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 A UFMG tem por objetivos essenciais a geração, o desenvolvimento, a transmissão e a aplicação de
conhecimentos por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, de forma indissociada entre si e
integrados na educação do cidadão, na formação técnico-profissional, na difusão da cultura e na
criação filosófica, artística e tecnológica.

Integram a estrutura organizacional da UFMG os seguintes órgãos: Órgãos de Deliberação Superior
(Conselho Universitário e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão); Órgão de Fiscalização
Econômico-Financeira (Conselho de Curadores); Órgãos de Administração Superior (Reitoria, com
seus Órgãos Auxiliares e Suplementares, e as Pró-Reitorias); Órgãos de Ensino, Pesquisa e
Extensão (Órgãos Auxiliares, que inclui as Unidades Acadêmicas e seus Órgãos Complementares, e
Unidades Especiais); e Órgão de Consulta (Conselho de Integração Comunitária)[1]. 

[1] Mais informações podem ser consultadas em:  https://www2.ufmg.br/sods/Sods/Sobre-a-UFMG.

 Em atendimento à Instrução Normativa da Controladoria-Geral da União nº 05, de 27 de agosto de
2021, a Auditoria-Geral da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) apresenta, por meio deste
documento, o seu Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) para o exercício de 2023.

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
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2 CONTEXTO

2.1 A Universidade Federal de Minas Gerais

https://www2.ufmg.br/sods/Sods/Sobre-a-UFMG


2.2 A Auditoria-Geral

Instituída em 1972, a Auditoria-Geral da funciona junto ao Conselho Universitário como órgão de
assessoramento e se sujeita à orientação normativa e à supervisão técnica do Órgão Central do
Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, conforme o seu Regimento Interno, cuja
versão mais recente foi aprovada por meio da Resolução nº 01/2021, de 25 de fevereiro de 2021.
 
A Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01, de 10 de maio de 2016 e a Instrução Normativa SFC
nº 03, de 09 de junho de 2017 dispõem que a auditoria interna é uma atividade independente e
objetiva desenhada para adicionar valor e melhorar as operações da Universidade, auxiliando-a na
realização de seus objetivos, a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para
avaliar e melhorar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de
controles internos.

Somado a isso, o Regimento Interno[2] da Auditoria-Geral da UFMG estabelece que a sua finalidade
precípua é o assessoramento da Universidade com o objetivo de assegurar: (i) a regularidade da
administração orçamentária, financeira e patrimonial; (ii) a adequação e a regularidade das contas,
bem como a eficiência e a eficácia na aplicação dos recursos disponíveis; (iii) a aplicação regular e
racional dos recursos disponíveis; (iv) o subsídio aos órgãos responsáveis pelas ações de
administração, planejamento e programação financeira; e (v) a racionalização progressiva dos
procedimentos administrativos, contábeis, financeiros e patrimoniais da Universidade. 

Atualmente o quadro funcional da Auditoria-Geral da UFMG é composto por 08 (oito) servidores,
todas pertencentes ao quadro efetivo da Universidade. Entre estas, pode-se ressaltar que há
bacharéis em ciências contábeis, em administração, em ciências econômicas e em direito. Além
disso, a equipe possui titulações acadêmicas em nível de especialização, mestrado e doutorado. Mais
informações podem ser acessadas no site institucional do órgão[3].

[2] Mais informações podem ser consultadas no Regimento Interno da Auditoria-Geral da UFMG, disponível em:
https://www2.ufmg.br/sods/Sods/Conselho-Universitario/Documentos/Resolucoes-Comuns.
[3] Disponível em: https://www.ufmg.br/auditoria/sobre-o-orgao/equipe/.
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3 PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

 De acordo com a Instrução Normativa CGU nº 05/2021, o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT)
deve ser elaborado com a finalidade de definir os trabalhos prioritários a serem realizados no período
objeto do Plano. A construção do PAINT deve ser baseada em riscos, buscando garantir que a
Unidade de Auditoria Governamental (UAIG) concentre seus trabalhos nos assuntos com maior
exposição a ameaças que possam afetar o alcance dos objetivos da instituição.
 
Ainda de acordo com a IN nº 05/2021, para a sua elaboração devem ser considerados: (i) o
planejamento estratégico e as expectativas da alta administração da unidade auditada; (ii) os riscos
significativos a que a aunidade auditada está exposta e os seus processos de governança, de
gerenciamento de riscos e de controles internos; (iii) a complexidade do negócio, a estrutura e outros
fatores da unidade auditada; e (iv)  a estrutura de recursos humanos, logísticos e financeiros
disponíveis na UAIG.
       
Além da previsão das atividades a serem realizadas no período objeto do Plano, o PAINT deve conter
a relação dos serviços de auditoria a serem realizados pela UAIG com informações sobre o tipo de
serviço, o objeto, as datas previstas de início e de conclusão, a carga horária prevista e a origem da
demanda. Além disso, deve estabelecer a previsão de alocação da força de trabalho para a execução
de serviços de auditoria, do monitoramento das recomendações emitidas, da gestão e melhoria da
qualidade das atividades da UAIG, do levantamento de informações para órgãos de controle interno
ou externo, da gestão interna e das demandas extraordinárias. Por fim, deve estabelecer previsão
para horas de capacitação da equipe.
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A Matriz de Riscos é uma ferramenta que permite aos gestores mensurar, avaliar e ordenar os
eventos de riscos, levando em consideração a probabilidade e o impacto de que esses riscos afetem
o alcance dos objetivos da Universidade. 

3.1.1 Identificação dos Temas a serem trabalhados no PAINT

De acordo com o Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental
do Poder Executivo Federal (MOT), o universo de auditoria consiste no conjunto de objetos sobre os
quais a UAIG pode realizar suas atividades, tais como: unidades de negócios, linhas de produtos ou
serviços, processos, programas, sistemas, controles, operações, contas, divisões, funções,
procedimentos, políticas. 
        
O conceito de objeto de auditoria adotado pela Auditoria-Geral da UFMG para a consecução do seu
Plano levou em consideração a análise dos riscos associados aos temas indicados no Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) da Universidade. Para o PAINT 2023, tais temas foram divididos
levando-se em consideração as grandes áreas do PDI e as áreas temáticas a elas vinculadas. Além
disso, neste ano, foram incluídos dois novos temas à matriz de risco (principalmente para atender a
demandas sensíveis que foram captadas pela Ouvidoria da Universidade no ano de 2022):
Informações e atendimentos e Sistemas e ferramentas institucionais, ambos os temas relacionados à
área “Comunicação e Informação”. 
         
Dessa maneira, a Matriz de Riscos para 2023 possui 39 (trinta e nove) temas, conforme demonstrado
no Quadro 1 na página a seguir. 
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3.1 Matriz de Risco



ÁREAS TEMÁTICAS Nº TEMAS

Ensino em Graduação, Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão,

Básico e Profissional

1 Educação à distância

2 Bolsas acadêmicas

3 Bolsa monitoria

4 Evasão e retenção

5
Registro acadêmico e concessão/revalidação/reconhecimento de

diplomas

6 Estágio Acadêmico

Esporte e Lazer 7 Iniciativas de esporte e lazer, saúde e educação

Cultura
8 Gestão de acervo e patrimônio cultural

9 Programas de intercâmbio

Inovação e Empreendedorismo 10 Ações de transferência e inovação tecnológica

Ambiente e Sustentabilidade

11 Coleta seletiva, reciclagem e descarte de resíduos

12 Eficiência energética

13 Economia e reuso de água

Cidadania

14 Acessibilidade e inclusão

15 Assistência estudantil

16 Ações afirmativas

Gestão de Pessoas

17 Alocação, redimensionamento da força de trabalho

18 Benefícios e pagamentos

19
Adicional de Insalubridade, Adicional de Periculosidade e

Gratificação de Raio-X ou Substâncias Radioativas

20 Cessão, requisição e remoção de servidores

21 Admissão, aposentadoria, pensão e exclusão

22 Capacitação de servidores

Comunicação e Informação

23 Comunicação institucional

24 Divulgação da produção acadêmica

25
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, dados abertos e sigilosos e

Ouvidoria

26 Plano diretor de tecnologia da informação e comunicação

27 Informações e Atendimento

28 Sistemas e ferramentas institucionais

Gestão Administrativa

29 Licitações e Contratos

30 Frota

31 Segurança

32 Concessão de diárias e passagens

33 Almoxarifado

34 Bens móveis

35 Gestão de Arquivos

Infraestrutura Física 36 Acessibilidade

Fundações de Apoio 37 Contratação com Fundações de Apoio

Serviços de Apoio
38 Publicações acadêmicas

39 Gestão de acervos bibliográficos

Quadro 1: Áreas temáticas da Matriz de Risco - 2023

Fonte: Elaboração própria da equipe de auditoria. 
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Para mensurar a possibilidade de materialização dos riscos referentes aos temas, foram analisados
dois componentes, a probabilidade e o impacto. Impacto ou consequência, de acordo com o Instituto
de Auditores Internos (IIA), é uma medida do efeito organizacional projetado do risco materializado.
Já probabilidade, segundo a ISO 31000, é a chance de algo acontecer.

 Em relação ao impacto, foram analisadas as seguintes variáveis: (I) Grau de risco para os objetivos
da Universidade; (II) Lapso entre auditorias; (III) Recomendações da Controladoria-Geral da União
(CGU) e do Tribunal de Contas da União (TCU)[4]; e (IV) Demandas da comunidade externa e
interna. Já em relação à probabilidade, foi utilizada a variável (V) Análise da Auditoria-Geral da
UFMG. 
           
A descrição analítica do que foi considerado em cada variável é apresentada no Apêndice A -
Metodologia utilizada para a seleção dos trabalhos de auditoria com base na avaliação de riscos. Por
sua vez, os resultados obtidos em relação a cada uma das variáveis, bem como as escalas utilizadas
para a avaliação dos riscos, são apresentados no Apêndice B – Resultados da avaliação das
variáveis para a seleção dos trabalhos de auditoria. 

[4] As recomendações da Controladoria-Geral da União (CGU) se referem àquelas dos anos de 2017 a 2022, além das de
anos anteriores que ainda se encontram em andamento; e as do Tribunal de Contas da União (TCU) referem-se apenas
às dos anos de 2017 a 2022. 

3.1.2 Definição das Variáveis

Para a avaliação do nível de risco relacionado a cada tema, levou-se em consideração o resultado da
combinação entre a probabilidade e o impacto. O impacto, representado no eixo x, é avaliado a partir
das pontuações atribuídas às variáveis I, II, III e IV. Esse resultado é confrontado com a Variável V,
demonstrado no eixo y, representando a probabilidade. 
           
Dessa forma, os resultados alcançados em relação a cada tema (simbolizado por seus respectivos
números) são demonstrados na Matriz de Impacto versus Probabilidade apresentada a seguir, Matriz
1, e na Matriz de Riscos apresentada do Apêndice C - Matriz de Riscos para seleção dos Trabalhos
de Auditoria com base na Avaliação de Riscos.

 

3.1.3 Avaliação dos Riscos
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Matriz 1: Matriz de Impacto versus Probabilidade – 2023. 

Fonte: Elaboração própria da equipe de auditoria.
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Nº TEMAS
IMPACTO PROBABILIDADE MATRIZ DE RISCOS

Pontuação Classificação Pontuação Classificação Pontuação[5] Classificação

18 Benefícios e Pagamentos 3,50 Alto 5,00 Crítico 3,50 Crítico

25 Lei Geral de Proteção de
Dados 3,50 Alto 5,00 Crítico 3,50 Crítico

15 Assitência estudantil 3,25 Médio 5,00 Crítico 3,25 Alto

8 Gestão de Acervo e
Patrimônio Cultural 3,00 Médio 5,00 Crítico 3,00 Alto

26
Plano Diretor de

Tecnologia da Informação
e Comunicação [6]

4,25 Alto 5,00 Crítico 4,25 Crítico

33 Almoxarifado [7] 1,50 Baixo 3,00 Médio 2,25 Médio

30 Frota [8] 3,00 Médio 5,00 Crítico 3,00 Alto

3.2 Temas a serem desenvolvidos em 2023

 Os resultados apurados na Matriz de Riscos que serão objetos de trabalhos individuais de auditoria
em 2023 são apresentados a seguir, na Tabela 1, classificados por ordem decrescente do nível de
risco (a classificação de todos os temas pode ser conferida no apêndice C – Matriz de riscos para a
seleção dos trabalhos).

Tabela 1: Resultados da Matriz de Riscos classificados por ordem decrescente do nível de risco.
 

Fonte: Elaboração própria.

[5] (Impacto x Probabilidade)/5
[6] Trabalho selecionado pela Matriz de Riscos do PAINT 2022 e que será objeto de trabalho em 2023. As notas de
impacto e probabilidade se referem à matriz de riscos pela qual o tema foi selecionado, ou seja, de 2022.
[7] Trabalho selecionado pela Matriz de Riscos do PAINT 2020 e que será objeto de trabalho em 2023. As notas de
impacto e probabilidade se referem à matriz de riscos pela qual o tema foi selecionado, ou seja, de 2020.
[8] Trabalho selecionado pela Matriz de Riscos do PAINT 2022 que está em andamento. As notas de impacto e
probabilidade se referem à matriz de riscos pela qual o tema foi selecionado, ou seja, de 2022.

O Apêndice D - Cronograma das Ações do PAINT 2023 estabelece o cronograma das ações que
serão executadas tendo em vista os temas definidos a partir dessa Matriz de Riscos.
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3.3 Outras ações a serem executadas em 2023

Além dos trabalhos selecionados com base na avaliação dos riscos, a Instrução Normativa CGU nº
05, de 29 de agosto de 2021 determina que outras demandas devem ser levadas em consideração
na elaboração do PAINT.

3.3.1 Origens das demandas da Auditoria

De acordo com o parágrafo 2º, art. 4º da IN CGU nº 05/2021, os trabalhos a serem desenvolvidos
pela UAIG podem ser originados de obrigação normativa, de solicitação da alta administração, de
solicitação de órgãos de controle interno ou externo ou de outros motivos que não a avaliação de
riscos.
          
No exercício de 2023 os principais trabalhos originados de obrigações normativas e demandas da alta
administração são os seguintes:

A. Exame e análise sobre a Prestação de Contas 2022 da UFMG.
B. Elaboração do RAINT 2022.
C. Elaboração do Parecer da Auditoria Interna sobre a Prestação de Contas anual da UFMG (IN SFC
nº 05/2021).
D. Elaboração do PAINT 2024.
E. Auditoria em Fundações de Apoio, levando em consideração as demandas da CGU e do TCU.
F. Avaliação da Governança, do Gerenciamento de Riscos e dos Controles Internos da
Universidades.
G. Acompanhamento do cumprimento das recomendações da CGU e determinações do TCU.
H. Análise dos processos de proposta orçamentária, revisão orçamentária e prestação de contas da
Fundação Universitária Mendes Pimentel (FUMP).
I. Verificação do cumprimento, pelas Fundações de Apoio à UFMG, das Resoluções dos Órgãos
Colegiados Superiores da Universidade e fiscalizar financeira, contábil, operacional e patrimonial as
Fundações de Apoio no que tange aos contratos, convênios e ajustes firmados com a UFMG.
J. Consultoria. 

Em relação ao trabalho (C) Elaboração do Parecer da Auditoria Interna sobre a Prestação de Contas
anual da UFMG, cumpre destacar que,  conforme previsto no § 6º do Art. 15 do Decreto nº
3.591/2000 e em atendimento aos artigos 1º,III e 15 da IN CGU nº 5/2021, a Auditoria-Geral, emitirá
um parecer sobre a prestação de contas da Universidade.

Este parecer deve expressar opinião geral da Auditoria-Geral sobre a adequação dos processos de
governança, gestão de riscos e controles internos instituídos pela entidade para fornecer segurança
razoável quanto: I - à aderência da prestação de contas aos normativos que regem a matéria; II - à
conformidade legal dos atos administrativos; III – ao processo de elaboração das informações
contábeis e financeiras; IV - ao atingimento dos objetivos operacionais.
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A Auditoria-Geral da UFMG emitirá a sua opinião geral de acordo com as orientações contidas no
Referencial Técnico de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, aprovado pela
IN SFC nº 3/2017, a partir de um conjunto de trabalhos de auditoria previstos e executados no âmbito
do PAINT 2023, assim como os trabalhos realizados extra PAINT, se for o caso.

No que se refere à atividade (J) Consultoria, para o exercício de 2023, esta atividade foi incluída entre
os serviços de Auditoria a serem executados pela Auditoria-Geral da UFMG. De acordo com o MOT,
esta atividade tem como objetivo agregar valor à organização e melhorar os seus processos de
governança, de gestão de riscos e de controles internos, de forma condizente com os valores, as
estratégias e os objetivos da Unidade Auditada.

A fim de institucionalizar a Consultoria na Universidade, foi encaminhada à Senhora Reitora, por meio
do Processo SEI nº 23072.209757/2020-71, de 23 de abril de 2020, proposta de portaria de políticas
e procedimentos para a condução de serviços consultivos pela Auditoria. Permanecemos com essa
demanda em nosso planejamento aguardando a aprovação da política para ser institucionalizada.
Ressaltamos que as consultorias são realizadas em cada serviço de Auditoria.

 

3.3.2 Capacitação

O parágrafo 2º do art. 4º da IN CGU nº 05/2021 estabelece a carga horária mínima de 40 horas de
capacitação pra cada auditor interno governamental. Essa previsão, de acordo com o MOT, visa o
aperfeiçoamento dos conhecimentos, habilidades e outras competências, por meio do
desenvolvimento profissional contínuo.

Para o exercício de 2023, essa estimativa será de 560 horas, levando em consideração: 80 horas
mínimas por Auditor; o número de servidores que compõe a equipe da Auditoria-Geral de 07 (sete)
servidores; e a elevada demanda de atividades definidas conforme Cronograma das Ações do PAINT
2023 apresentadas no Apêndice D.

 

3.3.3 Atividade de Monitoramento

Com a implementação do e-AUD, sistema desenvolvido pela CGU, na UFMG, o monitoramento das
recomendações emitidas pela Auditoria-Geral está sendo realizado por meio deste sistema. Além
disso, após a implementação das recomendações, os benefícios delas resultantes também são
registrados neste mesmo sistema.

A partir do mês de outubro de 2022, a Auditoria-Geral passou a atribuir a atividade de preenchimento
do sistema e-Aud para a Unidade Auditada. Assim, a partir do Relatório de Auditoria nº 04/2022, o
gestor da Unidade Auditada recebeu acesso ao sistema para preencher o plano de ação, indicando
as medidas a serem adotadas e o prazo de atendimento para cada recomendação.
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Cabe ressaltar que, até outubro de 2022, após a emissão do Relatório de Auditoria, as
recomendações e manifestações dos gestores eram cadastradas no módulo “monitoramento” do
sistema e-Aud pela Auditoria-Geral. 

Em relação à frequência do monitoramento das recomendações, é levado em consideração o prazo
estabelecido no Plano de Ação pela Unidade Auditada para a implementação da recomendação. Este
prazo depende de fatores como a complexidade do objeto e a quantidade de ações que devem ser
tomadas pelo gestor para cumprir com a recomendação de auditoria. Além disso, no final do ano, é
elaborado um relatório geral de monitoramento com a situação de todas as recomendações da
Auditoria-Geral previstas de implementação no exercício.

 

3.3.4 Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ)

No exercício de 2021 foi elaborado o Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ)
adotando como referência, a metodologia Internal Audit Capability Model (IA-CM), do Instituto dos
Auditores Internos (IIA), conforme disposto na Portaria CGU nº 777, de 18 de fevereiro de 2019. A
aprovação do PGMQ, pela Alta Administração da Universidade, foi formalizada por meio do Ofício nº
1134/2022/GAB-REI-UFMG, de 17 de outubro de 2022.

O IA-CM está estruturado em cinco níveis de maturidade, os quais são contrapostos a seis variáveis
relacionadas aos serviços e papel da auditoria interna, gerenciamento de pessoas, práticas
profissionais, gerenciamento do desempenho e accountability, cultura e relacionamento
organizacional e estruturas de governança. 

A partir da contraposição entre os níveis e as variáveis, são definidos os macroprocessos-chaves
(denominados KPAs) que devem ser institucionalizadas no âmbito da Auditoria Interna para que ela
atinja níveis mais altos de maturidade. Para que isso aconteça, cada macroprocesso-chave possui um
conjunto de atividades essenciais que devem ser avaliadas quanto a sua existência e
institucionalização no âmbito da unidade de Auditoria Interna. 

A partir disso, foi estabelecido um plano de ação para o triênio 2021-2023 visando atingir o nível 3 de
maturidade segundo o Modelo IA-CM. As atividades do Planejamento Estratégico podem ser
visualizadas no site da Auditoria-Geral da UFMG[9].

[9] Mais informações podem ser visualizadas em: https://www.ufmg.br/auditoria/sobre-o-orgao/estrategia/
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3.3.6 Premissas, Restrições e Riscos

Considerando que o PAINT contém as atividades a serem executadas pela UAIG ao longo do
exercício seguinte ao da sua elaboração, convém que sejam explicitadas as premissas sobre as quais
o Plano foi construído e quais são os riscos e/ou restrições previamente identificados em relação à
sua execução. 

Nesse sentido, destacamos que existem eventos não previsíveis que podem impactar a execução das
atividades indicadas no PAINT 2023, como mudanças de entendimento da equipe da Auditoria-Geral
em relação à conveniência dos temas selecionados, retomada do trabalho emergencial remoto em
virtude das novas variantes do Covid-19, e mudanças estruturais na equipe em exercício na Auditoria-
Geral.
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De acordo com o inciso II do art. 4º da IN 05/2021, no planejamento de suas atividades, a Unidade de
Auditoria Interna Governamental deve alocar força de trabalho para o atendimento de demandas
extraordinárias recebidas pela UAIG durante a realização do PAINT. Segundo o MOT, uma vez
consideradas importantes e aprovadas pela instância responsável pela aprovação do Plano, essas
demandas podem ser a ele incorporadas. 

Considerando as atividades que devem ser realizadas pela Auditoria-Geral da UFMG durante o
exercício de 2023, foram disponibilizadas 30 horas como reserva para demandas extraordinárias,
conforme memória de cálculo de homens-hora disponibilizada no Apêndice A – Metodologia para
seleção dos trabalhos.

 

3.3.5 Demandas Extraordinárias



 A Auditoria-Geral da UFMG, a partir das estratégias de controle, utilizando os seus recursos humanos
e materiais, avalia a identificação e a mitigação dos Riscos organizacionais, orientando a instituição no
alcance dos objetivos por meio da utilização eficiente e eficaz de seus recursos.

 Nesse sentido, o PAINT 2023 surge como uma importante ferramenta de orientação desses
trabalhos, alocando os recursos desta Unidade de Auditoria Interna Governamental conforme os
princípios da economicidade e da efetividade, buscando gerar valor à Universidade.

 

Belo Horizonte,/MG, 30 de novembro de 2022

Terezinha Vitória de Freitas Silva
Auditora-Geral da UFMG

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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APÊNDICE A – METODOLOGIA PARA SELEÇÃO DOS TRABALHOS

De acordo com a Instrução Normativa SFC nº 03, de 09 de junho de 2017, a atividade de auditoria
interna governamental deve ser realizada de forma sistemática, disciplinada e baseada em riscos,
devendo ser estabelecidos, para cada trabalho, objetivos que estejam de acordo com o propósito da
atividade de auditoria interna e que contribuam para o alcance dos objetivos institucionais e
estratégias da Universidade.
 
De acordo com o ISO 31000, que trata de Gestão de Riscos, o gerenciamento de riscos tem como
propósito a criação e proteção de valor, melhorando o desempenho, encorajando a inovação e
apoiando o alcance dos objetivos de determinada organização.

Nesse sentido, a eficácia da gestão de riscos dependerá da sua integração com a governança e com
todas as atividades da organização, incluindo o processo de tomada de decisão.

O Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) se insere nesse contexto uma vez que deve ser
elaborado com base na gestão de riscos, visando priorizar os trabalhos de auditoria a serem
realizados no próximo exercício de forma consistente com o os objetivos e as metas da Universidade
e levando em consideração as expectativas da alta administração e demais partes interessadas nas
atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna. 

Este Apêndice tem como objetivo apresentar a metodologia sobre a qual se baseou a seleção dos
trabalhos de auditoria que foram priorizados para serem executados pela Auditoria-Geral da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) no exercício de 2023.

 
Seleção de Temas

Para ter credibilidade, o planejamento de auditoria deve ser definido a partir de uma
metodologia reconhecida, que necessariamente se baseie nos riscos relacionados aos objetivos
da instituição. Desse modo, o planejamento de auditoria baseado em riscos deve direcionar os
trabalhos de auditoria de forma a maximizar o impacto dos resultados e a agregar valor aos
serviços de avaliação e consultoria prestados pela auditoria interna.

Segundo o Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do
Poder Executivo Federal (MOT), se a instituição auditada não possuir um processo de
gerenciamento de riscos implementado, como é o caso da UFMG, a Unidade de Auditoria
Interna Governamental (UAIG) poderá selecionar os trabalhos de auditoria a partir da
identificação e da avaliação de riscos realizadas por ela própria. 

Nesse sentido, para a definição dos temas passíveis de auditoria no exercício de 2022,
inicialmente foram definidas as grandes áreas sobre as quais a UFMG atua, conforme indicado
no seu Plano de Desenvolvimento Institucional 2019 – 2023. Em seguida, foram identificadas as
áreas temáticas que fazem parte de cada uma dessas grandes áreas, as quais foram
segregadas em temas específicos que guiam a Universidade rumo aos seus objetivos. Como
resultado, a Matriz de Riscos 2023 possui 39 (trinta e nove) temas, conforme demonstrado no
Quadro I.

 



GRANDES ÁREAS ÁREAS TEMÁTICAS Nº TEMAS

Acadêmica

Ensino em Graduação, Pós-

Graduação, Pesquisa,

Extensão, Básico e Profissional

1 Educação à distância

2 Bolsas acadêmicas

3 Bolsa monitoria

4 Evasão e retenção

5
Registro acadêmico e concessão/

revalidação/reconhecimento de diplomas

6 Estágio Acadêmico

Esporte e Lazer 7 Iniciativas de esporte e lazer, saúde e educação

Cultura
8 Gestão de acervo e patrimônio cultural

9 Programas de intercâmbio

Inovação e

Empreendedorismo
10 Ações de transferência e inovação tecnológica

Desenvolvimento

Institucional

Ambiente e Sustentabilidade

11 Coleta seletiva, reciclagem e descarte de resíduos

12 Eficiência energética

13 Economia e reuso de água

Cidadania

14 Acessibilidade e inclusão

15 Assistência estudantil

16 Ações afirmativas

Gestão

Gestão de Pessoas

17 Alocação, redimensionamento da força de trabalho

18 Benefícios e pagamentos

19

Adicional de Insalubridade, Adicional de

Periculosidade e Gratificação de Raio-X ou

Substâncias Radioativas

20 Cessão, requisição e remoção de servidores

21 Admissão, aposentadoria, pensão e exclusão

22 Capacitação de servidores

Comunicação e Informação

23 Comunicação institucional

24 Divulgação da produção acadêmica

25
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, dados

abertos e sigilosos e Ouvidoria

26
Plano diretor de tecnologia da informação e

comunicação

27 Informações e Atendimento

28 Sistemas e ferramentas institucionais

Gestão Administrativa

29 Licitações e Contratos

30 Frota

31 Segurança

32 Concessão de diárias e passagens

33 Almoxarifado

34 Bens móveis

35 Gestão de Arquivos

Infraestrutura

Infraestrutura Física 36 Acessibilidade

Fundações de Apoio 37 Contratação com Fundações de Apoio

Serviços de Apoio
38 Publicações acadêmicas

39 Gestão de acervos bibliográficos

Quadro I: Temas selecionados para compor a Matriz de Riscos 2023.

Fonte: Elaboração própria a partir do PDI UFMG 2019-2023.
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Matriz de Riscos

A Matriz de Riscos, ou Matriz de Probabilidade e Impacto, é uma ferramenta utilizada para a
análise do risco e que demonstra visualmente os riscos que devem receber maior atenção.

Na matriz, um risco é avaliado em relação a dois critérios: sua probabilidade de acontecer e o
impacto que trará para a instituição. Impacto ou consequência, de acordo com o Instituto de
Auditores Internos (IIA), é uma medida do efeito organizacional projetado do risco materializado.
Já probabilidade, de acordo com a ISO 31000, é a chance de algo acontecer. No Plano de Auditoria
Interna, os níveis de riscos são definidos pelo resultado da multiplicação entre o impacto e a
probabilidade de cada um dos temas apresentados no Quadro I.

(i) Eixo Impacto

O valor da perspectiva impacto é obtido por meio da média da pontuação atribuída a cada tema
avaliado. Para identificar o impacto associado aos temas passíveis de serem trabalhados pela
Auditoria no exercício de 2023, foram analisadas as variáveis descritas a seguir.

Variável I: Grau de risco para os objetivos da Universidade

Esta variável busca estabelecer, formalmente, maior comunicação entre o órgão de auditoria
interna e a Administração Central da Universidade, colocando em prática a função da Auditoria-
Geral de aumentar e proteger o valor organizacional da instituição, fornecendo avaliação,
assessoria e aconselhamento baseados em risco. 

Para o exercício de 2023, a escala de avaliação da variável “Grau de risco para os objetivos da
Universidade” teve a Matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência) como parâmetro – que pode
ser vista no Quadro II abaixo. Nesse sentido, a partir de uma pontuação atribuída à gravidade do
risco, à urgência em se executar ações sobre determinado tema e à tendência de o risco se
agravar se nada for feito, o Comitê de Gestão de Riscos e Controle (CGRC) da UFMG se
manifestou sobre cada um dos temas apresentados no Quadro II, considerando a escala
apresentada na Tabela I a seguir.
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Descrição X Nota
Gravidade

Há risco de perdas
materiais?

Urgência
Em qual prazo a

ação deve ser
executada?

Tendência
O quanto o problema tende a
aumentar se nada for feito?

5
Os prejuízos ou
dificuldades são

extremamente graves.

É necessária uma
ação imediata.

Se nada for feito, haverá
agravamento do problema em curto

prazo.

3
Os prejuízos ou

dificuldades são graves.
É necessária uma

ação a médio prazo.

Se nada for feito, haverá
agravamento do problema em

médio prazo.

1
Os prejuízos ou

dificuldades não são
graves.

Não há pressa para
agir.

A situação não tende a se agravar.

Resultado do produto da pontuação atribuída à
gravidade, urgência e tendência Pontuação Impacto

1 ou 3 1 Irrelevante

5 ou 9 2 Baixo

15 ou 25 3 Médio

27 ou 45 4 Alto

75 ou 125 5 Crítico

Quadro II: Matriz GUT

Fonte: Elaboração própria.

Tabela I: Escala atribuída a gravidade, urgência e tendência dos temas. 

Fonte: Elaboração própria.
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Variável II: Lapso temporal entre as Auditorias

A variável Lapso Temporal entre as Auditorias analisa o tempo decorrido desde o último
trabalho de auditoria realizado pela Auditoria-Geral da UFMG sobre os temas apresentados no
Quadro I. Esta variável busca identificar o risco associado ao tempo decorrido entre o exercício
corrente e o da realização da última auditoria em relação aos temas passíveis de serem
trabalhados no próximo exercício. De acordo com a escala abaixo (Tabela II), quanto maior a
temporalidade entre estes dois eventos, maior é o risco associado aos processos e controles.
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Lapso temporal entre as auditorias já realizadas Pontuação Impacto

Até 1 exercício 1 Irrelevante

Até 2 exercícios 2 Baixo

Até 3 exercícios 3 Médio

Até 4 exercícios 4 Alto

Acima de 4 exercícios 5 Crítico

Tabela II: Escala atribuída aos lapsos temporais entre auditorias. 

Fonte: Elaboração própria.

Variável III: Recomendações CGU e TCU

Esta variável leva em consideração o risco associado à emissão de recomendações por parte da
Controladoria-Geral da União (CGU) e do Tribunal de Contas da União (TCU), como órgãos de
controle. Os apontamentos da CGU foram obtidos por meio do Sistema e-Aud, enquanto os do
TCU foram levantados a partir do Sistema Conecta TCU. Além disso, foi utilizado um corte
temporal de 5 anos para a análise dos resultados[1]. A escala utilizada para atribuir valores à
variável é apresentada na Tabela III abaixo. 

[1] As recomendações da Controladoria-Geral da União (CGU) se referem àquelas dos anos de
2017 a 2022, além das de anos anteriores que ainda se encontram em andamento; e as do
Tribunal de Contas da União (TCU) referem-se apenas às dos anos de 2017 a 2022.

[1] As recomendações da Controladoria-Geral da União (CGU) se referem àquelas dos anos de 2017 a 2022, além das
de anos anteriores que ainda se encontram em andamento; e as do Tribunal de Contas da União (TCU) referem-se
apenas às dos anos de 2017 a 2022.

Situação dos apontamentos CGU e TCU Pontuação Impacto

Sem apontamentos da CGU e do TCU 1 Irrelevante

Apontamentos da CGU ou do TCU atendidos 2 Baixo

Apontamentos da CGU e do TCU atendidos 3 Médio

Apontamentos da CGU ou do TCU pendentes de
atendimento 4 Alto

Apontamentos da CGU e do TCU pendentes de
atendimento 5 Crítico

Tabela III: Escala de pontuação para recomendações CGU e TCU. 

Fonte: Elaboração própria.
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Variável IV: Demandas da comunidade interna e externa

Com o objetivo de mensurar as expectativas da comunidade interna e externa à UFMG, foram
consideradas as demandas recebidas por meio da Ouvidoria da Universidade. Para isso, foram
solicitadas informações sobre as manifestações recebidas classificadas de acordo com os temas
do Quadro I à Diretoria de Governança Informacional. Em seguida, foi atribuída uma pontuação
de acordo com o quantitativo de manifestações recebidas, conforme escala apresentada a seguir
na Tabela IV.

Quantidade de manifestações na Ouvidoria Pontuação Impacto

Quantidade de manifestações = 0 1 Irrelevante

Quantidade de manifestações = 1 2 Baixo

Quantidade de manifestações > 1 e ≤ 10 3 Médio

Quantidade de manifestações > 10 e ≤ 100 4 Alto

Quantidade de manifestações > 100 5 Crítico

Tabela IV: Escala de pontuação de acordo com o número de manifestações na Ouvidoria. 

Fonte: Elaboração própria.

(ii) Eixo Probabilidade

O valor da probabilidade da materialização dos riscos é obtido a partir da última variável
“Análise da Auditoria-Geral da UFMG” levando em consideração a mediana atribuída para cada
um dos temas, coletados por meio de um questionário enviado a todos os integrantes da equipe
da Auditoria-Geral.

Variável V: Análise da Auditoria-Geral da UFMG

A variável “Análise da Auditoria-Geral da UFMG” tem como objetivo avaliar a probabilidade de
materialização dos riscos apontados, em relação aos temas definidos. Ela leva em consideração o
conhecimento e a experiência dos auditores internos sobre os processos de trabalho que
demandam maior atenção da auditoria. 

Para isso, foi enviado um questionário a todos os membros da equipe de auditoria solicitando a
avaliação, conforme sua percepção, da probabilidade de materialização dos riscos apontados em
relação aos temas definidos. Assim como na escala da “Variável I – Grau de Relevância para os
Objetivos da Universidade”, a Matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência) foi utilizada como
parâmetro para as respostas.
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Para este exercício, a pontuação final atribuída à probabilidade de ocorrência é a mediana das
respostas da equipe. A opção por utilizar a mediana ao invés da média se deu para que o
resultado não fosse distorcido por valores extremamente altos ou baixos, já que os resultados
possíveis na matriz GUT variam entre 1 e 125. A escala utilizada para atribuição da pontuação é
apresentada na Tabela V abaixo. 

Mediana do produto da pontuação atribuída à 
gravidade, urgência e tendência Pontuação Impacto

1 a 5 1 Irrelevante

6 a 15 2 Baixo

16 a 30 3 Médio

31 a 50 4 Alto

Acima de 51 5 Crítico

Tabela V: Escala de pontuação de acordo com a análise da Auditoria-Geral da UFMG. 

Fonte: Elaboração própria.

(iii) Avaliação dos Riscos

O nível de risco é avaliado levando-se em consideração o resultado da combinação entre a
probabilidade de ocorrência do evento e do impacto, caso se concretize. O impacto, representado
no Eixo , foi calculado com base na pontuação média atribuída às variáveis I, II, III e IV. O
resultado obtido foi multiplicado pela probabilidade, representada pela variável V e apresentada
Eixo.

Os resultados alcançados em relação a cada um dos temas do Quadro I foram avaliados conforme
a escala a seguir (Tabela VI) e apresentados na Matriz de Impacto versus Probabilidade.

Resultado da multiplicação (X) impacto versus
probabilidade Pontuação Impacto

0 ≤ X < 0,50 1 Irrelevante

0,50 ≤ X < 1,36 2 Baixo

1,36 ≤ X < 2,61 3 Médio

2,61 ≤ X < 3,41 4 Alto

3,41 ≤ X ≤ 5 5 Crítico

Tabela VI: Escala de pontuação do impacto versus probabilidade. 

Fonte: Elaboração própria.
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Para a seleção dos trabalhos de Auditoria a serem desenvolvidos no exercício de 2023, levou-se
em consideração, além do resultado apurado por meio da Matriz de Riscos: (i) a composição da
equipe da Auditoria-Geral da UFMG que, atualmente, é de 08 (oito) servidores; (ii) as demandas
estabelecidas por obrigações normativas ou provenientes da alta administração; (iii) a
necessidade de capacitação da equipe, da realização das atividades de monitoramento e de
melhorias internas no setor e (iv) as atividades pendentes selecionadas por meio da Matriz de
Risco de 2021 e 2022.

Cálculo de homens-hora

Com o objetivo de calcular os homens-hora alocados nas atividades que serão executadas pela
Auditoria-Geral no exercício de 2023, em um primeiro momento foram calculadas as horas totais
disponíveis do quadro de servidores 7 (sete) que trabalham nessas atividades. Após o desconto de
196 horas de férias para a equipe e de 560 horas para reserva técnica, foi observado que as horas
disponíveis para a execução dos trabalhos será de 11.872 em 2023. Em seguida, foram excluídas
as horas correspondentes às atividades que devem ser realizadas pela Auditoria-Geral – que
podem ser observadas no Quadro III a seguir. 

ATIVIDADES 2023 RESERVA SALDO

HORASNº Atividade Horas Servidores HH

1 Capacitação dos servidores lotados na Auditoria-Geral 80 7 560 11.312

2 Coordenação dos trabalhos 476 1 476 10.836

3 Supervisão dos trabalhos 464 1 464 10.372

4 Gestão de patrimônio 40 1 40 10.332

5 Gestão de ponto 8 1 8 10.324

6 Reunião de equipe 24 7 168 10.156

7 Gestão administrativa e de pessoas 400 1 400 9.756

8 Exame e análise sobre a Prestação de Contas 2022 da UFMG 512 1 512 9.244

9

Análise dos processos de proposta orçamentária, revisão

orçamentária e prestação de contas da Fundação Universitária

Mendes Pimentel (FUMP)

352 1 352 8.892

10 Elaboração do RAINT 2022 225 1 1 8.667

11
Elaboração do Parecer da Auditoria Interna sobre a Prestação

de Contas anual da UFMG
240 1 240 8.427

12 Elaboração do PAINT 2024 408 1 408 8.019

13

Assessoramento no processo de Implantação da Governança,

do Gerenciamento de Riscos e dos Controles Internos da

Universidade

240 1 240 7.779

14 Consultoria 80 7 560 7.219

15 Atividades do Planejamento Estratégico 2021-2023 40 7 280 6.939

16
Monitoramento do Programa de Gestão e Melhoria da

Qualidade (PGMQ)
176 1 176 6.763

Quadro III: Alocação de horas de trabalho nas atividades gerais realizadas pela Auditoria-Geral.



17
Acompanhamento do cumprimento das recomendações da

CGU
320 1 320 6.443

18
Acompanhamento do cumprimento das determinações do

TCU oriundas de Acórdãos
216 1 216 6.227

19
Levantamento de informações para órgãos de controle

interno ou externo
160 1 160 6067

20 Monitoramento das recomendações da Auditoria-Geral 80 7 560 5.507

21

Verificação do cumprimento das Resoluções pelas

Fundações de Apoio à UFMG  e fiscalização financeira,

contábil, operacional e patrimonial das Fundações de Apoio

(Fundep, Ipead, FCO e Fepe).

807 1 807 4.700

Fonte: Elaboração própria.
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Conforme pode ser observado na tabela, restaram 4.700 horas para a realização dos trabalhos de
Auditoria extraídos da Matriz de Riscos, os quais foram distribuídos de acordo com o Quadro IV.

ATIVIDADES 2023 RESERVA SALDO

HORASNº Atividade Horas Servidores HH

22 Benefícios e pagamentos 574 1 574 4.126

23
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Dados Abertos e

Sigilosos
574 1 574 3.552

24 Assistência estudantil 574 1 574 2.978

25 Gestão de acervo e patrimônio cultural 574 1 574 2.404

26 Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação [2] 574 1 574 1.830

27 Almoxarifado [3] 1.700 1 1.700 130

28 Frota [4] 100 1 100 30

Quadro IV: Alocação de horas para a realização dos trabalhos de auditoria.

Fonte: Elaboração própria.

Por fim, as 30 horas restantes foram alocadas para demandas extraordinárias recebidas durante
a realização do PAINT 2023.

[2] Trabalho selecionado pela Matriz de Riscos do PAINT 2022 e que será objeto de trabalho em 2023. 
[3] Trabalho selecionado pela Matriz de Riscos do PAINT 2020 e que será objeto de trabalho em 2023.
[4] Trabalho selecionado pela Matriz de Riscos do PAINT 2022 que está em andamento.
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GRANDES

ÁREAS

ÁREAS

TEMÁTICAS
Nº TEMAS

Nota

GRC
Pontuação Vulnerabilidade

Acadêmica

Ensino em

Graduação, Pós-

Graduação,

Pesquisa, Extensão,

Básico e

Profissional

1 Educação à distância 1 1 Irrelevante

2 Bolsas acadêmicas 5 2 Baixa

3 Bolsa monitoria 3 1 Irrelevante

4 Evasão e retenção 15 3 Média

5
Registro acadêmico e concessão/

revalidação/reconhecimento de diplomas
1 1 Irrelevante

6 Estágio Acadêmico 5 2 Baixa

Esporte e Lazer 7 Iniciativas de esporte e lazer, saúde e educação 1 1 Irrelevante

Cultura
8 Gestão de acervo e patrimônio cultural 75 5 Crítica

9 Programas de intercâmbio 3 1 Irrelevante

Inovação e

Empreendedorismo
10 Ações de transferência e inovação tecnológica 9 2 Baixa

Desenvolvimento

Institucional

Ambiente e

Sustentabilidade

11
Coleta seletiva, reciclagem e descarte de

resíduos
5 2 Baixa

12 Eficiência energética 27 4 Alta

13 Economia e reuso de água 27 4 Alta

Cidadania

14 Acessibilidade e inclusão 27 4 Alta

15 Assistência estudantil 5 2 Baixa

16 Ações afirmativas 9 2 Baixa

Gestão

Gestão de Pessoas

17
Alocação, redimensionamento da força de

trabalho
45 4 Alta

18 Benefícios e pagamentos 5 2 Baixa

19

Adicional de Insalubridade, Adicional de

Periculosidade e Gratificação de Raio-X ou

Substâncias Radioativas

15 3 Média

20 Cessão, requisição e remoção de servidores 27 4 Alta

21 Admissão, aposentadoria, pensão e exclusão 5 2 Baixa

22 Capacitação de servidores 3 1 Irrelevante

Comunicação e

Informação

23 Comunicação institucional 27 4 Alta

24 Divulgação da produção acadêmica 45 4 Alta

25
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, dados

abertos e sigilosos e Ouvidoria
5 2 Baixa

26
Plano diretor de tecnologia da informação e

comunicação
15 3 Média

27 Informações e Atendimento 15 3 Média

28 Sistemas e ferramentas institucionais 15 3 Média

Gestão

Administrativa

29 Licitações e Contratos 45 4 Alta

30 Frota 125 5 Crítica

31 Segurança 5 2 Baixa

32 Concessão de diárias e passagens 3 1 Irrelevante

33 Almoxarifado 9 2 Baixa

34 Bens móveis 45 4 Alta

35 Gestão de Arquivos 15 3 Média

Infraestrutura

Infraestrutura

Física
36 Acessibilidade 45 4 Alta

Fundações de Apoio 37 Contratação com Fundações de Apoio 45 4 Alta

Serviços de Apoio
38 Publicações acadêmicas 1 1 Irrelevante

39 Gestão de acervos bibliográficos 3 1 Irrelevante

Quadro I: Resultados da Variável I - Grau de risco para os objetivos da Universidade.

Fonte: Elaboração própria.
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GRANDES

ÁREAS

ÁREAS

TEMÁTICAS
Nº TEMAS

Anos

desde a

última

Pontuação Vulnerabilidade

Acadêmica

Ensino em

Graduação, Pós-

Graduação,

Pesquisa, Extensão,

Básico e

Profissional

1 Educação à distância 5 5 Crítica

2 Bolsas acadêmicas 3 3 Média

3 Bolsa monitoria 22 5 Crítica

4 Evasão e retenção 22 5 Crítica

5
Registro acadêmico e concessão/

revalidação/reconhecimento de diplomas
22 5 Crítica

6 Estágio Acadêmico 0 1 Irrelevante

Esporte e Lazer 7 Iniciativas de esporte e lazer, saúde e educação 22 5 Crítica

Cultura
8 Gestão de acervo e patrimônio cultural 22 5 Crítica

9 Programas de intercâmbio 22 5 Crítica

Inovação e

Empreendedorismo
10 Ações de transferência e inovação tecnológica 1 1 Irrelevante

Desenvolvimento

Institucional

Ambiente e

Sustentabilidade

11
Coleta seletiva, reciclagem e descarte de

resíduos
22 5 Crítica

12 Eficiência energética 22 5 Crítica

13 Economia e reuso de água 22 5 Crítica

Cidadania

14 Acessibilidade e inclusão 22 5 Crítica

15 Assistência estudantil 22 5 Crítica

16 Ações afirmativas 22 5 Crítica

Gestão

Gestão de Pessoas

17
Alocação, redimensionamento da força de

trabalho
22 5 Crítica

18 Benefícios e pagamentos 3 3 Média

19

Adicional de Insalubridade, Adicional de

Periculosidade e Gratificação de Raio-X ou

Substâncias Radioativas

2 2 Baixa

20 Cessão, requisição e remoção de servidores 2 2 Baixa

21 Admissão, aposentadoria, pensão e exclusão 2 2 Baixa

22 Capacitação de servidores 4 4 Alta

Comunicação e

Informação

23 Comunicação institucional 22 5 Crítica

24 Divulgação da produção acadêmica 22 5 Crítica

25
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, dados

abertos e sigilosos e Ouvidoria
22 5 Crítica

26
Plano diretor de tecnologia da informação e

comunicação
22 5 Crítica

27 Informações e Atendimento 22 5 Crítica

28 Sistemas e ferramentas institucionais 22 5 Crítica

Gestão

Administrativa

29 Licitações e Contratos 0 1 Irrelevante

30 Frota 6 5 Crítica

31 Segurança 2 2 Baixa

32 Concessão de diárias e passagens 2 2 Baixa

33 Almoxarifado 5 5 Crítica

34 Bens móveis 0 1 Irrelevante

35 Gestão de Arquivos 22 5 Crítica

Infraestrutura

Infraestrutura

Física
36 Acessibilidade 0 1 Irrelevante

Fundações de Apoio 37 Contratação com Fundações de Apoio 1 1 Irrelevante

Serviços de Apoio
38 Publicações acadêmicas 22 5 Crítica

39 Gestão de acervos bibliográficos 22 5 Crítica

Quadro II: Resultados da Variável II - Lapso temporal entre as auditorias.

Fonte: Elaboração própria.
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GRANDES ÁREAS ÁREAS TEMÁTICAS Nº TEMAS Pontuação Vulnerabilidade

Acadêmica

Ensino em

Graduação, Pós-

Graduação, Pesquisa,

Extensão, Básico e

Profissional

1 Educação à distância 1 Irrelevante

2 Bolsas acadêmicas 4 Alto

3 Bolsa monitoria 1 Irrelevante

4 Evasão e retenção 1 Irrelevante

5
Registro acadêmico e concessão/

revalidação/reconhecimento de diplomas
4 Alto

6 Estágio Acadêmico 1 Irrelevante

Esporte e Lazer 7 Iniciativas de esporte e lazer, saúde e educação 1 Irrelevante

Cultura
8 Gestão de acervo e patrimônio cultural 1 Irrelevante

9 Programas de intercâmbio 1 Irrelevante

Inovação e

Empreendedorismo
10 Ações de transferência e inovação tecnológica 4 Alto

Desenvolvimento

Institucional

Ambiente e

Sustentabilidade

11 Coleta seletiva, reciclagem e descarte de resíduos 1 Irrelevante

12 Eficiência energética 1 Irrelevante

13 Economia e reuso de água 1 Irrelevante

Cidadania

14 Acessibilidade e inclusão 1 Irrelevante

15 Assistência estudantil 1 Irrelevante

16 Ações afirmativas 1 Irrelevante

Gestão

Gestão de Pessoas

17 Alocação, redimensionamento da força de trabalho 2 Baixa

18 Benefícios e pagamentos 5 Crítica

19

Adicional de Insalubridade, Adicional de

Periculosidade e Gratificação de Raio-X ou

Substâncias Radioativas

3 Média

20 Cessão, requisição e remoção de servidores 1 Irrelevante

21 Admissão, aposentadoria, pensão e exclusão 5 Crítica

22 Capacitação de servidores 1 Irrelevante

Comunicação e

Informação

23 Comunicação institucional 1 Irrelevante

24 Divulgação da produção acadêmica 1 Irrelevante

25
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, dados

abertos e sigilosos e Ouvidoria
4 Alto

26
Plano diretor de tecnologia da informação e

comunicação
4 Alto

27 Informações e Atendimento 1 Irrelevante

28 Sistemas e ferramentas institucionais 4 Alto

Gestão

Administrativa

29 Licitações e Contratos 5 Crítica

30 Frota 1 Irrelevante

31 Segurança 1 Irrelevante

32 Concessão de diárias e passagens 1 Irrelevante

33 Almoxarifado 1 Irrelevante

34 Bens móveis 1 Irrelevante

35 Gestão de Arquivos 1 Irrelevante

Infraestrutura

Infraestrutura Física 36 Acessibilidade 1 Irrelevante

Fundações de Apoio 37 Contratação com Fundações de Apoio 5 Crítica

Serviços de Apoio
38 Publicações acadêmicas 1 Irrelevante

39 Gestão de acervos bibliográficos 1 Irrelevante

Quadro III: Resultados da Variável III - Recomendações da CGU e do TCU.

Fonte: Elaboração própria.
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GRANDES

ÁREAS

ÁREAS

TEMÁTICAS
Nº TEMAS

Qtde. de

mani-

festações

Pontuação Vulnerabilidade

Acadêmica

Ensino em

Graduação, Pós-

Graduação,

Pesquisa, Extensão,

Básico e

Profissional

1 Educação à distância 0 1 Irrelevante

2 Bolsas acadêmicas 12 4 Alta

3 Bolsa monitoria 1 2 Baixa

4 Evasão e retenção 0 1 Irrelevante

5
Registro acadêmico e concessão/

revalidação/reconhecimento de diplomas
119 5 Crítica

6 Estágio Acadêmico 7 3 Média

Esporte e Lazer 7 Iniciativas de esporte e lazer, saúde e educação 16 4 Alta

Cultura
8 Gestão de acervo e patrimônio cultural 0 1 Irrelevante

9 Programas de intercâmbio 7 3 Média

Inovação e

Empreendedorismo
10 Ações de transferência e inovação tecnológica 1 2 Baixa

Desenvolvimento

Institucional

Ambiente e

Sustentabilidade

11
Coleta seletiva, reciclagem e descarte de

resíduos
1 2 Baixa

12 Eficiência energética 0 1 Irrelevante

13 Economia e reuso de água 0 1 Irrelevante

Cidadania

14 Acessibilidade e inclusão 8 3 Média

15 Assistência estudantil 106 5 Crítica

16 Ações afirmativas 18 4 Alta

Gestão

Gestão de Pessoas

17
Alocação, redimensionamento da força de

trabalho
35 4 Alta

18 Benefícios e pagamentos 11 4 Alta

19

Adicional de Insalubridade, Adicional de

Periculosidade e Gratificação de Raio-X ou

Substâncias Radioativas

1 2 Baixa

20 Cessão, requisição e remoção de servidores 5 3 Média

21 Admissão, aposentadoria, pensão e exclusão 16 4 Alta

22 Capacitação de servidores 0 1 Irrelevante

Comunicação e

Informação

23 Comunicação institucional 7 3 Média

24 Divulgação da produção acadêmica 15 4 Alta

25
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, dados

abertos e sigilosos e Ouvidoria
5 3 Média

26
Plano diretor de tecnologia da informação e

comunicação
0 1 Irrelevante

27 Informações e Atendimento 103 5 Crítica

28 Sistemas e ferramentas institucionais 8 3 Média

Gestão

Administrativa

29 Licitações e Contratos 10 3 Média

30 Frota 0 1 Irrelevante

31 Segurança 13 4 Alta

32 Concessão de diárias e passagens 0 1 Irrelevante

33 Almoxarifado 0 1 Irrelevante

34 Bens móveis 1 2 Baixa

35 Gestão de Arquivos 0 1 Irrelevante

Infraestrutura

Infraestrutura

Física
36 Acessibilidade 19 4 Alta

Fundações de Apoio 37 Contratação com Fundações de Apoio 1 2 Baixa

Serviços de Apoio
38 Publicações acadêmicas 3 3 Média

39 Gestão de acervos bibliográficos 3 3 Média

Quadro IV: Resultados da Variável IV - Demandas da Comunidade (Ouvidoria).

Fonte: Elaboração própria.



GRANDES

ÁREAS

ÁREAS

TEMÁTICAS
Nº TEMAS

Mediana

das

notas

Pontuação Vulnerabilidade

Acadêmica

Ensino em

Graduação, Pós-

Graduação,

Pesquisa, Extensão,

Básico e

Profissional

1 Educação à distância 1 1 Irrelevante

2 Bolsas acadêmicas 3 1 Irrelevante

3 Bolsa monitoria 1 1 Irrelevante

4 Evasão e retenção 15 2 Baixa

5
Registro acadêmico e concessão/

revalidação/reconhecimento de diplomas
1 1 Irrelevante

6 Estágio Acadêmico 1 1 Irrelevante

Esporte e Lazer 7 Iniciativas de esporte e lazer, saúde e educação 1 1 Irrelevante

Cultura
8 Gestão de acervo e patrimônio cultural 75 5 Crítica

9 Programas de intercâmbio 1 1 Irrelevante

Inovação e

Empreendedorismo
10 Ações de transferência e inovação tecnológica 9 2 Baixa

Desenvolvimento

Institucional

Ambiente e

Sustentabilidade

11
Coleta seletiva, reciclagem e descarte de

resíduos
1 1 Irrelevante

12 Eficiência energética 27 3 Média

13 Economia e reuso de água 45 4 Alta

Cidadania

14 Acessibilidade e inclusão 75 5 Crítica

15 Assistência estudantil 125 5 Crítica

16 Ações afirmativas 27 3 Média

Gestão

Gestão de Pessoas

17
Alocação, redimensionamento da força de

trabalho
27 3 Média

18 Benefícios e pagamentos 75 5 Crítica

19

Adicional de Insalubridade, Adicional de

Periculosidade e Gratificação de Raio-X ou

Substâncias Radioativas

27 3 Média

20 Cessão, requisição e remoção de servidores 9 2 Baixa

21 Admissão, aposentadoria, pensão e exclusão 27 3 Média

22 Capacitação de servidores 27 3 Média

Comunicação e

Informação

23 Comunicação institucional 45 4 Alta

24 Divulgação da produção acadêmica 9 2 Baixa

25
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, dados

abertos e sigilosos e Ouvidoria
125 5 Crítica

26
Plano diretor de tecnologia da informação e

comunicação
27 3 Média

27 Informações e Atendimento 27 3 Média

28 Sistemas e ferramentas institucionais 27 3 Média

Gestão

Administrativa

29 Licitações e Contratos 27 3 Média

30 Frota 3 1 Irrelevante

31 Segurança 27 3 Média

32 Concessão de diárias e passagens 3 1 Irrelevante

33 Almoxarifado 27 3 Média

34 Bens móveis 3 1 Irrelevante

35 Gestão de Arquivos 9 2 Baixa

Infraestrutura

Infraestrutura

Física
36 Acessibilidade 9 2 Baixa

Fundações de Apoio 37 Contratação com Fundações de Apoio 45 4 Alta

Serviços de Apoio
38 Publicações acadêmicas 3 1 Irrelevante

39 Gestão de acervos bibliográficos 9 2 Baixa

Quadro V: Resultados da Variável V - Análise da Auditoria-Geral da UFMG.

Fonte: Elaboração própria.
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APÊNDICE D - CRONOGRAMA DAS AÇÕES DO PAINT 2023

Atividade Temas Objetivos propostos
Prazo Previsto Recursos

Disponíveis
Origem da demanda

Início Término

- Reserva Técnica
Atender à demandas

extraordinárias.
jan/23 dez/23 7 servidores

Instrução Normativa

SFC nº 05/2021

1

Capacitação dos

servidores lotados na

Auditoria-Geral.

Promover a capacitação dos 07 (sete)

servidores da Auditoria-Geral

visando permitir o aperfeiçoamento

dos seus conhecimentos, de suas

habilidades e de outras

competências, por meio do

desenvolvimento profissional

contínuo. Essa atividade se dará por

meio de cursos formais, seminários,

workshops, encontros, visitas

técnicas, cursos de pós-graduação,

cursos a distância, curso de

progressão funcional, treinamentos,

entre outros. A meta proposta para

os servidores nesse exercício é de 80

horas.

jan/23 dez/23

Recursos

financeiros.

Computadores

com acesso à

internet.

Instrução Normativa

SFC nº 05/2021 (art.

4º, parág. 2º)

2
Coordenação dos

trabalhos.

Coordenação dos trabalhos

realizados na Auditoria-Geral da

UFMG.

jan/23 dez/23

1 servidor

(Auditor-Geral

Adjunto)

Gestão interna da

Auditoria-Geral.

Manual de

Orientações

Técnicas da

Atividade de

Auditoria Interna

Governamental do

Poder Executivo

Federal.

3 Supervisão dos trabalhos.
Supervisão dos trabalhos realizados

na Auditoria-Geral da UFMG.
jan/23 dez/23

1 servidor

(Auditor-

Geral)

Gestão interna da

Auditoria-Geral.

Manual de

Orientações

Técnicas da

Atividade de

Auditoria Interna

Governamental do

Poder Executivo

Federal.

4 Gestão do patrimônio.
Gestão do patrimônio da Auditoria-

Geral da UFMG.
jan/23 dez/23

1 servidor

(Auditor-Geral

Adjunto)

Gestão interna da

Auditoria-Geral.

5 Gestão de ponto.
Gestão de ponto da equipe da

Auditoria-Geral da UFMG.
jan/23 dez/23

1 servidor

(Auditor-Geral

Adjunto)

Gestão interna da

Auditoria-Geral.

6 Reunião de equipe.

Reuniões entre os servidores da

equipe da Auditoria-Geral da

UFMG.

jan/23 dez/23 7 servidores
Gestão interna da

Auditoria-Geral.

7
Gestão administrativa e

de pessoas.

Gestão administrativa e de pessoas

da Auditoria-Geral da UFMG.
jan/23 dez/23

2 servidores

(Auditor-Geral

e Auditor-

Geral Adjunto)

Gestão interna da

Auditoria-Geral.
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Atividade Temas Objetivos propostos
Prazo Previsto Recursos

Disponíveis
Origem da demanda

Início Término

8

Exame e Análise sobre a

Prestação de Contas 2022

da UFMG.

Examinar a conformidade do objeto

com as Normas de Contabilidade

Aplicadas ao Setor Público,

estabelecidas pela Secretaria do

Tesouro Nacional.

jan/23 mar/23

Legislação

sobre o tema. 1

servidor.

Estatuto da

Universidade

Federal de Minas

Gerais (Resolução

04/1999, art. 28).

Regimento Geral da

UFMG (Resolução

Complementar,

03/2018, art. 145).

9

Análise dos processos de

proposta orçamentária,

revisão orçamentária e

prestação de contas da

Fundação Universitária

Mendes Pimentel (FUMP).

Proceder à análise e emissão de

relatório subtantivo sobre a

proposta orçamentária e sobre a

prestação de contas da Fundação

Universitária Mendes Pimentel

(FUMP), em conformidade com as

determinações contidas no

Regimento Geral da UFMG e nas

Resoluções que versam sobre a

FUMP.

mar/23 dez/23

Legislação

sobre o tema. 1

servidor.

Conselho

Universitário UFMG.

Decisão do Conselho

Universitário de 26

de fevereiro de 2019.

10
Elaboração do RAINT

2022.

Relatar informações acerca da

execução do PAINT e a análise dos

resultados decorrentes dos

trabalhos de auditoria.

jan/23 fev/23

Sistema 

        e-Aud.        

1 servidor.

Instrução Normativa

SFC nº 05/2021 (art.

10).

11

Elaboração do Parecer da

Auditoria Interna sobre a

Prestação de Contas anual

da UFMG.

Expressar opinião geral, com base

nos trabalhos de auditoria

individuais previstos e executados

no âmbuto do PAINT, sobre a

adequação dos processos de

governança, gestão de riscos e

controles internos instituidos pela

Universidade.

fev/23 mar/23

Trabalhos de

auditoria

realizados.

Prestação de

contas anual

da

Universidade.

1 servidor.

Instrução Normativa

SFC nº 05/2021 (art.

15).

12
Elaboração do PAINT

2024.

Definir os trabalhos prioritários a

serem realizados no período objeto

do Plano Anual de Auditoria

Interna.

set/23 nov/23

Legislação

sobre o tema. 1

servidor.

Instrução Normativa

SFC nº 05/2021 (art.

3º).

13

Assessoramento no

processo de Implantação

da Governança, do

Gerenciamento de Riscos

e dos Controles Internos

da Universidade.

Assessorar a implantação da

Governança, do Gerenciamento de

Riscos e dos Controles Internos da

Universidade.

jan/23 mar/23

Técnicas de

Auditoria. ISO

31010.

Manuais TCU.

IN MP/CGU nº

01/2016. 1

servidor.

Instrução Normativa

MP/CGU nº 01/2016.

14 Consultoria.

Agregar valor à organização e

melhorar os seus processos de

governança, de gestão riscos e de

controles internos, de forma

condizente com os valores, as

estratégias e os objetivos. Pode

assumir a forma de atividades de

assessoramento, de

aconselhamento, treinamento e de

facilitação.

jan/23 dez/23

Técnicas de

Auditoria. ISO

31010.

Manuais TCU.

IN MP/CGU nº

01/2016.     1

servidor.

Instrução Normativa

SFC nº 03/2017.

Instrução Normativa

SFC nº 08/2017
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Atividade Temas Objetivos propostos
Prazo Previsto Recursos

Disponíveis
Origem da demanda

Início Término

15

Atividades do

Planejamento Estratégico

2021-2023.

Institucionalizar as atividades

essenciais pendentes para alcançar

o “Nível 2 – Infraestrutura”,

buscando concomitantemente, a

institucionalização das atividades

essenciais do “Nível 3 – Integrado”

da capacidade progressiva do IA-

CM, por meio das ações necessárias

definidas no Planejamento

Estratégico da Auditoria-Geral para

o triênio 2021-2023.

jan/23 dez/23

Legislação

sobre o tema.

7 servidores.

Instrução Normativa

SFC nº 05/2021

(inciso II, art. 4º)

Manual de

Orientações

Técnicas da

Atividade de

Auditoria Interna

Governamental do

Poder Executivo

Federal (item 9.5).

IPPF 1300.

16

Monitoramento do

Programa de Gestão e

Melhoria da Qualidade

(PGMQ).

Monitorar a implementação das

atividades essenciais pendentes

para alcançar o “Nível 2 –

Infraestrutura”, buscando

concomitantemente, a

institucionalização das atividades

essenciais do “Nível 3 – Integrado”

da capacidade progressiva do IA-

CM, por meio das ações necessárias

definidas no Planejamento

Estratégico da Auditoria-Geral para

o triênio 2021-2023.

jan/23 dez/23 1 servidor.

Manual de

Orientações

Técnicas da

Atividade de

Auditoria Interna

Governamental do

Poder Executivo

Federal (item 9.5);

IPPF 1300.

17

Acompanhamento do

cumprimento das

recomendações da CGU.

Acompanhar o cumprimento das

recomendações da CGU, emitindo

Relatórios destinados à

Administração Central da

Universidade.

mar/23 mai/23

Técnicas de

Auditoria.

Orientações

CGU.  

1 servidor.

Regimento Interno

da Auditoria-Geral

da UFMG, aprovado

pela Resolução

UFMG nº 01/2021

(art. 4º, inciso XI).

18

Acompanhamento do

cumprimento das

determinações do TCU

oriundas de Acórdãos.

Acompanhar o cumprimento das

determinações do TCU oriundas de

Acórdãos, emitindo Relatórios

destinados à Administração Central

da Universidade.

jan/23 mar/23

Técnicas de

Auditoria.

Orientações

TCU.

1 servidor.

Regimento Interno

da Auditoria-Geral

da UFMG, aprovado

pela Resolução

UFMG nº 01/2021

(art. 4º, inciso XI).

19

Levantamento de

informações para órgãos

de controle interno ou

externo.

Recolher informações solicitadas

pelos órgãos de controle interno ou

externo.

jan/23 dez/23

Técnicas de

Auditoria.

Orientações

CGU e TCU.

1 servidor.

Instrução Normativa

SFC nº 05/2021

(inciso II, art. 4º).

20

Monitoramento das

recomendações da

Auditoria-Geral.

Monitorar as recomendações

emitidas em trabalhos anteriores e

ainda não implementadas pelas

Unidades Auditadas.

jan/23 dez/23

Técnicas de

Auditoria.

Orientações

CGU e TCU.

7 servidores

Instrução Normativa

SFC nº 05/2021

(inciso II, art. 4º).

21

Verificação do

cumprimento das

Resoluções pelas

Fundações de Apoio à

UFMG e fiscalização

financeira, contábil,

operacional e patrimonial

das Fundações de Apoio

(Fundep, Ipead, FCO e

Fepe).

Verificar o cumprimento, pelas

Fundações de Apoio à UFMG, das

Resoluções dos Órgãos Colegiados

Superiores da Universidade; e

fiscalizar financeira, contábil,

operacional e patrimonial as

Fundaçõe de Apoio, no que tange

aos contratos, convênios e ajustes

firmados com a UFMG.

jun/23 set/23

Legislação

sobre o tema. 

1 servidor.

Conselho

Universitário UFMG.

Decisão do Conselho

Universitário de 26

de fevereiro de 2019.

PAINT - 2023 | AUDITORIA-GERAL UFMG
35



Atividade Temas Objetivos propostos
Prazo Previsto Recursos

Disponíveis
Origem da demanda

Início Término

22 Benefícios e Pagamentos.

Avaliar os procedimentos e

controles internos relacionados aos

benefícios e pagamentos da

Universidade.

jul/23 set/23

Legislação

sobre o tema. 

1 servidor.

Matriz de Riscos -

PAINT 2023.

23

Lei Geral de Proteção de

Dados Pessoais, Dados

abertos e Sigilosos e

Ouvidoria.

Avaliar as ações relacionadas à Lei

Geral de Proteção de Dados, dados

abertos e sigilosos e ouvidoria

implementadas pela Universidade

em consonância à legislação sobre a

matéria.

mai/23 ago/23

Legislação

sobre o tema. 

1 servidor.

Matriz de Riscos -

PAINT 2023.

24 Assistência estudantil.

Avaliar os procedimentos e

controles internos relacionados às

ações de assistência estudantil

implementadas pela Universidade.

jan/23 abr/23

Legislação

sobre o tema. 

1 servidor.

Matriz de Riscos -

PAINT 2023.

25
Gestão de acervo e

patrimônio cultural.

Avaliar os procedimentos e

controles internos relacionados à

gestão de acervo e patrimônio

cultural que pertencem à

Universidade.

abr/23 jul/23

Legislação

sobre o tema. 

1 servidor.

Matriz de Riscos -

PAINT 2023.

26

Plano Diretor de

Tecnologia da Informação

e Comunicação.

Conforme definido no PAINT 2022,

para essa atividade será avaliado o

cumprimento da ações prevista no

PDTIC considerando também os

projetos que envolvam fundações

de apoio e tenham relação com as

ações do Plano Diretor de

Tecnologia da Informação e

Comunicação (PDTIC).

abr/23 jul/23

Legislação

sobre o tema. 

1 servidor.

Matriz de Riscos -

PAINT 2022.

27 Almoxarifado.

Conforme definido no PAINT 2020,

para essa atividade serão analisados

os controles realizados pelas

Unidades Gestoras da UFMG na

gestão dos bens de consumo, bem

como o atendimento das normas e

procedimentos pertinentes ao

assunto; confrontar esses controles

com os saldos existentes no Sistema

de Almoxarifado e os dados

informados no SIAFI.

jan/23 dez/23

Legislação

sobre o tema.

2 servidores.

Matriz de Riscos -

PAINT 2020.

28 Frota.

Conforme definido no PAINT 2022,

para essa atividade será avaliado o

gerenciamento da frota de veículos

da Universidade.

jun/23 fev/23

Legislação

sobre o tema. 1

servidor.

Matriz de Riscos -

PAINT 2022.

29

Demandas

extraordinárias recebidas

durante a realização do

PAINT.

Demandas não previstas no PAINT

referente ao exercício de 2023.
jan/23 dez/23 7 servidores. -
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