendo-se de prever em 
orçamento insumos que não serão adquiridos para 
atender a demanda.

Não mais a participação com insumos na produção. 
Está havendo a priorização de obras em formato 
digital. A editora não está com matriz orçamentária.

Recomendação 
cancelada

abr-21

62 08/2017 AGECOM

Informar data de validade no orçamento 
elaborado, de modo a aceitar eventuais alterações 
no projeto sob o mesmo orçamento somente na 
vigência deste.

Não mais a participação com insumos na produção. 
Está havendo a priorização de obras em formato 
digital. A editora não está com matriz orçamentária.

Recomendação 
cancelada

abr-21



66 08/2017 AGECOM

Elaborar estudo técnico para a elaboração e Termo 
de Referência e pesquisa de preço com a finalidade 
de se contratar serviços para atender a 
manutenção preventiva ou corretiva dos materiais 
permanentes da Editora.

Contratação de manutenção das impressoras 
Canon - 23104.007661/2018-31 (Contrato 
62/2018). Plano Livraria.

Atendida abr-21

69 08/2017 AGECOM
Estudar a possibilidade de vendas virtuais, ou 
centralizar a distribuição de vendas on-line no e-
mail institucional da Editora.

Plano de Ação Livraria prevê a possibilidade. Atendida abr-21

70 08/2017 AGECOM

Implantar controles de tiragem das obras pelos 
autores, de forma que os limites estabelecidos no 
art. 18 da Resolução COUN nº 63, de 25 de julho 
de 2017, que aprovou o Regimento Interno da 
Editora da UFMS, sejam respeitados.

A Editora UFMS não tem recebido novas 
solicitações de publicações, mas está focada para o 
atendimento das demandas pendentes.

Não monitorada. 
Incluída nas ações 

de 2021

71 08/2017 AGECOM

Implantar controles de prazos para a prestação de 
contas de vendas consignadas, devendo a Unidade 
encaminhar ao responsável GRU no valor total da 
Nota de Consignação, e notificar o responsável 
para efetuar o pagamento ou devolver os 
exemplares retirados, no prazo estipulado.

Plano de Ação Livraria prevê a possibilidade. Atendida abr-21

75 08/2017 AGECOM
Autorizar a produção de livros da Editora UFMS 
com recursos financiados externamente, desde 
que recolhidos em conta única da UFMS.

A AGECOM informou que a Editora UFMS ainda não 
recebeu solicitações de novas de publicação, e que 
a prioridade está sendo a finalização das demandas 
pendentes. A Polícita Editorial aprovada 
inicialmente em 14/08/2018 discorre sobre a 
possibilidade de financiamento total ou parcial pelo 
autor ou entidades privadas.

Atendida abr-21

76 08/2017 AGECOM

Realizar estudos acerca da viabilidade de alienação 
de impressoras, considerando a onerosidade da 
manutenção destas, optando-se pela locação de 
máquinas menores que atendam as demandas 
institucionais, ou a terceirização dos serviços 
gráficos, mediante procedimento licitatório.

Foi realizado o estudo de viabilidade – Relatório 
Consultoria Sebrae (0388093) sobre a manutenção 
das impressoras e apresentado para o Conselho 
Editorial. Na sequência foi realizado o processo de 
manutenção via SEI 23104.007661/2018-31. 
Também foi realizado o processo SEI 23104.014995
/2018-61 para terceirização de serviços gráficos 
com a utilização de papel da Universidade. Plano 
Livraria.

Atendida abr-21



78 08/2017 AGETIC

Desenvolver sistema de almoxarifado para o 
controle de estoque, venda, doação e consignação 
de obras disponíveis nos estoques da Editora e da 
Livraria Universitária.

Sobre o desenvolvimento de sistemas pela Agetic, o 
Comitê de Governança Digital recomendou que seja 
utilizado o sistema vigente do Almoxarifado, mas 
não foi utilizado. Assunto na pauta do Plano 
Livraria.

Atendida 
Parcialmente. 

Prazo prorrogado 
até 30/06/21

abr-21

79 08/2017 PROADI

Adequar ou reformar instalações para um arquivo 
de acervo bibliográfico, observando, na medida do 
possível, as recomendações do CONARQ 
pertinentes ao planejamento e à construção de 
novas instalações, com vistas a incorporar 
melhorias operacionais e econômicas do material.

A unidade não apresentou resposta. Em visita in 
locco, verificou-se que boa parte do acervo foi 
transferida para outro local, onde funcionava o 
Arquivo Central da UFMS. Segundo informações da 
Bibliotecária responsável, a transferência ocorreu 
entre fevereiro e agosto de 2018.

Atendida fev-20

82 08/2017 REITORIA

Verificar se há pertinência na prestação de serviços 
gráficos à comunidade acadêmica, além das 
Unidades da Administração, com estabelecimento 
de tabela de valores a ser aprovada pelo Conselho 
Diretor.

Previsão no Plano Gráfico. Atendida abr-21

83 08/2017 REITORIA

Estabelecer junto à Fundect procedimentos de 
prestação de contas que autorizem a comprovação 
de despesas com produção de livros mediante 
apresentação de Guia de Recolhimento da União, 
considerando a omissão dessa possibilidade nas 
orientações daquela fundação;

Sob análise, pois há divergência.
Não monitorada. 

Incluída nas ações 
de 2021

96 08/2017
CONSELHO 
EDITORIAL

Deliberar sobre a possibilidade de contratação, por 
inexigibilidade, da Fundação Miguel de Cervantes 
de Apoio à Pesquisa e à Leitura da Biblioteca 
Nacional, responsável pela prestação de serviços 
de atribuição de ISBN, aos livros publicados pela 
Editora da UFMS, ou encaminhar ao autor da obra 
o boleto para pagamento da taxa administrativa da 
solicitação, caso em que deverá ser comprovada a 
quitação antes da entrega do material produzido.

O assunto foi discutido pelo Conselho Editorial, a 
Política Editorial contempla o fornecimento do ISBN 
para as obras publicadas com a chancela da Editora 
UFMS, UFMS paga todos desde 2020.

Atendida abr-21

101 09/2017 FACOM Oficializar a subordinação do CTEI à FACOM;
Resolução (FACOM) nº 72, de 24 de maio de 2019, 
aprovando o Regulamento do CTEI.

Atendida Jun-20

102 09/2017 FACOM

Determinar, por meio de Resolução do Conselho 
de Faculdade da FACOM, o Regulamento Interno 
do CTEI, estabelecendo as competências e 
atividades desenvolvidas pelo Centro;

Resolução (FACOM) nº 72, de 24 de maio de 2019, 
aprovando o Regulamento do CTEI.

Atendida Jun-20

103 09/2017 FACOM
Disponibilizar o espaço físico para que seja melhor 
aproveitado pela Unidade;

Resolução (FACOM) nº 72, de 24 de maio de 2019, 
aprovando o Regulamento do CTEI.

Atendida Jun-20



104 09/2017 FACOM

Regularizar as situações dos bens patrimoniais do 
CTEI, apresentadas pelo grupo de trabalho, 
constituído pela Portaria nº 977, de 15/08/2017, 
atualizando os Termos de Responsabilidade dos 
bens patrimoniais.

Em análise ao sistema de patrimônio, e em 
verificação in loco, por amostragem, constatou-se o 
atendimento da recomendação. 

Atendida Jul-20

105 01/2018 SEDFOR/RTR

Estabelecer mecanismos de controles internos que 
visem à comprovação do atendimento pelo 
candidato convocado à exigência do edital 
relacionada à disponibilidade de carga horária de 
trabalho nas atividades presenciais dos cursos.

A SEDFOR informou que passou a exigir um 
relatório de atividades, que o bolsista preenche ao 
final de cada mês, desde o mês de janeiro de 2018. 
Um sistema computacional está sendo também 
desenvolvido com a colaboração da AGETIC para 
facilitar a gestão e oferecer transparência aos 
pagamentos dos bolsistas. Informou ainda que 
todos os bolsistas contratados para atender os 
Cursos ofertados no Edital Nº75/2014 – Capes/UAB 
já atendem os requisitos estabelecidos nas 
normativas atuais.

Atendida Jun-20

106 01/2018
SEDFOR/RTR 
/ SEAVI/RTR

Implantar avaliação institucional nos cursos EAD, 
de modo que os alunos respondam questionários 
sobre o desempenho dos profissionais que atuam 
nos cursos e a qualidade dos serviços prestados 
por estes.

No primeiro semestre de 2018 foi implantado um 
instrumento de avaliação específico para 
estudantes, docentes e coordenadores de curso de 
graduação na modalidade a distância. Está previsto 
para 2019 a implantação de instrumentos 
específicos para Tutores e coordenadores de polo. 

Atendida Jun-20



107 01/2018 SEDFOR/RTR

Estabelecer nos editais, ou em normativo interno, 
punições a serem aplicadas a bolsistas que, em 
procedimento próprio, apresentarem inoperância 
ou desempenho insatisfatório nas suas atribuições.

"A SEDFOR já tem realizado estes procedimentos, 
no que teve apoio e aconselhamento da 
PROJUR/UFMS e outros órgãos de verificação e 
acompanhamento da UFMS, a exemplo desta 
Auditoria. A necessidade de estabelecer 
procedimentos internos e nos editais de seleção foi 
detectado no mês de outubro de 2016, quando 
tomamos ciência que um tutor presencial que fora 
desligado por desídia, havia sido selecionado por 
outro curso no mesmo Polo de Apoio Presencial, 
devido não ter sido feito registro formal na SEDFOR 
dos motivos do desligamento. Neste contexto, 
promovemos o desligamento oficial de bolsista em 
dezembro, após orientação da PROJUR e 
estabelecemos o registro de processo no SEI para 
controle e consulta em seleções futuras. Além 
disso, tomamos o cuidado de inserir em TODOS os 
Editais publicados para seleção de bolsistas, um 
item que contemple esta pauta, visando impedir a 
seleção de bolsistas inadimplentes com a 
EaD/UFMS durante suas atividades em editais 
anteriores."

Atendida Jun-20

108 01/2018 PROPP

Somente aprove o corpo docente dos Cursos de 
Especialização Lato Sensu após análise dos 
docentes que efetivamente serão responsáveis por 
ministrarem as disciplinas do curso.

A DIESA/CPG/PROPP está ciente e acatou os 
procedimentos

Atendida Jun-20

109 01/2018 ESAN

Sempre que houver alteração de docentes que 
ministram disciplinas dos Cursos de Especialização 
Lato Sensu, publicar Resolução de 
inclusão/alteração do Corpo Docente no Conselho 
da ESAN, com posterior envio ao Conselho de 
Pesquisa e Pós-Graduação para aprovação.

No segundo semestre de 2018 iniciamos a 
conferência das informações descritas na lista de 
oferta (de cursos de graduação e de especialização) 
e a solicitação de bolsas realizada pelos 
coordenadores de curso. Dessa forma, unificamos 
os processos de acompanhamentos das 
informações do SIGPOS e do SISCAD com a 
solicitação de pagamento de bolsas.  Antes disso, os 
processos eram distintos e sem interação. 

Atendida Jun-20

110 01/2018 PROPP

Conceder acesso ao SIGPOS para as consultas 
pertinentes aos cursos de especialização EAD à 
SEDFOR/RTR e suas Unidades que são responsáveis 
pela gestão dos cursos do Sistema UAB.

Acesso concedido pela PROPP. Atendida Jun-20



111 01/2018 CPG/PROPP

Estabelecer rotina de conferência ao SIGPOS e ao 
SISCAD para atestar a veracidade das informações 
apresentadas pelos Coordenadores de Curso 
quanto a quantidade de bolsas e a vinculação do 
professor à disciplina ministrada.

No segundo semestre de 2018 iniciamos a 
conferência das informações descritas na lista de 
oferta (de cursos de graduação e de especialização) 
e a solicitação de bolsas realizada pelos 
coordenadores de curso. Dessa forma, unificamos 
os processos de acompanhamentos das 
informações do SIGPOS e do SISCAD com a 
solicitação de pagamento de bolsas.  Antes disso, os 

processos eram distintos e sem interação. 

Atendida Jun-20

112 01/2018 SEDFOR/RTR

Orientar os Coordenadores de Curso a procederem 
ao lançamento de todos os dados referentes à 
equipe do Curso no SISUAB, e acompanhar o 
efetivo cumprimento.

Essa recomendação já é prática da atual gestão da 
SEDFOR que, inclusive, já procedeu capacitação de 
Coordenadores, Professores e Tutores durante 
encontro geral destes atores na primeira semana 
de dezembro de 2017. Além disso, temos grupo em 
aplicativo de celular por categoria e/ou atividade, 
visando orientar e monitorar constantemente todas 
as atividades conduzidas nos cursos. Outro 
procedimento adotado é o monitoramento para 
avaliar a adequação dos Projetos Pedagógicos de 
Curso no SisUAB realizado pelo Coordenador 
Adjunto da UAB/UFMS;

Atendida Jun-20

113 01/2018 SEDFOR/RTR

Dar ampla publicidade, nos editais para seleção de 
bolsistas, aos critérios adotados pela Universidade 
para atribuir pontuação aos candidatos, de 
maneira a permitir que todos tenham 
conhecimento de tais parâmetros, de acordo com 
o princípio da transparência e da impessoalidade.

Essa recomendação já é prática da atual gestão da 
SEDFOR, sendo publicado na página da SEDFOR, da 
UFMS, da FAPEC (quando em parceria com aquela 
Fundação), no Facebook e na página principal da 
UFMS;

Atendida Jun-20

114 01/2018 SEDFOR/RTR

Estabelecer normas para Cursos de Pós-Graduação 
Lato Sensu, revogando a atual Resolução nº 40/ 
2013-COPP, dispondo sobre a composição do 
Colegiado de Curso e eleição do Coordenador de 
Curso. 

Publicação da RESOLUÇÃO Nº 280, DE 29 DE 
NOVEMBRO DE 2018, que estabelece as Normas 
Regulamentadoras dos Cursos de Pós-Graduação 
Lato Sensu da UFMS.

Atendida Jun-20

115 01/2018 PROPP

Prever no próximo Estatuto e Regimento Geral da 
UFMS, a serem aprovados, a composição dos 
Colegiados de Graduação e Pós-Graduação Lato 
Sensu, modalidade a distância, bem como a 
eleição dos respectivos Coordenadores de Curso.

Estatuto em processo de alteração.

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21



116 01/2018 SEDFOR/RTR

Na ausência justificada de seleção de bolsista para 
atuarem nos Cursos EAD, publicar Resolução do 
Colegiado do Curso que aprova a indicação do 
quadro docente, disciplina e carga horária do 
responsável.

Essa recomendação já foi implementada, sendo 
orientados TODOS os colegiados de Curso e 
Direções de Unidades sobre esta necessidade.

Atendida Jun-20

117 01/2018 SEDFOR/RTR

Abster de pagar bolsas para atividades de apoio 
administrativo e que não se coadunam com a 
modalidade de Professor Conteudista – Equipe 
Multidisciplinar, nos termos da legislação vigente.

A Capes havia indicado esta prática em anos 
anteriores. Contudo, considerando as novas 
regulamentações em vigência, editadas a partir de 
outubro de 2016 e no ano de 2017, essa 
recomendação já é prática da atual gestão da 
SEDFOR, sendo excluídos das listas do SGB aqueles 
que não haviam entregue os documentos 
comprobatórios dos perfis exigidos por categoria de 
bolsa;

Atendida Jun-20

118 01/2018 SEDFOR/RTR

Havendo necessidade de selecionar bolsistas para 
a atuação em atividades de elaboração de material 
didático, de desenvolvimento de projetos e de 
pesquisa, relacionadas aos cursos e programas 
implantados no âmbito do Sistema UAB, publicar 
Edital de processo seletivo específico para 
atendimento às demandas pedagógicas do Curso.

No segundo semestre de 2018 foram realizados 
dois editais de seleção de professores bolsistas:  - 
Edital Sedfor nº 100, de 18 de dezembro de 2018 - 
Processo seletivo para cadastro de professores 
formadores para atuação nos cursos de graduação 
da UAB/UFMS; - Edital Sedfor nº 76, de 1º de 
novembro de 2018 - Processo seletivo para 
cadastro de professores formadores/orientadores 
para atuação nos cursos de especialização lato 
sensu da UAB/UFMS.

Atendida Jun-20

119 01/2018 SEDFOR/RTR

Definir nos Editais de Seleção de bolsistas quais 
atividades exercidas no Sistema UAB poderão ser 
consideradas para fins de contabilização de tempo 
de experiência no magistério.

Essa recomendação já foi implementada em todos 
os Editais lançados;

Atendida Jun-20

120 01/2018 SEDFOR/RTR

Proceder à análise criteriosa dos requisitos 
exigidos nos normativos do FNDE e da CAPES para 
o recebimento de bolsas por ocasião da 
convocação dos bolsistas, mantendo os 
documentos apresentados nos arquivos 
individuais, preferencialmente em versão digital.

Essa recomendação já foi adotada pela atual gestão 
da SEDFOR que está procedendo a digitalização de 
TODOS os documentos dos bolsistas. Contudo, 
historicamente, a CAPES solicita às IPES a guarda de 
documentos originais em meio impresso. Neste 
contexto, serão feitas tratativas junto àquele órgão 
para verificar se poderemos utilizar somente o 
arquivo em meio digital;

Atendida Jun-20

121 01/2018 SEDFOR/RTR
Exigir dos candidatos, quando convocados, a 
apresentação de Currículo Lattes como parte da 
documentação exigida;

Recomendação já implementada na atual gestão da 
SEDFOR.

Atendida Jun-20



122 01/2018 SEDFOR/RTR
Solicitar a comprovação de endereço dos 9 (nove) 
Tutores identificados que foram aprovados em 
processo seletivo contendo esta exigência.

Todos os documentos comprobatórios dos bolsistas 
antigos já foram solicitados, recebidos e estão 
adequados. Contudo, para as seleções de bolsistas 
no ano de 2017 e 2018 essa recomendação já é 
prática da atual para contratação em todos os 
Editais da SEDFOR;

Atendida Jun-20

123 01/2018 SEDFOR/RTR

Não permita que bolsistas iniciem suas atividades 
antes de apresentar toda a documentação exigida 
no Edital, em especial o comprovante de 
residência no município do Polo onde atuará o 
Tutor Presencial, se houver esta previsão.

Essa recomendação já é prática da atual gestão nos 
processos de seleção implementados pela SEDFOR

Atendida Jun-20

124 01/2018 SEDFOR/RTR

Respeitar as condições dispostas no art. 5º da 
Instrução Normativa nº 2, de 19 de abril de 2017, 
quanto ao número mínimo de alunos ativos e 
Tutores para o pagamento de mensalidade de 
bolsistas.

Essa recomendação já é prática da atual gestão da 
SEDFOR. Quando existe alguma inconsistência 
entre número de bolsas necessárias por mês e 
aquelas que constam no Sistema Geral de Bolsas 
(SGB), a Coordenação UAB/UFMS conduz tratativas 
junto à CAPES para esclarecer de forma documental 
quais critérios de arredondamento e ajustes 
poderão, ou não, ser feitos em relação à proporção 
de coordenadores de tutores x tutores e tutores x 
alunos.

Atendida Jun-20



131 03/2018

SECRETARIA 
DOS 

PROGRAMAS 
DE 

RESIDÊNCIA 
DA UFMS

Inserir os dados no SIGPOS, como matrícula dos 
residentes, vinculação dos docentes e alunos nas 
disciplinas, lançamento de notas e demais 
informações, de forma a garantir controle mais 
efetivo quanto aos encargos docentes 
desenvolvidos.

Os dados dos programas de residência 
uniprofissional e multiprofissional em saúde 
(PREMUS) já estão todos atualizados no SIGPÓS, 
incluindo matrícula dos residentes, vinculação dos 
mesmos às disciplinas, bem como dos docentes e 
lançamento de notas. No próximo semestre será 
implementado o calendário acadêmico da 
residência, com prazos para os lançamentos no 
SIGPÓS. Vê-se portanto que as recomendações 
estão todas atendidas, no caso dos PREMUS.
Os programas de residências médicas não puderam 
ter todos os seus dados inseridos no SIGPÓS, pois 
possuem especificidades como o fato de serem 
anuais, a avaliação é feita por trimestre e os pontos 
que são avaliados não são só por disciplinas mas 
também por competência em serviço, assiduidade, 
qualidade do trabalho, iniciativa, ética e moral, 
relacionamento e outras formas de avaliação. Em 
reunião ocorrida no dia 19 de novembro de 2019, 
entre COREME, PROPP e AGETIC, concluiu-se que a 
melhor opção é o desenvolvimento de um sistema 
de gestão específico para os programas de 
residências médicas, conforme os despachos 
1633701, 1636090 e 1636900, que constam no 
processo 23104.040343/2019-62, autuado para 
formalizar a solicitação de desenvolvimento do 
sistema junto à AGETIC. 
28/01/2021: Reforçamos a agilidade na tramitação 
do nosso pedido feito através do processo 
23104.040343/2019-62, através dos pedidos 
1742892, sendo reforçado através do e-mail 
1822542, e por fim o encaminhamento do Comitê 
de Governança Digital o nosso pedido 2299423, 
para AGETIC. 
Sugerimos que fosse utilizado o SIGPÓS enquanto 
se espera um novo sistema, que de certa forma 
está sendo usado somente para matricular os 
residentes nos Programas, não tendo vínculo com 
docentes ou disciplinas.

Atendida 
Parcialmente. 

Prazo prorrogado 
até 30/06/21

Jan-21



132 03/2018 PROPP

Acompanhar a atualização dos dados dos 
Programas de Residência no SIGPOS e, caso seja 
necessário, encaminhar a demanda ao Conselho de 
Pesquisa e Pós-Graduação para que este delibere 
acerca da impossibilidade de se emitir Certificados 
enquanto houver pendências neste sentido.

Os dados dos programas de residência 
uniprofissional e multiprofissional em saúde 
(PREMUS) já estão todos atualizados no SIGPÓS, 
incluindo matrícula dos residentes, vinculação dos 
mesmos às disciplinas, bem como dos docentes e 
lançamento de notas. No próximo semestre será 
implementado o calendário acadêmico da 
residência, com prazos para os lançamentos no 
SIGPÓS. Vê-se portanto que as recomendações 
estão todas atendidas, no caso dos PREMUS.

Os programas de residências médicas não puderam 
ter todos os seus dados inseridos no SIGPÓS, pois 
possuem especificidades como o fato de serem 
anuais, a avaliação é feita por trimestre e os pontos 
que são avaliados não são só por disciplinas mas 
também por competência em serviço, assiduidade, 
qualidade do trabalho, iniciativa, ética e moral, 
relacionamento e outras formas de avaliação. Em 
reunião ocorrida no dia 19 de novembro de 2019, 
entre COREME, PROPP e AGETIC, concluiu-se que a 
melhor opção é o desenvolvimento de um sistema 
de gestão específico para os programas de 
residências médicas, conforme os despachos 
1633701, 1636090 e 1636900, que constam no 
processo 23104.040343/2019-62, autuado para 
formalizar a solicitação de desenvolvimento do 
sistema junto à AGETIC.

Atendida Ago-20

133 03/2018 PROGRAD

Instituir mecanismos de controle na adesão de 
Docentes Voluntários, de forma que não seja 
extrapolado o limite máximo da Unidade, 
conforme estabelecido no inciso II, do art. 6° da 
Resolução (CD) n° 276, de 15 de dezembro de 
2017.

Esclarecemos que os processos de adesão de 
docentes voluntários são analisados pela 
Digad/CAA/Prograd, com base na Resolução CD nº 
276/2017, na qual um dos requisitos é a 
apresentação, pela Unidade, de justificativa técnica 
com comprovação documental da qualificação 
apresentada no currículo. Outro requisito analisado 
para a adesão do docente voluntário é o 
atendimento do número máximo de contratação de 
docentes pela Unidade, cujo controle é realizado 
pela Digad/CAA/Prograd.

Atendida Jun-20



134 03/2018 AGETIC

Estabelecer mecanismos de controle 
informatizados, aproveitando as ferramentas do 
SIGPROJ, para registrar os Projetos de Ensino de 
Graduação (PEG) e os seus membros participantes.

Agetic informou que o SIGPROJ atual (https:
//sigproj.ufms.br/) pode ser usado para o cadastro 
de Projetos de Ensino. Informo também que o 
SIGPROJ está sendo atualizado e a nova versão 
também poderá ser utilizada para Projetos de 
Ensino após estar disponível.
A PROGRAD informou que os Projetos de Ensino de 
Graduação já estão sendo cadastrados no Sigproj 
através de editais de fluxo contínuo.
Para o ano de 2019 foi lançado o edital n° 57. Os 
Projetos de Ensino de Graduação que tiveram 
atividades executadas em 2019 estão cadastrados 
sob esse edital.
Para o ano de 2020, a DIPPES/CDA/PROGRAD está 
em processo de elaboração de edital para que os 
Projetos sejam cadastrados.

Atendida set-20

135 03/2018 REITORIA

Elaborar minuta de nova Resolução, a ser aprovada 
pelo Conselho Diretor, revogando a Resolução (CD) 
n° 30, de 17 de setembro de 2012, que estabelece 
regras e procedimentos a serem adotados na 
concessão de férias, e incluindo dispositivo 
estabelecendo que os docentes deverão gozar suas 
férias durante as férias acadêmicas, e que as 
situações excepcionais deverão ser aprovadas pela 
Unidade e pelos respectivos Colegiados de Curso.

Publicação da Resolução n° 51/2018-CD, que 
regulamenta os procedimentos de concessão de 
férias dos servidores no âmbito da Fundação 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 
estabelecendo em seu art. 8° o atendimento à 
recomendação.

Atendida Jun-20

136 03/2018 REITORIA

Constituir Grupo de Trabalho ou Comissão 
responsável para propor minuta de nova 
Resolução, a ser aprovada pelo Conselho Diretor, 
dirimindo as lacunas apontadas pela Auditoria 
Interna com relação à Resolução n° 137/2015-CD.

O Conselho Diretor constituiu comissão de 
Assessoramento para revisar a Resolução nº 
137/2015, que fixa os limites mínimos e máximos 
da média anual em horas-aula de ensino de 
graduação e de pós-graduação stricto sensu para o 
pessoal da Carreira do Magistério Superior, 
conforme RESOLUÇÃO Nº 104, DE 20 DE SETEMBRO 
DE 2018. Os trabalhos foram finalizados e a minuta 
segue para apreciação do Conselho Diretor.

Atendida Jun-20



137 04/2018 CGI

Apresentar plano de ação para o exercício de 
2018/2019 com relação aos mecanismos de 
governança pública ainda não adotados pela 
UFMS, ou adotados parcialmente, como forma de 
aprimorar o índice integrado de governança e 
gestão pública (IGG).

Assunto discutido pelos Comitês Permanentes para 
atendimento. As propostas sugeridas serviram 
como conscientização e orientação aos gestores.

Atendida Jun-20

138 05/2018

Secretarias 
dos 

Programas de 
Pós-

Graduação 
em Ciências 

Animal/FAME
Z e Pós-

Graduação 
em 

Psicologia/FA
CH

Estabelecer práticas de controle, para observância 
de normativos, e mapeamento de processo com a 
consequente identificação de atividades que 
dependam de prazo, tudo com o fim de dar mais 
celeridade e eficiência aos atos.

Seguir as normativas estabelecidas na Resolução nº 
301 de 20 de dezembro de 2017 (COPP), art 84, 
parágrafo 9º, bem como a Resolução nº 98 de 17 de 
abril de 2018, art.  38, parágrafo 4º - Regulamento 
do Curso de Mestrado. A recomendação teve o 
condão de orientação e não será monitorada.

Atendida Jun-20

139 05/2018 PROGEP e CIS

Estabelecer rotinas de trabalho conjunto, com a 
devida atenção aos prazos estabelecidos a cada 
unidade em particular, contribuindo, assim, para a 
consecução dos objetivos dessa IFES, 
principalmente, no que concerne à boa prestação 
do serviço público.

A CIS tem se empenhado em analisar e emitir 
parecer dentro de um prazo máximo de 10 (dez) 
dias a contar do recebimento do processo. Foi 
estabelecido reunião semanal da CIS/UFMS todas 
as quartas feiras no período matutino (7 as 11).

Atendida Jun-20

140 05/2018 CIS

Estabelecer, um cronograma de trabalho para que 
seus membros possam apresentar às suas chefias 
imediatas, e assim justificar a necessidade de 
despender uma determinada carga horária 
semanal às demandas da comissão.

Foi estabelecido reunião semanal da CIS/UFMS 
todas as quartas feiras no período matutino (7 as 
11).

Atendida Jun-20



141 06/2018 PROADI

Proceder ao levantamento de demanda 
consultando todas as unidades geradoras de 
resíduos perigosos no âmbito da UFMS, para, caso 
seja necessário, adequar o contrato vigente, e 
subsidiar a composição do Termo de Referência 
das próximas contratações de empresa de 
prestação de serviço especializado em coleta, 
transporte, tratamento e destinação final dos 
resíduos (CSV/PROADI)

Publicada a Resolução CD n° 100, de 4 de setembro 
de 2018, que aprovou o Plano de Governança da 
UFMS, e constituiu o Comitê de Contratações e 
Logística Sustentável (CGCLOS). As recomendações 
deste Relatório serão objeto de um Plano de Ação a 
ser cumprido nos exercícios seguintes. 
Levantamento realizado na ocasião da nova 
licitação. A SESEP/DINFRA informa que as 
atividades atribuídas à Comissão instituída pela I.S. 
341/2018 – PROADI foram realizadas conforme a 
Instrução Normativa nº 5, de 25/05/2017, a qual 
atende às recomendações do Relatório de Auditoria 
Nº 06/08 no que tange ao levantamento de 
demanda consultando todas as unidades geradoras 
de resíduos químicos no âmbito da UFMS. Todos os 
levantamentos informados constam do Processo 
23104.023702/2018-36 em que foram consultadas 
as Unidades Administrativas que produzem 
resíduos perigosos.

Atendida Ago-20

142 06/2018 PROADI

Providenciar o cadastro da UFMS no CNORP, em 
cumprimento ao art. 38 da Lei nº 12.305/2010 e 
apresentar anualmente Relatório Anual de 
Atividades Potencialmente Poluidoras e 
Utilizadoras de Recursos Ambientais – RAPP, 
conforme estabelecido no §1° do art. 17-C, da Lei 
n° 6.938/1981, alterada pela Lei n° 10.165/2000.

A manifestação tratou sobre outro assunto.
Não atendida. 

Prazo Prorrogado 
até 30/06/21

Mar-21

143 06/2018 REITORIA

Instituir formalmente a Política de Tratamento dos 
Resíduos Sólidos – PTRS da UFMS, em 
conformidade com a NMA e considere cada 
estágio da corrente de resíduos.

Política em processo de formação.
Não atendida. 

Prazo Prorrogado 
até 30/06/21

Mar-21

145 06/2018 REITORIA

Contemplar no PLS, no PGRS e no PGRSS, a serem 
elaborados, número maior de ações em atividades 
fim da instituição, como em salas de aula e 
laboratórios e ainda considerando todos os 
estágios da corrente de resíduos

PLS em revisão

Atendida 
Parcialmente. 

Prazo prorrogado 
até 30/06/21

abr-21

146 06/2018
RTR/CGCLOS/

DIDES

Providenciar a atualização do Plano de Gestão de 
Resíduos Sólidos – PGRS e do Plano de Gestão de 
Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS) da UFMS, 
promovendo sua publicação e ampla divulgação

PLS em revisão e PGRS em fase de finalização.

Atendida 
Parcialmente. 

Prazo prorrogado 
até 30/06/21

abr-21



149 06/2018
RTR/CGCLOS/

DIDES

Constituir a Comissão para Coleta Seletiva Solidária 
da UFMS, com a definição de seus integrantes e 
atribuições

Comissão em constituição pela DIDES/RTR
Não atendida. 

Prazo Prorrogado 
até 30/06/21

abr-21

150 06/2018
RTR/CGCLOS/
PROADI/DIDE

S

Elaborar mapeamento da gestão de resíduos e 
rejeitos, identificando fontes geradoras, tipos de 
resíduos, responsabilidades e competências dos 
atores envolvidos

PGRS em fase de finalização.
Não atendida. 

Prazo Prorrogado 
até 30/06/21

abr-21

151 06/2018
RTR/CGCLOS/

DIDES

Incluir nos próximos PLS’s campanhas de 
conscientização acerca de resíduos e rejeitos que 
contemplem os resíduos químicos e perigosos

PLS em processo de revisão.

Atendida 
Parcialmente. 

Prazo prorrogado 
até 30/06/21

abr-21

152 06/2018
RTR/CGCLOS/

DIDES

Incluir nos próximos PLS’s campanhas de 
conscientização ambiental de resíduos e rejeitos 
contemplando o engajamento e a participação da 
comunidade acadêmica. Promover estudos para a 
elaboração de um sistema que proporcione uma 
visão geral acerca do tratamento de resíduos e 
rejeitos, com o auxílio de servidores e/ou por meio 
de ações acadêmicas que incentivem o 
engajamento de alunos na construção de sistemas 
ou aplicativos que auxiliem na gestão de resíduos e 
rejeitos.

Ações presentes no PLS. Sobre o sistema será 
verificado na revisão do PLS.

Atendida 
Parcialmente. 

Prazo prorrogado 
até 30/06/21

abr-21

154 06/2018
CGCLOS/ 

DIDES

Apresentar relatório técnico periódico, no mínimo 
anual, referente à gestão de resíduos e rejeitos na 
UFMS e que este seja disponibilizado no site da 
instituição para consulta pública

Em estudo pela DIDES/RTR
Não atendida. 

Prazo Prorrogado 
até 30/06/21

abr-21

155 06/2018
RTR/CGCLOS/
PROADI/DIDE

S

Construir abrigos externos, de acordo com as 
normas de segurança, de resíduos perigosos e/ou 
de saúde, disponibilizando os recipientes de coleta 
em locais mais adequados e seguros, com o 
entorno devidamente sinalizado, enquanto não 
houver abrigo externo de resíduos, de forma que 
somente pessoas autorizadas tenham acesso aos 
mesmos

Abrigos construídos. Atendida dez-20

156 06/2018
Unidades 

Setoriais de 
RP

Designar formalmente os servidores responsáveis 
pela indicação dos locais de abrigo temporário dos 
resíduos perigosos

Não verificada.
Não monitorada. 

Incluída nas ações 
de 2021



157 06/2018
CGCLOS/ 

PROAFI/DIDE
S

Elaborar o mapeamento de riscos do 
gerenciamento de resíduos e rejeitos, 
considerando os princípios elencados na Instrução 
Normativa Conjunta MP/CGU nº 01, de 10 de maio 
de 2016.

Em estudo na revisão do PLS.
Não atendida. 

Prazo Prorrogado 
até 30/06/21

abr-21

158 07/2018

DIREÇÃO 
CPTL E 

COORDENAÇ
ÃO DO 

CURSO DE 
ENFERMAGE

M

Constar exigência nos próximos editais de 
contratação de professores, do quadro ou 
substitutos, o registro no Conselho Profissional 
competente, quando tal medida for imprescindível 
para as atividades de ensino, a exemplo das aulas 
de campo prático em hospitais conveniados que 
possuam essa exigência

A unidade informou que ainda não houve 
preenchimento de vagas para o curso, via edital de 
concurso público para que tal recomendação fosse 
atendida. Entretanto, para os próximos editais a 
Coordenação de Curso solicitará a PROGRAD que 
faça a inclusão de tal exigência. Ressaltou que no 
edital de contratação de professor substituto que 
será aberto nos próximos dias haverá a exigência 
de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem. 
Enquanto não houver a publicação de Edital, a 
recomendação tem o condão de conscientização e 
orientação.

Atendida Jun-20

159 07/2018

DIREÇÃO 
CPTL E 

COORDENAÇ
ÃO DO 

CURSO DE 
ENFERMAGE

M

Elaborar estudo, a partir de planejamento 
integrado com a Coordenação dos cursos da área 
de saúde e áreas correlatas, como Medicina e 
Ciências Biológicas, com a supervisão das 
Coordenações Acadêmicas e da Direção do 
Campus do CPTL, com a finalidade de estabelecer 
os horários, disciplinas, e quais docentes também 
atuarão nesses cursos, e que sirva de referencial 
para encaminhamento à PROGRAD, considerando-
se os docentes que estão em processo de 
contratação no edital atual.

A Unidade manifestou que o Curso de Enfermagem, 
a partir da nova matriz curricular, contará com 
professores para atender todas as disciplinas da 
área básica de formação dos acadêmicos. Destacou 
que os cursos de Enfermagem e Medicina já vêem 
trabalhando em conjunto nas atribuições de 
disciplinas, sendo que em 2018.2 há 06 (seis) 
professores, 04 (quatro) enfermeiros, com origem 
na medicina atendem o Curso de Enfermagem. 
Entretanto, devido ao elevado número de 
acadêmicos matriculados em ambos cursos e a alta 
carga horária das disciplinas profissionalizantes 
muitas vezes o compartilhamento de docentes não 
é suficiente para suprir a oferta de todas as turmas 
de aulas práticas das disciplinas. Destacou que a 
vivência prática em cenário clínico é uma exigência 
das Diretrizes Nacionais Curriculares dos Cursos de 
Graduação de Enfermagem e Medicina e que na 
cidade de Três Lagoas não há opções variadas de 
cenário de prática, principalmente em ambiente 
hospitalar, e que a Coordenação do Curso deve 
seguir o estabelecido pelas concedentes para que 
não haja quebra do acordo de cooperação.

Atendida Jun-20



160 07/2018

DIREÇÃO 
CPTL E 

COORDENAÇ
ÃO DO 

CURSO DE 
ENFERMAGE

M

Distribuir maior carga horária em ensino de 
graduação aos docentes que descumprem a 
Resolução n° 137/2015-CD, e incentivar a 
participação destes em atividades de ensino 
(teórica e prática), pesquisa e extensão, e de modo 
que estes não cumpram apenas os limites mínimos 
estabelecidos.

A Unidade informou que os docentes do Curso de 
Enfermagem já realizavam e ainda realizam 
projetos de ensino, pesquisa e extensão, bem como 
coordenam ligas acadêmicas e participam/lideram 
grupos de pesquisa cadastrados na plataforma do 
CNPq. Com a abertura do Programa de Pós-
Graduação, stricto senso, em Enfermagem no CPTL 
o número de projetos de pesquisa aumentou 
proporcionando, inclusive o aumento do número 
de bolsas de iniciação científica e de extensão para 
os acadêmicos refletindo na diminuição da taxa de 
evasão do Curso.
Em relação a carga horária foi seguida a 
recomendação da auditoria "Distribuir maior carga 
horária em ensino de graduação aos docentes que 
descumprem a Resolução n° 137/2015-CD". 
Entretanto, faz-se necessário frisar que os docentes 
vinculados ao Curso de Enfermagem/CPTL não 
descumprem e/ou nunca descumpriram o 
estabelecido na Resolução n° 137/2015-CD, visto 
que todos tiveram suas progressões na carreira, nos 
últimos anos, aprovadas, sendo a carga horária 
desenvolvida o principal critério para que a 
progressão funcional ocorra. A Coordenação de 
Curso traz, anexo a este processo, os relatórios de 
carga horária dos docentes dos anos de 2019, 2020 
e a previsão de carga horária para o primeiro 
semestre de 2021 (2410696, 2410701, 2410702).
A relação de docentes apresentada, nestes 
documentos, contempla alguns professores com 
origem e/ou vinculação em outros cursos do CPTL 
que ofereceram vagas em disciplinas optativas para 
o Curso de Enfermagem. Já outros docentes, 
possuem vinculação com outros cursos, mas 
oferecem disciplinas obrigatórias para o Curso de 
Enfermagem, bem como existe docentes com 
origem e atuação exclusiva no Curso de 
Enfermagem, conforme segue: (...)
Sendo assim, a CH total dos docentes que possuem 
origem em outros cursos do CPTL não é refletida 
nos documentos anexados. Conforme já 
mencionado, nos últimos anos, observa-se 
diminuição na taxa de evasão do Curso de 
Enfermagem do CPTL, algo positivo, mas que 
contribui para o aumento da demanda de encargos 
didáticos docentes e, consequentemente, 
sobrecarga a estes. Diante do exposto, infere-se 
que a recomendação elencada e cobrada pela 
auditoria no despacho 2374364 já foi cumprida pela 
Unidade Setorial, Câmpus de Três Lagoas, e pelo 
Curso de Enfermagem.

Atendida Jan-21



161 07/2018

DIREÇÃO 
CPTL E 

COORDENAÇ
ÃO DO 

CURSO DE 
ENFERMAGE

M

Não permitir a execução de projetos institucionais 
sem que estes estejam devidamente cadastrados e 
aprovados na Pró-Reitoria competente, ou por 
meio do Sigproj (extensão e pesquisa), tendo em 
vista a ausência de registro do projeto intitulado 
“VIII Semana de Enfermagem do CPTL”, 
desenvolvido no primeiro semestre de 2018.

A Unidade manifestou que há equívoco na 
recomendação, visto que o projeto está cadastrado 
no sistema, porém com o seguinte nome: "VIII 
SEMANA TRÊS LAGOENSE DE ENFERMAGEM". 
Comprovantes em anexo. Apesar do equívoco, 
mantém-se a recomendação para conscientização.

Atendida Jun-20

162 07/2018

DIREÇÃO 
CPTL E 

COORDENAÇ
ÃO DO 

CURSO DE 
ENFERMAGE

M

Elaborar Plano de Ação, a ser supervisionado pela 
PROPP e PROGRAD, contendo o cronograma do 
Curso de Mestrado em Enfermagem, a 
identificação dos docentes e suas atuações 
(disciplinas e orientações), e a redistribuição da 
carga horária destes, evitando-se a redução da 
carga horária no ensino de graduação.

Apesar de a Unidade não ter apresentado Plano de 
Ação, a PROPP apresentou a relação de disciplinas 
dos docentes e respectivas cargas horárias. Em 
pesquisa ao SISCAD, verificou-se que os docentes 
vem cumprindo com a carga horária mínima em 
sala, conforme estabelecido na Res. 137/2015.

Atendida Jan-20

163 07/2018

DIREÇÃO 
CPTL E 

COORDENAÇ
ÃO DO 

CURSO DE 
ENFERMAGE

M

Somente aprovar o gozo de férias em período 
letivo em situações excepcionais, e desde que seja 
preenchido e assinado o Plano de Redistribuição 
de Atividades Didáticas, com aprovação da 
Coordenação do Curso e Direção da Unidade, 
conforme estabelecido no art. 8° da Resolução 
(CD) n° 51, de 15 de maio de 2018;

A Unidade informou que os professores do curso de 
enfermagem já foram notificados, via e-mail, sobre 
a necessidade de aprovação do Plano de 
Redistribuição de Atividades Didáticas pelo 
Colegiado de Curso.

Atendida Jun-20

164 07/2018

DIREÇÃO 
CPTL E 

COORDENAÇ
ÃO DO 

CURSO DE 
ENFERMAGE

M

Divulgar ao público, em seus respectivos sites, os 
quadros de horários das disciplinas do curso, 
acompanhadas dos horários em que serão 
ministradas, local, e os respectivos docentes 
responsáveis em consonância com o art. 3º da Lei 
12.527/2011.

Recomendação cumprida em 2019. Pendente a 
publicação dos horários de 2020/1.

Atendida Jun-20



165 07/2018 PROGRAD

Nos próximos processos seletivos de professor 
substituto, indeferir a contratação de candidatos 
classificados que se enquadram em acumulação 
ilícita de cargos públicos, sem a necessidade de 
consultar a PROGEP, PROJUR, Auditoria Interna, ou 
outra Unidade, considerando o caráter vinculatório 
da Instrução Normativa MP n° 02, de 12 de 
setembro de 2018, que regulamentou o assunto 
para que que os órgãos e entidades da 
Administração Pública não permitisse a 
acumulação de cargos públicos com jornadas 
superior a sessenta horas semanais.

A recomendação tem por finalidade a 
conscientização da Unidade, considerando as 
reiteradas consultas à Auditoria Interna sobre o 
mesmo assunto. Após o envio do Relatório, não 
houve mais questionamentos tendo em vista a 
adoção do entendimento exposado pela 
recomendação.

Atendida Jun-20

166 08/2018
CORREGEDOR

IA

Proceder ao exame de admissibilidade de 
procedimento disciplinar com relação aos 
docentes [...], considerando que os argumentos 
apresentados não elidem totalmente os indícios de 
ilegalidade identificados, e necessitam de melhor 
apuração, mediante o contraditório e a ampla 
defesa em processo próprio, caso assim entender 
essa autoridade competente.

Exame de Adm. realizado em 14/04/2020, 
decidindo-se pelo arquivamento do processo. SEI 
1897961.

Atendida Jan-21

167 09/2018 PROADI

Na elaboração do Termo de Referência de locação 
de impressoras, definir os padrões mínimos aceitos 
para os equipamentos a serem locados de forma 
que não haja direcionamento a uma marca 
específica.

Esta etapa foi realizada no Estudo Preliminar 
Técnico da Contratação que foi realizado no 
processo 23104.042789/2018-41, documentos 
0963380 e 1001339.

Atendida Jun-20



168 09/2018 PROADI

Implantar mecanismos de controle de gestão de 
contratos, tanto para os gestores designados, 
quanto para as Unidades que formalizam os 
instrumentos contratuais e certames licitatórios, 
para que não haja prorrogações antieconômicas, 
adesões, ou contratações emergenciais sem o 
adequado planejamento, iniciando os estudos 
preliminares ao certame a serem elaborados com a 
antecedência necessária, nos casos de término dos 
contratos de maior risco.

Diligenciado pela CGM/PROADI para as unidades 
competentes para conhecimento e eventuais 
manifestações através do despacho 1295398 de 
16/06/2019. Registre-se que tal demanda de 
contratação em caso análogo (em substituição ao 
contrato anterior), foi tramitado nos recentes 
processos 23104.042789/2018-41 e 23104.002278
/2019-77, sobre o qual passou pelos estudos 
preliminares através da AGETIC enquanto unidade 
interessada e gestora da demanda, bem como atua 
como equipe de gestores dos contratos atuais. Em 
complementação a AGETIC informou que já existe 
no Sistema de Contratos (SICON) um alerta para os 
Gestores de Contrato. Entretanto, houve mudança 
de unidade.

Atendida Jun-20

169 09/2018 PROADI

Nos próximos processos licitatórios, promover 
estudo que relacione as reais necessidades das 
Unidades da UFMS com as franquias de impressão 
contratadas, mediante consulta a todos os setores, 
e avaliação dos relatórios de impressão dos 
equipamentos.

Esta etapa foi realizada no Estudo Preliminar 
Técnico da Contratação que foi realizado no 
processo 23104.042789/2018-41, documentos 
0963380 e 1001339.

Atendida Jun-20

170 09/2018 PROADI

Por ocasião das eventuais alterações contratuais 
em decorrência das supressões ou acréscimos de 
equipamentos, deixar expresso no Termo Aditivo 
se haverá alterações na franquia contratada.

A atual contratação não prevê franquia mínima de 
impressões.

Recomendação 
cancelada

Jun-20

171 09/2018 PROADI

Publicar Política de Impressão de Documentos, 
com ampla divulgação às Unidades, com a 
finalidade de conscientizar os usuários de 
impressoras sobre os desperdícios, documentos 
que se devem evitar imprimir, bem como 
limitações quanto à impressão colorida, 
estritamente necessária às finalidades 
institucionais.

Publicação da Resolução nº 105, de 5 de julho de 
2019, que Institui Política de Gestão de Impressão e 
Digitalização na UFMS.

Atendida Jun-20



172 09/2018 PROADI

Elaborar estudos de viabilidade econômica para a 
contratação de locação de impressoras sem o 
fornecimento de papel, e com a aquisição 
realizada diretamente pela UFMS, considerando 
que a não utilização das resmas fornecidas 
implicam em antieconomicidade contratual, 
quando não atingidas as franquias contratadas.

A AGETIC informou que nos contratos atuais 
(15/2019 e 16/2019) não há fornecimento de papel.

Atendida fev-20

173 09/2018 PROADI

Nas próximas contratações de locação de 
impressoras com fornecimento de papel, exigir da 
empresa contratada o quantitativo de resmas de 
papéis previsto na franquia contratada, e avaliar 
periodicamente se o consumo das Unidades 
corresponde ao previsto nas franquias, para 
propor eventuais alterações contratuais, dentro 
dos limites legais.

A AGETIC informou que nos contratos atuais 
(15/2019 e 16/2019) não há fornecimento de papel.

Recomendação 
cancelada

Jun-20

174 09/2018 PROADI

Monitorar e registrar a alteração de local dos 
equipamentos de forma a garantir a continuidade 
do controle de impressões e suprimento, bem 
como a utilização das franquias contratadas.

A AGETIC informou que além dos softwares 
fornecidos pela empresa, a AGETIC implantou o 
monitoramento das impressoras por meio da 
ferramenta Zabbix que permite visualizar se a 
impressora está ligada ou não e também monitorar 
os níveis de toner das impressoras. Além disso, as 
impressoras não devem ser modificadas de local 
sem aviso prévio à AGETIC.

Atendida Jun-20



175 09/2018 PROADI

(GESTOR) Por ocasião de inclusão de itens ao 
contrato, a exemplo do Software de Bilhetagem, 
elaborar estudos preliminares de demanda e 
operacionalização do sistema de modo que, após a 
assinatura do instrumento contratual, não haja 
pagamentos e a liquidação de despesa sem a 
respectiva contrapartida da empresa contratada.

Diligenciado pela CGM/PROADI para as unidades 
competentes para conhecimento e eventuais 
manifestações através do despacho 1295398 de 
16/06/2019, o que neste caso, foi enviado ao 
PROADI para avaliação acerca da eventual 
necessidade de apuratório sobre eventuais 
prejuízos.
Sobre a elaboração de estudos, deverá tal demanda 
ser respondida pela AGETIC enquanto unidade que 
além de atuar como interessada/gestora e que 
também compõe os gestores de tais 
serviços/contratos atuais, o qual foi também 
encaminhado o processo 23104.048485/2018-97 
para manifestação acerca dos apontamentos. Em 
complementação a AGETIC informou que no caso 
específico de Softwares de Bilhetagem, o contrato 
atual usa os softwares nddPrint e Manager Print 
Services (MPS), mas não há custo destes softwares 
para a UFMS nos contratos 15/2019 e 16/2019.

Atendida Jun-20



176 09/2018 PROADI

(GESTOR) Adotar metodologia de avaliação de 
qualidade dos serviços a serem prestados, 
abrangendo a definição de variáveis objetivas (por 
exemplo, o grau de conformidade com as 
especificações inicialmente estabelecidas, o 
número de falhas detectadas no produto obtido, 
entre outras), bem como fixar os respectivos 
critérios de avaliação dessas variáveis em mapa de 
risco do contrato.

A Agetic informou que, apesar de contratualmente 
a empresa ter a obrigação de entregar softwares de 
controle de impressão que possibilitem o 
acompanhamento e a apuração do volume 
impresso pela UFMS, a partir dos quais são gerados 
os valores a serem faturados e pagos, desenvolveu 
um outro método de monitoramento e controle do 
volume de impressão da UFMS, que é feito a partir 
do software Zabbix que foi configurado para 
acessar periodicamente cada impressora dos 
Contratos 15 e 16/2019, gerando informações que 
possibilitem a avaliação do ambiente como um 
todo e ratificar a qualidade dos serviços prestados. 
Como comprovação apresenta vários gráficos e 
quadros demonstrando a funcionalidade do 
sistema, tais como Páginas impressas diário e 
mensal, controle de impressoras ativas na rede, e 
controle de nível de suprimento (necessidade de 
substituição de toner). Especificamente, quanto ao 
faturamento e pagamento mensal, foi 
implementado um processo de validação do 
volume utilizado no cálculo do valor a ser pago. É 
feito, ainda, o acompanhamento dos defeitos 
apresentados pelos equipamentos. A Agetic 
apresentou quadro demonstrativo dos valores 
faturados que, comparados com os valores 
praticados no contrato anterior, evidenciou uma 
economia consolidada, em 22 meses, no valor de 
R$ 1.239.673,08. Cita ainda que está em 
andamento um projeto de mapeamento do local de 
instalação (georreferenciado) de cada impressora 
dos contratos geridos pela Unidade (próximas 
ações incluem o mapeamento das impressoras dos 
demais campus da UFMS).

Atendida fev-21



177 09/2018 PROADI

(GESTOR) Estipular o método ou processo pelo 
qual as ordens de serviço de assistência técnica ou 
reposição de suprimentos sejam utilizadas como 
instrumento de controle nas etapas de solicitação, 
acompanhamento, avaliação, atestação e 
pagamento de serviços, assim como o modelo da 
ordem de serviço que será adotada durante a 
execução do ajuste, a qual deverá conter, no 
mínimo: a definição e a especificação dos serviços 
a serem realizados; o volume de serviços 
solicitados e realizados segundo as métricas 
definidas; os resultados ou produtos solicitados e 
realizados; o cronograma de realização dos 
serviços, incluídas todas as tarefas significativas e 
seus respectivos prazos; a avaliação da qualidade 
dos serviços realizados e as justificativas do 
avaliador; a identificação dos responsáveis pela 
solicitação, pela avaliação da qualidade e pela 
atestação dos serviços realizados.

A AGETIC informou que a empresa possui um 
sistema de chamados no qual é possível identificar 
o equipamento e os problemas a serem relatados. 
Todos os chamados são abertos e monitorados pela 
equipe da AGETIC.

Atendida Jun-20

178 09/2018 PROADI

(GESTOR) Estabelecer mecanismos de controle de 
utilização das impressoras mediante identificação 
do usuário, de forma a coibir a impressão de 
documentos não institucionais.

A AGETIC informou que nos contratos 15/2019 e 
16/2019, é necessária a utilização do PIN do 
Usuário para impressão. Desta forma, é possível 
verificar as impressões por usuário.

Atendida Jun-20

179 10/2018 CPPD
Avaliar e emitir Parecer sobre as retificações 
constantes no presente Relatório, e encaminhar à 
PROGEP para publicação de novo ato.

CPPD apresentou parecer ratificando o Relatório da 
AUD.

Atendida ago-20

180 10/2018 PROGEP

Publicar Instrução de Serviço com os atos 
retificados, após avaliação da CPPD, e conceder 
prazo recursal aos docentes para que estes 
apresentem recurso às suas respectivas Comissões 
de Avaliação Interna, caso assim interessarem.

Publicada a IS PROGEP 187, de 26/02/2020, 
homologando e alterando o resultado final do 
Relatório Docente referente ao ano de 2017.

Atendida mar-20

181 10/2018
Comissões de 

Avaliação 
Interna

Avaliar os recursos dos docentes, caso houver, no 
prazo estipulado pela PROGEP em Instrução de 
Serviço a ser publicada no Boletim de Serviços 
Eletrônico, e apresentar novo Parecer, para 
subsidiar decisão recursal da Pró-Reitoria.

Em reunião com a Pró-Reitora de Gestão de 
Pessoas, decidiu-se não republicar as retificações e 
aguardar oportunamente a promoção ou 
progressão dos docentes para, no caso concreto, 
apresentar os dados retificados ao docente, e 
conceder a ampla defesa.

Atendida abr-21



182 11/2018
SEDFOR e 

PROPP

Orientar formalmente quanto às cargas horárias 
das disciplinas que não poderão ser atribuídas ao 
docente, para fins de avaliação, bem como definir 
as ressalvas pertinentes, caso houver.

A SEDFOR informou que tem trabalhado junto aos 
coordenadores de curso para que estes orientem os 
professores sobre as opções existentes em relação 
a cursos na modalidade EaD que recebem fomento 
externo. No caso, seja a opção de contar carga 
horária, seja a de receber bolsa de por aulas 
ministradas. Essa ação é constante junto aos 
coordenadores.

Atendida ago-20

184 11/2018 PROGEP

Constituir grupo de trabalho ou comissão com a 
finalidade de apresentar o aperfeiçoamento do 
formulário do SIAI para: evitar pontuações em 
duplicidade e incluir situações omissas 
(Coordenador de Curso EAD); distinguir e definir as 
homenagens, comendas e prêmios acadêmicos; 
avaliar se as atividades externas (orientação e 
participação em bancas) terão a mesma pontuação 
que atividades internas.

Unidade não se manifestou
Não atendida. 

Prazo Prorrogado 
até 30/06/21

abr-21

185 11/2018 AGETIC

Importar dados de outros sistemas institucionais, a 
exemplo dos projetos de pesquisa e extensão, no 
SIGPROJ, e participações em bancas de avaliação e 
qualificação e orientações, no SIGPOS.

Em execução pela unidade.

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21

186 11/2018
Comitê de 
Gestão de 

Pessoas

Deliberar sobre a possibilidade de que o docente 
possa participar de bancas e orientações em 
períodos de afastamento.

Não houve manifestação da Unidade. 
Não monitorada. 

Incluída nas ações 
de 2021

187 01/2019 PROADI

Solicitar às unidades interessadas nas contratações 
diretas (art. 26, parágrafo único, inciso III, da Lei 
8.666/93), justificativas do preço a ser contratado, 
preferencialmente mediante: (i) no caso de 
dispensa, apresentação de, no mínimo, três 
cotações válidas de empresas do ramo, ou 
justificativa circunstanciada se não for possível 
obter essa quantidade mínima; (ii) no caso de 
inexigibilidade, comparação com os preços 
praticados pelo fornecedor junto a outras 
instituições públicas ou privadas.

Unidade acatou as recomendações e informou que 
vem diligenciando às Unidades interessadas a 
instrução dos processos com as comprovações do 
orçamento ou valor praticado. Considerando que a 
unidade apresentou os controles adotados por 
ocasião do mapeamento de riscos em licitações e 
contratos, verificou-se que a recomendação 
cumpriu sua finalidade.

Atendida Jun-20



188 02/2019 PROPLAN

Promover a avaliação da oportunidade e 
conveniência de que a UFMS se mantenha 
associada às entidades representativas citadas na 
amostra do presente Relatório, ou outras 
semelhantes, abstendo-se de efetuar despesas 
sem que haja a previsão específica no orçamento 
da Instituição, a cada exercício financeiro;

A PROPLAN solicitou informações e subsídios junto 
às unidades da administração central da UFMS, 
para normatizar os pagamentos de anuidade às 
associações, fóruns e congêneres, essenciais às 
atividades finalísticas de ensino, pesquisa e 
extensão, que coadunem com os valores, a missão 
e o interesse público da UFMS, não amparadas nos 
planejamentos orçamentários anuais das unidades 
e da própria Instituição (Processo 23104.003570
/2020-41). Várias unidades manifestaram suas 
demandas, estando em fase de elaboração o 
normativo interno que regulamentará o assunto.

Atendida Jun-20

189 02/2019 PROADI

Aplicar as hipóteses de dispensa de licitação, com 
fulcro no art. 24, inciso XXII, da Lei 8.666/1993, 
para a contratação de fornecimento de energia 
elétrica, e VII, para a contratação da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos, aos futuros 
contratos a serem celebrados.

No que diz respeito a energia elétrica todas as 
medidas foram adotadas para atendimento do que 
consta no Relatório de Auditoria nº 2/19, 
entretanto, após envio para análise e parecer por 
parte da PROJUR, houve manifestação divergente 
acerca da fundamentação legal, havendo manifesto 
favorável por parte da Administração Superior para 
continuidade, atendendo ao citado nos pareceres 
da PROJUR. Com relação à contratação dos serviços 
da EBCT, o Processo 23104.032007/2019-46, já foi 
devidamente enquadrado conforme orientado pelo 
RA nº 2/19.

Atendida set-20

190 02/2019 PROADI

Dispensar a formalização de instrumento 
contratual nas contratações de bens e serviços que 
se enquadrarem nas hipóteses do art. 62 da Lei 
8.666/93, a exemplo do Termo de 
Credenciamento.

A unidade acatou a recomendação, reforçando que 
a dispensa de formalização de instrumento 
contratual vem sendo adotado nos casos de 
enquadramento no Art. 62 da Lei 8.666/93, sendo 
observadas todas as condicionantes, tais como 
valor, prazo de entrega e obrigações futuras (item 
3.4.2).

Atendida Mar-21



193 03/2019 PROADI

Requisitar apoio técnico do Laboratório de 
Eficiência Energética e Hidráulica em Saneamento 
– LENHS/FAENG/UFMS no treinamento do pessoal 
da manutenção da UFMS para a operação de 
equipamentos de detecção de perdas, e demais 
orientações pertinentes para combater o 
desperdício e incrementar a eficiência hidráulica 
da Universidade;

No ano de 2020, foi contratada uma empresa que 
detectou pontualmente, vazamento na área 
denominada Setor 1, o que proporcionou uma 
economia média mensal na faixa de R$ 300.000,00 
a menos na conta de água. 

A UFMS se reestruturou administrativamente a 
partir de 04/01/2021 visando melhor interação 
entre as ações da área técnica, de forma a viabilizar 
de forma gradual, capacitação interna e redução na 
contratação de serviços externos, com consequente 
redução de gastos em perdas nos diferentes 
segmentos existentes.

Atendida mai-21

194 03/2019 PROADI
Incluir nos futuros editais de obras exigências de 
reutilização da água durante a fase de execução;

Considerando que os critérios de sustentabilidade 
utilizados são aqueles constantes do GUIA 
NACIONAL DE CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS - 3ª 
EDIÇÃO ABR/2020 disponibilizado no sitio da 
Advocacia Geral da União;

Considerando que tais critérios são incluídos 
primeiramente no Termo de Referência nos casos 
de Pregão Eletrônico e no Projeto Básico no caso de 
licitação de obras ou reformas através de RDC 
Eletrônico;

Informamos que tais critérios já são observados 
atualmente na elaboração dos instrumentos 
convocatórios, e o apontamento específico será 
observado e atendido nos casos em que couber

Atendida mar-21

195 03/2019 PROADI
Avaliar a possibilidade de adoção de sistema de 
reutilização da água da chuva nos futuros projetos 
de obra desenvolvidos

Os novos projetos a serem executados e/ou 
aprovados pela SEDINF/DINFRA/PROADI, sempre 
que possível, contarão com sistema de captação de 
água da chuva para reuso.

Atendida mar-21



196 03/2019 PROADI

Deixar de incluir exigência de vedação de lavagem 
de área externa e pátios com água potável, quando 
não houver outra alternativa viável, como é o caso 
da utilização de poços ou água de reuso;

Considerando que o próprio relatório 03/2019 item 
b.3) traz em sua baila, inclusive citando da 
preocupação que se teve quando da licitação para 
os serviços em vedar o uso de água potável na 
limpeza externa e de pátios, entendemos não haver 
porque deixar de incluir tal exigência em nossas 
pretensas licitações, sugerindo com devida vênia 
em sendo o caso, baixa da recomendação ou sua 
reformulação, até para que haja sua confluência 
com o relatório, sobretudo para que vá frente ao 
uso racional do bem mais precioso.

Recomendação 
cancelada

mar-21

197 03/2019 PROADI

(Gestor do Contrato) Verificar se a lavagem das 
áreas externas vem ocorrendo na periodicidade 
disposta, e avaliar a possibilidade de diminuição 
dessas atividades, mediante supressão contratual;

As lavagens das áreas externas vêm ocorrendo 
conforme os termos do contrato. De acordo com o 
documento de Procedimento Operacional Padrão 
(2482771), as áreas externas, em sua grande 
maioria, são apenas varridas, não necessitando 
portanto da utilização de água para sua efetiva 
limpeza. Ainda conforme esse documento, as 
únicas áreas que necessitam da utilização de água 
são as calçadas que são limpas uma vez por semana 
com máquinas lava jato. Contudo, visando a 
economicidade dos recursos naturais já alinhamos 
com a Contratada para aumentar o período de 
realização das lavagens para uma vez a cada 15 dias 
e mesmo assim quando houver extrema 
necessidade.

Atendida mar-21



198 03/2019 PROECE

Implantar métodos de irrigação automático do 
gramado do Estádio Morenão para otimizar os 
recursos hídricos demandados ao local e nos 
horários mais propícios para a retenção da água;

O poço central que abrange o abastecimento da 
área foi cadastrado no IMASUL para reutilização, 
inclusive para irrigação do gramado do Morenão. 
Além disso, citamos os contratos para revitalização 
dos poços, sob gestão da PROADI: 
CONTRATO nº 177/2020 - Manutenção Poços: 
Contratação de Empresa especializada para a 
realização de serviços de Manutenção na estrutura 
dos poços tubulares profundos existentes na 
Cidade Universitária da UFMS, em Campo 
Grande/MS (Montagem de novos cavaletes, com os 
equipamentos necessários para observações 
hidrométricas (hidrômetro e horímetros) e 
dispositivo para coleta de água na saída do poço, 
conforme modelo padrão exigido pelo IMASUL, laje 
de proteção e cerca telada) -SEI 2303250, Gestora: 
SEI 398036. 
CONTRATO nº 178-2020 - OUTORGA POÇOS UFMS - 
SANAGUA: Contratação de Empresa especializada 
para a realização de serviços de Ensaios, análises e 
assessoria para aprovação de outorga dos poços 
tubulares profundos da Cidade Universitária da 
UFMS, em Campo Grande-MS – SEI 2308213; 
Gestora: SEI 2398043. 
No aguardo de aprovação do IMASUL. 

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21

199 03/2019
COAD das 
Unidades

Realizar levantamento de necessidades nos seus 
laboratórios para planejar a aquisição dos insumos 
dos purificadores por osmose reversa (cartuchos, 
filtros, membrana), seja por registro de preços ou 
por compra direta (art. 24, inc. XXI e art. 25, inc. I, 
da Lei nº 8.666/1993);

Não houve manifestação da Unidade. A 
recomendação poderá ser monitorada em 
trabalhos futuros sobre o assunto, sendo 
contabilizado o benefício não financeiro de 
"conscientização e sensibilização" considerando as 
boas práticas sugeridas.

Não monitorada. 
Incluída nas ações 

de 2021

200 03/2019 FAODO

Substituir as cadeiras odontológicas da Clínica nº 7 
por equipamentos com acionamento via pedal, e, 
enquanto não houver a substituição, orientar aos 
alunos a acionarem as cuspideiras somente 
quando necessário, evitando o desperdício de 
água.

Não houve manifestação da Unidade. A 
recomendação poderá ser monitorada em 
trabalhos futuros sobre o assunto, sendo 
contabilizado o benefício não financeiro de 
"conscientização e sensibilização" considerando as 
boas práticas sugeridas.

Não monitorada. 
Incluída nas ações 

de 2021



201 03/2019 Laboratórios

Estudar a possibilidade de: a) captação de água 
descartada dos laboratórios durante o processo de 
destilação, com a finalidade de reutilização para 
outros fins, seja por meio da caixa de reuso para 
futuras destilações ou resfriamento dos 
equipamentos, seja por meio da instalação de 
reservatórios, para uso da limpeza, por exemplo; 
b) substituição gradual dos destiladores da UFMS 
por purificadores de água por osmose reversa, de 
acordo com a capacidade financeira de 
investimento das Unidades Setoriais;

Não houve manifestação da Unidade. A 
recomendação poderá ser monitorada em 
trabalhos futuros sobre o assunto, sendo 
contabilizado o benefício não financeiro de 
"conscientização e sensibilização" considerando as 
boas práticas sugeridas.

Não monitorada. 
Incluída nas ações 

de 2021

202 03/2019
PROADI e 

FAENG

Verificar o interesse na utilização do poço manual 
perfurado nas proximidades da estação de 
piscicultura para o ensino e pesquisa de 
monitoramento, efetuando o cadastro no IMASUL, 
nos termos da Resolução SEMADE n° 21, de 27 de 
novembro de 2015.

Há interesse institucional na utilização dos 6 poços 
existentes na UFMS, e assim sendo, de forma a 
viabilizar a pretensa utilização, encontra-se em 
vigência o Contrato nº 178/2020, objeto do 
processo n° 23104. 033113/2020-UFMS, cujo 
objeto é a Contratação de Empresa especializada 
para a realização de serviços de Ensaios, análises e 
assessoria para aprovação de outorga dos poços 
tubulares profundos da Cidade Universitária da 
UFMS, em Campo Grande-MS.

Atendida mar-21

203 04/2019 PROADI

Regularizar a omissão dos descontos que vêm 
sendo concedidos nas faturas de serviço de coleta 
e tratamento de esgoto, mediante a celebração de 
Aditivo Contratual ao Contrato nº 130/2015;

Aguardando regularização dos poços no IMASUL 
para tratar todas as solicitações à Aguas Guariroba 
em uma única reunião.

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21

204 04/2019 PROADI

Providenciar o cadastro dos poços da UFMS na 
plataforma S.I.R.I.E.M.A do IMASUL, para a 
obtenção da licença ambiental e regularização da 
outorga, nos termos das normativas Estaduais 
vigentes;

foi realizado o cadastramento do Uso de Recursos 
Hídricos dos 6 (seis) poços (Certificado de Inscrição 
de Cadastro de Uso de Recursos Hídrico - 1701940) 
na plataforma S.I.R.I.E.M.A do Instituto de Meio 
Ambiente de Mato Grosso do Sul - IMASUL. Após 
análise pelo órgão ambiental competente, os 6 
(seis) poços foram enquadrados como sujeitos a 
outorga, conforme documento 1701953.

Atendida 
Parcialmente. 

Prazo prorrogado 
até 30/06/21

Mar-20



205 04/2019
REITORIA/PR

OADI

Avaliar a possibilidade de rescisão dos contratos 24 
e 25/2015 a fim de reativar os poços para as 
atividades de limpeza, irrigação, dessedentação de 
animais, atividades de ensino e pesquisa, ou ainda 
para o consumo humano, devendo ser elaborado 
estudo de adequação da infraestrutura hidráulica , 
e quais fontes permanecerão sob abastecimento 
da empresa Águas Guariroba, sobretudo dos 
prédios mais recentes;

Processo em andamento.

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21

206 04/2019 PROADI

Localizar as entradas e saídas das tubulações e 
ramais de alimentação dos prédios da UFMS, e 
providenciar a instalação de hidrômetros 
individuais, por meio da empresa concessionária 
de serviços públicos, inclusive àqueles que são 
abastecidos pelo Hospital Universitário, com o fim 
de mensurar os custos de consumo de água de 
cada Unidade;

Para o mapeamento da rede de água e esgoto faz-
se necessário o levantamento com equipe e 
equipamentos especializados, que poderia ser 
buscado em parceria com a concessionária de 
águas e esgoto.

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21

207 04/2019 PROADI

Confirmar, por meio de avaliação técnica da 
CPO/PROADI, a existência de desvio da rede de 
esgoto da UFMS da rede do Hospital Universitário; 
e, caso confirmado o lançamento de esgoto do 
Hospital Universitário na rede da UFMS: 1) UFMS - 
solicitar à Contratada o imediato desvio ou 
instalação de medidor em local anterior, ou 
pleitear descontos nas faturas de esgoto da UFMS, 
que suprimam o volume de esgoto lançado pelo 
Hospital;
2) HUMAP/EBSERH: solicitar à Contratada, 
alteração na forma de medição, seja pela 
instalação de hidrômetros ou pela concessão de 
descontos nas faturas de esgoto proporcionais ao 
coeficiente de retorno do Hospital;

A ausência de desvio foi confirmada pela CPO. 
Solução em estudo.

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21

208 04/2019 REITORIA

Instaurar, em conjunto com o Hospital 
Universitário, a competente Tomada de Contas 
Especial, ou procedimento administrativo próprio, 
com a finalidade de mensurar o exato valor pago a 
título de esgoto à Águas Guariroba, desde a 
assinatura do Contrato nº 29/2015 e buscar o 
ressarcimento deste, ainda que judicialmente.

Aguardando agendamento de reunião com a 
concessionária Aguas Guariroba.

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21



209 05/2019

Comitê de 
Gestão da 

Integridade, 
Riscos e 

Controles

Proceder à avaliação dos riscos relacionados a 
fraude e corrupção, bem como os riscos 
operacionais que podem interferir no 
cumprimento dos objetivos institucionais, 
utilizando-se dos resultados obtidos no 
mapeamento de riscos elaborado pela Auditoria 
Interna.

Relatório Técnico de Avaliação e Mapeamento 
Construído e submetido à aprovação do Comitê de 
Gestão da Integridade, Riscos e Controles.

Atendida Jun-20

210 06/2019 PROADI

Acionar o gestor do contrato para que, em 
cumprimento às suas atribuições, faça cumprir as 
Cláusulas 9.2.6 e 9.2.9 constantes no Contrato nº 
22/2018, acerca de orientações quanto a eventuais 
emergências, e de treinamento trimestral, sob 
pena de responsabilização solidária por 
descumprimento de cláusula contratual.

O gestor do Contrato nº 22/2018 informou que foi 
agendado para 23/09/2019, conforme ofício 
encaminhado aos fiscais (SEI n° 1452222), o 
treinamento a ser realizado pela Oxinal. Confirmou 
que o treinamento foi realizado na data estipulada, 
tendo sido certificados 15 servidores nesse 
capacitação. Informa, ainda, que o prazo para 
treinamento foi aumentado para 6 meses (TA 
1843408). Não foi realizado treinamento em 2020 
em virtude da pandemia e está marcado para 
12/02/2021 um treinamento online.

Atendida Jan-21

211 06/2019 PROADI

Enviar à Agência de Tecnologia da Informação e 
Comunicação - Agetic ou à Faculdade de 
Computação – Facom, proposta de aplicativo ou 
sistema de registro de resíduos, com a finalidade 
de organizar, prever contratações e atender à 
legislação acerca da quantificação da geração de 
resíduos. De forma que toda a UFMS utilize o 
mesmo tipo de controle, uniformizando a 
informação.

Foi solicitado a Agência de Tecnologia da 
Informação e Comunicação (AGETIC) análise sobre 
a possibilidade de desenvolvimento de software 
pela própria Instituição com a finalidade de 
organizar, prever contratações e atender à 
legislação acerca da quantificação da geração de 
resíduos de serviços de saúde a ser utilizado no 
âmbito da Instituição. A Diretoria de Serviços e 
Logística (DISERV) irá acompanhar a demanda. 
Informamos que assim que surgirem novas 
informações sobre esses procedimentos iremos 
repassá-las a AUD/COUN.

Atendida Jun-21

212 06/2019 PROGEP

Incluir no Plano de Capacitação da UFMS, curso 
sobre biossegurança, normas de segurança em 
laboratórios, correto manejo de resíduos e rejeitos 
perigosos e/ou afins, fazendo constar anualmente 
capacitação acerca do assunto.

O curso de biossegurança e manejo de resíduos e 
rejeitos laboratoriais foi incluído no Levantamento 
de Necessidades de Desenvolvimento de Pessoas – 
LND 2020, com disponibilidade de 20 vagas 
(Processo 23104.033805/2019-95) e consta do 
Plano de Desenvolvimento de Pessoas - PDP 2020.

Atendida Jan-20

213 06/2019 INBIO
Promover a ampla divulgação em todos os 
laboratórios do Manual de Segurança em 
laboratório da UFMS;

Foi enviado via e-mail para os responsáveis pelos 
laboratórios e solicitado que mantenham uma 
cópia disponível para consulta.

Atendida set-20



214 06/2019 INBIO
Orientar todos os colaboradores dos laboratórios 
do INBIO acerca dos recipientes adequados para 
descarte, especialmente os perfurocortantes;

Foram orientados via e-mail a utilizarem os 
recipientes corretos e que recipientes para descarte 
de perfurocortanes devem ser solicitados ao LATEC 
(laboratórios de apoio técnico) ou a servidora Aline 
Casaril (fiscal do contrato de recolhimento de RR 
perigosos no INBIO). Aguardando treinamento 
formal para melhor adequar as orientações.

Atendida set-20

215 06/2019 INBIO

Designar um responsável para solicitar junto ao 
gestor do contrato os coletores/embalagens cujo 
fornecimento seja de responsabilidade da empresa 
contratada para a coleta de RR perigosos e 
distribuição aos laboratórios;

A servidora Aline Casaril é fiscal do contrato no 
setor e a servidora Natália Alves é sua substituta.

Atendida set-20

216 06/2019 INBIO

Orientar os responsáveis pelos laboratórios que 
não possuem inventário formal de reagentes para 
que adotem ao menos o modelo sugerido no 
Manual de Segurança em Laboratórios e os 
mantenham atualizados;

Foi solicitado que os laboratórios enviassem os seus 
inventários à COAD/INBIO, sendo que, no ano de 
2019, onze laboratórios os apresentaram (SEI n° 
1690671). Para os cinco laboratórios que não 
possuiam inventário, foi dado prazo até 07/02/20 
para que os apresentassem. Em 2021 foi solicitado 
que os responsáveis pelos laboratórios 
atualizassem seus inventários de reagentes e os 
enviassem à direção do Inbio, sendo que todos os 
16 laboratórios que fazem uso de reagentes 
encaminharam seus inventários.

Atendida fev-21



217 06/2019 INBIO

Orientar os responsáveis pelos laboratórios 
geradores de RR perigosos, que efetuem o 
inventário de sua geração de RR, a princípio 
adequando-se a modelo que atenda às 
características dos RR gerados e à necessidade de 
cada laboratório, até que seja apresentado modelo 
de controle próprio pela instituição;

Foi solicitado que os laboratórios enviassem a 
COAD/INBIO os seus inventários conforme anexo 
(SEI n° 1690683). Para os laboratórios que não 
possuem tal inventário foi dado prazo até 07/02/20 
para que todos se adequem a está recomendação 
(recomendação Atendida Parcialmente em 
dezembro/2019). Em fevereiro de 2021 foi 
oferecido um treinamento online oferecido pela 
empresa Oxinal, que contou com a participação de 
um elevado número de técnicos de laboratório e 
com a presença da Professora Alda Teixeira 
Ferreira. Considerando que a realização do 
treinamento foi há menos de uma semana, ainda 
não pudemos nos reunir com os servidores para 
discutir a implementação dos inventários de 
resíduos, mas isso será feito em breve (até abril de 
2021).

Atendida 
Parcialmente. 

Prazo prorrogado 
até 30/06/21

fev-21

218 06/2019 INBIO

Elaborar POP sobre o manejo de RR perigosos, de 
forma a uniformizar procedimentos para os 
laboratórios do Instituto, abrigando todas as 
situações;

Foi montada uma comissão conforme Instrução de 
Serviço n° 129/19 (SEI n° 1489974) para elaborar o 
regulamento de utilização dos laboratórios. A 
Comissão elaborou a Resolução nº 179/2019 (https:
//boletimoficial.ufms.br/bse/publicacao?
id=371582), que trata do Regulamento dos 
Laboratórios e Unidades Técnicas do Instituto de 
Biociências, no qual cada laboratório elaborou as 
suas normas, de acordo com as especificidades de 
cada área, que foram compiladas no documento 
citado, disponibilizado à comunidade no site no 
INBIO, pelo link: https://inbio.ufms.
br/laboratorios/.

Atendida fev-21

219 06/2019 INBIO

Manter nos laboratórios, em local acessível a todos 
os usuários, listagem básica de incompatibilidade 
química dos reagentes, resíduos e rejeitos 
perigosos que circulam nos laboratórios;

Foi solicitado via e-mail que os laboratórios 
imprimam a lista básica que consta no Manual de 
Segurança em Laboratórios e que fixem em local 
visível. Entretanto, também é necessário 
treinamento especifico para que os servidores 
realizem o correto acondicionamento dos 
reagentes, resíduos e rejeitos perigosos 
manipulados nos laboratórios.

Atendida set-20



220 06/2019 INBIO

Orientar os responsáveis pelos laboratórios, acerca 
da utilização de no máximo 2/3 da capacidade das 
embalagens para descarte e rotulagem com 
indicação de risco;

Os laboratórios foram orientados via e-mail a 
atender essa especificação e a técnica Aline está 
acompanhando e orientando a coleta de RR 
perigosos. Entretanto, os laboratórios enfrentam 
dificuldade em armazenar esse material pela falta 
de espaço visto a demora na coleta de resíduos 
químicos.

Atendida set-20

221 06/2019 INBIO
Mapear os riscos nos locais em que os mesmos 
ainda não foram mapeados.

Os setores que ainda não haviam providenciado a 
elaboração dos mapas de risco entraram 
novamente em contato com o setor responsável 
pela segurança do trabalho (atual 
SEQV/DIAS/PROGEP) solicitando apoio na 
elaboração dos documentos. Nós da COAD também 
entramos em contato com o setor e recebemos o 
compromisso de que dariam prioridade ao 
atendimento de nossa demanda, considerando o 
cumprimento da legislação de segurança em 
laboratório da UFMS. Até abril de 2021 todos os 
laboratórios do INBIO deverão apresentar seus 
mapas de risco em lugares de fácil acesso, 
conforme item 7.10.2 do Manual de Segurança em 
Laboratório da UFMS.

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21

222 07/2019 PROADI

Acionar o gestor do contrato para que, em 
observância às suas atribuições, exija o 
cumprimento dos itens 9.2.6 e 9.2.9, constantes no 

Contrato nº 22/2018, acerca de orientações 
quanto a eventuais emergências, e de 
treinamento trimestral, sob pena de 
responsabilização solidária por 
descumprimento de cláusula contratual;

O gestor do Contrato nº 22/2018 informou que foi 
agendado para 23/09/2019, conforme ofício 
encaminhado aos fiscais (SEI n° 1452222), o 
treinamento a ser realizado pela Oxinal. Confirmou 
que o treinamento foi realizado na data estipulada, 
tendo sido certificados 15 servidores nesse 
capacitação. Informa, ainda, que o prazo para 
treinamento foi aumentado para 6 meses (TA 
1843408). Não foi realizado treinamento em 2020 
em virtude da pandemia e está marcado para 
12/02/2021 um treinamento online.

Atendida Jan-21



223 07/2019 PROADI

Enviar à Agência de Tecnologia da Informação e 
Comunicação-Agetic ou à Faculdade de 
Computação-Facom, proposta de aplicativo ou 
sistema de registro de resíduos, com a finalidade 
de organizar, prever contratações e atender à 
legislação quanto à quantificação da geração de 
resíduos, de forma que toda a Universidade utilize 
o mesmo tipo de controle, uniformizando a 
informação.

Foi solicitado a Agência de Tecnologia da 
Informação e Comunicação (AGETIC) análise sobre 
a possibilidade de desenvolvimento de software 
pela própria Instituição com a finalidade de 
organizar, prever contratações e atender à 
legislação acerca da quantificação da geração de 
resíduos de serviços de saúde a ser utilizado no 
âmbito da Instituição. A Diretoria de Serviços e 
Logística (DISERV) irá acompanhar a demanda. 
Informamos que assim que surgirem novas 
informações sobre esses procedimentos iremos 
repassá-las a AUD/COUN.

Atendida Jun-21

225 07/2019 FAODO

Exigir a formalização de POP quanto ao manejo de 
RR perigosos, podendo, se for o caso, uniformizar 
procedimentos para os laboratórios/clínicas da 
Faculdade, abrigando todas as situações;

Encaminha o POP e o fluxograma de gerenciamento 
de resíduos da FAODO.

Atendida Jan-20

226 08/2019 FAODO
Promover a devida identificação do abrigo externo 
de resíduos, inclusive com a indicação do risco 
atinente aos resíduos ali armazenados.

A identificação do abrigo externo foi efetuada 
(Processo 23104.019873/2019-41) .

Atendida Jan-21

227 08/2019 AGETIC

Avaliar a possibilidade de correção das fragilidades 
apontadas no Plano de Atividades Docente 
sugeridas na presente Nota de Auditoria de 
Auditoria, com a indicação de prazo para a adoção 
das providências cabíveis; (NOTA DE AUDITORIA 
7/2019)

Informamos que, após prévia análise, as possíveis 
melhorias foram registradas na lista de 
necessidades do sistema e sua implementação será 
negociada junto à unidade responsável pelos 
requisitos do sistema. Para outras eventuais 
mudanças, a Agetic coloca-se a disposição para 
discussão com a unidade responsável, conforme 
recomendado no item 4 do Relatório 1609226 .

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21

228 08/2019 PROGEP

Avaliar, conjunto com a PROGEP, a elaboração de 
ato normativo ou orientação formal às Unidades 
da Administração Setorial estabelecendo critérios 
para o correto preenchimento dos campos do 
Plano de Atividades dos docentes, respeitando as 
legislações pertinentes. (NOTA DE AUDITORIA 
7/2019)

Norma em revisão.

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21



233 09/2019 PROAES

1: Estabelecer cronograma (com definição de 
etapas e agentes responsáveis) para 
implementação de mecanismos de 
acompanhamento e avaliação da política pública 
do PNAES, que contemple a conformidade dos 
auxílios concedidos por meio de subsídio do 
Restaurante Universitário, garantindo que, pelo 
menos 50% dos usuários sejam convocados no 
decorrer do exercício para apresentar os 
comprovantes de elegibilidade definidos;

Se indispensável, em 2020, a verificação e envio de 
documentos comprobatórios de renda será 
realizado em até trinta dias após o cadastro para 
uso do Restaurante. A implementação desta prática 
depende de atendimento de solicitação à Agetic. A 
ação de verificação de renda é realizada pela 
Divisão de Assistência ao Estudante - DIASE, e a 
gestão do Restaurante Universitário é de 
Competência da Divisão de Alimentação – DIALI, 
ambas sob vinculadas à Coordenadoria de 
Assistência Estudantil - CAE.

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21

234 09/2019 PROAES

2: Estabelecer rotina de acompanhamento da 
vulnerabilidade socioeconômica de estudantes que 
tiveram seus benefícios renovados, por meio de 
circularização de ofício à Superintendência-
Regional do Trabalho e Emprego, para que sejam 
consultadas as bases de dados RAIS, CAGED, 
enquanto não houver acesso direto pela UFMS;

A atualização das informações de renda dos 
estudantes será periódica, a cada dois anos. Será 
mantida a renovação do benefício com a declaração 
do estudante de que não há alteração da renda. 
Consultar outros órgãos demandaria mais tempo 
para auditar todas as informações pertinentes, 
além de sobrecarregar a rotina da Divisão 
responsável. Como grande parte de informações 
que necessitam de comprovação de renda, são de 
responsabilidade da DIASE, da mesma forma que 
qualquer alteração na renda do beneficiário deve 
ser informada imediatamente. Todas essas 
informações são previstas em Resolução. 
Alterações posteriores serão incluídos em novo 
Regulamento. Atualização de Renda foi acordada 
com a Pró-Reitora para ser aferida a cada biênio, 
em casos de acadêmicos beneficiários a longo 
prazo.

Não monitorada. 
Incluída nas ações 

de 2021



235 09/2019 PROAES

3: Revisar editais e normatização do PNAES 
contemplando as medidas necessárias para:
a) incluir entre os documentos de comprovação de 
renda familiar, o Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal (CadÚnico), previsto no 
Decreto nº 6.135/2007, para seleção de 
beneficiários e integração de programas sociais do 
Governo Federal voltados ao atendimento desse 
público; 
b) prever a inclusão de todos os potenciais 
beneficiários do PNAES no Cadastro Único dos 
Programas Sociais;
c) adotar, para fins do início da contagem do 
tempo de recebimento de benefícios do programa, 
a data da primeira matrícula do estudante na 
UFMS;

a) A obrigatoriedade do CadÚnico tornaria o 
processo mais burocratizado e não garantiria 
qualquer veracidade sobre a renda declarada pelo 
próprio estudante, em nada diminuindo ou 
acelerando o trabalho da Equipe da DIASE durante 
o processo seletivo.

b) A inclusão dos beneficiários do PNAES, significa 
um número superior a 8.000 estudantes, já que 
àqueles que utilizam o Restaurante Universitário 
fazem parte dos que utilizam o PNAES, mesmo que 
de forma indireta. Ao olharmos para os 
beneficiários diretos (que recebem algum Auxílio da 
Assistência Estudantil) teremos algo superior a 
1.400 estudantes. É inviável fazer tantos 
encaminhamentos ao CRAS, visto que, cada CRAS 
atende uma região e a Divisão de Assistência ao 
Estudante não têm servidores suficientes para 
atender satisfatoriamente às Demandas da 
Assistência Estudantil e ainda assumir uma 
demanda de caráter municipal e que, além de não 
ter qualquer obrigatoriedade por parte do cidadão, 
é de interesse particular.

c)Conforme a Resolução 135 de 28/12/2018 do 
COUN, Artigo 32, é permitido ao acadêmico a partir 
da primeira concessão do auxílio, uma 
movimentação interna e o prazo máximo da 
concessão é até dois semestres após o tempo 
regular de conclusão do curso, independentemente 
do tempo que ele foi beneficiário na primeira 
graduação. Esta ação já está implementada em 
nosso sistema de acompanhamento semestral 
realizado pela DIASE/CAE/PROAES.

Atendida Jan-20



236 09/2019 PROAES

4: Publicar na página da PROAES todos os atos 
relacionados ao PNAES, tais como edital, seleção, e 
beneficiados, bem como a execução financeira do 
Programa, dentre outros aspectos atinentes à 
transparência do processo, ou informar link de 
acesso a outras páginas onde as informações estão 
publicadas;

Editais e informações referentes à Assistência 
Estudantil são publicados no sítio da Pró-Reitoria 
em links de acesso rápido. Os editais em particular 
são divulgados pela SECOM que mantém canais de 
divulgação nas redes sociais, rádio e sítios 
institucionais.
Através da página do Sistema de Governança de 
Bolsas, os estudantes já acessam informações 
referentes aos auxílios, tais como valores e datas de 
pagamento.
O link para a página de acesso à informação já está 
disponível na página da Proaes.

Atendida Jan-20

237 09/2019 PROAES

5: Inserir texto explicativo no canal disponível na 
página da PROAES “Fale Conosco”, para incentivar 
a participação do corpo discente na definição das 
áreas de atuação do Programa, e ampliar a 
divulgação desta ferramenta aos estudantes para 
que apresentem sugestões ou reclamações sobre 
as ações estudantis;

O canal “Fale Conosco”, tal como toda a Equipe da 
PROAES pode ser contatada pelos estudantes. Ao 
que se refere a Resoluções, por passarem por 
votação no Conselho Universitário – COUN, existe 
uma representatividade discente no Conselho, 
desta forma, nossos beneficiários recebem tais 
informações de seu Diretório.
Estamos finalizando o texto de abertura do Fale 
Conosco e fazendo algumas alterações para 
encaminhar para a Agetic até o final de fevereiro.

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21

238 09/2019 PROAES

6: Definir fluxo e a necessidade de comunicação de 
penalidades administrativas imputadas a 
estudantes pelas Unidades Setoriais e Reitoria, 
bem como propor alteração da Resolução Coun nº 
73, de 23 de agosto de 2018, que regulamenta o 
regime disciplinar dos estudantes no âmbito da 
UFMS, nesse sentido;

À esta Pró-Reitoria, não cabe aplicar penalidades 
administrativas além das que envolvem a 
suspensão e ressarcimento de Auxílios. Qualquer 
penalidade é aplicada pela Unidade que o 
estudante possui vínculo e esta deve repassar às 
Unidades Centrais Administrativas para que sejam 
verificadas situações de benefícios, não só os 
relacionados à Assistência Estudantil.
Nesse sentido, abrimos um processo no Sistema SEI 
para fazer a solicitação e recebimento semestral de 
informaçoes acerca das penalidades aplicadas aos 
estudantes nas unidades setoriais. No documento 
de abertura do processo, solicitamos que as 
informações acerca de penalidades aos estudantes 
sejam encaminhadas também a qualquer tempo.

Atendida Jan-20



239 09/2019 PROAES

7: Abster de conceder benefícios com recursos do 
PNAES a estudantes beneficiários do PBP ou de 
qualquer outro programa oficial que veda a 
acumulação de benefícios;

A orientação foi encaminhada pelo MEC no ano de 
2019, até então, não havia qualquer impeditivo 
para o acúmulo de benefícios da bolsa permanência 
do MEC, inclusive com documentos que orientam 
que as bolsas assistências não devem ser 
consideradas renda. No final do ano de 2019, os 
dados foram cruzados a fim de, verificar qualquer 
acúmulo. Com relatório emitido pela Divisão de 
Acessibilidade e Ações Afirmativas – DIAAF, é 
possível consultar nossos sistemas e impedir o 
acúmulo indevido.
a partir de Fevereiro de 2020, serão
desligados do recebimento de auxilios mantidos 
pelo PNAES, 72 indígenas/quilombolas, permitindo 
que 129
beneficios, mensalmente sejam realocados para 
outros acadêmicos em condição de vulnerabilidade, 
totalizando R$
43.350,00 mensais, 1419 beneficios nos outros 11 
meses, totalizando R$ 476.850,00 de realocação.

Atendida Jan-20

240 09/2019 PROAES

8: Avaliar a efetividade do PNAES por meio da 
publicação de relatórios que demonstram os 
resultados do programa, a exemplo: a) síntese de 
dados a respeito de aprovação, reprovação e 
trancamento de disciplinas por parte de 
estudantes contemplados pelo programa; b) 
análise entre o rendimento acadêmico dos 
estudantes que recebem o auxílio de um dos 
auxílios pagos com os recursos do PNAES; c) 
indicadores relevantes que são acompanhados 
pela Universidade; d) correlações das taxas de 
evasão e retenção com as atividades assistenciais; 
e outros.

a) Informações verificadas a cada bimestre, de 
acordo com acompanhamento dos beneficiários.

b) Relatório desenvolvido pelo Chefe da 
Coordenadoria de Assistência Estudantil com 
abrangência aos demais itens desta recomendação.

O relatório de avaliação dos resultados do PNAES 
está sendo elaborado. O perfil socioeconômico dos 
estudantes beneficiários será disponibilizado na 
página da Proaes.

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21

241 10/2019 CPPD
1) Avaliar e emitir Parecer sobre as retificações 
constantes no presente Relatório, e encaminhar à 
PROGEP para publicação de novo ato.

A partir dos resultados apresentados, a CPPD 
APROVOU o Relatório de Auditoria nº 10/2019, 
produzido pela Auditoria Interna da UFMS, e 
encaminhou o Parecer à PROGEP.

Atendida fev/20



242 10/2019
PROGEP E 

UAS

2) Considerar as retificações apontadas no 
presente Relatório e no Relatório de Auditoria nº 
10/2018, que possuem impactos nos processos de 
aceleração de promoção, promoção ou progressão 
de docentes, instaurados ou a serem instaurados, 
com vistas a evitar ou cessar pagamentos 
indevidos.

Publicada a IS PROGEP 188, de 26/02/2020, 
homologando e alterando o resultado final do 
Relatório Docente referente ao ano de 2018.

Atendida Mar-20

244 11/2019 CGIRCI

1. Inserir no Plano de Trabalho as medidas 
contempladas nos Quadros 4 a 11, contemplando: 
quais unidades serão responsáveis pela sua efetiva 
implantação; quais medidas serão adotadas 
prioritariamente, estabelecendo prazos para a 
adoção inicial e integral; de que forma serão 
implementadas; e verificar posteriormente os 
resultados das ações para avaliar sua eficácia, e os 
benefícios institucionais decorrentes deles.

Considerando a aprovação do Plano de Ação do 
Comite de Gestão de Integridade, Riscos e 
Controles Internos (CGIRCI) para o exercício de 
2020 e que as ações são deliberadas em reunião na 
forma do disposto na Resolução do CD n. 145/2018, 
informamos que a demanda apresentada no 
relatório nº 11/2019 - Auditoria Interna, será 
apreciada na próxima reunião do CCIRCI.
Registramos as responsabilidades previstas no 
Plano de Ação do CGRIRCI para 2020 :
-Atuar para o desenvolvimento e implantação das 
normas e procedimentos nas ações de gestão de 
Integridade e Riscos no âmbito da UFMS;
-Acompanhar as ações voltadas à gestão de 
Integridade, Riscos e Controles Internos;
-Incentivar a comunidade acadêmica à adoção de 
uma cultura de integridade para o desenvolvimento 
da sustentabilidade nos campi da UFMS;
-Promover a integridade pública para efetiva 
atuação na prevenção e no combate à corrupção, 
desvios éticos e fraudes; e
-Estimular a proatividade da comunidade 
acadêmica no processo de prevenir, identificar, 
avaliar e administrar eventos de incertezas críticas.
Em relação a designação de função antifraude e 
anticorrupção e a constituição de uma equipe de 
investigação de alegações de fraude e corrupção, 
bem como elaboração de política e plano 
operacional no combate a fraude e corrupção; o 
tema será apresentado e tratado junto a alta 
administração e ao Comite.

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21



246 12/2019 PROADI

2)      Promover e incentivar a participação em 
eventos, oficinas ou cursos de capacitação sobre 
gestão e fiscalização de contratos aos gestores e 
fiscais designados, e seus respectivos substitutos;

Foi previsto no Plano anual de Contratações a 
realização de Curso de Gestão e Fiscalização de 
Contratos, conforme documento 1757584, sendo 
previsto no Planejamento de Comunicação 2020 a 
divulgação da Comunicação para o público interno 
da UFMS

Atendida Jan-20

247 12/2019 PROADI

3)      Publicar na página da Proadi o Manual de 
Gestão e Fiscalização de Contratos e o Manual de 
Procedimentos de Aplicação de Sanções 
Administrativas a Empresas Contratadas pela 
UFMS;

Foram realizadas as publicações dos Manuais na 
página, conforme link disponível: https://proadi.
ufms.br/coordenadorias/contratos-e-
convenios/manuais/

Atendida Jan-20

248 12/2019 PROADI

4)      Inserir no documento “Modelo de Relatório 
final de Contratos” campo específico de 
mapeamento de riscos, de forma que o gestor 
possa contribuir com o gerenciamento de riscos e 
elaboração de Mapa de Riscos das futuras 
contratações, e inserir o modelo de documento no 
SEI;

Está sendo verificada a forma mais adequada da 
disponibilização do quadro de risco nos relatórios, 
conforme solicitação explanada, tendo em vista a 
necessidade de orientação aos servidores 
designados para a função de gestão de contratos.

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21

249 12/2019 CGIRCI
5) Elaborar Relatório Técnico de Mapeamento de 
Riscos da fase de execução (gestão e fiscalização) 
contratual.

Foi elaborado mapeamento da fase de 
recebimento. As próximas fases a serem mapeadas 
serão gestão e fiscalização.

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21



250 13/2019
PROGEP / 

HUMAP

1. Apresentar termo de ciência, nas próximas 
admissões e contratações de servidores e 
empregados públicos quanto ao impedimento em 
acumular benefícios de auxílio alimentação, ou 
nomenclatura equivalente, em mais de uma fonte 
pagadora, conforme Lei nº 8460/1992, art. 22, § 
2º.

Sesem/Didep/Progep: informamos que a 
Declaração de Acúmulos de Cargos Públicos, 
Pensão ou Aposentadoria foi atualizada em 
16/06/2020, conforme documento 2396235. 
Ainda, todos os formulários e declarações 
referentes à admissão podem ser consultados 
pelo link https://progep.ufms.
br/coordenadorias/desenvolvimento-e-
recrutamento/recrutamento-e-
selecao/procedimento-para-posse/.
Secretaria de Pagamento/Dipag/Progep: temos 
a informar que após averiguação por parte do 
Tribunal de Contas da União, que gerou um 
volume elevado de processo de verificação de 
pagamento de auxílio alimentação em dois 
órgãos distintos - notadamente junto à EBSERH 
-, o Ministério da Economia ajustou o Siape, 
vedando o pagamento em duplicidade, desde 
que ambos os órgãos utilizem o referido 
sistema. Em outras ocorrências, por força da 
Portaria Normativa SRH/MP nº. 2/2012, 
cumpre aos servidores que possuem outros 
vínculos prestar informação e entregar, 
semestralmente, o comprovante 
remuneratório do outro vínculo, momento no 
qual tal averiguação também é efetuada.

Atendida Jan-21

251 13/2019
PROGEP / 

HUMAP

2. Quando detectada acumulação ilícita de auxílios 
ou benefícios, comunicar o órgão que o servidor 
tiver outro vínculo após opção pela manutenção 
do recebimento pela Universidade, de forma a 
impedir o pagamento em duplicidade pela 
eventual omissão de comunicação pelo servidor.

Progep: em reunião realizada com as unidades da 
CDR e da CAP deliberamos no sentido de promover, 
ato contínuo à apresentação da declaração de 
acúmulo de cargos públicos, pensão e 
aposentadoria, consulta nos portais de 
transparência municipal, estadual e federal, 
independente da informação prestada, e na 
constatação de eventuais vínculos que possam 
implicar na percepção de benefícios inacumuláveis, 
propor, em conjunto com o servidor e o órgão 
envolvido, sua solução.

Atendida fev/20



252 13/2019 PROGEP
3. Apresentar os resultados das apurações em 
andamento e eventuais descontos implantados.

Apurações realizadas, com cessão dos pagamentos 
e ressarcimento dos valores recebidos 
indevidamente.

Atendida out-20

253 14/2019
AGINOVA E 

CGBAR

1.          Disponibilizar link do Sistema de Gestão de 
Bolsas e Auxílios nas páginas da Aginova e do 
Comitê de Bolsas e Auxílios;

Link inserido na página do Comitê de Bolsas e 
Auxílios: https://www.ufms.br/comite-de-bolsas-
auxilios-e-retribuicao-pecuniaria/; e na página da 
Aginova (Acesso rápido - Título: Acesso ao Sistema 
de Gestão de Bolsas e Auxílios)

Atendida Jan-20

254 14/2019
AGETIC E 

CGBAR

2.          Inserir no Sistema de Gestão de Bolsas e 
Auxílios dados relativos a retribuições pecuniárias 
pagas pela UFMS e pela fundação de apoio; 

Essa funcionalidade já está pronta e disponível no 
sistema. Para a utilização desse cadastro é 
necessário ações por parte das unidades 
responsáveis por projetos que envolvam 
retribuição pecuniária.

Atendida Jan-20

255 14/2019
AGETIC E 
PROADI

3.          Disponibilizar no SICON todos os 
instrumentos celebrados (contratos, convênios, 
acordos, etc.) com as fundações de apoio da 
UFMS; 

Proadi: foi encaminhado um chamado à AGETIC 
para a verificação da possibilidade de alteração do 
Sistema de Contratos - SICON (1760620), sendo 
acrescentados os novos instrumentos no sistema 
para registro, possibilitando assim o registro 
automático da numeração, consulta pública e 
alertas automatizados para os gestores.

Agetic: apesar de a solução recomendada de 
reutilizar o SICON para cadastro de convênios 
parecer uma solução mais ágil, o histórico da 
reutilização dessa funcionalidade no antigo sistema 
(SIPLAN) gerou conflitos na gestão dos 
instrumentos jurídicos resultando na criação do 
sistema de contratos (SICON). Além disso, para a 
criação do novo sistema ou atualização do SICON é 
necessária uma nova priorização desse projeto por 
parte do CGD para que o projeto seja retomado.

Atendida 
Parcialmente. 

Prazo prorrogado 
até 30/06/21

abr-21



256 14/2019
AGINOVA E 

PROADI

4.          Enquanto não houver a centralização de 
registro dos instrumentos celebrados com a 
fundação no SICON, adotar rotina de atualização 
tempestiva das informações relativas aos acordos 
firmados com as fundações de apoio;

Agnova: Há no site da Aginova, em Acesso Rápido, 
dois link´s intitulados "Convênios desenvolvidos em 
parceria com fundações de apoio" e "que 
direcionam aos instrumentos celebrados (contratos 
e convênios) com a Fundação de Apoio à Pesquisa, 
ao Ensino e à Cultura (FAPEC). As páginas serão 
abastecidas mensalmente com informações 
referente aos projetos, instrumentos jurídicos e 
plano de trabalho (https://aginova.ufms.
br/convenios-desenvolvidos-em-parceria-com-
fundacoes-de-apoio/ e https://aginova.ufms.
br/contratos-desenvolvidos-com-fundacoes-de-
apoio/)

CCO/PROADI: Considerando que o registro dos 
instrumentos anteriormente realizados pela 
Aginova são efetuados no sistema Siplan, o qual 
não possui Consulta Pública de Documentos 
Registrados, informamos que serão inseridos no 
Acesso Rápido da página da Proadi, o atalho para 
dowload dos Convênios desenvolvidos em parceria 
com fundações de apoio.

Ademais, quanto aos Contratos firmados com 
Fundação de Apoio, informamos que será inserido 
no Acesso Rápido da Página da Proadi atalho com o 
Relatório dos Contratos vigentes com Fundação de 
Apoio, o qual será atualizado mensalmente, sendo 
também disponibilizado o tutorial para consulta 
pública no Sistema de Contratos - SICON (https:
//proadi.ufms.br/)

Atendida Jan-20



257 14/2019
AGETIC E 
AGINOVA

5.          Disponibilizar ferramenta que permita 
consulta pública dos dados dos projetos no 
SIGPROJ, e disponibilizar link na página da Aginova; 

Link de acesso ao SIGPROJ disponibilizado na página 
da Aginova (Acesso rápido - Título: Acesso ao 
SIGPROJ ). Esta demanda está em análise junto ao 
Laboratório de Engenharia de Software - LEDES da 
Faculdade de Computação - FACOM, que é 
responsável pela manutenção do atual sistema 
SIGPROJ atualmente utilizado pela UFMS. Em 
parceria com o LEDES, será criada uma interface de 
consulta a projetos em 'Andamento' provisória, 
com os seguintes dados: Nome do Projeto, 
Coordenador, Resumo, Palavras-Chave, Público-
Alvo, Situação e contato com o e-mail do 
coordenador.
É importante ressaltar que está em fase de 
desenvolvimento um novo sistema SIGPROJ, com o 
objetivo de atender requisitos de todas as Pró-
reitorias. Nesse projeto já está incluída a 
necessidade da consulta pública.

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21

258 14/2019 AGETIC

6.          Disponibilizar nos sistemas de registro de 
projetos e instrumentos celebrados, ferramenta 
que permita a geração de relatórios em diversos 
formatos eletrônicos, o qual permita o manuseio e 
análise das informações; 

O novo projeto do SIGPROJ está prevendo que 
todos os relatórios a serem elaborados poderão ser 
exportados em extensão ".csv". Deste modo, será 
possível trabalhar com os dados em planilhas da 
forma que for conveniente.
Com relação ao sistema de gestão de instrumentos 
celebrados, será sugerido à unidade demandante a 
inclusão desse requisito durante a execução do 
projeto.

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21

259 14/2019
AGECOM E 

PRÓ-
REITORIAS

7.          Disponibilizar os editais de chamamento 
público de bolsistas de forma centralizada no 
Portal da UFMS; 

Editais disponibilizados. Atendida dez-21

260 14/2019
PROPLAN E 

PROADI

8.          Estabelecer metas e indicadores de 
resultado, que permitam avaliar o desempenho 
das fundações de apoio, a partir de regras pré-
estabelecidas, e aprovação, acompanhamento e 
aprovação do pedido de credenciamento;

CCO/PROADI: Informamos que o tópico será 
colocado na pauta do Grupo de Trabalho de 
Governança, formado pelos servidores da Aginova, 
Proadi e funcionários da FAPEC.

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21



261 14/2019
AGINOVA E 

PROADI

9.          Disponibilizar no portal de transparência da 
UFMS os relatórios de controle e fiscalização dos 
projetos com as fundações de apoios, realizados 
com base em sistemática de controle e fiscalização 
do processo de gestão dos acordos; 

CCO/PROADI: informamos que está em andamento, 
através da unidade Diaap/CCO/PROADI, a 
readequação do modelo de Relatório de 
Acompanhamento de Contrato Celebrado com 
Fundação de Apoio Credenciada da UFMS.

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21

262 14/2019
AGINOVA E 

PROADI

10.      Elaboração e publicação de manual ou 
roteiro e mapeamento do processo de execução 
de projetos com a fundação de apoio;

Está em construção, por meio de Grupo de 
Trabalho de Governança envolvendo servidores da 
Aginova e Proadi e funcionários da FAPEC, o 
mapeamento do processo e a elaboração de 
material de apoio aos interessados em executar 
projetos com o apoio de fundação de apoio.

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21

263 14/2019 FAPEC

11.      Apresentar mensalmente à UFMS relação de 
pagamento de bolsas e retribuições pecuniárias 
pagas em projetos institucionais, a serem 
posteriormente inseridas no sistema de Gestão de 
Bolsas e Auxílios, contendo informações relativas 
ao nome e CPF dos beneficiários, número do edital 
de concessão da bolsa/retribuição, título do 
projeto, mês de competência e data da efetivação 
do pagamento, valor, e categoria da bolsa;

O Relatório de pagamento de bolsas tem sido 
enviado trimestralmente ao CGBAR/UFMS. 
Também, o pagamento das bolsas é disponibilizado 
mensalmente no Portal da Transparência - Sistema 
Conveniar, no site da FAPEC.
A partir de 2021 o relatório de pagamento de 
bolsas será encaminhado até o dia 10 de cada mês

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21

264 14/2019 FAPEC

12.      Inserir uma aba no portal da transparência 
da Fapec, a fim de disponibilizar um canal de 
perguntas e respostas frequentes da sociedade, a 
respeito da relação entre a Fapec e a UFMS;

No site da FAPEC, menu principal superior há uma 
aba com a denominação FAQ - perguntas e 
respostas frequentes. será migrado para o ícone 
Transparência
Será regularizado em até 30 dias

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21

265 14/2019 FAPEC

13.      Atualizar no portal da transparência da 
Fapec os dados referentes aos instrumentos 
celebrados entre a UFMS e Fapec, e disponibilizar 
os registros das despesas e receitas de projetos;

Os projetos em andamento com a UFMS estão 
registrados no Sistema Conveniar e disponibilizados 
no Portal da Transparência, no site da FAPEC.
Serão revisados e atualizados em até 3 meses

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21

266 14/2019 FAPEC

14.      Divulgar de forma ampla dos processos de 
prestação de contas dos projetos firmados entre a 
UFMS e a Fapec, incluindo o link do SICONV, e os 
respectivos números de registro dos convênios 
junto ao SICONV;

As prestações de contas ainda não estão 
disponibilizadas no Sistema Conveniar, logo não 
estão no Portal da Transparência
Serão atualizadas e regularizadas dentro do prazo 
de até 6 meses

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21



267 14/2019 FAPEC

15.      Divulgar de forma tempestiva os Relatórios 
de Gestão Anuais e Demonstrativos Contábeis da 
Fapec, com o intuito de tornar público os dados 
relação entre a UFMS e a Fapec, contidos no 
respectivo documento;

Os Relatórios de Gestão dos anos 2017, 2018 e 
2019 estão disponibilizados no site da FAPEC. 
Demonstrativos Contábeis não estão 
disponibilizados.
Serão disponibilizados dentro do prazo de até 30 
dias

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21

268 14/2019 FAPEC

16.      Disponibilizar no portal da transparência da 
Fapec relatórios de fiscalização do Ministério 
Público, TCU, CGU, UFMS, inclusive das auditorias 
interna e independente da fundação;

Relatórios das fiscalizações, auditorias e avaliações 
de desempenho a que se tenha submetido
Serão disponibilizados dentro do prazo de até 30 
dias

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21



269 14/2019 FAPEC

17.      Desenvolver sistemática de classificação 

das informações relacionadas aos acordos entre a 
UFMS e a Fapec, quanto ao grau de 
confidencialidade e aos prazos de sigilo, incluindo-
se a sua disponibilização junto ao Portal da 
Transparência da Fapec.

Já adotamos medidas que atendem a proteção de 
dados e estamos concluindo a normativa interna 
que regulamenta a questão. De início cumpre 
mencionar que entende-se por informações 
públicas aquelas que podem ser divulgadas a 
qualquer pessoa enquanto que informações 
restritas só podem ser divulgadas a um grupo 
restrito de pessoas. As informações sigilosas são 
aquelas que, em razão de lei, interesse público ou 
para a preservação de direitos individuais citados 
na Constituição Federal, devam ser de 
conhecimento reservado e, portanto, requeiram 
medidas especiais para sua segurança e 
salvaguarda. Importa evidenciar, desde já, que a 
manifestante ainda está atenta aos preceitos 
entabulados no art. 17 da Lei n.º 13.709/2018 - Lei 
Geral de Proteção de Dados Pessoais no intuito de 
buscar a adequação entre a transparência que deve 
reger as atividades desta Fundação e o regime 
jurídico de proteção de dados inaugurado pela 
LGPD, o que, certamente, já traduz um grande 
desafio. Como é sabido, as informações 
disponibilizadas por esta Fundação,
dizem respeito a contratos e convênios voltados ao 
campo de pesquisa, ensino, extensão, 
desenvolvimento institucional, entre outros - com 
repercussão local e também no exterior e que não 
apresentam quaisquer um dos riscos mencionados 
no artigo em questão. Trata-se de informações que 
não guardam qualquer grau de sigilo, mesmo 
porque, se prestam a dar transparência e 
publicidade (art. 37 CF/88) aos recursos públicos 
aplicados em cada projeto.

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21

270 15/2019 REITORIA

1.      Disponibilizar aba Acesso à Informação, 
contendo todas as informações de interesse 
coletivo ou geral, nos moldes dos padrões 
sugeridos pela CGU, no documento “Guia de 
Transparência Ativa para Órgãos e Entidades do 
Poder Executivo Federal;

https://www.ufms.br/transparencia/ Atendida Jan-21



271 15/2019 AGETIC
2.      Publicação de relatórios de medição de 
desempenho das áreas de TIC, pessoas e 
aquisições, quando houver;

Em estudo.

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

Jan-21

272 15/2019 REITORIA

3.      Na aba Acesso à Informação / UFMS 
Governança: incluir documentos referentes às 
políticas e planos implantados, atas, deliberações e 
informações sobre os membros, ou links de outras 
páginas de unidades da UFMS que detenham essas 
informações; 

https://www.ufms.br/comite-de-governanca-
institucional/

Atendida Jan-21

273 15/2019 PROPLAN

4.      Publicar informações financeiras sobre 
cartões corporativos, diárias e viagens, 
disponibilizando o link: http://paineldeviagens.
economia.gov.br/ para consulta;

https://www.ufms.br/acesso-a-
informacao/receitas-e-despesas/

Atendida Jan-21

274 15/2019 PROGEP

5.      Destacar na Página de Servidores, relação de 
cargos atualmente ocupados na UFMS (inclusive 
de professores visitantes e substitutos), contendo 
a quantidade e descrição das responsabilidades e 
atribuições, quadros remuneratórios, e link para 
acesso ao Portal da Transparência;

https://www.ufms.br/acesso-a-
informacao/servidores/

Atendida Jan-21

275 15/2019 REITORIA
6.      Cadastrar e atualizar no catálogo de telefone 
e ramais da UFMS os e-mails institucionais (https:
//sistemas.ufms.br/index.php?page=telefones );

https://www.ufms.br/universidade/enderecos-
e-telefones/

Atendida Jan-21

276 15/2019 REITORIA

7.      Divulgar o currículo (resumo e link do lattes, 
quando houver) dos dirigentes da Administração 
Central e Setorial, além da divulgação do dirigente 
de cada Unidade Setorial em suas respectivas 
páginas;

https://www.ufms.br/universidade/pro-
reitores/

Atendida Jan-21

277 15/2019 PROADI
8.      Disponibilizar o Plano de Contratações em 
formato aberto e em documento único, para 
facilitar o acesso e pesquisa por interessados;

link: https://proadi.ufms.br/previsoes-
lancamentos-ufms-2019-2020-pac-pgc/:
Post: "Link para acessar a Planilha Unificada – 
PAC/UFMS – 2019/2020: Clique aqui"

Atendida Jun-20

278 15/2019 AGETIC
9.      Divulgar o resultado das pesquisas de 
satisfação aos usuários de serviços digitais;

Em implantação.

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

abr-21



279 15/2019 PROPLAN

10.  Centralizar informações referente ao PDI e 
resultado das avaliações realizadas somente na 
página https://pdi.ufms.br/, disponibilizando links 
de acesso na página da Unidade responsável, para 
não duplicar informações;

informamos que foram publicados os Indicadores 
de Desempenho da UFMS nos termos da Decisão 
TCU n. 408/2002 - Plenário e Modificações 
Posteriores, no portal da UFMS, aba Acesso à 
Informação, link https://www.ufms.br/indicadores-
tcu-ufms/

Atendida Jun-20

280 15/2019 OUVIDORIA
11.  Destacar fluxograma de denúncias na página 
da Ouvidoria, ou de página própria de gestão da 
integridade, caso seja criada;

O fluxograma da Ouvidoria, contendo a tratativa 
para cada tipo de manifestação, inclusive para 
denúncia, já está disponível em https://ouvidoria.
ufms.br/fluxograma.

Atendida Jun-20

281 15/2019 AGECOM
12.  Inserir aba de dúvidas mais frequentes de 
forma estruturada e atualizada na página 
institucional;

Em construção.

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

282 15/2019 AGETIC

13.  Adequar o Plano de Dados Aberto para incluir 
o inventário de informações em dados abertos e as 
ações de fomento e promoção à comunicação à 
sociedade.

Publicação do PDA 2021-2022

Atendida 
Parcialmente. 

Prazo prorrogado 
até 30/06/21

Jan-21

283 15/2019 UAS
14.  Publicar PDU na página da Unidade; Corrigir 
inconsistência de dados na página da UFMS; 
Publicar indicadores do TCU na página.

E-mail enviado às unidades para as correções 
pontuais identificadas no relatório. (AGECOM, 
AGETIC, FACH, FADIR, FAODO, FAALC, PROPLAN, 
CPPP, INQUI, CPNA)

Atendida Jan-20

284 01/2020 CGIRCI
1. Identificar e mapear os riscos éticos da 
Instituição;

Mapeamento está sendo realizado pela 
Corregedoria.

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

Jan-21

286 01/2020 CGIRCI 2. Proceder a revisão periódica do Plano de 
Integridade da UFMS;

Aguardando a elaboração de Plano de Ação

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

Jan-21

287 01/2020 CGIRCI
3. Aplicar e consolidar o questionário de avaliação 
à Integridade da UFMS para colaboradores e 
Instâncias de Integridade da UFMS; e

Questionário em construção pela Corregedoria.

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

dez-20

288 01/2020 CGIRCI
4. Avaliar semestralmente o Plano de Integridade 
da UFMS, ou alterar o período de avaliação no 
referido Plano.

Aguardando a elaboração de Plano de Ação

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

dez-20



289 01/2020 PROADI

1 - Estabelecer disposições contratuais para que as 
empresas prestadoras de serviços contratadas pela 
UFMS, conscientizem e cientifiquem seus 
empregados sobre: 
a) as condutas pertinentes às normas éticas da 
UFMS; 
b) a obrigatoriedade de observância às normas de 
segurança do trabalho e da utilização de 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI; 
c) a corresponsabilidade da empresa pelas 
condutas de seus empregados no âmbito da UFMS, 
a fim de que os mesmos contribuam para o uso 
racional dos recursos públicos e o zelo ao 
patrimônio público, sob pena de cominação 
criminal individualizada, além das medidas cíveis e 
administrativas em desfavor da Contratada.

Aguardando a execução do Plano de Ação

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21

290 02/2020 CPPD
Avaliar e emitir Parecer sobre as retificações 
constantes no presente Relatório, e encaminhar à 
PROGEP para publicação de novo ato.

Analisar e deliberar a respeito das retificações 
constantes no Relatório de Auditoria 02/2020, 
encaminhando então os pareceres à Progep para 
posterior publicação. Prazo: Calendário 2021 do 
SIAI.

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21

291 02/2020 CPPD

Elaborar orientação, para a próxima avaliação, aos 
membros das Comissões Internas para que 
confiram e registrem os dados lançados dos 
docentes avaliados em confronto ao Relatório 
Preliminar, a fim de detectar eventuais erros e de 
proceder aos ajustes necessários no sistema antes 
da finalização do processo.

A CPPD regularmente, no início do calendário do 
processo de avaliação docente, encaminha às 
Unidades e às Comissões Internas várias 
orientações básicas e importantes a respeito dos 
trabalhos de avaliação docente. Além disso, 
também estamos sempre em contato com a AGETIC 
para solicitar eventuais correções no sistema a 
partir de falhas detectadas. Neste ano, iremos 
incluir nas informações a serem enviadas às 
Unidades e às Comissões Internas a orientação para 
que os dados lançados dos docentes avaliados 
sejam conferidos com maior rigor, a fim de 
evitar/detectar eventuais erros e solicitar possíveis 
ajustes no sistema antes da finalização do processo. 
Responsável: CPPD e Comissões Internas das 
Unidades. Prazo: Março 2021.

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21



292 02/2020 CPPD

Diante da menor gravidade, recomenda-se melhor 
aprofundamento dos motivos que ensejaram o 
não atendimento das normas institucionais pelos 
docentes, e caso necessário, promover apuração 
de responsabilidade, observando o contraditório e 
a ampla defesa, avaliando a possibilidade de 
substituição de eventual penalidade por Termo de 
Ajustamento de Conduta.

Nos últimos anos, a CPPD vem realizando um 
trabalho constante para conscientizar e orientar as 
unidades e os servidores docentes da importância 
do preenchimento da documentação referente ao 
processo de avaliação docente. Tal trabalho será 
reforçado novamente neste ano. Contudo, 
entendemos que não compete à CPPD investigar ou 
punir possíveis infrações referentes ao não 
cumprimento dessas normas institucionais e nem 
promover apuração de responsabilidade, sendo 
outros órgãos institucionais responsáveis por essas 
ações. Responsável: CPPD (responsável por orientar 
as unidades e os servidores docentes da 
importância do preenchimento da documentação 
referente ao processo de avaliação docente). Prazo: 
Calendário 2021 do SIAI.

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21

293 02/2020 PROGEP

Elaborar orientação, para a próxima avaliação, aos 
membros das Comissões Internas para que 
confiram e registrem os dados lançados dos 
docentes avaliados em confronto ao Relatório 
Preliminar, a fim de detectar eventuais erros e de 
proceder aos ajustes necessários no sistema antes 
da finalização do processo.

A recomendação será adotada integralmente, 
mediante encaminhamento para os Diretores das 
Unidades da Administração Setorial, como de 
costume, mas, também, para as suas respectivas 
Comissões. Responsável: Felipe Carvalho Silva de 
Jesus, Chefe da Secretaria de Desenvolvimento 
Pessoal - Sedep/Didep/Progep. Prazo: a partir do 
atual processo de avaliação.

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21

294 02/2020 PROGEP

Diante da menor gravidade, recomenda-se melhor 
aprofundamento dos motivos que ensejaram o 
não atendimento das normas institucionais pelos 
docentes, e caso necessário, promover apuração 
de responsabilidade, observando o contraditório e 
a ampla defesa, avaliando a possibilidade de 
substituição de eventual penalidade por Termo de 
Ajustamento de Conduta.

A Diretoria de Desenvolvimento Pessoal e 
Profissional - Didep e a Sedep realizarão 
monitoramento do calendário do processo de 
avaliação, para averiguar os docentes que faltam 
preencher os formulários. Antes do final do prazo, 
pretende-se realizar uma campanha de 
conscientização junto aos Diretores e com os 
docentes das unidades que estiverem pendentes. E 
em caso de não atendimento, serão adotadas as 
medidas dispostas no item 3 da Instrução 
Normativa nº 1/2019-Gab-Progep. Responsável: 
Felipe Carvalho Silva de Jesus, Chefe da Secretaria 
de Desenvolvimento Pessoal - 
Sedep/Didep/Progep. Prazo: a partir do atual 
processo de avaliação

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21



295 02/2020 AGETIC

Realizar testes no sistema SIAI a fim de identificar 
falhas entre o lançamento de dados pelos 
membros das Comissões e a emissão do Relatório, 
para a avaliação 2021.

A AGETIC enviou Plano de Ação informando as 
providências tomadas: “Análise dos Relatórios do 
SIAI e dos logs quando houver”: Responsável: 
Carlos Augusto Oliveira Bitencourt; Prazo: 
30/04/2020. Como demonstração da execução das 
providências, elencadas no plano de ação, a Agetic 
apresentou registros que sofreram alterações no 
SIAI em maio/2020, informando que não foram 
encontradas demais evidências de inconsistências.

Atendida Mar-21

296 02/2020 PROGEP

Que o Grupo de Trabalho ou Comissão responsável 
pela análise e proposição de nova Resolução, leve 
em consideração as lacunas apontadas no 
presente Relatório de Auditoria, com vistas a dar 
maior transparência no processo de distribuição de 
encargos docentes.

Em estudo. 

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21

297 02/2020
DIREÇÃO DAS 

UNIDADES 
SETORIAIS

Que ao verificar, por ocasião da avaliação docente 
anual, o não preenchimento do Relatório de 
Desempenho Docente e do Plano de Atividades 
por parte dos docentes lotados na Unidade, faça 
valer a penalidade prevista no art. 57 da Resolução 
41/2018-CD, de forma que os docentes cumpram 
os requisitos estabelecidos nos normativos 
vigentes

Informa que, em caso de não preenchimento das 
informações necessárias à avaliação, promoção e 
progressão docente, a unidade adota os 
procedimentos delineados pela Resolução CD-
UFMS nº 41/2018, em especial com relação ao 
disposto no art. 57.

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21

298 02/2020
DIREÇÃO DAS 

UNIDADES 
SETORIAIS

Que ao verificar, por ocasião da avaliação docente 
anual, o não preenchimento do Relatório de 
Desempenho Docente e do Plano de Atividades 
por parte dos docentes lotados na Unidade, faça 
valer a penalidade prevista no art. 57 da Resolução 
41/2018-CD, de forma que os docentes cumpram 
os requisitos estabelecidos nos normativos 
vigentes

Informa que não foi constatada tal situação no 
Câmpus de Naviraí, porém firma o compromisso de, 
caso verificado o não preenchimento do Relatório 
de Desempenho Docente e do Plano de Atividades 
por parte dos docentes lotados no Câmpus, acatar a 
recomendação e fazer valer a penalidade prevista 
no Art. 57 da Resolução 41/2018-CD

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21



299 02/2020
DIREÇÃO DAS 

UNIDADES 
SETORIAIS

Que ao verificar, por ocasião da avaliação docente 
anual, o não preenchimento do Relatório de 
Desempenho Docente e do Plano de Atividades 
por parte dos docentes lotados na Unidade, faça 
valer a penalidade prevista no art. 57 da Resolução 
41/2018-CD, de forma que os docentes cumpram 
os requisitos estabelecidos nos normativos 
vigentes

Informa que não foi constatada tal situação no 
Câmpus de Paranaíba, mas que estarão atentos ao 
preenchimento do Relatório de Desempenho 
Docente e do Plano de Atividades por parte dos 
docentes lotados em sua Unidade e, caso seja 
verificada a omissão do servidor, nos 
comprometemos a acatar a recomendação e fazer 
valer a penalidade prevista no Art. 57 da Resolução 
41/2018-CD, de forma que os docentes cumpram 
os requisitos estabelecidos nos normativos 
vigentes.

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21

300 02/2020
DIREÇÃO DAS 

UNIDADES 
SETORIAIS

Que ao verificar, por ocasião da avaliação docente 
anual, o não preenchimento do Relatório de 
Desempenho Docente e do Plano de Atividades 
por parte dos docentes lotados na Unidade, faça 
valer a penalidade prevista no art. 57 da Resolução 
41/2018-CD, de forma que os docentes cumpram 
os requisitos estabelecidos nos normativos 
vigentes

Providências: 1°) Quanto aos eventuais erros de 
preenchimento de informações no Sistema, 
melhorar o processo de conferência por parte da 
Comissão Interna do SIAI/FACH, inclusive com a 
ampliação do quantitativo de integrantes da 
comissão.
2°) A Comissão SIAI/FACH e demais setores 
responsáveis farão o acompanhamento do 
preenchimento dos relatórios pelos docentes, a fim 
de prevenir eventuais problemas.
3°) Quanto aos professores que não preencherem 
os relatórios (PADOC e SIADOC), a comissão irá 
contatá-los formalmente, sensibilizando-os de 
maneira a conscientizá-los da importância e do 
dever de participarem do processo de 
planejamento e avaliação.
4°) Apurar as responsabilidades em casos de não 
preenchimento dos relatórios, por meio de 
comissão de sindicância local, conforme o art. 57 da 
Resolução 41/2018-CD.
Responsável: Comissão Interna SIAI da FACH
Prazo: Calendário 2021 do SIAI.

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21



301 02/2020
DIREÇÃO DAS 

UNIDADES 
SETORIAIS

Que ao verificar, por ocasião da avaliação docente 
anual, o não preenchimento do Relatório de 
Desempenho Docente e do Plano de Atividades 
por parte dos docentes lotados na Unidade, faça 
valer a penalidade prevista no art. 57 da Resolução 
41/2018-CD, de forma que os docentes cumpram 
os requisitos estabelecidos nos normativos 
vigentes

Informa que não foi constatada tal situação no 
Câmpus de Chapadão do Sul, mas que estarão 
atentos ao preenchimento do Relatório de 
Desempenho Docente e do Plano de Atividades por 
parte dos docentes lotados em sua Unidade e, caso 
seja verificada a omissão do servidor, 
comprometem-se a acatar a recomendação e fazer 
valer a penalidade prevista no Art. 57 da Resolução 
41/2018-CD, de forma que os docentes cumpram 
os requisitos estabelecidos nos normativos 
vigentes.

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21

302 02/2020
DIREÇÃO DAS 

UNIDADES 
SETORIAIS

Que ao verificar, por ocasião da avaliação docente 
anual, o não preenchimento do Relatório de 
Desempenho Docente e do Plano de Atividades 
por parte dos docentes lotados na Unidade, faça 
valer a penalidade prevista no art. 57 da Resolução 
41/2018-CD, de forma que os docentes cumpram 
os requisitos estabelecidos nos normativos 
vigentes

Informa que não foi constatada tal situação na 
FACOM, mas que se compromete a acompanhar o 
preenchimento do Relatório de Desempenho 
Docente e do Plano de Atividades por parte dos 
docentes lotados em sua Unidade e, caso seja 
verificada a omissão do servidor, comprometem-se 
a acatar a recomendação e fazer valer a penalidade 
prevista no Art. 57 da Resolução 41/2018-CD, de 
forma que os docentes cumpram os requisitos 
estabelecidos nos normativos vigentes.

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21

303 02/2020
DIREÇÃO DAS 

UNIDADES 
SETORIAIS

Que ao verificar, por ocasião da avaliação docente 
anual, o não preenchimento do Relatório de 
Desempenho Docente e do Plano de Atividades 
por parte dos docentes lotados na Unidade, faça 
valer a penalidade prevista no art. 57 da Resolução 
41/2018-CD, de forma que os docentes cumpram 
os requisitos estabelecidos nos normativos 
vigentes

Informa que não houve menção específica à FAODO 
no RA 2/2020 a fim de adotar de imediato o Plano 
de Ação da Unidade com a recomendação prevista, 
porém firma o compromisso de caso verificado o 
não preenchimento do Relatório de Desempenho 
Docente e do Plano de Atividades por parte dos 
docentes lotados no Câmpus, acatar a 
recomendação e fazer valer a penalidade prevista 
no Art. 57 da Resolução 41/2018-CD.

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21



304 02/2020
DIREÇÃO DAS 

UNIDADES 
SETORIAIS

Que ao verificar, por ocasião da avaliação docente 
anual, o não preenchimento do Relatório de 
Desempenho Docente e do Plano de Atividades 
por parte dos docentes lotados na Unidade, faça 
valer a penalidade prevista no art. 57 da Resolução 
41/2018-CD, de forma que os docentes cumpram 
os requisitos estabelecidos nos normativos 
vigentes

Ratifica a recomendação enviada pelo setor de 
auditoria. Confirma a manutenção das ações 
realizadas pela Comissão Interna de Avaliação 
Docente da Faculdade de Educação quanto a 
divulgação das informações sobre os 
procedimentos, legislação (Resoluções, Instrução 
de Serviço e outros) e cronograma do processo de 
Avaliação Docente. A realização pela Comissão 
Interna de Avaliação Docente/FAED de atividade, 
via workshop virtual ou semelhante, para 
orientação sobre o processo de avaliação e 
preenchimento do Relatório de Atividades 
Docentes. PLANO DE AÇÃO: Providência: Realizar 
notificação ao/à docente e providenciar abertura 
de processo para apuração de responsabilidade. 
Responsável: Direção/Faed. Prazo: 30 dias.

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21

305 02/2020
DIREÇÃO DAS 

UNIDADES 
SETORIAIS

Que ao verificar, por ocasião da avaliação docente 
anual, o não preenchimento do Relatório de 
Desempenho Docente e do Plano de Atividades 
por parte dos docentes lotados na Unidade, faça 
valer a penalidade prevista no art. 57 da Resolução 
41/2018-CD, de forma que os docentes cumpram 
os requisitos estabelecidos nos normativos 
vigentes

Informa que não houve menção específica à FAENG 
no RA 2/2020 a fim de adotar de imediato o Plano 
de Ação da Unidade com a recomendação prevista, 
porém firma o compromisso de caso verificado o 
não preenchimento do Relatório de Desempenho 
Docente e do Plano de Atividades por parte dos 
docentes lotados na Faculdade, acatar a 
recomendação e fazer valer a penalidade prevista 
no Art. 57 da Resolução 41/2018-CD.

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21

306 02/2020
DIREÇÃO DAS 

UNIDADES 
SETORIAIS

Que ao verificar, por ocasião da avaliação docente 
anual, o não preenchimento do Relatório de 
Desempenho Docente e do Plano de Atividades 
por parte dos docentes lotados na Unidade, faça 
valer a penalidade prevista no art. 57 da Resolução 
41/2018-CD, de forma que os docentes cumpram 
os requisitos estabelecidos nos normativos 
vigentes

Informa que não foi constatada tal situação na 
ESAN, mas que se compromete a acompanhar o 
preenchimento do Relatório de Desempenho 
Docente e do Plano de Atividades por parte dos 
docentes lotados em sua Unidade e, caso seja 
verificada a omissão do servidor, compromete-se a 
acatar a recomendação e fazer valer a penalidade 
prevista no Art. 57 da Resolução 41/2018-CD, de 
forma que os docentes cumpram os requisitos 
estabelecidos nos normativos vigentes.

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21



307 02/2020
DIREÇÃO DAS 

UNIDADES 
SETORIAIS

Que ao verificar, por ocasião da avaliação docente 
anual, o não preenchimento do Relatório de 
Desempenho Docente e do Plano de Atividades 
por parte dos docentes lotados na Unidade, faça 
valer a penalidade prevista no art. 57 da Resolução 
41/2018-CD, de forma que os docentes cumpram 
os requisitos estabelecidos nos normativos 
vigentes

Informa que a Fadir tem repassado a 
recomendação da Auditoria a todos os docentes e, 
que, durante o período de preenchimento, a 
Comissão Setorial de Avaliação contatou cada 
docente, de modo que todos eles atenderam à 
determinação de preenchimento de seus 
Relatórios, não havendo penalidades a serem 
aplicadas nesse sentido. Ademais, durante o 
período de preenchimento, a direção da Faculdade 
coloca-se à disposição para esclarecimentos aos 
docentes, bem como oferece suporte à Comissão 
Setorial de Avaliação na análise dos dados 
resultantes do processo avaliativo e realiza ações 
de divulgação sobre os procedimentos, legislações 
pertinentes e cronogramas do processo de 
trabalho.

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21

308 02/2020
DIREÇÃO DAS 

UNIDADES 
SETORIAIS

Que ao verificar, por ocasião da avaliação docente 
anual, o não preenchimento do Relatório de 
Desempenho Docente e do Plano de Atividades 
por parte dos docentes lotados na Unidade, faça 
valer a penalidade prevista no art. 57 da Resolução 
41/2018-CD, de forma que os docentes cumpram 
os requisitos estabelecidos nos normativos 
vigentes

Informa que não houve menção específica ao 
Câmpus de Aquidauana no Relatório de Auditoria 
nº 2/2020 (2346449), a fim de adotar de imediato o 
Plano de Ação da Unidade com a recomendação 
prevista.

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21

309 02/2020
DIREÇÃO DAS 

UNIDADES 
SETORIAIS

Que ao verificar, por ocasião da avaliação docente 
anual, o não preenchimento do Relatório de 
Desempenho Docente e do Plano de Atividades 
por parte dos docentes lotados na Unidade, faça 
valer a penalidade prevista no art. 57 da Resolução 
41/2018-CD, de forma que os docentes cumpram 
os requisitos estabelecidos nos normativos 
vigentes

Informa que o Instituto de Química não foi 
mencionado no Relatório de Auditoria nº 2/2020 
(2346449), o que justifica a não adoção imediata de 
Plano de Ação da Unidade com a recomendação 
prevista.

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21



310 02/2020
DIREÇÃO DAS 

UNIDADES 
SETORIAIS

Que ao verificar, por ocasião da avaliação docente 
anual, o não preenchimento do Relatório de 
Desempenho Docente e do Plano de Atividades 
por parte dos docentes lotados na Unidade, faça 
valer a penalidade prevista no art. 57 da Resolução 
41/2018-CD, de forma que os docentes cumpram 
os requisitos estabelecidos nos normativos 
vigentes

informa que o Instituto de Biociências não foi 
mencionado no Relatório de Auditoria nº 2/2020 ( 
2346449), o que justifica a não adoção imediata de 
Plano de Ação da Unidade com a recomendação 
prevista

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21

311 02/2020
DIREÇÃO DAS 

UNIDADES 
SETORIAIS

Que ao verificar, por ocasião da avaliação docente 
anual, o não preenchimento do Relatório de 
Desempenho Docente e do Plano de Atividades 
por parte dos docentes lotados na Unidade, faça 
valer a penalidade prevista no art. 57 da Resolução 
41/2018-CD, de forma que os docentes cumpram 
os requisitos estabelecidos nos normativos 
vigentes

A Direção do Câmpus de Ponta Porã se 
compromete em realizar o acompanhamento e 
conferência dos dados preenchidos pelos docentes, 
tanto no que couber a comissão setorial de 
avaliação docente quanto pela Direção do CPPP, 
realizando também a sensibilização quanto ao 
correto preenchimento dos relatórios do PADOC e 
SIADOC de forma a mitigar os possíveis erros de 
preenchimento e não preenchimento, e caso seja 
verificada a omissão do servidor, nos 
comprometemos a acatar a recomendação e fazer 
valer a penalidade prevista no Art. 57 da Resolução 
41/2018-CD, de forma que os docentes cumpram 
os requisitos estabelecidos nos normativos vigentes

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21



312 02/2020
DIREÇÃO DAS 

UNIDADES 
SETORIAIS

Que ao verificar, por ocasião da avaliação docente 
anual, o não preenchimento do Relatório de 
Desempenho Docente e do Plano de Atividades 
por parte dos docentes lotados na Unidade, faça 
valer a penalidade prevista no art. 57 da Resolução 
41/2018-CD, de forma que os docentes cumpram 
os requisitos estabelecidos nos normativos 
vigentes

1°) Quanto aos eventuais erros de preenchimento 
de informações no Sistema, melhorar o processo de 
conferência por parte da Comissão Interna do 
SIAI/INFI, inclusive com a ampliação do quantitativo 
de integrantes da comissão, se necessário. 2°) A 
Comissão SIAI/INFI e demais setores responsáveis 
farão o acompanhamento do preenchimento dos 
relatórios pelos docentes, a fim de prevenir 
eventuais problemas. 3°) Quanto aos professores 
que não preencherem os relatórios, a comissão irá 
contatá-los formalmente, sensibilizando-os de 
maneira a conscientizá-los da importância e do 
dever de participarem do processo de 
planejamento e avaliação. 4°) Apurar as 
responsabilidades em casos de não preenchimento 
dos relatórios, por meio de comissão de sindicância 
local, conforme o art. 57 da Resolução 41/2018-CD. 
RESPONSÁVEL: Comissão Interna 
SIAI/COAC/SECAD/ GAB/INFI. PRAZO: De maneira 
coordenada com as datas previstas no Calendário 
2021 do SIAI.

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21

313 02/2020
DIREÇÃO DAS 

UNIDADES 
SETORIAIS

Que ao verificar, por ocasião da avaliação docente 
anual, o não preenchimento do Relatório de 
Desempenho Docente e do Plano de Atividades 
por parte dos docentes lotados na Unidade, faça 
valer a penalidade prevista no art. 57 da Resolução 
41/2018-CD, de forma que os docentes cumpram 
os requisitos estabelecidos nos normativos 
vigentes

A FACFAN se compromete a acompanhar o 
preenchimento do Relatório de Desempenho 
Docente e do Plano de Atividades por parte dos 
docentes lotados em sua Unidade e, caso seja 
verificada a omissão do servidor, se compromete a 
acatar a recomendação e fazer valer a penalidade 
prevista no Art. 57 da Resolução 41/2018- CD, de 
forma que os docentes cumpram os requisitos 
estabelecidos nos normativos vigentes.

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21

314 02/2020
DIREÇÃO DAS 

UNIDADES 
SETORIAIS

Que ao verificar, por ocasião da avaliação docente 
anual, o não preenchimento do Relatório de 
Desempenho Docente e do Plano de Atividades 
por parte dos docentes lotados na Unidade, faça 
valer a penalidade prevista no art. 57 da Resolução 
41/2018-CD, de forma que os docentes cumpram 
os requisitos estabelecidos nos normativos 
vigentes

A FAALC se compromete a acompanhar o 
preenchimento do Relatório de Desempenho 
Docente e do Plano de Atividades por parte dos 
docentes lotados em sua Unidade e, caso seja 
verificada a omissão do servidor, compromete-se a 
acatar a recomendação e fazer valer a penalidade 
prevista no Art. 57 da Resolução 41/2018- CD, de 
forma que os docentes cumpram os requisitos 
estabelecidos nos normativos vigentes.

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21



315 02/2020
DIREÇÃO DAS 

UNIDADES 
SETORIAIS

Que ao verificar, por ocasião da avaliação docente 
anual, o não preenchimento do Relatório de 
Desempenho Docente e do Plano de Atividades 
por parte dos docentes lotados na Unidade, faça 
valer a penalidade prevista no art. 57 da Resolução 
41/2018-CD, de forma que os docentes cumpram 
os requisitos estabelecidos nos normativos 
vigentes

Informa que a Direção tomará todas as medidas 
necessárias para garantir o cumprimento dos 
dispositivos legais, bem como para evitar que tais 
situações se repitam futuramente. Esclarece que o 
caso de não preenchimento de Plano de Atividades 
já foi encaminhado à Reitoria, seguindo 
determinação da norma vigente. Com relação aos 
professores com carga horária reduzidas no 
sistema, providenciarão, primeiramente, 
esclarecimentos acerca do fato. Constatado que 
não se trata de um erro no sistema e que o servidor 
não está cumprindo com a sua carga horária 
mínima, serão tomadas providências para as 
responsabilizações administrativas.

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21

316 02/2020
DIREÇÃO DAS 

UNIDADES 
SETORIAIS

Que ao verificar, por ocasião da avaliação docente 
anual, o não preenchimento do Relatório de 
Desempenho Docente e do Plano de Atividades 
por parte dos docentes lotados na Unidade, faça 
valer a penalidade prevista no art. 57 da Resolução 
41/2018-CD, de forma que os docentes cumpram 
os requisitos estabelecidos nos normativos 
vigentes

1°) Quanto aos eventuais erros de preenchimento 
de informações no Sistema, melhorar o processo de 
conferência por parte da Comissão Interna do 
SIAI/CPCX, inclusive com a ampliação do 
quantitativo de integrantes da comissão. 2°) A 
Comissão SIAI/CPCX e demais setores responsáveis 
farão o acompanhamento do preenchimento dos 
relatórios pelos docentes, a fim de prevenir 
eventuais problemas. 3°) Quanto aos professores 
que não preencherem os relatórios (PADOC e 
SIADOC), a comissão irá contatá-los formalmente, 
sensibilizando-os de maneira a conscientizá-los da 
importância e do dever de participarem do 
processo de planejamento e avaliação. 4°) Apurar 
as responsabilidades em casos de não 
preenchimento dos relatórios, por meio de 
comissão de sindicância local, conforme o art. 57 da 
Resolução 41/2018-CD. Responsável: Comissão 
Interna SIAI do CPCX. Prazo: Calendário 2021 do 
SIAI.

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21



317 02/2020
DIREÇÃO DAS 

UNIDADES 
SETORIAIS

Que ao verificar, por ocasião da avaliação docente 
anual, o não preenchimento do Relatório de 
Desempenho Docente e do Plano de Atividades 
por parte dos docentes lotados na Unidade, faça 
valer a penalidade prevista no art. 57 da Resolução 
41/2018-CD, de forma que os docentes cumpram 
os requisitos estabelecidos nos normativos 
vigentes

O Inisa se compromete a acompanhar o 
preenchimento do Relatório de Desempenho 
Docente e do Plano de Atividades por parte dos 
docentes lotados em sua Unidade e, caso seja 
verificada a omissão do servidor, comprometem-se 
a acatar a recomendação e fazer valer a penalidade 
prevista no Art. 57 da Resolução 41/2018- CD, de 
forma que os docentes cumpram os requisitos 
estabelecidos nos normativos vigentes.

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21

318 02/2020
DIREÇÃO DAS 

UNIDADES 
SETORIAIS

Que ao verificar, por ocasião da avaliação docente 
anual, o não preenchimento do Relatório de 
Desempenho Docente e do Plano de Atividades 
por parte dos docentes lotados na Unidade, faça 
valer a penalidade prevista no art. 57 da Resolução 
41/2018-CD, de forma que os docentes cumpram 
os requisitos estabelecidos nos normativos 
vigentes

O INMA se compromete a acompanhar o 
preenchimento do Relatório de Desempenho 
Docente e do Plano de Atividades por parte dos 
docentes lotados em sua Unidade e, caso seja 
verificada a omissão do servidor, comprometem-se 
a acatar a recomendação e fazer valer a penalidade 
prevista no Art. 57 da Resolução 41/2018- CD, de 
forma que os docentes cumpram os requisitos 
estabelecidos nos normativos vigentes.

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21



319 02/2020

DIREÇÃO 
DAS 
UNIDADES 
SETORIAIS

Que ao verificar, por ocasião da avaliação docente 
anual, o não preenchimento do Relatório de 
Desempenho Docente e do Plano de Atividades 
por parte dos docentes lotados na Unidade, faça 
valer a penalidade prevista no art. 57 da Resolução 
41/2018-CD, de forma que os docentes cumpram 
os requisitos estabelecidos nos normativos 
vigentes

O CPTL informa que em 2019/2, aparecem oito 
nomes e, em 2019/01, aparecem vinte e um nomes 
com informação diferente de "APROVADO", entres 
estes há docentes que não possuem mais contratos 
com a UFMS, outros ingressaram no final do 
semestre de 2019 ou estavam afastados no período 
ou solicitaram exoneração, e cinco aparecem como 
"REABERTO" ou "NÃO PREENCHIDO". Faremos um 
estudo para identificar se algum dos cinco docentes 
tiveram progressão na carreira mesmo não tendo 
os seus planos aprovados em 2019/01. 
Solicitamos a comissão de avaliação local a 
realização de uma revisão da pontuação dos 
docentes do CPTL no ano de 2020 referente ao ano 
de 2019, recebemos o relatório com a informação 
de que foram encontrados alguns equívocos que 
serão oficialmente informados à PROGEP.
Após esse levantamento, faremos um comunicado 
a todos os docentes a respeito da necessidade do 
preenchimento dos formulários de planejamento 
das atividades docente e de avaliação docente.
Passaremos a informar a comissão local de 
avaliação a relação dos docentes que estiverem 
com pendência no sistema de planejamento das 
atividades docentes para que a comissão possa 
considerar as informações prestadas no momento 
de emitirem os pareceres nos formulários de 
avaliação.
Ficaremos atentos ao não cumprimento de tais 
obrigações dos docentes e tomaremos as medidas 
necessárias visando o cumprimento das mesmas.

Em execução. 
Prazo para nova 

verificação: 
30/06/21

mar-21

322 03/2020 PROGEP
1. Designar servidor responsável para acompanhar, 
de forma tempestiva, os alertas de indícios de 
irregularidades do sistema e-Pessoal.

Servidor designado. Atendida abr-21

323 03/2020 PROGEP
2. Suspender o pagamento do benefício de pensão 
temporária ao pensionista Carlos Henrique Alves 
Santa Rosa, comunicando-o da decisão.

Suspenderam em março/2021, conforme despacho 
Sepag/Dipag/Progep 2484693

Atendida abr-21



ANEXO II

PROGRAMA DE GESTÃO DE MELHORIA DE QUALIDADE
Nº AÇÃO ESCOPO CRONOGRAMA Status Observações

1
Alterar o 
Regulamento da 
Auditoria Interna

1. Atribuir à Auditoria Interna a competência 
para avaliar a eficácia e contribuir para a 
melhoria dos processos de controle 
relacionados ao risco de fraude e corrupção;

Fevereiro a Março

Cumprido

Regulamento da Auditoria Interna 
- Art. 14, XIX - avaliar a eficácia e 
contribuir para a melhoria dos 
processos de controle relacionados 
ao risco de fraude e corrupção;

2. Determinar a autonomia da Auditoria 
Interna para definir o escopo dos trabalhos 
realizados e o acesso irrestrito a qualquer 
informação, documento ou sistema 
institucional;

Cumprido

Regulamento da Auditoria Interna 
- Art. 28. Nenhum processo, 
documento ou informação poderá 
ser sonegado
aos auditores, que terão acesso 
irrestrito a registros, pessoal, 
propriedades sicas, e sistemas
gerenciais relevantes para o 
desempenho de suas atribuições.
Art. 29. A AUD possui autonomia 
para definir o escopo dos 
trabalhos.

3. Submeter o Plano Anual de Auditoria 
Interna (PAINT) ao Conselho Universitário 
(COUN);

Cumprido

Regulamento da Auditoria Interna 
- Art. 19, § 2º Após a análise da 
CGU, com ou sem ressalvas, o 
Paint deverá ser aprovado pelo 
Coun e encaminhado à CGU para 
exercício da supervisão técnica, 
até o úlmo dia útil do
mês de fevereiro do exercício de 
sua execução.

4. Adequar as seguintes legislações da CGU: 
Instrução Normativa n° 03/2017, Instrução 
Normativa nº 09/2018 e Portaria nº 
2737/2017;

Cumprido
Resolução nº 71-COUN/UFMS, de 
02 de dezembro de 2020.



1
Alterar o 
Regulamento da 
Auditoria Interna

5. Incluir os monitoramentos por meio de 
Relatório Gerencial ou Plano de Providências 
Permanentes das recomendações da 
auditoria;

Fevereiro a Março

Cumprido

Regulamento da Auditoria Interna 
- Art. 15, V - monitorar, de forma 
sistematizada, as recomendações 
emitidas pela
AUD pelos Órgãos de Controle (por 
meio do sistema e-Aud e planilha 
de monitoramento);

6. Fiscalizar o cumprimento das competências 
das unidades da administração.

Cumprido

Regulamento da Auditoria Interna 
- Art. 14, XXI - fiscalizar o 
cumprimento das competências 
das Unidades da administração

2
Planejar os trabalhos 
por meio de Plano de 
Trabalho Dinâmico 

1. Definir preliminarmente os objetivos, 
métodos, etapas do trabalho, riscos, e 
resultados esperados, deixando registrado no 
Plano de Trabalho todas as etapas ocorridas 
fora do planejamento inicial, e os Achados de 
Auditoria não previstos;

Janeiro

Cumprido

Manual da Auditoria Interna 
aprovado pela Resolução nº 82 - 
COUN/UFMS, de 03 de março de 
2021

2. Assinatura do Documento e arquivo para 
consulta das futuras auditorias sobre o mesmo 
assunto.

Cumprido
Todos os Planos de Trabalhos são 
assinados. Pasta no drive com os 
Planos de Trabalho emitidos.

3
Definir metodologias 
para a elaboração do 
relatório 

1. Definir conteúdo mínimo de forma clara e 
objetiva (objetivos gerais, específicos, 
metodologias, escopo, extensão, informações 
preliminares, resultado dos trabalhos, causa, 
responsáveis, matriz de riscos dos achados, 
disposições finais, anexos); procedimentos de 
avaliação dos achados por meio de 
manifestação da unidade antes de concluir o 
relatório.

Janeiro Cumprido

Manual da Auditoria Interna 
aprovado pela Resolução nº 82 - 
COUN/UFMS, de 03 de março de 
2021

4

Mapear os processos 
e implementar a 
Gestão de Riscos da 
UAIG 

1. Proceder o mapeamento dos principais 
processos de trabalho da Auditoria Interna.

Janeiro a Dezembro

Cumprido

Processos mapeados, disponível 
em: https://auditoriainterna.ufms.
br/files/2019/10/Principais-
Processos-da-AUD.pdf

2. Identificar os riscos de seus processos, 
buscando a mitigação daqueles mais 
relevantes

Cumprido
Mapeamento de riscos dos 
macroprocessos



5
Implantar a reunião 
de buscas e soluções 

1. Encaminhamento do relatório preliminar, 
contendo os Achados de Auditoria, e 
apresentar, preferencialmente, em reunião 
com os principais envolvidos das Unidades 
auditadas.

Janeiro a Dezembro Cumprido

Manual da Auditoria Interna 
aprovado pela Resolução nº 82 - 
COUN/UFMS, de 03 de março de 
2021

6

Implantar 
monitoramento 
periódico das 
recomendações 

1. Definir a sistemática de monitorar 
periodicamente as recomendações da 
Auditoria Interna e dos órgãos de controle, 
por meio de verificação documental e 
fiscalização por amostragem, se for o caso.

Janeiro a Dezembro Cumprido

Manual da Auditoria Interna 
aprovado pela Resolução nº 82 - 
COUN/UFMS, de 03 de março de 
2021 e Regulamento da Auditoria 
Interna -  Art. 15, V - monitorar, de 
forma sistemazada, as 
recomendações emidas pela
AUD/COUN e pelos Órgãos de 
Controle, por meio do sistema e-
Aud (plataforma de interação
com a CGU);

7

Implantar sistemática 
de Quantificação e 
Registro dos 
Resultados e 
Benefícios Financeiros 
e Não Financeiros da 
Atividade de Auditoria 
Interna

1. Atender ao item 181 da Instrução 
Normativa CGU nº 3, de 9 de junho de 2017, a 
qual aprovou o Referencial Técnico da 
Atividade de Auditoria Interna Governamental 
do Poder Executivo Federal, e à Instrução 
Normativa CGU n° 4, de 11 de junho de 2018, 
que aprovou a Sistemática de Quantificação e 
Registro dos Resultados e Benefícios da 
Atividade de Auditoria Interna.

Janeiro a Dezembro Cumprido

Manual da Auditoria Interna 
aprovado pela Resolução nº 82 - 
COUN/UFMS, de 03 de março de 
2021 e Regulamento da Auditoria 
Interna -   Art. 14, XX -implantar 
sistemáca de Quanficação e 
Registro dos Resultados e
Benecios Financeiros e Não 
Financeiros da Avidade de 
Auditoria Interna

8
Controlar atividades 
desenvolvidas pela 
Equipe de Auditoria

1. Definir, por meio de cronograma individual, 
metas e competências a serem desenvolvidas 
durante o exercício.

Janeiro Cumprido

Plano de Trabalho pactuado no 
Termo de Ciência e 
Responsabilidade da Instrução 
Normativa PROGEP nº 7/2020.



9
Publicar a Política de 
Desenvolvimento e 
Competências

1. Elaborar e submeter à aprovação do 
Conselho Diretor a Política de 
Desenvolvimento de Competências da 
Unidade de Auditoria Interna da UFMS, 
estabelecendo as orientações e diretrizes para 
o processo de desenvolvimento de 
competências profissional dos servidores da 
AUD, possibilitando a definição de estratégias 
de aprendizagem de acordo com as 
necessidades e pretensões de cada 
profissional, e a integração de seu 
planejamento de carreira às estratégias da 
Instituição.

Março Cumprido

INSTRUÇÃO NORMATIVA 01/2020, 
DE 03 DE MARÇO DE 2020. 
https://auditoriainterna.ufms.
br/files/2020/03/INSTRUCAO-
NORMATIVA-01_2020-DE-
03_03_2020.pdf

10
Integrar a equipe em 
todos os assuntos 
auditados 

1. Distribuir atividades de forma que todos os 
auditores tenham contato com determinada 
matéria; 

Janeiro a Dezembro Cumprido

Rotina das leituras obrigatórias; 
Reunião semanal da equipe; 
Acompanhamento da Agenda da 
AUD e Planos de Trablho 
compartilhados.

11

Interagir com a 
Unidade auditada e 
com os gestores 
envolvidos 

1. Visita in loco, quando possível, às Unidades, 
para verificar sobre a percepção dos gestores 
a respeito dos principais riscos inerentes ao 
assunto a ser auditado;

Janeiro a Dezembro

Cumprido

Manual da Auditoria Interna 
aprovado pela Resolução nº 82 - 
COUN/UFMS, de 03 de março de 
2021 

2. Contato permanente com os responsáveis 
pelas unidades, durante os trabalhos de 
auditoria, e em razão do monitoramento dos 
trabalhos, para dar celeridade às solicitações e 
prazos estabelecidos;

Cumprido

Manual da Auditoria Interna 
aprovado pela Resolução nº 82 - 
COUN/UFMS, de 03 de março de 
2021 

3. Participação de auditores em reuniões de 
assessoramento, incentivando a participação e 
interação com os gestores e servidores das 
Unidades auditadas.

Cumprido

Participação nas reuniões dos 
Comitês de Governança, na 
Comissão de Assessoramento ao 
mapeamento de riscos, em 
reuniões de assessoramento às 
UAC', e participação da Auditora-
chefe na reunião de gestão com a 
alta adminsitração. 



12

Definir do papel da 
Auditoria Interna nas 
reuniões do Conselho 
Universitário 

1. Estabelecer quais conteúdos deverão ser 
comunicados nas reuniões (Relatórios da AUD, 
CGU, Acórdãos do Tribunal de Contas da União 
(TCU), informes e alertas aos gestores)

Janeiro Cumprido

Art. 36, Parágrafo único. Deverão 
ser comunicados ao Presidente do 
Conselho Universitário e aos 
gestores interessados informações 
sobre os Relatórios expedidos pela 
Auditoria Interna, Controladoria 
Geral da União, Acórdãos do 
Tribunal de Contas da União (TCU), 
e outras informações pernentes.

13
Usar racionalmente os 
materiais

1. Evitar a impressão de documentos, utilizar 
as ferramentas virtuais para a disseminação de 
informações pertinentes (publicações de 
boletim oficial, diário oficial, jurisprudências 
dos tribunais, matérias de interesse)

Janeiro a Dezembro Cumprido

Tendo em vista o cenário da 
pandemia os membros da AUD 
trabalharam em home office e 
sistema híbrido, desde março  até 
o fim do ano de 2020, reduzindo 
drasticamente a impressão de 
documentos.

14
Implantar avaliação 
institucional

1.  Realizar avaliação institucional da Auditoria 
Interna às Unidades auditadas, e ao Conselho 
Universitário, com questões abertas para 
sugestões de melhorias, reclamações, ou 
trabalhosa a serem incluídos no PAINT;
2. Realizar autoavaliação de capacidade de 
Auditoria Interna com base na metodologia 
Internal Audit Capability Model (IA-CM), do 
Instituto dos Auditores Internos (IIA). 

Janeiro a Dezembro Parcialmente cumprido

As avaliações foram instituídas no 
Manual da Auditoria Interna 
aprovado pela Resolução nº 82 - 
COUN/UFMS, de 03 de março de 
2021, as quais serão aplicadas a 
partir de 2021.  

15
Encaminhar o 
resultado do PGMQ 

1. Encaminhar o resultado do PGMQ por 
ocasião da apresentação do Relatório Anual da 
Auditoria Interna (RAINT)

Março Cumprido
Cumprimento com a entrega do 
RAINT


