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RESUMO 

 

A relação entre as Universidades federais e as fundações de apoio está regulamentada 

pela Lei n° 8.958/94 que prevê o dever das fundações de apoio de prestar contas dos recursos 

aplicados pelos entes financiadores e a estes entes analisá-las. Desse modo, esse estudo 

buscou compreender como a Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) analisa 

as prestações de contas finais dos convênios executados pela Fundação Guimarães Duque 

(FGD). Especificamente os objetivos foram: a) identificar se os procedimentos e produtos 

informacionais utilizados pela UFERSA comtemplam as exigências estabelecidas na 

legislação; b) avaliar a percepção dos profissionais que realizam a prestação de contas sobre a 

facilidade e/ou dificuldade na utilização dos produtos e na realização dos procedimentos 

realizados pela UFERSA; e c) propor diretrizes para a construção e/ou alteração de 

procedimentos e produtos informacionais para auxiliar a análise das prestações de contas. O 

método utilizado para realização da pesquisa foi a Auditoria de Inteligência de Carvalho, A. 

(2010). Trata-se de uma pesquisa aplicada e de campo, de natureza descritiva com uma 

abordagem primordialmente qualitativa. O campo de estudo foi a Divisão de Projetos 

Acadêmicos e Institucionais (DPAI). As técnicas empregadas para a coleta de dados foram 

pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, questionário, entrevista e benchmarking. Na 

análise dos dados, empregou-se a técnica de análise de conteúdo. Verificou-se que os 

procedimentos e produtos informacionais utilizados pela UFERSA contemplam as exigências 

estabelecidas na legislação; que o perfil, a formação e as experiências profissionais podem 

influenciar na compreensão e segurança na análise das prestações de contas dos convênios; 

que a diversidade dos projetos e as frequentes atualizações na legislação demandam mudanças 

no conteúdo dos produtos informacionais e que há problemas na comunicação entre os atores 

do processo. Tais constatações subsidiaram recomendações importantes. Nesse sentido, a 

auditoria de ativos informacionais representa um aperfeiçoamento do processo de auditoria 

tradicional no setor público, pois contempla aspectos vinculados aos ativos informacionais, 

essenciais a todos os processos, subsidiando ações de accountability governamental.  

   

Palavras-chave: Auditoria de Ativos Informacionais; Auditoria de Inteligência; Convênios; 

Prestação de contas; Transparência; Accountability. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 The relationship between federal Universities and support foundations is regulated 

by Law No. 8,958 / 94, which establishes the duty of support foundations to account for the 

resources applied by the financing entities and to these entities to analyze them. Thus, this 

study sought to understand how the Federal Rural University of the Semi-Arid Region 

(UFERSA) analyzes the final account payments of the agreements executed by the Guimarães 

Duque Foundation (FGD). Specifically, the objectives were: a) to identify whether the 

procedures and information products used by UFERSA meet the requirements established in 

the legislation; b) to evaluate the perception of the professionals who are accountable for the 

ease and / or difficulty in using the products and performing the procedures performed by 

UFERSA; and c) to propose guidelines for the construction and / or alteration of procedures 

and informational products to assist in the analysis of accountability. The method used to 

carry out the research was Carvalho Carvalho's Intelligence Audit, A. (2010). It is an applied 

and field research, of a descriptive nature with a primarily qualitative approach. The field of 

study was the Division of Academic and Institutional Projects (DPAI). The techniques 

employed for data collection were bibliographic research, documentary research, 

questionnaire, interview and benchmarking. In data analysis, the content analysis technique 

was used. It was found that the informational procedures and products used by UFERSA 

contemplate the requirements established in the legislation; that the profile, training and 

professional experiences can influence the understanding and security in the analysis of the 

rendering of accounts of the agreements; that the diversity of the projects and the frequent 

updates in the legislation demand changes in the content of the information products and that 

there are problems in the communication between the actors of the process. Such findings 

supported important recommendations. In this sense, the audit of informational assets 

represents an improvement of the traditional auditing process in the public sector, since it 

includes aspects linked to informational assets, essential to all processes, subsidizing 

governmental accountability actions. 

 

   

Keywords: Information Asset Audit; Intelligence Audit; Covenants; Accountability; 

Transparency; Accountability. 
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1 INTRODUÇÃO 

O art. 207 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF/88) 

estabelece que “as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de 

gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão” (BRASIL, 1988). 

As ações de ensino, pesquisa e extensão, no âmbito das universidades, são 

desenvolvidas com base em planejamento prévio e, adicionalmente, em projetos acadêmicos 

financiados que, por sua natureza, em geral possuem caráter transitório, além de objetivos 

específicos e muito diversificados.  

Na UFERSA, a Resolução CONSUNI/UFERSA 01/2013, Art. 2, classifica esses 

projetos acadêmicos quanto a sua modalidade em: Projeto de Ensino, Projeto de Pesquisa e de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Projetos de Extensão e Projeto de 

Desenvolvimento Institucional. E, em seu Art. 3, classifica segundo as suas fontes de recursos 

como: 

 

I –Tipo A: quando houver arrecadação, pela fundação de apoio, de recursos 

vinculados a projetos acadêmicos relativos à prestação de serviços (...) II –Tipo B: 

quando envolver repasses de recursos financeiros pela UFERSA à fundação de 

apoio para a realização de atividades acadêmicas e gestão administrativa e financeira 

de projetos acadêmicos, na forma do artigo 1o da Lei nº8.958/94; III –Tipo C: 

quando houver a captação direta de recursos pela fundação de apoio junto a 

empresas públicas ou privadas (...) IV –Tipo D: quando envolver a captação de 

recursos por meio de editais públicos ou chamadas públicas com instrumentos 

jurídicos celebrados entre fundação de apoio e as agências financeiras oficiais de 

fomento, com a finalidade de dar apoio à UFERSA, nos moldes do artigo1º-A da Lei 

no8.958/94 e artigo 3º-A da Lei no10.973/2004 (BRASIL, 2013). 

 

Observa-se que a legislação que regulamenta a execução dos recursos orçamentários e 

financeiros nas universidades federais é vasta e ocasiona burocracia excessiva, o que 

inviabiliza a execução desses projetos no tempo previsto. 

Costa (2012) afirma que as universidades são instituições burocráticas e com escassez 

de exemplos consolidados de programas de qualidade. Colombo e Rodrigues (2011) 

complementam esse argumento quando ressaltam que a estrutura dessas instituições é 

complexa e defendem que necessitam de uma gestão diferenciada do modelo utilizado por 

outros tipos de organizações.   
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Já Inocêncio (2017, p.12) afirma que, por lógica, as IFES não devem possuir estrutura 

adequada capaz de sozinhas atenderem as demandas dos projetos e ressalta que o orçamento 

público fixado para as IFES não abrange tais ações. Daí surge às parcerias com as fundações 

de apoio, que, segundo Tristão (2000) e Alves e Azevedo (2007), funcionam como 

instrumentos de desburocratização, visto que não estão sujeitas às mesmas exigências legais 

das universidades federais, possuem uma estrutura mais flexível e respondem a instâncias 

mais ágeis do Estado. 

Essa parceria está regulamentada pela Lei n° 8.958/94 que em seu Art. 1° prevê: 

 

As Instituições Federais de Ensino Superior - IFES, [...] poderão celebrar convênios 

e contratos, [...] por prazo determinado, com fundações instituídas com a finalidade 

de apoiar projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, 

científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e 

financeira necessária à execução desses projetos (BRASIL, 1994, art. 1º). 

 

Esta lei também traz outras providências sobre as relações entre as instituições federais 

de ensino superior (IFES), as instituições de pesquisa científica e tecnológica (ICTs) e as 

fundações de apoio. É regulamentada pelo Decreto nº. 7423 de 2010 que, por seu turno, 

reporta a uma série de outras normas e dispositivos legais do Direito Financeiro, os quais 

preconizam medidas para a transparência das ações governamentais. Além do mais, impõem 

regras na aplicação dos recursos recebidos pelas IFES. 

Nesse sentido, Magalhães (2011) afirma que, nos instrumentos contratuais, ou seja, 

nos convênios administrativos, devidamente motivados e formalizados, os valores repassados 

às entidades privadas para sua execução continuam com natureza de recurso público, o que 

demanda controle. 

Contudo, apesar de o Governo Federal preconizar normas rigorosas na aplicação de 

recursos nesse tipo de parceria, Dalton, Nossa e Martinez (2014), mediante pesquisa nos 

acórdãos do Tribunal de Contas da União (TCU) que abordam a relação entre as IFES e suas 

fundações de apoio dos anos de 2006 a 2010, mostraram algumas irregularidades. Dentre 

estas, se destacam: a ausência de Accountability (responsabilização), ausência de disclosure 

(transparência das informações prestadas), fragilidade nos instrumentos contratuais, 

inexistência de um setor específico de prestação de contas dos recursos recebidos por essas 

organizações, auditoria interna ineficiente em identificar o atendimento aos normativos. Além 

de deficitário número de profissionais competentes, capacitados e treinados para a tomada de 

contas e inexistente padronização de formulários com as informações dos gastos relativos à 
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aplicação dos recursos em conformidade com o objeto do convênio. Os autores ressaltam 

também que todo esse descontrole dificulta a atuação do TCU em suas auditorias, além de 

demonstrar desobediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade, economicidade e eficiência (DALTON; NOSSA; MARTINEZ, 2014). 

A atenção a essas irregularidades aumenta ainda mais em função dos valores 

envolvidos nas parcerias com as fundações de apoio. Somente a Universidade Federal Rural 

do Semi-Árido (UFERSA) encaminhou para a Fundação Guimarães Duque (FGD) no ano de 

2019 para execução dos convênios Tipo B R$ 2.694.698,83. 

Comparativamente, neste mesmo ano, o orçamento executado pala universidade foi R$ 

298.523.542,00, sendo R$ 55.544.175,00 executados com despesas correntes, R$ 

6.617.277,00 com investimentos e demais valores com pessoal e encargos sociais. Desses 

valores, o executado para a pesquisa foi R$ 1.687.001,00 e para extensão R$ 727.104,71.  

Percebe-se que há um numeroso arcabouço jurídico regendo essa relação, o que 

demonstra a relevância do tema e a preocupação do governo em normatizá-la há mais de uma 

década, conforme se pode verificar no Apêndice A dessa pesquisa. 

De tal arcabouço, é relevante destacar algumas legislações que determinam a 

necessidade de prestação de contas do dinheiro público. Nesse sentido, evidencia-se o 

parágrafo único do Art. 70 da CF/88 que estabelece: “Prestará contas qualquer pessoa física 

ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre 

dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, 

assuma obrigações de natureza pecuniária”. Destaca-se também o Decreto-Lei nº 200, de 25 

de fevereiro 1967, Art. 93 que diz: “Quem quer que utilize dinheiros públicos terá de justificar 

seu bom e regular emprego na conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas das 

autoridades administrativas competentes”. Com exceção da Lei 12.349/2010, todas as outras 

leis, decretos e instruções normativas apresentadas possuem cláusula prevendo a 

obrigatoriedade de prestação de contas. Mais especificamente a Lei 8.958/94 que dispõe sobre 

a execução de convênios, cujos produtos informacionais e procedimentos para análise são 

nosso objeto de estudo, dos contratos, acordos e demais ajustes, em seu Art. 3º-A., afirma que 

as fundações de apoio deverão: 

I - prestar contas dos recursos aplicados aos entes financiadores; II - submeter-se ao 

controle de gestão pelo órgão máximo da Instituição Federal de Ensino ou similar da 

entidade contratante; e III - submeter-se ao controle finalístico pelo órgão de 

controle governamental competente. (BRASIL, 1994, art. 3º-A). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%20200-1967?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%20200-1967?OpenDocument
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Desse modo, fica explícita a obrigatoriedade de as fundações de apoio prestar contas 

de suas atividades e das IFES apoiadas de exercerem esse controle. Para tanto se faz 

necessário compilar e organizar as informações essenciais, padronizar os procedimentos de 

análise através do estabelecimento do fluxo de informação, verificar os produtos 

informacionais utilizados, se estes possibilitam a recuperação das informações, orientam e 

auxiliam as atividades dos servidores para maior eficiência, controle e transparência na 

execução dos convênios pelas fundações. Por outro lado, as informações verificadas devem 

ser claras, visto que sua qualidade e tempestividade são condições essenciais para a realização 

da análise de prestações de contas. Em suma, há a necessidade de gerenciar as informações. 

Tarapanoff (2001) afirma que a informação pode e deve ser gerenciada, e ressalta que o 

objetivo primordial da gestão da informação é identificar e potencializar os recursos 

informacionais de uma organização para que estas se adaptem às demandas ambientais. A 

criação da informação, sua aquisição, armazenamento, análise e uso promovem as condições 

essenciais para o suporte ao crescimento e ao desenvolvimento de uma organização 

inteligente, adaptada às exigências e às novidades do ambiente em que se encontra.  

Conceitualmente, a gestão da informação é um conjunto de seis processos distintos, 

cíclicos e inter-relacionados que se inicia com a identificação de necessidades informacionais, 

seguido pela aquisição de informação, sua organização e armazenagem, o desenvolvimento de 

produtos informacionais e serviços, a distribuição da informação e por último seu uso. (Choo, 

2003). 

Diante deste panorama, que envolve a obrigação de prestar contas e a necessidade de 

gerir as informações de modo eficiente, esse estudo tem como problema de pesquisa: como a 

UFERSA analisa as prestações de contas finais dos convênios celebrados com a FGD? A 

busca por resposta para esta indagação se dará por meio de uma auditoria de ativos 

informacionais que, segundo Ellis et al. (1993), incluem aspectos como usuários e recursos de 

informação, sistemas, práticas existentes e os problemas relacionados a esses sistemas e 

práticas. O escopo desse tipo de auditoria refere-se à avaliação da adequação desses aspectos 

em relação às metas e objetivos da organização, ao planejamento estratégico e a uma 

avaliação cuja referência é a conformidade de práticas e recursos com os objetivos da própria 

organização e não com padrões externos. Trata-se de uma auditoria predominantemente 

consultiva, embora às vezes elementos da auditoria de conformidade também possam estar 

presentes.  
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Neste sentido, objetiva-se, de modo geral, auditar os procedimentos e produtos 

informacionais utilizados na análise das prestações de contas finais dos convênios 

celebrados entre a UFERSA e a FGD. Como objetivos específicos têm-se:  

a) identificar se os procedimentos e produtos informacionais utilizados pela UFERSA 

contemplam as exigências estabelecidas na legislação; 

 b) avaliar a percepção dos profissionais que realizam a prestação de contas sobre a 

facilidade e/ou dificuldade na utilização dos produtos e na realização dos procedimentos 

realizados pela UFERSA;  

c) propor diretrizes para a construção e/ou alteração de procedimentos e produtos 

informacionais para auxiliar na análise das prestações de contas. 

O interesse pelo tema da pesquisa surgiu no decorrer das atividades profissionais da 

pesquisadora, que atua há 10 anos como servidora da UFERSA, e há dois anos está inserida 

na Divisão de Projetos Acadêmicos e Institucionais (DPAI), unidade responsável por celebrar, 

acompanhar, executar e avaliar as prestações de contas dos convênios junto à FGD. Neste 

período, a pesquisadora observou que não havia documentos que compilassem as regras 

legais, orientações, procedimentos definidos ou padronização na análise das prestações de 

contas desses instrumentos, o que representa um problema se observado os valores 

encaminhados a FGD, as disposições legais e a impossibilidade de gerir as informações 

relevantes. 

Sob a ótica social, esta pesquisa se justifica porque investiga a atividade de prestação 

de contas que está diretamente relacionada aos princípios estabelecidos no Art. 37 da CF/88, 

que dispõe: “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência” (BRASIL, 1988). 

Observando especificamente o contexto econômico onde as IFES estão inseridas, no 

final de abril de 2019 o G1
1
 publicou que o Ministério da Educação (MEC) contingenciou 

uma parte do orçamento das 63 universidades e dos 38 institutos federais de ensino. Dentre os 

motivos estariam diminuição na arrecadação dos impostos, identificação de desvio de verbas 

em um restaurante universitário, fatores políticos etc. Tais fatores evidenciam a necessidade 

de uma gestão eficiente e transparente no uso do recurso público nas universidades, com 

vistas a demonstrar para a sociedade a contribuição econômica, social e tecnológica dessas 

instituições. 

                                                           
1
 https://g1.globo.com 
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Em relação à justificativa organizacional, entende-se que esta pesquisa possibilitará 

melhorar os procedimentos, readequar ou construir produtos informacionais confiáveis que 

auxiliam no desenvolvimento das atividades dos servidores e atender as metas 

organizacionais em relação à accountability e à transparência. 

Outro aspecto da justificativa é a relevância científica desta pesquisa, visto sua 

contribuição para os estudos sobre a Auditoria de Ativos Informacionais, ampliando a 

literatura nacional que possui poucas pesquisas abordando esse tema e poucos resultados 

empíricos que ratifiquem a aplicabilidade dos modelos de auditoria relativos à informação e 

ao conhecimento, uma lacuna a ser preenchida, visto que essas auditorias são essenciais para 

planejar, avaliar e aperfeiçoar os processos de gestão da informação e do conhecimento 

organizacional. 

No que se refere à estrutura da dissertação, após esta introdução, o capítulo 2 aborda a 

gestão da informação e do conhecimento (GIC), conceitua, classifica e categoriza a auditoria, 

dando ênfase às auditorias de ativos informacionais, a seus tipos e aos principais modelos 

utilizados. Em especial, é apresentado o modelo de auditoria de inteligência proposto por 

Carvalho (2010), visto que este foi utilizado para realização da pesquisa. O capítulo 3 aborda 

o tema prestação de contas, a legislação que regulamenta os convênios entre as IFES e as 

fundações de apoio, além de retratar e conceituar a transparência e accountability na gestão 

pública do Brasil. O capítulo 4 apresenta as interfaces da accountability, transparência, 

auditoria de ativos informacionais e controle no setor público.  

Já o percurso metodológico é reportado no capítulo 5, indicando os instrumentos e as 

técnicas de seleção, coleta e análise de dados e a aplicação do modelo de auditoria de 

inteligência e suas respectivas etapas.  

No capítulo 6, são demonstrados os resultados alcançados com a pesquisa e, por fim, 

no capítulo 7, são apresentadas as conclusões da pesquisa. Em seguida, têm-se as referências, 

os apêndices e os anexos. 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

2 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO E AUDITORIA  

Neste capítulo se caracteriza a auditoria de ativos informacionais, estabelecendo suas 

semelhanças e especificidades em relação às auditorias tradicionais. Além do mais, 

apresentam-se as distintas auditorias de ativos informacionais existentes, posto que se 

constituem em fundamento teórico essencial para o desenvolvimento desta pesquisa. 

Entretanto, antes de iniciar a discussão sobre auditoria, é necessário apresentar os 

conceitos essenciais e caracterizar o eixo teórico que a gestão da informação e do 

conhecimento representa no campo da Ciência da Informação, posto que é neste eixo que as 

pesquisas sobre auditoria de ativos informacionais se inserem. 

 

2.1 CONCEITOS ESSENCIAIS E EIXO TEÓRICO 

 

Segundo Davenport (2001), é difícil definir informação, uma vez que esta envolve o 

conceito de dados e conhecimento ao mesmo tempo. Para ele, dados são fatos brutos ou 

entidades quantificáveis, podendo ser gerados por pessoas ou por uma tecnologia apropriada. 

Já a informação é um conjunto de dados dotados de relevância e propósito, requer análise, 

exige consenso em relação ao significado e exige, necessariamente, a mediação humana. O 

conhecimento é a informação mais valiosa, pois, alguém deu a ela um contexto, um 

significado e acrescentou a ela sua própria sabedoria. 

Para Beal (2008), apesar das diferenças observadas nesses conceitos, há um 

entendimento comum que dados não produzem necessariamente uma informação, nem um 

conjunto de informações representa necessariamente um conhecimento, pois, transforma-se 

dado em informação agregando-se valor a eles; e informação em conhecimento 

acrescentando-se a ele vários outros elementos. 

McGee e Prusak (1994) afirmam que a informação não se limita a dados coletados, 

pois, além de coletados, estes precisam ser organizados, ordenados, acrescidos de significado 

e inseridos em um contexto. Ela também possui limites e deve ser discutida no contexto do 

usuário e dos responsáveis por decisões específicas, pois representa dados em uso e esse uso 

implica um usuário.   

No contexto organizacional,  observa-se que a informação também representa um 

ativo a ser gerido como os demais, ou seja, matéria-prima, equipamentos, móveis, dentre 

outros. McGee e Prusak (1994, p. 23) sobre esse assunto dizem que: 
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Embora a informação seja um ativo que precisa ser administrado, da mesma 

forma que os outros tipos de ativos representados pelos seres humanos, 

capital, propriedades e bens materiais, ela representa uma classe particular 

dentre esses outros ativos. As diferenças decorrem do próprio potencial da 

informação como do desafio de administrá-la e gerenciá-la. [...] embora 

existam amplas pesquisas e conhecimentos relativos à informação, suas 

características e alternativas para gerenciá-la, esse conhecimento tende a ser 

fragmentado, mal compreendido e aplicado (MCGEE E PRUSAK 1994, p. 

23).  

 

Detlor (2010) corrobora com esse entendimento quando afirma ser fundamental para a 

perspectiva organizacional da gestão da informação que esta seja vista e tratada como um 

recurso estratégico que precisa ser gerenciado como qualquer outro recurso do sistema 

organizacional, ou seja, como pessoas, equipamentos e capital. Para o autor muitas 

organizações reconhecem o valor potencial da informação e estas precisam estar cientes de 

quais recursos de informação existem em sua organização, bem como os custos associados à 

aquisição, armazenamento, processamento e uso dessa informação.  

Barbosa (2008) diz que, à medida que os ambientes profissionais e de negócios se 

tornam mais complexos e mutantes, a informação se transforma em uma ferramenta capaz de 

garantir a devida antecipação e análise de tendências, bem como possibilita o 

desenvolvimento de sua capacidade de adaptação, de aprendizagem e de inovação. Visto que 

as organizações contemporâneas se caracterizam pela contínua produção, processamento e 

uso da informação. 

Tarapanoff (2001) define a gestão da informação como a aplicação do ciclo da 

informação às organizações, ou seja, geração, coleta, organização, disseminação e uso. Inclui 

também as atividades de monitoramento ambiental (interno e externo), gerando inteligência 

para a tomada de decisão nas organizações e baseia-se fortemente nas tecnologias de 

informação e comunicação. 

Já Molina (2010) percebe a informação como insumo para inovação e 

competitividade, e expõe a necessidade da realização da gestão da informação útil e seu uso 

de forma estratégica. De acordo com esta autora, o homem é o recurso mais importante nesse 

processo. 

Choo (2003) define organização do conhecimento como uma organização capacitada a 

organizar seus recursos e capacidades, transformando a informação em compreensão e 

insight, e disponibilizando esse conhecimento por meio de iniciativas e ações, de modo a 

aprender e se adaptar a seu ambiente mutável.  
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Dando prosseguimento, cabe refletir sobre o que vem a ser conhecimento. Para 

Davenport (2001), por conhecimento se entende a informação mais valiosa, pois alguém deu a 

ela sua própria sabedoria, o fruto das suas experiências somadas a suas habilidades. 

Enaltecendo as variantes subjetivas e acrescendo sobre a importância do ambiente no 

conceito de conhecimento, Pereira et al. (2012, p. 10) diz que se trata de “uma mistura de 

experiências, valores, informações contextuais, insights que juntos proporcionam uma estrutura 

para incorporação de novas experiências e informações”. Nas organizações, o conhecimento se 

encontra por todo o sistema de informação e está relacionado com valores e crenças (cultura), 

tornando-o alinhado às tomadas de decisão (PEREIRA et al., 2012). 

Barbosa (2008), contudo, afirma que gerir o conhecimento não implica exercer 

controle sobre os valores, informações e experiências que estão dentro das pessoas, e sim, 

sobre o planejamento e o contexto das situações nas quais esse conhecimento possa ser 

produzido, registrado, organizado, compartilhado, exposto e utilizado de forma a possibilitar 

melhores decisões e adaptação às condições e aos desafios do ambiente onde a organização 

atua. De modo comparativo, esse autor destaca que o fenômeno central da gestão da 

informação é a informação ou o conhecimento explícito, embora a gestão do conhecimento 

tenha como foco o conhecimento pessoal, que muitas vezes não está registrado nem foi 

compartilhado. Apesar dos elementos em comum, a gestão da informação e a gestão do 

conhecimento são diferentes em diversos aspectos e possuem suas particularidades. 

Entretanto, autores como Barbosa (2008), por exemplo, advogam pela integração dos dois 

processos compondo a gestão da informação e do conhecimento, o que, de acordo com 

Araújo (2014), compõe um eixo teórico da Ciência da Informação.  

Além da gestão da informação e do conhecimento, Araújo (2014) identificou cinco 

subáreas que compõe a Ciência da Informação. São elas: os fluxos da informação científica; a 

representação e a recuperação da informação; os estudos de usuários; a economia política da 

informação e os estudos métricos da informação. 

Para tal autor, a subárea de gestão da informação e do conhecimento teve sua origem 

em estudos norte-americanos e partiu da perspectiva da informação como um recurso 

estratégico dentro das organizações. Contudo, a informação mais importante pode ou não 

existir materialmente, estando somente dentro da mente das pessoas, ou seja, é possível que 

exista apenas como conhecimento. Essas constatações favoreceram o surgimento da expressão 

que denominou o campo: gestão da informação e do conhecimento. Desse modo, “Não 

bastava gerir os recursos informacionais, era preciso também gerir o conhecimento, criando as 

condições propícias para transformá-lo em informação” (ARAUJO, 2014 p. 64).   
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O autor ressalta ainda que, ao longo dos anos, ampliou-se a agenda de pesquisa no 

campo da gestão da informação e do conhecimento e novos estudos e conceitos surgiram 

como uma evolução do termo, dentre eles: cultura organizacional, organização que aprende 

inteligência competitiva, estudos sobre comunidades de prática, serviços de inteligência e 

segurança, orientação informacional e gestão de informações pessoais. Todos esses 

desenvolvidos como campos aplicados dessa mesma tendência (ARAUJO, 2014). 

Neste sentido, Carvalho (2019, p. 55) considera que:  

 

Nesta corrente, inserem-se também os estudos sobre a auditoria de ativos de 

informação que, embora menos conhecidos, surgem no esteio das mesmas 

transformações socioeconômicas e do mesmo conjunto de ideias que propiciam o 

surgimento e o desenvolvimento da GIC (CARVALHO 2019, p. 55). 

 

Para Carvalho (2019), apesar de a informação e de o conhecimento serem fatores 

preponderantes em todas as transformações e mudanças ocorridas na economia, sociedade e 

na tecnologia ao longo os anos, foi com os avanços na tecnologia da informação e da 

comunicação (TIC) que esses recursos se tornaram tão primordiais quanto à matéria–prima 

para a indústria. 

A percepção da relevância dos ativos de informação associada aos desafios 

vinculados à explosão informacional estimula a compreensão de que a adoção de 

estratégia para aproveitar adequadamente tais ativos é fundamental. Esses dois 

fatores impulsionam os esforços que conduzem aos desenvolvimentos teóricos e 

práticos da GIC e também da auditoria de ativos de informação (CARVALHO 2019, 

p. 56). 

 

Inicialmente, para avaliar aspectos relativos à informação e ao conhecimento foram 

adaptados os preceitos utilizados na contabilidade gerencial e na auditoria financeira. 

Contudo, observa-se que hoje há modelos que permitem a realização de diversos tipos de 

auditoria relacionados ao campo informativo. Entretanto, como afirma Griffiths (2012), não 

há adoção significativa da auditoria de informação na área da Ciência da Informação. 

Para aprofundar a discussão sobre a aplicação da auditoria no campo informativo, a 

seguir, após um breve resumo dos conceitos e classificações das auditorias “tradicionais”, este 

capítulo aborda alguns tipos auditorias de ativos informacionais, ou seja, auditoria de recursos 

informacionais, auditoria de informação, auditoria de comunicação, auditoria do conhecimento 

e auditoria de inteligência. Visto que, seus conceitos e demais considerações são essenciais 

para o desenvolvimento dessa pesquisa. 
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2.2 AUDITORIA: CONCEITOS, DOMÍNIOS E TENDÊNCIAS 

 

De acordo com a norma 19011 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (2018, 

p.1), auditoria é o “processo sistemático, documentado e independente para obter evidência 

objetiva [...] e avaliá-la objetivamente para determinar a extensão na qual os critérios da 

auditoria [...] são atendidos”. 

 

[...] o termo auditoria, etimologicamente falando, origina-se do latim audire, 

“ouvir”. Inicialmente os ingleses o traduziram como auditing para designar, 

exclusivamente, o conjunto de procedimentos técnicos para a revisão dos registros 

contábeis. Em nossos dias, é praticamente uníssono o entendimento de que 

prevalece o seu sentido mais amplo, que consiste na ação independente de 

confrontar uma determinada condição com um critério preestabelecido, que se 

configura como a situação ideal, para que se possa opinar ou comentar a respeito 

(ARAÚJO, 2004, p. 13). 

Para Rosário, Mariz e Andrade (2015), a auditoria consiste em comparar o fato 

concreto com o desejado ou normatizado, com o objetivo de expressar constatações que se 

materializam em relatórios de auditoria. Refere-se a uma ferramenta de verificação que pode 

ser aplicada à gestão de documentos e a outros processos. Tem a finalidade de checar se todas 

as atividades previstas em normas, legislação, procedimentos internos e política estão sendo 

executadas e, se observadas inconformidades, fornecem informações para que melhorias 

possam ser planejadas visando às adequações. Os autores também ressaltam que o uso da 

auditoria, enquanto ferramenta para verificação pode ser utilizada por organizações públicas e 

privada. 

O TCU sintetizou vários conceitos chegando ao que denominou “conceito geral de 

auditoria”, no qual afirma que auditoria é o processo sistemático, documentado e 

independente de se avaliar objetivamente uma situação para determinar quais critérios são 

atendidos ou não, obter evidências quanto a esse atendimento e relatar os resultados dessa 

avaliação a um destinatário predeterminado (TCU, 2011). 

  No mesmo material do TCU, há a decomposição do conceito geral proposto conforme 

mostra o quadro 1: 
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Quadro 1 - Decomposição do conceito geral de auditoria do TCU 
Termo Significado relacionado ao conceito geral de auditoria 

Processo sistemático A auditoria é um processo de trabalho planejado e metódico, 

pautado em avaliações e finalizado com a comunicação de seus 

resultados. 

Processo documentado O processo de auditoria deve se fundado em documentos e 

padronizado por meio de procedimentos específicos, de modo a 

assegurar a sua revisão e a manutenção das evidências obtidas. A 

entidade de auditoria deve formalizar um método para executar 

suas auditorias, estabelecendo os padrões que elas deverão 

observar, incluindo regras claras quanto à documentação. 

Processo independente A auditoria deve ser realizada por pessoas com independência em 

relação às organizações, aos programas, aos processos, aos 

sistemas e aos objetos examinados para assegurar a objetividade e 

a imparcialidade dos julgamentos. 

Avaliação objetiva Os fatos devem ser avaliados com a mente livre de vieses. A 

avaliação objetiva leva a julgamentos imparciais, estritamente 

adequados às circunstâncias, precisos, e refletem na confiança no 

trabalho do auditor. 

Situação ou condição O estado ou a situação existente do objeto da auditoria, 

encontrado pelo auditor durante a execução do trabalho de 

auditoria.  

Critério Referencial a partir do qual o auditor faz seus julgamentos em 

relação à situação ou condição existente. Reflete como deveria ser 

a gestão. A eventual discrepância entre a situação existente e o 

critério originará o achado de auditoria. 

Evidência Elementos de comprovação da discrepância (ou não) entre a 

situação ou condição encontrada e o critério de auditoria. 

Relato de resultados Os resultados de uma avaliação de auditoria são relatados a um 

destinatário predeterminado, que normalmente não seja parte 

responsável. Por meio de um relatório, instrumento formal e 

técnico no qual o auditor comunica o objetivo, o escopo, a 

extensão e as limitações do trabalho, os achados de auditoria, as 

avaliações, opiniões e conclusões, conforme o caso, e encaminha 

suas propostas. 

Fonte: TCU (2011, p. 13) 

Conforme esse Tribunal, as auditorias classificam-se quanto à natureza, em auditorias 

de regularidade e operacionais. Consistindo a auditoria de regularidade em “examinar a 

legalidade e a legitimidade dos atos de gestão dos responsáveis sujeitos à jurisdição do 

Tribunal, quanto aos aspectos contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial”, e a auditoria 

operacional, em “examinar a economicidade, eficiência, eficácia e efetividade de 

organizações, programas e atividades governamentais, com a finalidade de avaliar seu 

desempenho e de promover o aperfeiçoamento da gestão pública” (TCU, 2011, p. 34). 

Já o anexo da Instrução Normativa nº 01, de 6 de abril de 2001 (Manual do Sistema de 

controle interno do Poder Executivo Federal), classifica as auditorias em: auditoria de 

avaliação de gestão; auditoria de acompanhamento de gestão; auditoria contábil; auditoria 

operacional e auditoria especial, sendo: 
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1. Auditoria de avaliação de gestão: busca o posicionamento sobre a regularidade 

das contas, a execução de contratos, acordos, convênios ou ajustes, probidade 

na aplicação de recursos, cumprimento da legislação pertinente e avalia os 

resultados quanto à economicidade, eficiência e eficácia. 

2. Auditoria de acompanhamento de gestão: ocorre em tempo real e objetiva 

evidenciar melhorias e economias durante o processo ou prevenir gargalos ao 

desempenho da missão institucional. 

3. Auditoria contábil: diz respeito ao controle do patrimônio de uma unidade, 

entidade ou projeto, cujo objetivo é obter elementos suficientes que 

comprovem a regularidade das operações contábeis e da situação econômico-

financeira do avaliado. 

4. Auditoria operacional: avalia as ações gerenciais e os procedimentos do 

processo operacional, ou parte dele, das unidades ou entidades da 

administração pública federal, programas de governo, projetos, atividades, ou 

segmentos destes, com a finalidade de emitir uma opinião sobre a gestão 

quanto aos aspectos da eficiência, eficácia e economicidade, procurando 

auxiliar a administração na gerência e nos resultados, por meio de 

recomendações, que visem aprimorar os procedimentos, o controle e a 

responsabilidade gerencial. 

5. Auditoria especial: objetiva o exame de fatos ou situações consideradas 

relevantes, de natureza incomum ou extraordinária, sendo realizadas para 

atender determinação expressa de autoridade competente. Classifica-se nesse 

tipo as demais auditorias não inseridas em outras classes de atividades 

(BRASIL, 2001). 

Outra forma de classificar os tipos de auditoria é quanto ao seu campo de atuação 

(governamental ou privada), quanto à forma de realização (interna ou externa) e quanto aos 

objetivos de trabalho (contábil ou financeira; operacional ou de otimização de recursos; 

integrada ou de amplo escopo) (ARAÚJO, 2004).  

Ainda sobre a auditoria interna, no Anexo da Instrução Normativa nº 03, de 9 de junho 

de 2017 (referencial técnico da atividade de auditoria interna governamental do Poder 

Executivo federal), dispõe que “A auditoria interna governamental é uma atividade 

independente e objetiva de avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar valor e 

melhorar as operações de uma organização” (BRASIL, 2017, p.4). Desse modo, a auditoria se 

refere a uma atividade que objetiva avaliar com o propósito de agir, adicionando valor e 
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melhorando as operações. “A avaliação propicia e fundamenta a ação de consultoria, na 

auditoria a avaliação é necessária para subsidiar o aperfeiçoamento do que foi avaliado 

mediante a consultoria” (CARVALHO, 2019, p. 58). 

Uma constatação sobre a auditoria é que ela tem sido constantemente confundida com 

algo que busca culpados, o que leva a uma rejeição natural contra a atividade, que é, de forma 

equivocada, encarada como verificação de problemas de uma atividade com propósitos 

punitivos. Contudo, quando a auditoria é bem conduzida, constitui-se numa ferramenta de 

orientação gerencial, pois permite aos dirigentes identificarem as oportunidades de melhorias 

possíveis em determinada área ou organização (CAMPOS; LERÍPIO, 2009). 

Nessa perspectiva, Batista (2016) afirma que inicialmente o foco da auditoria era 

exercido sobre falhas e erros e atinha-se às ações passadas. Contudo, atualmente seu escopo é 

voltado para a análise de ações do passado e presente, vislumbrando melhorias para o futuro. 

Desse modo, seu conceito não é unânime, tendo em vista sua modificação através do tempo e 

do espaço. Seu desenvolvimento acontece considerando as modificações e evoluções nos 

contextos organizacionais e na amplitude de cada trabalho de auditoria. 

Lombardi et al. (2014) diz observar algumas tendências na auditoria. Esta vem 

incorporando os processos de negócios, usando ferramentas de automação como auxiliares de 

decisão e ferramentas de avaliação de risco para auxiliá-las, o que demanda treinamento 

adicional em tecnologia, especialmente para auditores experientes. Para os autores a relação 

entre a auditoria interna e externa continuará a evoluir com mais responsabilidade mudando 

para a função de auditoria interna e as instruções serão substituídas por ações mais preditivas 

e em tempo real. Desse modo, os auditores precisam estar em sintonia com os avanços 

contínuos na profissão, a fim de atender efetivamente às necessidades dos usuários de 

informações. 

Com relação ao seu domínio, a auditoria pode ser aplicada em diversas áreas, ou seja, 

na gestão geral (as políticas, os objetivos, as estratégias e a coordenação global); na área 

econômico-financeira (análise dos custos, rentabilidade, indicadores de gestão); na área 

técnica (equipamentos, software, produção e linhas de inovação); valor humano (funções, 

hierarquias, motivação e formação profissional); na informação (organização dos sistemas de 

informação, segurança e fluxos de informação) e funcional (resultados, adequação dos 

sistemas de informação e na capacidade de resposta da organização) (CARNEIRO, 2009). 

Rosário, Mariz e Andrade (2015) compartilham desse entendimento ao afirmar que, 

apesar de sua origem está na área de contabilidade, sua aplicação se estendeu a diversas áreas, 

tais como: qualidade, logística, tecnologia da informação (TI), entre outras. 
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Martínez Díaz; Armenteros Vera (2006, p. 10 - tradução nossa) afirmam que “há um 

grupo de auditorias fora da área contábil, visando a alcançar uma multiplicidade de 

objetivos”. Soy Aumatell (2003) diz que essas auditorias estão principalmente associadas a 

ativos intangíveis, como informação, conhecimento, comunicação, cultura organizacional etc. 

Partem da ideia de diagnóstico e iniciam-se com a coleta e análise de dados para avaliar 

problemas de diversos tipos. Têm um caráter preventivo e corretivo. Objetiva controlar os 

riscos, que as atividades da organização sejam realizadas da maneira prevista para evitar o não 

cumprimento de políticas estabelecidas, disposições legais, tempo para operações, tomada de 

decisões erradas, além de possuir uma metodologia não generalizada e padronizada. 

 

2.3 AUDITORIA DE ATIVOS INFORMACIONAIS  

 

Um ativo de informação é um conjunto de informações que podem ser usadas para 

atender aos objetivos da organização, podendo estar impressos ou em formato eletrônico, na 

forma de dados estruturados, semiestruturados ou não estruturados, que podem ser 

armazenados fisicamente, no papel, desenhos, fotografias, em bibliotecas ou em sistemas de 

computador (BOREK et al., 2013). 

Os autores chamam a atenção para a quantidade e a qualidade da informação, pois, um 

ativo de informação de alta qualidade para uma tarefa pode ser de baixa qualidade para outra, 

ou seja, a qualidade dos ativos de informação depende do conteúdo, do uso e dos usuários. 

Para gerenciá-los, os profissionais de informação devem analisá-los em termos de 

acessibilidade, precisão, completude, valor, disponibilidade, relevância, confiabilidade, 

pontualidade, capacidade de compreensão, formato e consistência que, por sua vez, 

influenciarão no objetivo da organização.  Problema de má qualidade da informação leva a 

um menor desempenho dos processos e maior risco negativo nas organizações (BOREK et 

al., 2013). 

Lateef e Omotayo (2019) dizem que a ideia de que a informação é um ativo que 

necessita de gestão eficaz e eficiente levou ao desenvolvimento de interesse no uso de 

auditoria de informação, visto que esta objetiva estabelecer ou aprimorar os processos efetivos 

da gestão da informação determina o valor, risco, função, avaliação e utilidade desses ativos 

nas organizações. Já Carvalho (2019) afirma que a percepção da relevância dos ativos de 

informação, associada aos desafios em geri-las, denota a compreensão de que há a 

necessidade de desenvolver estratégias para aproveitar adequadamente tais ativos, e que esses 
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dois fatores impulsionam os esforços que conduzem aos desenvolvimentos teóricos e práticos 

da Gestão da Informação (GI) e do Conhecimento (GIC) e também da auditoria de ativos de 

informação. A autora, Carvalho (2019, p.1), enfatiza ainda que: 

“a auditoria aplicada à gestão da informação e do conhecimento possibilita a 

avaliação de processos, fluxos e recursos de informação e de conhecimento e subsidia 

ações de consultoria que contribuem para o aperfeiçoamento e a adequação de tais 

elementos ao contexto organizacional em que se inserem”. (CARVALHO, 2019, p.1). 

Nesse sentido, a auditoria relacionada ao campo informativo possui um caráter duplo 

que considera as ações de auditoria com foco em ações de consultoria. Sendo esta considerada 

um processo interativo, cujo produto final são recomendações que despertem novas 

possibilidades de negócio, implementem mudanças e identifiquem ameaças. (GOMES; 

SANTOS, 2014). 

 Botha e Boon (2003) centraram-se em uma série de processos/auditorias que possuíam 

uma conexão com a auditoria de informação em menor ou maior extensão, e as tipificaram do 

seguinte modo: 

1.  A auditoria de comunicação, devido ao seu enfoque nos padrões de fluxo de 

informação organizacional; 

2. Mapeamento de informações, cujo foco está na identificação e utilização de 

recursos de informação organizacional; 

3.  A auditoria dos sistemas de informação, que investiga a forma como as 

ferramentas tecnológicas são utilizadas para gerir os recursos de informação 

(embora implicitamente); 

4. A auditoria de conhecimento que aborda a gestão do conhecimento (ou gestão 

de informação estratégica) é o "mais alto" nível de gestão da informação (de 

acordo com a evolução das funções de gestão da informação); 

5. Auditoria de inteligência, com sua relação entre a gestão da informação e do 

conhecimento. 

Para os autores, essas auditorias não podem ser consideradas como a mesma que uma 

auditoria de informação (BOTHA; BOON, 2003). 

Destacando os diferentes tipos de auditoria de ativos de informação, é possível citar 

Tramullas (2003) que diferencia a auditoria de informação, que tem como objeto de trabalho 

os recursos de informação explícita, da auditoria do conhecimento, que seria uma extensão 

desse conhecimento, embora inclua também as fontes de informação tácita, intimamente 

relacionadas com o chamado capital intelectual, no sentido de que esta diferença entre tácito e 



29 

 

explícito tem sido adotada desde a proposta do trabalho clássico de Nonaka e Takeuchi 

(1995). 

Esteban Navarro (2004) também faz distinções conceituais entre os tipos de auditoria 

relacionada à informação e ao conhecimento, quando considera mais preciso usar o termo 

"auditoria de recursos de informação", se tais atividades lidarem somente com este tipo de 

recursos, e, usarem a denominação "auditoria de conhecimento" quando o objetivo for auditar 

tanto os recursos de informação quanto o capital intelectual. 

Já em Carvalho (2010) a expressão auditoria de ativos de informação serve para 

denominar de maneira conjunta as auditorias de recursos de informação, de informação, de 

conhecimento, de comunicação e de inteligência, um termo guarda-chuva, conforme figura 1 

proposta por Oliveira (2019, p. 56): 

 

Figura 1 - Hierarquia conceitual da Auditoria de Ativos Informacionais 

 

Fonte: Oliveira (2019). 

 

Como esclarece Carvalho (2019), autores como Dobson (2002), Griffiths, (2012) e 

Frost e Choo (2017) denominam todas essas variações como auditoria de informação, o que 

representa uma vantagem ao possibilitar uma maior difusão do termo, embora não considere 

as especificidades dos elementos a serem auditados e a abrangências de cada um dos tipos de 

auditoria. Essa ausência de uniformidade conceitual ocasiona problemas de compreensão, 

visto que alguns trabalhos abordam o termo auditoria de informação como sinônimo de 

auditoria de ativos de informação (guarda-chuva) e outros, como um tipo específico de 

auditoria de ativos de informação. Neste caso, embora sutis, observa-se diferenças nos 

processos e nos recursos a serem auditados em cada um dos tipos de auditoria.  

Outro fator observado é a diversidade de técnicas e instrumento de coleta de dados 
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para realização de auditoria de ativos informacionais.  Dentre essas se destaca a entrevista, o 

questionário, o inventário, a consulta às bases de dados, a representação gráfica, o checklist, a 

análise da relação custo-valor e a análise documental. Menos frequentemente, utilizam-se as 

ferramentas de informática, a observação, o grupo focal e as técnicas de análise do entorno e 

da organização, como a análise PEST, o modelo das Cinco Forças de Porter, a análise SWOT, 

entre outros (CARVALHO, 2010). 

Nesse sentido, Soy Aumatell (2003) diz que a auditoria utiliza inúmeras técnicas em 

combinação, visto que o uso exclusivo de um deles é insuficiente: observação, interrogatório e 

quantificação através de pesquisas e entrevistas, inventário físico, mapeamento, 

benchmarking, revisão, avaliação e análise do meio ambiente, são algumas dessas.  

Em relação à auditoria de recursos de informação (ARI) Esteban Navarro (2004, p. 

2, tradução nossa) afirma que: 

A auditoria dos recursos de informação consiste no inventário dos diferentes tipos de 

recursos de informação disponíveis para uma organização, a localização, a descrição 

de suas características e estrutura, análise de sua obtenção, disponibilidade, dinâmica 

e uso, avaliação de seu uso de acordo com os valores, contexto e modos de ação da 

organização e avaliação de sua capacidade de gerar conhecimento útil para a organi-

zação, prestando atenção aos seus custos e resultados durante a criação de valor adi-

cionado; tudo isso para alcançar uma gestão mais eficaz que resulte na realização 

dos objetivos estratégicos da corporação. (ESTEBAN NAVARRO, 2004, p. 2, tra-

dução nossa). 

 

Apesar de sua importância, tanto no que se refere à construção do mapa de 

informações quanto ao relatório final de uma auditoria de informação, conforme Tramullas 

(2003), o inventário de recursos de informação não recebeu, na literatura sobre o assunto, a 

atenção que seria desejável. 

Carvalho (2010) define elementos comuns às várias propostas para realizar uma ARI: 

A ideia comum é relacionar a eficácia da gestão à aquisição e utilização da 

informação. Propõe-se identificar os recursos de informação de uma organização, 

explorar as necessidades de uso e informação associadas a eles e, em geral, 

representar graficamente os resultados. Isso permite, entre outras coisas, ter uma 

visão geral das características e localização dos recursos de informação da 

organização e identificar lacunas na coleta de informações, duplicação, recursos 

desatualizados ou não explorados (CARVALHO, 2010, p.89-90, tradução nossa). 

Dentro dessas perspectivas, Ayuso García e Martínez Navarro (2004) apontam 

algumas premissas que devem ser consideradas para análise e avaliação dos recursos 

informacionais: 

 A informação é um recurso a ser gerido; 

 A avaliação do recurso de informação deverá ser realizada em relação aos 
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objetivos organizacionais; 

 A auditoria deverá determinar o valor do recurso dentro da organização e 

definirá seu papel e utilidade. 

Soy Aumatell (2003) compartilha desse pensamento ao afirmar que o recurso de 

informação deve ser gerido com os mesmos parâmetros de eficiência, eficácia e rentabilidade 

dos outros ativos organizacionais, desde que observada a sua própria especificidade. Esses 

devem ser considerados em relação ao seu conteúdo, aos usuários e/ou clientes e aos agentes 

que têm responsabilidades na gestão da informação, bem como aos fluxos e interações, às 

tecnologias e sistemas de apoio à utilização de informações e ao seu custo-benefício. 

Determinar como as informações são usadas em um ambiente e identificar aquela que 

é crítica é muito complexo, pois há uma multiplicidade de variáveis e problemas envolvidos 

nos processos cognitivo, organizacional ou derivados de como a informação é gerada.  

Somado a isso, tem-se o fato de que estão sujeitas a constantes mudanças e ambiguidades que 

exigem revisões contínuas (SOY AUMATELL, 2003). 

Já a auditoria de informação (AI) iniciou sua história no final dos anos 70 e início 

dos anos 80, quando Elizabeth Orna alega ter realizado auditorias de informação, embora 

naquela época não tenha utilizado esse termo, que foi referenciado pela primeira vez no ano 

de 1982 por Robert Taylor (MARTÍNEZ DÍAZ; ARMENTEROS VERA, 2006). 

Alguns fatores, em diversas áreas, tiveram impacto direto no surgimento e 

desenvolvimento deste tipo de auditoria. Na Ciência da Informação: o desenvolvimento e 

proliferação de estudos dos usuários e suas necessidades; no campo das ciências econômicas: 

as novas formas de organização do trabalho. Também se destaca o avanço nas tecnologias da 

informação e comunicação; a reorganização do Sistema Nacional de Ensino Superior na 

Austrália; a ênfase na contabilidade dos serviços de informação e no valor do dinheiro; a 

inclusão da função de auditoria interna; e o crescente interesse das grandes empresas em 

valorizar seus recursos de informação. (MARTÍNEZ DÍAZ; ARMENTEROS VERA, 2006). 

Já González-Guitián e Ponjuán-Dante (2014) afirmam que as auditorias de informação 

datam de 1987 e foram no início ligadas à Biblioteconomia e à Ciência da Informação 

aplicadas à gestão de serviços e produtos de informação em bibliotecas. Entre 1993 e 1998, as 

definições deste processo revisavam os recursos de informação, os sistemas de informação e 

seus fluxos, com base na tomada de decisões e no cumprimento dos objetivos 

organizacionais. Em 2000, eles se concentraram na avaliação das políticas de gerenciamento 

de informações e sistemas automatizados no campo de negócios, nos processos de controle 

interno nas organizações e ao redesenho e implementação da política de GI. Contudo, nos 
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últimos cinco anos, eles foram direcionados para a avaliação de sistemas baseados em rede e 

aprendizado de máquina no campo da ciência da computação, principalmente em ambientes 

educacionais e de negócios. Seus principais autores vêm de países como China, Estados 

Unidos, Grã-Bretanha e Espanha. 

Na área de auditorias de ativos de informação, a auditoria de informação é aquela que 

possui a maior tradição acadêmica (CARVALHO, 2010). Entre os métodos mais relevantes 

neste tipo de auditoria, destacam-se o modelo de Orna (1990; 1999), Buchanan e Gibb (1998) 

e Henczel (2001) (CARVALHO, 2010; GRIFFITHS, 2010; GONZÁLEZ-GUITIÁN et al., 

2016). 

Buchanan e Gibb (1998) afirmam que o papel da auditoria de informação é fornecer 

um método para identificar, avaliar e gerenciar os recursos de informação, a fim de explorar 

plenamente o seu potencial estratégico. 

Em publicação posterior, Buchanan e Gibb (2007, p. 171, tradução nossa) definem AI 

como “uma abordagem holística para identificar, monitorar e avaliar, de modo sistemático, os 

recursos e os fluxos de informação de uma organização, de modo a propiciar sistemas de 

informação eficazes e eficientes”. 

Ao analisar esse conceito, e partindo de uma perspectiva sobre a capacidade de gestão 

da informação e da gestão da qualidade da informação, além de questões relacionadas a 

técnicas de medição e avaliação, Frost e Choo (2017) observaram algumas implicações para a 

AI, sendo: 1) A AI requer uma avaliação dos recursos e fluxos de informação; 2) A avaliação 

dos recursos de informação implica uma medição da qualidade da informação; 3) A avaliação 

dos fluxos de informação implica uma medição da qualidade da gestão da informação e 4) As 

medidas de qualidade da informação e qualidade da gestão da informação são determinantes 

da maturidade, contribuindo para sistemas de informação eficazes e eficientes. 

Após um levantamento sobre várias definições para a auditoria da informação, Lateef 

e Omotayo (2019) afirmam que nenhuma delas aborda o fator risco da informação. Os autores 

afirmam se tratar de uma ferramenta que envolve o exame e a avaliação sistemáticos dos 

ativos de informações, seu uso, fluxos, riscos e gerenciamento em uma organização. Também 

verifica as necessidades de informações, TI, os serviços, fornece solução para processamento 

de informações, controle e segurança da informação, sua apresentação, circulação, 

armazenamento, manutenção e destruição de informações, propriedade, responsabilidade e 

prestação de contas. Avalia ativos de informação como vantagens competitivas estratégicas, 

integra investimentos de tecnologia da informação e comunicação com uma iniciativa 
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estratégica do negócio, desenvolve uma política de informações, observa e avalia a 

correspondência com regras, leis e políticas. 

 González-Guitián (2009, p. 4, tradução nossa), diz que a AI objetiva: 

Garantir que as informações que circulam através do sistema sejam ideais para 

alcançar os objetivos da empresa; Determinar os pontos fortes, pontos fracos e 

lacunas em recursos de informação da organização; Especificar o valor, desempenho 

e utilidade dos sistemas de informação; Avaliar a informação da organização de 

serviço completo; Determinar a relação entre o esforço realizado para a obtenção da 

informação e utilização (GONZÁLEZ-GUITIÁN, 2009, p. 4, tradução nossa). 

 Além do exposto, através de um levantamento realizado por Maia (2016) pode-se 

observar os objetivos de alguns pesquisadores da AI, do período de 1970 a 2011, conforme 

observado no quadro 2: 

Quadro 2 - Principais pesquisadores por período na AI e o objetivo abordado 
PERÍODO AUTOR OBJETIVO 

1975 Riley e Anderson ênfase na medição quantitativa de custos; 

1980 Reynolds análise nas fraquezas dos relatórios dos sistemas; 

1983 Gruber considera a eficiência e eficácia como as organizações 

usam, manejam e protegem a informação; 

1985 Gilman enfatiza mais a análise do sistema de informação que o 

custo benefício dos recursos de informação; 

1987 Worlock discute a estrutura do processo de auditoria antes de testes 

em distintos lugares; 

1988 Burk e Horton identifica, mapeia e avalia os recursos de informação; 

1990 Barker enfatiza a confiabilidade do sistema de informação; 

1992 Stanat avalia a efetividade das redes de sistemas de informação 

da organização; 

1993 Booth e Haines desenvolve uma nova política de informação para 

autoridade de saúde no Reino Unido; 

1993 Ellis, Barker, Potter 

and Pridegeon 

reconhece as diferentes abordagens de auditoria de 

informação; 

1994 Webb usado para auditar o sistema eficiente quanto aos recursos 

que estão sendo usados; 

1997 St Clair agrupado em cinco principais áreas; 

1998 Buchanan & Gibb avalia as fontes e correspondência das tarefas que apoiam 

os fatores chaves para o êxito, os objetivos; 

1989 Orna enfatiza a importância do estudo dos fluxos dentro da 

organização; 

2001 Susan Henczel analisa a organização estratégica de cima para baixo; 

2003 Cristina Soy 

Aumatell 

propõem método específico no software para o 

processamento e análise de dados; 

2003 Botha & Boon classifica em custo benefício, enfoque geográfico, 

informação gerencial, operações assessórias, auditoria 

híbrida; 

2005 Villaderfrancos, 

Álvarez 

analisa os processos de informação na organização; 

2011 González, Guitián avalia, quantitativamente e qualitativamente, a gestão de 

informação nas organizações. 

Fonte: Maia (2016, p. 22-23). 
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Pode-se observar que a AI vem evoluindo conceitualmente de abordagens mais 

voltadas para os custos, documentos, dados, informações e tecnologias isoladamente, para 

uma visão mais holística que soma todos esses requisitos para a construção de uma gestão 

estratégica da informação que alinhada às estratégias organizacionais possibilita o alcance dos 

objetivos organizacionais. 

Frost e Choo (2017) afirmam que a AI fornece um alto nível de conhecimento para 

formular uma estratégia de informação organizacional e que sua influência na gestão da 

informação, da tecnologia, dos sistemas e dos conteúdos está bem estabelecida em grande 

parte da literatura sobre o tema. 

Sobre a auditoria do conhecimento, Carvalho (2019) diz que esta contempla a 

análise do conhecimento existente; do conhecimento necessário; das conexões entre 

detentores e demandantes do conhecimento; e aspectos da cultura e estilo da gerência 

organizacional. 

Para González-Guitián; Zayas-Perez; López (2015), entre os objetivos da auditoria do 

conhecimento, está a identificação de possíveis lacunas entre o ambiente de geração, 

compartilhamento e uso do conhecimento ideal ou desejado e o ambiente de conhecimento 

existente, visto que estas lacunas podem impedir a inovação, ocasionar perda de 

oportunidades e de melhoria dos negócios e não implantação de tecnologia. Sua conceituação 

está emergindo como ferramenta para diagnóstico dos processos relacionados ao 

conhecimento (em grupo profissional e organização), tipologias e para o modo como é visto e 

valorizado pelos seus usuários.  

Já Hylton (2002b); Cheung et al. (2007); Saeger (2016) vêem a auditoria do 

conhecimento como uma etapa muito importante numa iniciativa para a gestão do 

conhecimento, pois é nessa fase que uma investigação sólida sobre o conhecimento da 

organização é realizada. 

No que se refere às publicações sobre a auditoria do conhecimento, González-Guitián; 

Zayas-Perez; López (2015), afirmam que seu surgimento aconteceu em 1994, e, desde o ano 

2000, vem aumentando consideravelmente. Suas metodologias são aplicadas em diferentes 

setores, organizações públicas e privadas, independente do seu tamanho. Constatou-se 

também que os principais autores que abordam este tema vêm de países como a China, o 

Reino Unido, os Estados Unidos, Bulgária e Austrália. 

Em relação à auditoria de comunicação, esta permite identificar os objetivos, a 

filosofia da organização em relação à comunicação e às necessidades informacionais dos seus 

públicos. O que possibilita tanto avaliar a eficácia da comunicação quanto contribuir para a 
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satisfação das necessidades de informação e comunicação da organização e seu público 

(CARVALHO, 2010).  

Nesse sentido, a comunicação envolve inicialmente a ideia de como a informação é 

produzida e processada dentro da organização, bem como de que maneira será transmitida 

para o ambiente externo. Nesse caso, contribuindo com a imagem organizacional. 

Zwijze-Koning e Jong (2014, p. 37, tradução nossa), define uma auditoria de 

comunicação como: 

 
Uma avaliação completa dos pontos fortes e fracos do sistema de comunicação 

interna de uma organização. O propósito dessa auditoria é diagnosticar problemas de 

comunicação e propor estratégias para melhorias. Normalmente, as ferramentas de 

auditoria de comunicação não incluem somente métodos gerais de pesquisa, como 

entrevistas, grupos focais, pesquisas e observações, mas também outras mais 

especializadas, como técnica de incidentes críticos (TIC) e análise de conteúdo. 

(ZWIJZE-KONING, JONG, 2014, p. 37, tradução nossa). 

 

 

Esse universo metodológico em torno da gestão da comunicação ressalta a importância 

desse elemento na construção de organizações de sucesso, sejam essas públicas ou privadas.  

Sobre a auditoria de inteligência, ressalta-se que a área de pesquisa recente definida 

como inteligência surgiu como um dos recursos mais estratégicos e exigidos pelas 

organizações atualmente (ALMAGRO PEDREÑO, 2014). Pois, estuda como, a partir da 

coleta, armazenamento e tratamento adequados das informações disponíveis, as organizações 

são capazes de extrair e gerar conhecimentos que orientarão suas ações futuras (MORO 

GONZÁLEZ; GARCÍA MUIÑA, 2016). 

Já Carvalho (2010) diz que a inteligência tem uma dimensão vinculada à ação. Sua 

produção é orientada para estratégias e operações da organização, e seu campo de ação inclui 

tanto informações formais como informais, bem como integram igualmente os conhecimentos 

explícito e tácito. É geralmente descrito pelos chamados ciclo de inteligência, cujas etapas 

tradicionalmente são identificadas como: planejamento, coleta de dados, processamento, 

análise e produção, comunicação e avaliação. A autora também chama atenção para a 

importância do processo de comunicação e transferência de inteligência. 

Cruz (2008), por seu turno, ressalta a relação que existe entre a inteligência 

organizacional e a gestão da informação. Para o autor, a GI procura, através da inteligência, 

identificar e adquirir informações do ambiente externo, também visa criar condições internas - 

por meio de recursos e sistemas apropriados para fornecer de forma eficiente e eficaz as 

informações geradas e coletadas pela organização. Garante também que esses processos sejam 

realizados com base no gerenciamento correto dos recursos de informações disponíveis e que 
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seu tratamento permita não apenas um fluxo constante, mas também sua localização e uso nos 

processos estratégicos que os exigir. 

Desse modo, uma gestão da informação adequada nas organizações vale-se das 

atividades relacionadas à inteligência para compreender as mudanças ambientais a que as 

organizações contemporâneas estão submetidas. Já a inteligência organizacional depende da 

gestão da informação, devido à necessidade de tratamento e uso da informação como recurso 

de valor estratégico. A gestão da informação e a inteligência organizacional constituem duas 

práticas organizacionais importantíssimas, frente aos desafios e às tendências da economia 

atual. Logo, a implementação de um dos dois, demanda o reconhecimento e o 

desenvolvimento do outro (CRUZ, 2008). 

Carvalho (2010) afirma que a informação é um recurso essencial para as organizações 

quando transformado em inteligência, constituindo um limiar para o planejamento estratégico, 

tomada de decisão, solução de problemas, desenvolvimento de inovações e obtenção de 

vantagem competitiva.  

Já Valentim et al. (2003) compreendem que a elaboração da inteligência exige um 

gerenciamento adequado dos documentos, informações e conhecimentos de que uma unidade 

ou serviço de inteligência dispõe, já que qualquer melhoria nos procedimentos de 

identificação, avaliação, organização, conservação e transferência desses ativos acarretará 

diretamente maior eficácia e eficiência em sua conversão em inteligência. 

A gestão da informação refere-se à pesquisa, seleção, organização e divulgação de 

informações. Seu escopo de ação é restrito aos fluxos de informações e conhecimento formal 

e explícito. A gestão do conhecimento, por seu turno, concentra-se no capital intelectual da 

organização; sua ação está voltada para os fluxos de informação informal; e contempla os 

processos de aprendizado organizacional, relações de compartilhamento de conhecimento e o 

estabelecimento de comunidades dentro da organização. Já as atividades de inteligência 

interconectam as ações dessas duas formas de gestão embora orientada para as estratégias e 

operações da organização em seu campo de ação (VALENTIM et al., 2003). 

Do mesmo modo, a auditoria de informação está atrelada aos fluxos de informações e 

conhecimento formal e explícito, assim como a auditoria do conhecimento tem seu escopo 

nos fluxos de informações informais e demais características da gestão do conhecimento, já a 

auditoria de inteligência possui uma abrangência maior, englobando esses dois tipos de 

auditoria com orientação para o alcance das metas organizacionais.  

Carvalho (2010) enfatiza que a auditoria de inteligência possui dois enfoques: o 

enfoque mais restrito, para identificar e avaliar recursos de informação e de conhecimento 
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dentro da organização (auditoria da informação e conhecimento); e o enfoque mais amplo, 

que compreende a auditoria de inteligência como um conjunto de atividades estruturadas 

voltadas para a avaliação dos vários aspectos que compõem o ambiente informacional, o que 

torna possível avaliar as necessidades de informação, fontes utilizadas, uso de informação, 

métodos de difusão, canais de comunicação estabelecidos; especialistas e gatekeepers, 

barreiras na comunicação; objetivos e prioridades para o sistema de inteligência como um 

todo (CARVALHO, 2019). 

Partindo dessa perspectiva, a autora desenvolveu um método de auditoria de 

inteligência construído a partir do diálogo entre a teoria da ecologia da informação, a auditoria 

de ativos de informação, os estudos de usuários e as contribuições dos estudos sobre 

inteligência. O método possui uma perspectiva holística do ambiente informacional, regido 

por quatro princípios operativos: “o reconhecimento da profunda inter-relação entre o 

ambiente informacional, a organização e o entorno; o reconhecimento das mudanças 

evolutivas; a ênfase no comportamento informacional; e a insistência na observação e na 

descrição” (CARVALHO, 2010, p. 439). 

1. O reconhecimento da profunda inter-relação entre o objetivo informacional, a 

organização e o entorno: refere-se ao modo como o sistema de inteligência de 

uma organização influencia sua gestão e o meio ambiente; e, ao mesmo tempo, 

adapta-se às características e contingências da esfera organizacional e do meio 

ambiente em que está inserido; 

2. O reconhecimento das mudanças evolutivas: O sistema de inteligência é algo 

flexível e mutável, que precisa se adaptar à organização e ao ambiente para po-

der atender às necessidades e requisitos de inteligência. Os resultados da audi-

toria de inteligência são sempre transitórios, visto que seu processo deve ser 

redefinido de acordo com as circunstâncias da organização e do meio ambiente 

em um determinado momento; 

3. A ênfase no comportamento informacional: refere-se à suposição de que a ob-

servação e compreensão do comportamento dos atores, fornecedores e usuários 

de inteligência deve ocupar o centro das atenções do método. Isto significa en-

tender as suas necessidades de inteligência e identificar modos para facilitar o 

processo de produção, disseminação e atribuição de significado à inteligência; 

tomando cuidado para aumentar seu uso efetivo;  

4. A insistência na observação e na descrição: significa que a descrição e a obser-

vação do que realmente ocorre em um sistema de inteligência organizacional 
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são prioridades. Além do que constituem a única base a partir da qual é possí-

vel apresentar recomendações viáveis (CARVALHO 2010). 

Vale esclarecer que um sistema de inteligência ou sistema de informação 

organizacional é composto por todos os aspectos humanos, elementos tecnológicos e 

processuais envolvidos, e pode ser escopo da auditoria de inteligência. Contudo, há a 

necessidade de atenção nos processos estratégicos de negócios, deve-se levar em consideração 

a estrutura organizacional, procedimentos, cultura e o comportamento informacional 

envolvido. A auditoria de inteligência proposta pode ser aplicada ao planejamento e avaliação 

de qualquer tipo de organização devido à sua abrangência e flexibilidade, desse modo, 

universalmente aplicável (CARVALHO; ESTEBAN NAVARRO, 2016). 

A aplicação do método é realizada mediante uma sequência de atividades estruturadas 

distribuídas nas seguintes etapas:  

1. Planejamento, que implica em definir objetivos e alcance da auditoria; 

selecionar o processo estratégico de negócio a auditar; definir quem realizará a 

auditoria; obter o apoio e as autorizações necessárias; e elaborar o guia para 

orientar a realização da auditoria (com cronograma de atividades de acordo 

com período definido para a realização da auditoria, os recursos necessários e 

as confidencialidades e compromissos éticos pelos auditores e pela 

organização);  

2. Preparação, onde se devem realizar as seguintes ações: comunicar os objetivos 

e os benefícios da auditoria aos membros da organização; definir fontes 

documentais e informantes; definir técnicas e instrumentos de coleta e análise 

de informação; e elaborar instrumentos de coleta de informação específicos; 

3. Coleta, ou seja, a aplicação de técnicas e instrumentos adequados para obter 

informação sobre o processo estratégico de negócio, a organização, o entorno e 

o sistema de inteligência organizacional; 

4. Análise, que consiste em descrever e atribuir sentido a cada aspecto auditado 

com vistas a identificar pontos fortes e fracos e apresentar recomendações para 

melhorar o sistema de inteligência; 

5. Recomendações, trata-se da elaboração do relatório de auditoria com as 

recomendações, tem por objetivo registrar os resultados e as recomendações do 

processo de auditoria num documento claro e conciso;  
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6. Comunicação, tem por finalidade divulgar os resultados da auditoria e debater 

sobre os benefícios do processo, a validade das recomendações e o modo de 

implantá-las; 

7. Guia para implantar as recomendações, ou seja, implantação das recomenda-

ções que facilitarão a implantação das recomendações consideradas oportunas. 

Essa fase é sobre responder as seguintes questões: como e quem é responsável 

pela implementação das melhorias? Os atores envolvidos e quais são suas res-

ponsabilidades e poderes? Como realizarão as ações necessárias? Com que re-

cursos humanos, financeiros? Quanto tempo levará? Como será monitorado? 

Entre outros questionamentos. 

A auditoria de inteligência é aplicada à coleta e à análise de informações sobre 

aspectos agrupados em quatro planos: o processo estratégico de negócios, o ambiente, a 

organização e o sistema de inteligência (sistema de informação) organizacional. Em cada 

processo de auditoria, cada um desses planos e aspectos receberá mais ou menos atenção, em 

correspondência com o escopo e os objetivos estabelecidos para a auditoria. De todo modo, os 

três primeiros planos têm a função de estabelecer o contexto que permitirá analisar o quarto 

plano, que é o foco da auditoria de inteligência (CARVALHO, 2010). 

Quadro 3 - Planos e Aspectos a auditar 
PLANOS DEFINIÇÃO E ASPECTOS A SEREM 

AUDITADOS  

Plano estratégico de 

processos de negócios 

Consiste na caracterização do processo escolhido como eixo da 

auditoria em termos de suas características, atividades, 

objetivos, fluxos de informação, atores e suas necessidades de 

inteligência. 

Plano ambiental Analisa o ambiente específico, ou seja, aqueles que geram um 

impacto direto no processo estratégico de negócios a ser 

auditado;  

Plano da organização Aplica-se à caracterização da organização em relação ao seu 

objetivo e escopo, sua estrutura orgânica e funcional, sua 

estratégia, processos de negócios, cultura organizacional e 

recursos humanos. Também é conveniente conhecer seus 

objetivos a curto e médio prazo, os meios para alcançá-los e 

seus pontos fortes e fracos no âmbito do setor para o qual 

pertence. Da mesma forma, deve ser verificado se a 

organização possui uma política para gerenciar o 

comportamento informacional da equipe. 

O plano do sistema de 

inteligência 

organizacional 

Consiste na caracterização do sistema em sua condição de 

unidade organizacional e também na identificação e descrição 

de seus principais elementos: rede de atores, recursos de 

tecnologias da informação e comunicação e processos de 

produção, transferência e uso de inteligência.  

Fonte: Adaptado de Carvalho (2010). 
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A figura 2 demostra a relação entre os planos, aspectos a auditar e técnicas e 

instrumentos de coleta e análise de informação que podem ser utilizados para realização da 

pesquisa: 

Figura 2 - Planos e aspectos a auditar e técnicas e instrumentos de coleta e análise de 

informação 

 

Fonte: Adaptado de Carvalho (2010). 

 

Ressalta-se que a auditoria de inteligência é uma atividade de avaliação e de 

consultoria que abrange diversos aspectos informacionais nos ambientes interno e externo à 

organização. Naquele, há a necessidade de lidar com ativos informacionais tangíveis e 

formais e também com fatores intangíveis como cultura, valores, conhecimento, entre outros. 

Já, no ambiente externo, a lida é com uma série de elementos mutáveis, incontroláveis e uma 
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infinidade de informações a serem observadas. Daí, a possibilidade de utilização das diversas 

técnicas e instrumentos de coletas de dados apresentados na figura 2. Para tanto, os objetivos 

e o alcance da auditoria precisam ser claros, ou seja, quais deve haver clareza sobre quais 

elementos do sistema de inteligência organizacional analisar: produtores, usuários, processos, 

recursos de informação e tecnologia da informação e da comunicação. Bem como, que 

perspectiva adotará e quais aspectos terão maior ênfase, se o entorno, a organização e/ou 

processo estratégico de negócio (CARVALHO, 2010). Essas questões definirão as técnicas e 

os instrumentos a serem utilizados na pesquisa. 

A auditoria de inteligência engloba características de outras auditorias de cunho 

informativo, o que possibilita um diagnóstico holístico e um amplo campo de atuação. Daí a 

preocupação do pesquisador em apresentar os conceitos, as características e os modelos de 

cada uma delas.  

Também deve ser realizada mediante uma sequência de atividades estruturadas nas 

quais, ao final da auditoria, será elaborado um guia para implantação das recomendações 

consideradas possíveis e oportunas pelos gestores da organização. Esse documento deverá 

informar quem, como, quando, quanto tempo levará, entre outros questionamentos.  

Pelo exposto, a realização de uma auditoria de inteligência demanda conhecimento 

sobre a área, atividade ou processo a ser auditado. Desse modo, no próximo capítulo, outros 

conceitos, igualmente importantes para compreensão desta pesquisa serão abordados, como: a 

legislação que regulamenta a relação entre as IFES e as fundações de apoio, conceitos e 

considerações sobre prestação de contas, transparência e accountability. 
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3 IFES E FUNDAÇÕES DE APOIO: PRESTAÇÃO DE CONTAS, 

TRANSPARÊNCIA E ACCOUNTABILITY 

 

Embora a legislação que trata da relação entre as IFES e as fundações de apoio seja 

vasta, as que dispõem, especificamente, sobre os convênios e as regras para sua execução são: 

a Lei 8958/1994, os Decretos Nº 6.170/2007, 7.423/2010, 8241/2014, a Portaria nº 424/2016 

e, mais recentemente, a Instrução Normativa ME/CGU Nº 1, de 14 de fevereiro de 2019 que 

estabelece regras, diretrizes e parâmetros para aplicação do procedimento informatizado de 

análise de prestações de contas dos convênios e contratos de repasses.   

O Decreto 6170/2007, em seu Art. 1º, § 1º, I considera convênio: 
 

Um acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que discipline a transferência de 

recursos financeiros de dotações consignadas nos Orçamento Fiscal e da Seguridade 

Social da União e tenha como partícipe de um lado, órgão ou entidade da 

administração pública federal, direta ou indireta, e, de outro lado, órgão ou entidade 

da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, ou 

ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, visando a execução de programa de 

governo, envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens 

ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação (BRASIL, 2007). 

 

Di Pietro (2002, p. 190), ressalta essa relação entre os partícipes ao afirmar: “No 

convênio, os partícipes objetivam a obtenção de um resultado comum, ou seja, um estudo, um 

ato jurídico, um projeto, uma obra, um serviço técnico, uma invenção etc., que serão 

usufruídos por todos os partícipes”. Destaca-se, nesse tipo de instrumento, que nenhuma das 

partes relacionadas obterá lucros. 

Quanto aos contratos firmados pelo Poder Público, estes podem ser de dois tipos: de 

repasse ou administrativo (regulados pela Lei 8.666/93). Conforme entendimento de Di Pietro 

(2002, p.190), diferentemente dos convênios e dos contratos de repasse, nos contratos 

administrativos não existe a convergência de interesses pelos partícipes: “no contrato há 

sempre duas partes, uma que pretende o objeto do ajuste (a obra, o serviço, etc.), a outra que 

pretende a contraprestação correspondente” (DI PIETRO, 2002, p. 190). Ambos também 

estão definidos na Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016, Artigo 1°, § 

1°, incisos VI e VII: 

VI - contrato de repasse: instrumento administrativo, de interesse recíproco, por 

meio do qual a transferência dos recursos financeiros se processa por intermédio de 

instituição ou agente financeiro público federal, que atua como mandatário da 

União; VII - contrato administrativo de execução ou fornecimento (CTEF): 

instrumento jurídico que disciplina a execução de obra, fornecimento de bem ou 

serviço, regulado pelas Leis nos 8.666, de 21 de junho de 1993, 10.520, de 17 de 

junho de 2002, 13.303, de 30 de junho de 2016, e demais normas pertinentes à 



43 

 

matéria, tendo como contratante o órgão que figura como convenente ou unidade 

executora; (Alterado pela Portaria Interministerial nº 558, de 10 de outubro de 

2019); (BRASIL, 2016). 

 

A lei n° 8.958/94 em seu Art. 1°, § 2°, diz que: “A atuação da fundação de apoio em 

projetos de desenvolvimento institucional para melhoria de infraestrutura limitar-se-á às obras 

laboratoriais e à aquisição de materiais, equipamentos e outros insumos diretamente 

relacionados às atividades de inovação e pesquisa científica e tecnológica”. Contudo, em seu 

§ 5° consta que os materiais e equipamentos adquiridos integrarão o patrimônio da contratante 

(concedente). 

Esta lei também dispõe sobre como as fundações devem ser constituídas, que estão 

sujeitas à fiscalização pelo Ministério Público, à legislação trabalhista, ao prévio 

credenciamento no MEC e no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

(MCTIC). Além do dever de prestar contas dos recursos aplicados pelos entes financiadores, 

esse dispositivo submete essas fundações ao controle de gestão pelo órgão máximo da IFES 

ou similar da entidade contratante e ao controle finalístico pelo órgão de controle 

governamental competente. (BRASIL, 1994). 

O Decreto 7423/2010, que regulamenta essa Lei, em seu Art. 12, § 3º estabelece que 

“A execução de contratos, convênios ou ajustes que envolvam a aplicação de recursos 

públicos com as fundações de apoio se sujeita à fiscalização do Tribunal de Contas da União, 

além do órgão interno competente (...)”. Em seu Art. 11 prever que: 

A instituição apoiada deve incorporar aos contratos, convênios, acordos ou ajustes 

firmados com base na Lei nº 8.958, de 1994, a previsão de prestação de contas por 

parte das fundações de apoio. § 1
o
 A prestação de contas deverá abranger os 

aspectos contábeis, de legalidade, efetividade e economicidade de cada projeto, 

cabendo à instituição apoiada zelar pelo acompanhamento em tempo real da 

execução físico-financeira da situação de cada projeto e respeitar a segregação de 

funções e responsabilidades entre fundação de apoio e instituição apoiada. § 2
o
 A 

prestação de contas deverá ser instruída com os demonstrativos de receitas e 

despesas, cópia dos documentos fiscais da fundação de apoio, relação de 

pagamentos discriminando, no caso de pagamentos, as respectivas cargas horárias de 

seus beneficiários, cópias de guias de recolhimentos e atas de licitação. § 3
o
 A 

instituição apoiada deverá elaborar relatório final de avaliação com base nos 

documentos referidos no § 2
o
 e demais informações relevantes sobre o projeto, 

atestando a regularidade das despesas realizadas pela fundação de apoio, o 

atendimento dos resultados esperados no plano de trabalho e a relação de bens 

adquiridos em seu âmbito. (BRASIL, 2010). 

 

A Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016, Artigo 1°, § 1°, incisos 

XXV e XXVI, classifica a prestação de contas em: 
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XXV - prestação de contas financeira: procedimento de acompanhamento 

sistemático da conformidade financeira, considerando o início e o fim da vigência 

dos instrumentos; XXVI - prestação de contas técnica: procedimento de análise dos 

elementos que comprovam, sob os aspectos técnicos, a execução integral do objeto e 

o alcance dos resultados previstos nos instrumentos (BRASIL, 2016). 

 

Em seu Art. 59 dispõe que “o órgão ou entidade que receber recursos, na forma 

estabelecida nesta Portaria, estará sujeito a prestar contas da sua boa e regular aplicação, 

observando-se o seguinte”: 

 

I - a prestação de contas inicia-se concomitantemente com a liberação da primeira 

parcela dos recursos financeiros que deverá ser registrada pelo concedente no 

SICONV; II - o registro e a verificação da conformidade financeira, parte integrante 

do processo de prestação de contas, deverão ser realizados durante todo o período de 

execução do instrumento, conforme disposto no art. 56 desta Portaria; III- o prazo 

para apresentação da prestação de contas final será de até 60 (sessenta) dias após o 

encerramento da vigência ou a conclusão da execução do objeto, o que ocorrer 

primeiro; e IV - o prazo mencionado no inciso III constará do instrumento 

(BRASIL, 2016). 

 

O decreto 6170/2007, em seu Art. 3º, também aborda a obrigatoriedade da utilização 

do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (SICONV), atualmente 

denominado Plataforma +Brasil
2
, ao afirmar que as entidades privadas sem fins lucrativos que 

pretendam celebrar convênio com a administração pública federal deverão realizar cadastro 

nesta plataforma. Seu Art. 10. § 7º ressalta que “A prestação de contas inicia-se 

concomitantemente com a liberação da primeira parcela dos recursos financeiros que deverá 

ser registrada pelo concedente no SICONV”. Em seu Art. 13, o instrumento normativo dispõe 

que todas as atividades dos convênios (a celebração, a liberação de recursos, o 

acompanhamento da execução e a prestação de contas) serão registradas nesse sistema, que 

será aberto ao público, via rede mundial de computadores - Internet, por meio de página 

específica denominada Portal dos Convênios.  

Afastando-se dos conceitos estabelecidos nas legislações, por prestação de contas o 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC) (2008, p.78) entende: 

Conjunto de documentos e informações disponibilizados pelos dirigentes das 

entidades aos órgãos interessados e autoridades, de forma a possibilitar a apreciação, 

conhecimento e julgamento das contas e da gestão dos administradores das 

entidades, segundo as competências de cada órgão e autoridade, na periodicidade 

estabelecida no estatuto social ou na lei (CFC, 2008, p.78). 

 

                                                           
2
 https://plataformamaisbrasil.org/ 
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Prado (2004); Raupp e Pinho (2013), entretanto, afirmam que, nas prestações de 

contas deve haver um compromisso com os requisitos legais, mas também com a 

disponibilização de versões simplificadas do conjunto de relatórios legais, com linguagem 

acessível, compreensível às diferentes camadas da sociedade. 

Desse modo, trata-se de um processo que envolve apreciação legal, demonstrações 

financeiras, prazos, gestão de informações para que sejam precisas, claras, oportunas e 

acessíveis aos usuários, agentes ou servidores públicos, bem como à sociedade, com o 

propósito de atender aos princípios que orientam as ações no serviço público. 

Observa-se que a prestação de contas depende da GIC para ser realizada de modo 

eficiente e eficaz. Contudo, ressalta-se que, embora a prestação de contas seja realizada ao 

término de um processo, demanda que a informação seja gerida corretamente desde seu início.  

Já Valência et al. (2015) acreditam que essa atividade está relacionada à capacidade de 

uma organização manter a confiança do público sem se afastar dos seus objetivos e práticas de 

gestão. Por meio dela, as organizações explicam o resultado de suas ações, contribuem para a 

melhoria dos seus processos e reafirmam seu compromisso com sua missão. 

Esses autores ressaltam a relação entre a prestação de contas e a transparência, ao 

afirmar ser esta, o grau de informação e a atitude com a qual o processo de prestação de 

contas é realizado. Este grau é influenciado por valores organizacionais, pelo tipo da 

atividade, pelos destinatários e pela cultura participativa da organização ou do ambiente social 

(VALÊNCI.A et al. 2015). 

Nesse sentido, Rapoport (2011) afirma tratar-se de um dos mecanismos centrais de 

prestação de contas das organizações, permitindo o fluxo de dados entre elas e os stakeholders 

por meio de relatórios e sistemas de informação sobre a utilização dos recursos utilizados. 

Contudo, Tondolo et al. (2016) propõem que a transparência é mais ampla que a 

prestação de contas, visto que, além da divulgação dos documentos exigidos por lei, visa 

apresentar todo o processo organizacional, demonstrando sua compreensibilidade e 

confiabilidade. No entanto, ambas são obrigações impostas a todos os administradores 

públicos por atuarem em nome dos cidadãos. 

 

3.1 TRANSPARÊNCIA 

  

A CF/88, em seu artigo 37, afirma que “a administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 
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aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência” (BRASIL, 

1988). Através da publicidade os cidadãos poderão ter acesso às informações referentes aos 

atos praticados por seus representantes, o que beneficia a transparência. 

Segundo Castro (2013), o princípio da publicidade “refere-se à divulgação oficial dos 

atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição”. O autor 

segue seus apontamentos ao considerar que “[…] o Poder Público, por ser público, deve agir 

com a maior transparência possível, a fim de que os administrados tenham conhecimento do 

que os administradores estão fazendo”. (CASTRO, 2013). 

Já Rosário, Mariz e Andrade (2015) destacam que o princípio da publicidade 

representa o dever da Administração Pública de manter a plena transparência dos seus atos, 

inclusive de oferecer informações que estejam armazenadas em seus bancos de dados, quando 

solicitadas. Apresentam também o princípio da eficiência, que representa o dever por parte da 

Administração Pública de buscar o aperfeiçoamento da prestação dos serviços públicos, 

mantendo ou melhorando a qualidade dos serviços, com economia de despesas. 

Outras legislações também foram criadas com a finalidade de fortalecer a importância 

da transparência no serviço público. Como marco regulatório, tem-se a promulgação da Lei 

Complementar nº 101/2000 Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a Lei da Transparência nº 

131/2009 e, mais recentemente, a Lei de Acesso à Informação Pública (LAI) nº 12.527/2011. 

Estas intensificaram a obrigatoriedade na divulgação da informação pública, contribuindo 

para a responsabilização dos gestores, além de possibilitar o controle e maior zelo do recurso 

público. 

Braga et al. (2008) afirmam que, em países democráticos, a transparência superficial, 

no que se refere à aplicabilidade dos recursos, transforma-se em questionamentos por parte da 

sociedade. A demanda por transparência está vinculada à necessidade de conhecer os gastos 

efetivados pelo governo, de sorte que as informações referentes à utilização destes recursos 

precisam ser compreensíveis, claras, de qualidade e com representação num espaço temporal. 

Compartilha desse entendimento Kim et al. (2005) afirmando que a transparência 

significa que a informação deve ser compreensível, acessível, comparável com períodos 

anteriores e atentar para os diversos meios pelos quais é possível promover sua divulgação.  

Nesse sentido, a gestão da informação é essencial para a efetividade da transparência, 

devendo ser utilizada pelos gestores públicos como uma ferramenta que auxilia no tratamento 

e disponibilização da informação, possibilitando sua recuperação e uso dos canais adequados 

às demandas dos seus usuários.     
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Quanto à influência da sociedade para fortalecimento da democracia e sua relação com 

a transparência, Braga et al. (2008), Pinho e Sacramento (2009) e Assis et al. (2006) afirmam 

que uma sociedade participativa e consciente da atuação dos seus representantes desempenha 

um papel preponderante na democracia, podendo criar elos e condições de confiança nos 

governados perante os governantes. Nesse sentido, a participação da sociedade demanda 

transparência, a qual é vista como instrumento capaz de contribuir para reduzir a corrupção, 

uma vez que aproxima as relações entre o Estado e a sociedade. 

As fraudes e os atos de corrupção encontram oportunidades para sua propagação em 

ambientes onde as informações podem ser camufladas, consideradas impróprias para o acesso 

generalizado. O acompanhamento do uso dos recursos financeiros da gestão pública permite à 

sociedade civil exercer um papel fundamental no controle desses atos, visto que a ocorrência 

deles impede o crescimento do país, acarreta uma redução do bem-estar coletivo em prol de 

interesses individuais (BRAGA et al., 2008). 

Bairral et al. (2015) dizem que a transparência pública está se expandindo para além 

das questões legal/fiscal e passa a observar outros aspectos da gestão pública, como 

desempenho, pessoal, controles internos etc. Essa ampliação traz novos requisitos para a 

accountability pública, que passam a avaliar se, efetivamente, as informações públicas estão 

acessíveis ao cidadão, seja via relatórios fiscais, portais eletrônicos de transparência seja via 

relatórios de gestão anuais. Desse modo, a transparência é um elemento da comunicação entre 

o cidadão e o gestor público, um contrato social tácito em que o cidadão delega ao gestor 

público uma atividade de seu interesse e monitora sua realização. 

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2010, p.20), entre os seus 

princípios básicos de boa governança, define a transparência como o desejo de disponibilizar 

aos stakeholders todas as informações que sejam de seu interesse e não apenas as impostas 

por disposições de leis e regulamentos. Essas não devem se restringir ao desempenho 

econômico-financeiro, devendo contemplar também os demais fatores que norteiam a ação 

gerencial e que conduzem não só a preservação, mas a melhoria do valor da organização.  

Pelo exposto, evidencia-se que muitas ações têm sido desenvolvidas com o intuito de 

promover a transparência. Seja como ferramenta de combate à corrupção, seja com a 

finalidade de promover a interação entre o governo e a sociedade. Essas ações são 

visualizadas na criação de algumas leis, embora o uso da tecnologia e os atos e ações da 

sociedade civil venham se destacando também nessa relação.  

O Decreto Presidencial de 8 de dezembro de 2010 propôs a realização da 1ª 

Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social (Consocial), cujos objetivos 
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foram promover a transparência do setor público e estimular a participação da sociedade no 

acompanhamento dos gastos governamentais. Esse foi revogado pelo Decreto de 8 de julho de 

2011, que em seu artigo 2º estabeleceu os seguintes objetivos: 

 

I - debater e propor ações da sociedade civil de acompanhamento e controle da 

gestão pública e de fortalecimento da interação entre sociedade e governo; II - 

promover, incentivar e divulgar o debate e o desenvolvimento de novas ideias e 

conceitos sobre a participação social no acompanhamento e controle da gestão 

pública; III - discutir e propor mecanismos de transparência e de acesso a 

informações e dados públicos, a serem implementados pelos órgãos e entidades 

públicas, e fomentar o uso dessas informações e dados pela sociedade; IV - debater e 

propor mecanismos de sensibilização e mobilização da sociedade em prol da 

participação no acompanhamento e controle da gestão pública; V - discutir e propor 

ações de capacitação e qualificação da sociedade para o acompanhamento e controle 

da gestão pública, que utilizem, inclusive, ferramentas de tecnologias de 

informação; VI - desenvolver e fortalecer redes de interação dos diversos atores da 

sociedade para o acompanhamento da gestão pública; e VII - debater e propor 

medidas de prevenção e combate à corrupção que envolva ações de governo, 

empresas e sociedade civil (BRASIL, 2010). 

 

 

Observa-se que outra forma de evidenciar a transparência é por meio do Governo 

Eletrônico. Vários entes públicos têm recorrido à tecnologia da informação para disponibilizar 

as informações exigidas pela legislação.  

O processo de democratização da administração também trouxe instituições voltadas 

para a participação social, proporcionando o intercâmbio entre governo e sociedade. Entre os 

mecanismos de participação social pode-se destacar: os conselhos de políticas públicas, 

observatório social, orçamento participativo, audiência pública e ouvidoria. Esses 

mecanismos de aproximação do cidadão com o poder público, ainda não são totalmente 

conhecidos pela sociedade (BRAGA et al., 2008). 

Os autores Zuccolotto, Teixeira e Riccio (2015), contudo, demonstram uma 

preocupação não com a prática, mas com os conceitos de transparência. Para eles, trata-se de 

um conceito ainda em construção no Brasil, embora a literatura internacional mostre-se mais 

avançada sobre o tema, definições e classificações. Os autores defendem que, para o 

aperfeiçoamento do sentido da transparência, sua compreensão, classificação e, por fim, sua 

definição, torna-se imperativo que os pesquisadores percebam a necessidade de delimitação 

do campo de pesquisa, da classificação da transparência quanto às direções, às variedades, à 

iniciativa, às dimensões conceituais e às perspectivas, conforme resumo no quadro 4: 
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Quadro 4 - Classificação da transparência quanto à direção, à variedade, à iniciativa e às 

dimensões conceituais 
Quanto à direção Vertical - Transparência para cima e 

Transparência para baixo 

Horizontal - Transparência para fora e 

Transparência para dentro 

Quanto à variedade Transparência de Eventos e Transparência de 

Processos 

Transparência Retroativa e Transparência 

Tempestiva 

Transparência Nominal e Transparência Efetiva 

Quanto à iniciativa Transparência Ativa e Transparência Passiva 

Quanto às dimensões conceituais Visibilidade e Capacidade de inferência 

Fonte: Zuccolotto, Teixeira e Riccio (2015). 

A maior precisão acerca da conceituação e classificação entre as diversas abordagens 

sobre a transparência certamente possibilitará melhor compreensão do seu sentido, das suas 

potencialidades e contribuição para a consolidação democrática (ZUCCOLOTTO, TEIXEIRA 

E RICCIO, 2015). 

Outra preocupação sobre a transparência reside nos custos de sua implantação. 

Valencia, Queiruga e González-Benito (2015) afirmam que as organizações podem consumir 

grande parte dos seus recursos com os mecanismos de comunicação dedicados à transparência 

e, por essa razão, sofrer diminuição da eficiência. Essa relação pressupõe a necessidade de 

equilíbrio entre esses dois efeitos para motivar a melhor gestão e, ao mesmo tempo, atrair 

mais recursos para todos os tipos de organização. 

 

3.2 ACCOUNTABILITY 

 

Além da transparência, quando se aborda o tema prestação de contas no serviço 

público brasileiro, outro termo comumente utilizado é a accountability. 

Retratando e historiando sobre este termo, pode-se afirmar que ele foi abordado no 

Brasil a partir do artigo de Campos (1990). O contexto histórico de sua elaboração foi o final 

dos anos 1980, quando estava iniciando a redemocratização e a promulgação da Constituição 

Federal brasileira. Na oportunidade, a estudiosa considerou a possibilidade de tornar a 

administração pública brasileira accountable. As chances para essa ocorrência demandariam a 

consolidação da democracia, na qual deveriam ser observadas: “a) organização dos cidadãos 

para exercer o controle político do governo; b) descentralização e transparência do aparato 

governamental; e c) substituição de valores tradicionais por valores sociais emergentes” 

(CAMPOS, 1990, p.48). 
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Para a autora, quanto mais avançado o estágio democrático maior o interesse pela 

accountability governamental. Esta tende a acompanhar o avanço de valores como igualdade, 

dignidade humana, participação e representatividade. “Não haverá tal condição enquanto o 

povo se definir como tutelado e o Estado como tutor” (CAMPOS, 1990, p. 33). 

Nesse sentido, somente o cidadão tem poder legítimo para controlar o governo, que, 

por sua vez, tem o dever de criar mecanismos que possibilitem este controle. Além disso, é 

necessário quebrar alguns paradigmas e valores que impactam na cultura da população e dos 

governantes. 

Pinho e Sacramento (2009) constataram que em 20 anos o cenário político brasileiro 

mudou substancialmente, em especial na legislação e na representatividade da sociedade civil. 

Muitas alterações foram processadas no que se refere à descentralização e à transparência, 

ensejando, assim, um aumento de accountability ou, pelo menos, criando algumas condições 

para isso no país. 

 No que concerne à criação dessas condições, Rêgo e Freire (2018) acreditam que 

accountability está se firmando na cultura dos brasileiros, o que é perceptível através dos 

movimentos sociais, das críticas produtivas, dos questionamentos dos cidadãos e da 

imposição de sua vontade ao poder público. A convergência de direitos, suas regulamentações 

e aplicações, além do uso das tecnologias digitais pela sociedade, têm permitido uma nova 

forma de aprendizagem sobre o tema, embora seja um conceito em construção no Brasil. 

Pinho e Sacramento (2009) compartilham desta perspectiva e afirmam que, embora 

não identifiquem uma tradução definitiva em português para a accountability, é possível 

afirmar que seu conceito envolve a responsabilidade objetiva e a responsabilidade subjetiva. 

A responsabilidade objetiva se trata de uma relação entre pessoa ou organização perante 

outra, na qual quem não cumpre as diretrizes legítimas é considerado irresponsável e está 

sujeito à penalidade. Já a responsabilidade subjetiva trata da cobrança que a pessoa exerce 

sobre si mesma quanto à necessidade de prestar contas a alguém. O termo accountability 

também envolve o conceito de controle, transparência, obrigação de prestação de contas e 

justificativas para as ações que foram ou deixaram de ser empreendidas, bem como 

recompensas e sanções (PINHO E SACRAMENTO, 2009). 

É possível observar que a compreensão do significado de accountability vem se 

diversificando e progredindo, ao longo do tempo, em virtude da influência que sofre do 

ambiente em transformação, o que evidencia sua capacidade de ampliação para permanecer 

abrangendo o que se constitui a razão de seu surgimento, que é garantir o exercício do poder a 

serviço da res publica. 



51 

 

Sobre a diversidade conceitual, pode-se observar em O’Donnell (1998), por exemplo, 

ao afirmar que nos países latino-americanos ocorre o controle realizado pelas eleições, além 

das reivindicações sociais, liberdade de opiniões e associações, assim como acesso a variadas 

fontes de informações que permitem a denúncia de atos de autoridade pública. Para o autor 

essas são as dimensões do controle, trata-se da accountability vertical. Já o controle entre os 

órgãos da administração pública, que envolve mecanismos institucionais legais, como as 

entidades ou agências autônomas que cobram responsabilização, fiscalizam, controlam e 

punem outras entidades e agentes públicos, é caracterizado como accountability horizontal. 

Já Mainwaring (2003) propõe duas formas de accountability similar à proposta por 

O’Donnell (1998). Contudo, denominou-as como “eleitoral”, que se caracteriza quando os 

eleitores reelegem seus candidatos e “intraestatal”, que ocorre através dos órgãos estatais 

constituídos com a finalidade de monitorar e sancionar os agentes públicos. Para o autor, o 

agente público deve prestar contas para uma entidade que tenha a capacidade legal de 

monitorar, fiscalizar, demandar explicações e impor sanções.  

 Raupp e Pinho (2013), porém, concebem a accountability através de uma abordagem 

mais ampla, que considera os mecanismos de controle formalizados e institucionalizados e os 

mecanismos informais, como o controle exercido pela imprensa e pela sociedade civil, desde 

que haja a possibilidade de sanção dos agentes públicos por parte das relações desenvolvidas 

a partir dos mecanismos, nas duas situações. Nesses casos, o exercício da accountability 

requer a capacidade de resposta dos agentes públicos (capacidade de informar sobre os atos) e 

a capacidade de sofrer sanções e perda de poder para aqueles que violarem os deveres 

(capacidade de punição).  

Para Schillemans, Van Twist e Vanhommerig (2013), a accountability é um dos 

princípios fundamentais da governação democrática, visto que as pessoas têm o direito de 

saber o que o governo e as organizações governamentais planejam fazer, o que esperam 

alcançar e quanto isso vai custar; e depois, através de informações de prestação de contas, até 

que ponto os objetivos foram alcançados e se isso foi feito dentro do orçamento. Além da 

execução financeira, é possível avaliar se as ações governamentais baseiam-se em valores 

cruciais de boa governação, tais como a eficácia, a integridade, a democracia e a 

transparência. 

Tais autores identificam uma subcorrente no debate sobre a accountability pública que 

se alicerça nas críticas ao modelo tradicional o qual, segundo eles, centra-se principalmente 

em dados financeiros e na legitimidade das despesas, cria burocracia, concentra-se em uma 

série de saídas fixas e mensuráveis, além de gastar tempo e dinheiro. Essa subcorrente é fruto 
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das mudanças na sociedade, nas inovações tecnológicas que resultaram na criação de uma 

abundância de novos mecanismos alternativos de accountability. Entre eles, três tipos de 

inovações podem ser distinguidos em contraste ao formato tradicional: accountability 

interativa (através da tecnologia é possível acompanhar as ações do governo em tempo real e 

fazer alterações ao longo da execução de suas atividades para garantir que a prestação de 

serviços públicos permaneça no caminho certo. Esses arranjos dependem de audiências 

frequentes em que os gestores das organizações públicas e seus diretores identificam 

coletivamente problemas e decidem sobre áreas-alvo através do discurso interativo); 

accountability dinâmica (segundo tipo de inovação, baseia-se em sistemas de dados abertos 

que permitem aos cidadãos e às partes interessadas utilizar os dados para responsabilizar os 

governos) e a accountability do cidadão (a iniciativa vem dos cidadãos que também podem 

usar suas próprias observações e dados para convocar as autoridades para a ação ou 

responsabilização por suas políticas) (SCHILLEMANS, VAN TWIST E VANHOMMERIG, 

2013). 

Observa-se que o debate nessa subcorrente não dispensa a accountability tradicional. 

Pelo contrário, novos arranjos complementam em vez de substituírem as formas comumente 

utilizadas. 

Koppell (2005) demonstra o conceito de accountability por meio de cinco dimensões: 

transparência, compromisso, controle, responsabilidade e receptividade. No quadro 5 é 

possível verificar essas dimensões: 

Quadro 5 - Dimensões de accountability 
DIMENSÃO DETERMINAÇÃO CHAVE 

Transparência A organização revela os fatos do seu desempenho? 

Compromisso A organização enfrenta as consequências do seu 

desempenho? 

Controlabilidade A organização faz o que é ordenado pelos gestores? 

Responsabilidade A organização segue as regras? 

Receptividade A organização cumpre a expectativa substantiva 

(demanda/necessidade)? 

Fonte: Koppell (2005). 

Vale ressaltar que no Brasil compete ao TCU controlar as instituições públicas na 

aplicação e no devido emprego dos recursos públicos (TCU, 2011). 

 Observa-se, porém, que essa fiscalização ocorre através da auditoria governamental. 

Caracterizada pelo TCU como “um elemento primordial para assegurar e promover o 

cumprimento do dever de accountability que os administradores públicos têm para com a 
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sociedade e o Parlamento” (TCU, 2011). Esse tipo de auditoria possui um caráter de controle, 

embora se observe o fator social, portanto, todas as normas legais que regulam o uso do 

recurso público têm uma importância inegável e a sua verificação interessa aos auditores e a 

todos aqueles que são destinatários dos resultados de seus trabalhos, em especial ao cidadão. 
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4 INTERFACES DA ACCOUNTABILITY, TRANSPARÊNCIA, AUDITORIA DE 

ATIVOS INFORMACIONAIS E CONTROLE NO SETOR PÚBLICO 

 

Mostrar a interação entre os temas abordados nessa pesquisa é essencial visto que sua 

ligação, embora lógica, nem sempre é compreendida. Observa-se também que são conceitos 

multifacetados e ainda em fase de consolidação no Brasil, como a accountability, 

transparência e a auditoria de ativos informacionais, em especial na esfera pública. Esses 

temas foram abordados de forma individualizada, embora em Bizerra (2011, p. 45) mostre-se 

a relação que existe entre a transparência e a accountability no setor público: 

Transparência e accountability são termos intimamente relacionados. A 

transparência é o meio pelo qual se pode gerar a accountability no setor público, 

pois não há como fazer com que haja responsabilização por parte dos gestores 

quando não é possível ter conhecimento por meio de informações claras sobre como 

os recursos foram utilizados e quais os resultados gerados em decorrência das 

políticas públicas adotadas (BIZERRA, 2011, p. 45). 

 

Rapoport (2011) acresce que, com a transparência e a prestação de contas, surge o 

conceito de accountability, que implica a obrigação da entidade de relatar em detalhes e 

assumir a responsabilidade por uma determinada ação ou conjunto de ações e pela utilização 

consciente de seus recursos. O termo reúne mecanismos e procedimentos os quais conduzem 

os dirigentes governamentais a prestar contas dos resultados de suas ações à sociedade, 

garantindo a divulgação das políticas públicas e o aumento do nível de transparência 

(MATIAS-PEREIRA, 2012). 

Já Morais e Texeira (2016) afirmam que a accountability contemporânea supõe a 

answerability (fornecimento de informações), o que traz a noção atual de transparência. 

Contudo, o fornecimento ou o acesso à informação apenas, não garante a responsividade que 

requer os processos de controle internos ou públicos, ou seja, o controle não somente daquilo 

que foi realizado, mas sua finalidade e o modo de realização. 

Sobre o controle, Serra e Carneiro (2011) afirmam que o Sistema de Controle da 

Administração Pública (SCAP) decorre dos preceitos constitucionais e é composto pelos 

controles judicial, interno, externo e social. Os autores afirmam ainda que a CF/88 consigna 

quatro canais básicos por onde o exercício do controle da administração pública pode ocorrer: 

a via judicial, para examinar a legalidade da ação administrativa; o controle interno, realizado 

pela própria administração; o controle externo, a cargo do Poder Legislativo e dos Tribunais 

de Contas; e o controle social, realizado pelo cidadão, grupo de cidadãos ou sociedade.  
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A Instrução Normativa Conjunta nº 1, de 2016 (BRASIL, 2016) e o Decreto nº 9.203, 

de 22 de novembro de 2017 (BRASIL, 2017a), dispõem sobre medidas para fortalecer o 

controle interno dos órgãos da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, 

sendo a auditora interna uma ferramenta desse controle e monitoramento. A Controladoria 

Geral da União (CGU), órgão responsável pela fiscalização e controle social das atividades 

administrativas, financeiras e contábeis dos órgãos da Administração Pública direta e indireta 

do Poder Executivo Federal, aprovou o Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna 

Governamental do Poder Executivo Federal através da Instrução Normativa nº 3 de 9 de 

junho de 2017 (BRASIL, 2017b), demonstrando a importância do tema para a gestão 

governamental. 

Já o controle externo, conforme está previsto na CF/88 em seu Artigo 71, fica a cargo 

do Congresso Nacional e será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual 

compete: 

 

(...) II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, 

bens e valores públicos da administração direta e indiretos incluídos as fundações e 

sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles 

que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao 

erário público; (...) IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, 

do Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de 

natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades 

administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades 

referidas no inciso II; (...) VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos 

repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos 

congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município; VII - prestar as 

informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou 

por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções 

realizadas; VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou 

irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras 

cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário; (...) (BRASIL, 1988). 

 

 

Pelo exposto, a auditoria é um dos principais instrumentos do controle interno e 

externo. A auditoria governamental compreende o exame e a avaliação da gestão pública, seus 

processos e resultados, objetivando certificar a adequada aplicação dos diversos recursos 

públicos (JUND, 2007).  

Relacionando o controle e a accountability, Morais e Teixeira (2016) ressaltam que 

historicamente a noção de controle externo originou o conceito contemporâneo de 

accountability que ao longo do tempo agregou o conceito de controle interno, os quais seriam 

as formas de acompanhamento e controle dentro de uma organização para serem aplicadas no 

monitoramento das ações da mesma.  

No Brasil, segundo Junior (2020), a atuação do controle interno está vinculada a uma 
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perspectiva de auditoria com um enfoque formal legalista, o que impossibilita a 

institucionalização de práticas de accountability e o desenvolvimento de formas mais 

reflexivas de controle.   

Já o controle social, este vem se desenvolvendo à medida que a sociedade se torna 

mais consciente dos seus direitos e obrigações. Observa-se também que a tecnologia tem 

possibilitado essa aproximação entre o governo e a sociedade. Contudo, na argumentação de 

Platt Neto, et al. (2007), há outra questão a ser observada além do nível de consciência e 

conhecimento da população que dificultam o controle social, como a linguagem técnica dos 

dados disponibilizados à população: 

Para uma compreensão adequada, as contas públicas deveriam estar expressas em 

linguagem acessível aos usuários, na condição de receptores da comunicação 

necessária. Todavia, quando se transporta esse pressuposto para a divulgação de 

informações de caráter público e orientadas ao controle social, depara-se com uma 

barreira maior do que no contexto empresarial. Essa barreira está vinculada ao perfil 

e aos interesses dos usuários, principalmente quando predominam os cidadãos 

comuns (PLATT NETO, et al., 2007, p. 86).  

 

Nesse sentido, o controle social requer entendimento por parte da população, o que 

legitimaria a transparência e facilitaria a cobrança da sociedade perante os gestores que atuam 

em nome da sociedade.  

Para que haja o controle é necessário a publicização de informações claras, completas, 

tempestivas e compreensíveis pelos diferentes públicos. A transparência dos dados possibilita 

o controle das ações do agente público mostrando quem, quando e como foram realizadas tais 

ações. As informações produzidas pelo controle interno subsidiam o controle externo que, por 

sua vez, assegura que ocorra o controle social e a accountability. 

Acrescendo a auditoria de ativos informacionais aos demais conceitos, ressalta-se que 

dentre suas finalidades, essa possui o papel de observar processos e procedimentos com 

objetivo de assegurar que as informações disponíveis estejam acessíveis e sejam precisas, 

completas, disponíveis, relevantes, confiáveis e adequadas a seus usuários, conforme sua 

capacidade de compreensão. Consideram também fatores como comunicação, fluxos, 

tecnologia, temporalidade das informações, conhecimento tácito e explícito, além de uma 

orientação voltada para a ação, podendo somar características de auditoria de conformidade e 

de consultoria ao mesmo tempo. Nesse sentido, apresenta-se a figura 3 que mostra a auditoria 

de ativos informacionais como ferramenta capaz de subsidiar ações nos processos de 

transparência, controle e accountability. 
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Figura 3 - A relação entre Auditoria de ativos informacionais, controle, transparência e accountability. 

 

 

Fonte: Elaboração do autor (2020). 

 

Ao concluir um processo de auditoria de ativos de informação obtém-se um 

diagnóstico que possibilita identificar problemas e/ou oportunidades e subsidiar propostas de 

melhoria em todos os níveis da organização, seja estratégico, tático seja operacional.  

Contudo, as auditorias realizadas pelos órgãos da Administração Pública consideram 

primordialmente informações de natureza financeira, contábil, orçamentária, operacional e 

patrimonial (BRASIL, 1992), não contemplando os aspectos vinculados aos ativos 

informacionais, essenciais a todos os processos. Assim, a incorporação das auditorias de 

ativos informacionais nas organizações públicas representa um aperfeiçoamento do processo e 

contribui para um controle mais efetivo, transparente e accountable. 
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5 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Para apresentar os aspectos metodológicos desta pesquisa, o presente capítulo descre-

ve: a caracterização da pesquisa, a justificativa da escolha do método, etapas e técnicas de 

coleta, análise de dados e a delimitação do campo de estudo. 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Trata-se de uma pesquisa aplicada, pois busca contribuir para solução de problemas 

concretos e se baseia na observação dos fatos tal como ocorrem na realidade (ANDRADE, 

2010). Também é uma pesquisa de campo, visto que objetiva conseguir informações e/ou 

conhecimentos acerca de um problema, para o qual se procura uma resposta, ou de uma 

hipótese, que se queira comprovar, ou descobrir novos fenômenos ou ainda, as relações entre 

eles. 

Esta pesquisa tem também uma natureza descritiva com uma abordagem 

predominantemente qualitativa. Neste tipo de abordagem o pesquisador procura captar o 

universo das percepções e interpretações dos informantes em seu contexto (CHIZZOTTI, 

2010).  Para Flick (2013, p. 25), “uma das vantagens da pesquisa qualitativa é que uma 

análise detalhada e exata de alguns casos pode ser reproduzida, e os participantes têm muito 

mais liberdade para determinar o que é importante para eles e para representá-los em seu 

contexto”. Contudo, vale ressaltar que a escolha do percurso metodológico adotado nesse tipo 

de pesquisa é algo complexo, visto que envolve uma série de decisões a serem tomadas, 

como: o objetivo do estudo, a estrutura teórica, os recursos (financeiro, pessoas, tecnologia, 

tempo, etc), a amostragem, os métodos, o grau de padronização e controle, as generalizações e 

a apresentação (FLICK, 2013). Nesse sentido, Andrade (2010, p. 110) afirma que: “a 

realização de uma pesquisa pressupõe alguns requisitos básicos, tais como a qualificação do 

pesquisador, os recursos humanos, materiais e financeiros”. 

 

5.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Como método, neste trabalho, foi utilizado o modelo de auditoria de inteligência 

proposto por Carvalho (2010). Ressalta-se, porém, que as atividades relacionadas nas sete 

etapas do modelo foram adaptadas para atender aos objetivos e características desta pesquisa, 
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conforme exposto no quadro 6. 

Quadro 6 - Etapas e atividades do percurso metodológico 
ETAPAS ATIVIDADES REALIZADAS 

1. Planejamento Seleção do processo a ser auditado, ou seja, atividades de 

análise das prestações de contas finais dos convênios 

celebrados entre a UFERSA e a FGD; 

Definição do objetivo como avaliar os procedimentos e 

produtos informacionais utilizados nessa análise, com vistas a 

propor melhorias. 

2. Preparação Definição de fontes e informantes; 

Definição de técnicas e instrumentos de coleta e análise de 

dados; 

Elaboração dos instrumentos de coleta de dados; 

3. Coleta Aplicação das técnicas e instrumentos para obtenção das 

informações. 

4. Análise Descrição, atribuição de sentido, analise dos dados e definição 

das recomendações. 

5. Elaboração de quadro com 

Recomendações  

Registro das constatações e recomendações do processo de 

auditoria. 

6. Comunicação Divulgação dos resultados da auditoria, discussão dos 

benefícios do processo, a validade das recomendações e como 

implementá-las. 

7. Guia para Implementar 

Recomendações 

Preparação de um documento que oriente a implementação das 

recomendações, indicando o quê, por que, como, quem e 

quando realizá-las. 

Fonte: Adaptado de Carvalho 2010. 

 

Na etapa inicial de planejamento da auditoria, foi definido que o processo a ser 

auditado seria a análise das prestações de contas finais dos convênios celebrados entre a 

UFERSA e a FGD. O objetivo da auditoria foi avaliar os procedimentos e produtos 

informacionais com vistas a propor melhorias.  

Os elementos auditados foram os recursos de informação (Passo a passo, tutorial, 

fluxo informacional e checklist) utilizados para orientar a análises de prestações de contas, 

conforme quadro 7: 

 

Quadro 7 – Planejamento da auditoria: recurso, elementos e aspectos a serem auditados 
RECURSO ELEMENTOS ASPECTOS A SEREM AUDITADOS 

Recursos de informação 

utilizados para auxiliar na 

análise das prestações de 

contas dos convênios. 

 Fluxo de informação 

 Passo a Passo 

 Tutorial 

 Checklist 

 

 Clareza, atendimento à legislação, utili-

dade, adaptabilidade e eficiência; 

 Possíveis barreiras, necessidade de alte-

ração e/ou complementação; 

 Recuperação das informações. 

Fonte: Elaboração do autor (2019). 

 

Na etapa de preparação, foram definidos o recorte amostral (seção 5.3.1), as técnicas 

de coleta de dados (seção 5.2.1) e os instrumentos para a coleta de dados (Apêndices B, C, D, 

e E). Para a coleta dos dados foram utilizadas as técnicas de benchmarking, pesquisa 



60 

 

documental, questionário e entrevista, detalhados na seção 5.2.1.  A etapa seguinte, análise e 

discussão dos dados coletados, foi realizada mediante a análise de conteúdo. Na etapa de 

elaboração do relatório e recomendações, foram descritos os resultados da auditoria, bem 

como as recomendações para melhoria dos procedimentos e produtos. Dando prosseguimento, 

a comunicação foi realizada através de uma reunião de apresentação dos resultados da 

auditoria e recomendações ao Pró-reitor de Planejamento e ao Pró-reitor Adjunto. Por fim, a 

última etapa foi a construção do guia para implementar as recomendações de melhorias 

elaborado a partir das constatações da auditoria e das considerações dos Pró-reitores, 

indicando o quê, por quê, como, quem e quando deverão ser realizas as recomendações. Essa 

técnica é uma ferramenta básica da qualidade para elaboração de plano de ação que reúne os 

envolvidos na solução de um determinado problema. São as iniciais das palavras em inglês 

what, who, where, when, why, how, how much, que dão origem ao 5W2H como a técnica é 

denominada (JUNIOR et al, 2019). 

Nas sessões seguintes são apresentados e discutidos mais detalhadamente os métodos 

e técnicas empregados na coleta e análise dos dados e o recorte amostral. 

 

5.2.1. Técnicas e instrumentos de coleta de dados  

 

São muitos os procedimentos para a realização da coleta de dados, tendo em vista a 

variedade das circunstâncias e o tipo de investigação adequado para cada pesquisa 

(MARCONI et al., p. 166, 2003).  

Na pesquisa social, há três formas principais de coleta de dados: perguntando às 

pessoas, observando-as ou estudando documentos (FLICK, 2013). Assim, para o alcance dos 

objetivos desta pesquisa, foram utilizadas as técnicas de pesquisa bibliográfica, 

benchmarking, questionário, pesquisa documental e entrevista. 

 A pesquisa bibliográfica decorre da necessidade de buscar junto à literatura existente 

subsídios para ajudar a compreender o fenômeno estudado a partir de escritos e pesquisas já 

realizadas (FONSECA, 2002). “Enquanto trabalho autônomo, a pesquisa bibliográfica 

compreende várias fases, que vão da escolha do tema à redação final” (ANDRADE, 2010, p. 

45).  

Nessa perspectiva, a busca para este trabalho foi realizada em bibliotecas, no Portal de 

Periódicos Capes, Google Acadêmico e Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, nos 

idiomas português, inglês ou espanhol. Os termos utilizados para as buscas foram: auditoria, 

auditoria de informação, auditoria de recursos de informação, auditoria do conhecimento, 
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auditoria de comunicação, auditoria de inteligência; accountability, transparência, fundações 

de apoio; prestação de contas, controle, IFES e fundações de apoio. Foram selecionados os 

estudos que abordam origem, conceitos, sua relação e demais aspectos relacionados aos temas 

do estudo. Foram pesquisados os estudos publicados nos últimos dez anos, embora alguns 

artigos utilizados, com abordagens relevantes, já tenham mais de 10 anos de publicação. 

Como critérios de exclusão, foram descartados os estudos sobre o terceiro setor que não 

abordam as fundações de apoio especificamente ou que se distanciaram da abordagem do 

tema objeto da pesquisa. Como critério de qualidade, foi dada a preferência aos estudos 

revisados por pares. 

Já para o benchmarking, em virtude da restrição temporal, optou-se por estudar as 17 

IFES da região Nordeste, distribuídas pelos nove estados com as mesmas características 

socioeconômicas do Rio Grande do Norte. Como critério de relevância, foram estudadas as 

IFES que encaminharam maior quantidade de recurso financeiro para as fundações de apoio. 

Desse modo, através do e-SIC
3
 foi encaminhada às 17 universidades a seguinte pergunta: 

Qual é o montante dos recursos financeiros repassados para execução dos "convênios", em 

que a IFES xxx foi à concedente e sua fundação de apoio foi convenente, no período de 2014, 

2015, 2016, 2017 e 2018?  

As instituições de ensino superior Universidade Federal do Vale do São Francisco 

(UNIVASF) em Pernambuco, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-

Brasileira (UNILAB) e Universidade Federal do Cariri (UFCA), ambas no Ceará, 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL), a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e a 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) na Paraíba, a Universidade Federal de 

Sergipe (UFS), a Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) e a Universidade Federal 

do Sul da Bahia (UFESBA), informaram não repassar recursos as suas fundações de apoio.  

A Universidade Federal da Bahia (UFBA) e a Universidade Federal do Recôncavo da 

Bahia (UFRB) repassaram recursos, mas o instrumento utilizado foi o contrato.  

Já a Universidade Federal do Ceará (UFC) enviou R$ 660.443,16, mas o projeto ainda 

está vigente, desse modo não houve prestação de contas. Já a Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE) não respondeu. 

As instituições que indicaram repassar recursos financeiros para a execução de 

convênios constam do quadro 8, o qual apresenta o nome das universidades e os valores 

repassados a suas fundações de apoio através do instrumento convênio. Como apenas quatro 

                                                           
3
 Ferramenta eletrônica que permite a qualquer cidadão encaminhar os pedidos de acesso à informação, acompanhamento do prazo e 

recebimento da resposta da solicitação realizada para órgãos e entidades do Executivo Federal. 
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atendem às características necessárias para essa pesquisa, o benchmarking foi realizado com 

elas. 

Quadro 8 - Instituição de Ensino Superior por estado do nordeste e os recursos encaminhados 

para as suas fundações de apoio de 2014 a 2018 através de convênios 
INSTITUIÇÃO (IES) SIGLA MUNICÍPIO UF VALORES 

REPASSADOS – 

CONVÊNIOS 

Universidade Federal Rural de Pernambuco  UFRPE Recife PE 17.916.449,94 

Universidade Federal do Maranhão  UFMA São Luís MA 90.821.193,83 

Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte  

UFRN Natal RN 563.480.590,07 

Universidade Federal do Piauí UFPI Teresina PI 56.046.850,74 

Fonte: Elaboração do autor (2019). 

Vale ressaltar que, nesse mesmo período, a UFERSA encaminhou para FGD R$ 

21.517.867,35. 

Para coletar os dados junto a estas universidades foi utilizado o questionário 

eletrônico (formulário Google), elaborado com perguntas abertas, fechadas e de múltipla 

escolha, conforme Apêndice B. Os critérios para a elaboração das perguntas foram definidos 

no quadro 9. O questionário esteve disponível para resposta por dez dias, no período de 5 a 14 

de outubro de 2020.  

Quadro 9 - Critério utilizado para elaboração de perguntas as IFES (benchmarking) 
CRITÉRIOS VARIÁVEL PERGUNTA DO 

QUETIONÁRIO 

Caracterização das IFES Nome 1 

Pró-reitoria/Unidade  2 

Nome da fundação de apoio a 

IFES 

3 

Levantamento das 

práticas para realização 

das prestações de contas 

Decreto Nº 7.423, de 31 de 

dezembro de 2010. 

4 – 14 

Decreto Nº 8.241, de 21 de maio 

de 2014  

15 - 15.1 

Portaria Interministerial Nº 424, 

de 30 de dezembro De 2016 

16 – 19 

Decreto 6170/07 20 – 22 

Normativa Nº 1, de 14 de 

fevereiro De 2019 

23 

Sugestão para melhoria dos 

instrumentos  

24 

Fonte: Elaboração do autor (2020). 

Com a finalidade de analisar a clareza das perguntas do questionário e estabelecer o 

tempo necessário para respondê-las, foi realizado o pré-teste do instrumento mediante sua 

aplicação a um servidor da UFRN. Cabe ressaltar que o servidor que fez o pré-teste não foi o 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.423-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.423-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.241-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.241-2014?OpenDocument
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mesmo que respondeu a versão definitiva do questionário. Após a aplicação do pré-teste, não 

houve alteração nas perguntas e o tempo estimado para resposta foi de 10 a 12 minutos.    

O questionário também foi utilizado para coletar informações junto aos analistas das 

prestações de contas da UFERSA. As perguntas foram abertas, fechadas e de múltipla 

escolha, conforme demostrado no Apêndice C. Os critérios para sua elaboração estão 

dispostos no quadro 10.  O período disponibilizado para resposta foi de 18 a 28 de agosto de 

2020. 

Quadro 10 - Critério utilizado para elaboração de perguntas aos analistas das prestações de 

contas da UFERSA 
CRITÉRIOS VARIÁVEL PERGUNTA DO 

QUETIONÁRIO 

Perfil do analista Faixa etária 1 

Escolaridade 2 

Cargo 3 

Tempo de Instituição 4 

Tempo de Atividade 5 

Percepção do analista  Importância da atividade  6 

Instrumentos, produtos e 

procedimentos. 

7 – 14 

Tecnologia 15 – 17 

Comunicação 18 

Tomada de decisão e geração do 

conhecimento  

19 - 23  

Fonte: Elaboração do autor (2020). 

Assim como o questionário, a pesquisa documental foi realizada na UFERSA e nas 

IFES (objeto do benchmarking). 

Na UFERSA, os documentos analisados foram indicados no quadro 7, a partir do 

roteiro para análise documental (Apêndice D), com a finalidade de observar se os produtos 

atendem à legislação vigente. 

Nas demais IFES, foram observadas as Resoluções que tratam da relação entre elas e 

suas fundações de apoio, por se tratar da mesma legislação, os requisitos observados são os 

mesmos, conforme também o Apêndice D. Contudo, vale ressaltar que o objetivo não foi o 

mesmo, pois, ao analisar os produtos e procedimentos utilizados pela UFERSA, buscou-se 

responder “se” e na análise comparativa das Resoluções buscou-se o “como”. 

Também foi observado o fluxo de análise das prestações de contas da UFRPE e os 

relatórios utilizados pela UFMA, visto que estes foram os documentos internos 

disponibilizados pelas IFES pesquisadas. 

A legislação consultada para a construção dos instrumentos de coleta dos dados 

(quadro 11) dispõe especificamente sobre os convênios e as regras para sua execução. 
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Quadro 11 - Legislação consultada para construção dos instrumentos 
LEGISLAÇÃO DISPOSIÇÃO 

Lei 8958/1994 Dispõe sobre as relações entre as instituições federais de ensino superior e de 

pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio e dá outras providências. 

Decreto Nº 

6.170/2007 

Dispõe sobre as normas relativas às transferências de recursos da União mediante 

convênios e contratos de repasse, e dá outras providências. 

Decreto Nº 

7.423/2010 

Regulamenta a Lei n
o
 8.958, de 20 de dezembro de 1994, que dispõe sobre as 

relações entre as instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e 

tecnológica e as fundações de apoio, e revoga o Decreto n
o
 5.205, de 14 de 

setembro de 2004. 

Decreto Nº 

8241/2014 

Regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, para dispor 

sobre a aquisição de bens e a contratação de obras e serviços pelas fundações de 

apoio. 

Portaria nº 

424/2016 

Estabelece normas para execução do estabelecido no Decreto nº 6.170, de 25 de 

julho de 2007, que dispõe sobre as normas relativas às transferências de recursos da 

União mediante convênios e contratos de repasse, revoga a Portaria Interministerial 

nº 507/MP/MF/CGU, de 24 de novembro de 2011 e dá outras providências. 

Resolução 

CONSUNI/UF

ERSA 01/2013 

Normatiza as relações entre a Universidade Federal Rural do Semi-Árido–UFERSA 

e as Fundações regularmente credenciadas no Ministério da Educação-MEC e 

Ministério da Ciência e Tecnologia–MCT,de apoio à UFERSA. 

Fonte: Elaboração do autor (2020). 

Por último, no período de 3 e 7 de agosto de 2020, foi realizada uma entrevista 

semiestruturada com cinco atores do processo (quadro 14), conforme roteiro apresentado no 

Apêndice E. Essa entrevista teve a finalidade de compreender suas percepções sobre as 

orientações disponibilizadas para o desenvolvimento de suas atividades de prestação de contas 

dos convênios e obter possíveis contribuições para melhoria dos procedimentos, que é um dos 

objetivos específicos dessa pesquisa. Para Martins et al. (p. 88, 2009): 

A entrevista trata-se de uma técnica de pesquisa para coleta de informações, dados e 

evidências cujo objetivo básico é entender e compreender o significado que 

entrevistados atribui a questões e situações, em contextos que não foram 

estruturados anteriormente com base nas suposições e conjecturas do pesquisador.  

  

Já Marconi et al. (p. 196, 2003) afirma que se trata de uma conversação efetuada face 

a face, de maneira metódica; proporciona ao entrevistado, verbalmente, a informação 

necessária.  

Não houve restrição de tempo para os entrevistados responderem às perguntas. As 

suas repostas basearam-se em suas percepções e experiências, e tiveram seus conteúdos 

analisados conforme técnica apresentada na seção 5.2.2. 

O quadro 12 apresenta a relação entre os objetivos da pesquisa e os instrumentos de 

coleta de dados utilizados. 

 

 

 



65 

 

Quadro 12 - Relação entre objetivos e os instrumentos de coleta de dados 
OBJETIVOS INSTRUMENTOS DE COLETA 

DE DADOS 

a) Identificar se os procedimentos e produtos 

utilizados pela UFERSA contemplam as exigências 

estabelecidas na legislação; 

Pesquisa Documental 

b) Avaliar a percepção dos profissionais que 

realizam a prestação de contas sobre a facilidade 

e/ou dificuldade na aplicação das normas e 

realização dos procedimentos; 

Questionário 

c) Propor a construção e/ou alteração de produtos 

informacionais para auxiliar na análise das 

prestações de contas; 

Questionário 

Pesquisa documental 

Entrevista 

Fonte: Elaboração do autor (2020). 

A próxima subseção descreve os métodos apresentados e utilizados para analisar esses 

dados.  

 

5.2.2 Método de análise dos dados 

 

A análise dos dados obtidos nesta pesquisa foi mediante a análise de conteúdo, que é 

uma técnica realizada em três fases: 1) pré-análise, 2) exploração do material e 3) tratamento 

dos resultados, inferência e interpretação (BARDIN, 2011). A pré-análise corresponde ao 

momento de sistematizar as ideias iniciais e planejar as próximas fases. Bardin (2011, p. 125) 

diz que geralmente trata-se da “escolha dos documentos a serem submetidos à análise, a 

formulação das hipóteses e dos objetivos e a elaboração de indicadores que fundamentem a 

interpretação final”. Contudo, apesar de interligadas essas fases não se sucedem 

obrigatoriamente nessa ordem, visto que, para esta pesquisa, primeiro foram estabelecidos os 

objetivos e, a partir destes, estabelecidos os métodos de coleta e análise dos dados. 

Para Bardin (2011, p. 130), ainda na fase de pré-análise, “devem ser determinadas 

operações de recorte do texto em unidades comparáveis de categorização para análise 

temática, e de modalidade de codificação para registro dos dados”. 

A fase de exploração do material consiste em codificar, decompor ou enumerar, em 

função das regras previamente formuladas. Já na fase do tratamento dos resultados obtidos e 

interpretação, os resultados devem ser tratados de maneira a serem significativos, podendo 

utilizar estatística simples ou mais complexas, bem como quadros, diagramas, figuras etc, 

desde que demostre de forma efetiva os resultados da análise (BARDIN, 2011). 

Flick (2011) enfatiza que ao definir o material a ser analisado, deve-se considerar a 

situação da coleta de dados, ou seja, como o material foi gerado, quem estava envolvido, de 
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onde vieram os documentos e assim por diante. O próximo passo é definir a técnica analítica e 

as unidades de codificação, caracterizada como a mínima parte do texto que pode ser 

categorizada. 

Para essa pesquisa inicialmente os conteúdos foram parafraseados. Passagens 

consideradas menos relevantes ou sem relevância foram descartas e, agrupadas e resumidas as 

similares e relevantes, o que possibilitou a interpretação e a conclusão. 

Tendo em vista favorecer a visualização das decisões adotadas para o desenvolvimen-

to desta pesquisa, apresentou-se no quadro 13 o resumo do percurso metodológico. 

Quadro 13 - Resumo do Percurso Metodológico 
QUANTO À(O): FOI UTILIZADO: 

Método de investigação Estudo de caso 

Natureza do estudo Pesquisa aplicada 

Fins da pesquisa Estudo descritivo 

Abordagem da pesquisa Qualitativa 

Coleta de dados Bibliográfica 

Benchmarking 

Questionário 

Pesquisa documental  

Entrevista 

Análise dos dados Análise de Conteúdo 

Fonte: Elaboração do autor (2020). 

 

A próxima subseção apresenta informações sobre o campo de observação.    

 

5.3. CARACTERIZAÇÃO DO CAMPO DE OBSERVAÇÃO 

 

O campo de estudo foi a UFERSA, que é uma universidade de grande relevância para 

o semiárido do estado do Rio Grande do Norte, no que concerne ao ensino, à pesquisa e à 

extensão. Atualmente possui 1228 servidores
4
, sendo 705 docentes 540 técnicos 

administrativos.  Em seu Estatuto, Art. 1 consta que:  

A Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA, Instituição Federal de 

Ensino Superior com sede e fórum na cidade de Mossoró, estado do Rio Grande do 

Norte-criada pela Lei nº 11.155 de 29 de julho de 2005 por transformação da Escola 

Superior de Agricultura de Mossoró-ESAM, criada em 18 de abril de 1967 através 

do Decreto nº 03/67, incorporada à rede federal de ensino superior pelo Decreto nº 

1.036, de 21 de outubro de 1969, é pessoa jurídica de direito público, dotada de 

autonomia didático-científico, financeira, administrativa e disciplinar, regendo-se 

pela legislação federal, por este estatuto, pelo regimento e pelas resoluções e normas 

emanadas dos respectivos Conselhos Superiores (BRASIL, 2005). 

                                                           
4
 Informações coletadas no site da Universidade em 08 de fevereiro de 2021, endereço: 

https://sigrh.ufersa.edu.br/sigrh/public/home.jsf 
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Segundo Jesus (2016), a criação, a transformação e a expansão das IFES nesse período 

foram fruto dos Programas de Expansão da Educação Superior Pública (Expandir) e do 

Programa de Apoio aos Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(Reuni), que foram criados com os objetivos de ampliar o acesso e à educação superior e 

permanência nesse nível educacional. 

Sua missão, conforme Art. 2 do seu Estatuto: 

É produzir e difundir conhecimentos no campo da educação superior, com ênfase 

para a região Semiárida brasileira, contribuindo para o desenvolvimento sustentável 

e o exercício pleno da cidadania, mediante formação humanística, crítica e reflexiva, 

preparando profissionais capazes de atender demandas da sociedade (BRASIL, 

2005). 

Segundo Souza (2018), houve um aumento substancial no número de servidores na 

UFERSA entre os anos de 2004 e 2017, passando de 227 para 1237 servidores. Esse aumento 

deu-se principalmente no número de docentes, conforme observado na figura 4:    

Figura 4 - Quantidade de servidores por categoria funcional 

 

Fonte: Souza (2018). 

 

A instituição conta com 10.775
5
 alunos de graduação e 851 alunos de pós-graduação 

matriculados em 41 cursos
6
 distribuídos entre seus quatro campi: Mossoró, Angicos, 

Caraúbas e Pau dos Ferros. Estes podem ser observados no organograma apresentado a 

seguir: 

 

                                                           
5
 Informações coletadas no site da Universidade em 08 de fevereiro de 2021, endereço: 

https://dra.ufersa.edu.br/estatisticas/ 
6
 Informações coletadas no site da Universidade em 28 de abril de 2020, endereço: 

https://ufersa.edu.br/cursosgraduacao/ 
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Figura 5 - Organograma da UFERSA 

 
Fonte: PROPLAN/UFERSA. 

 

Pelo organograma apresentado é possível observar que a UFERSA se estrutura em 

Conselhos Superiores, Reitoria, Pró-Reitorias, Superintendências e Centros Acadêmicos, com 

finalidades definidas e funções próprias de organização acadêmica. Além de Órgãos 

Suplementares e de Apoio Acadêmico, vinculados à Reitoria, às Pró-Reitorias e aos Centros, 

cujas atribuições estão definidas pelo Regimento e por resoluções normativas específicas. 

Mais especificamente, a pesquisa foi realizada na Divisão de Projetos Acadêmicos e 

institucionais (DPAI), inserida na Pró-reitoria de Planejamento (PROPLAN), a qual, 

conforme Regimento da UFERSA, está estruturada do seguinte modo: 

 

I - Gabinete do (a) Pró-Reitor (a); II - Divisão de Planejamento, Avaliação Instituci-

onal e Governança; III - Divisão de Orçamento; IV - Diretoria de Contabilidade e 

Finanças; e V - Divisão de Projetos Acadêmicos e Institucionais (BRASIL, p. 33 

2020). 

 

O Regimento da UFERSA, no Art. 87, prevê que a Divisão de Projetos Acadêmicos e 

Institucionais é responsável pela formalização, acompanhamento da execução, controle e ava-
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liação dos convênios e de outros instrumentos congêneres celebrados pela Universidade. Em 

seu § 2º, dispõe que essa divisão está constituída pelo Setor de Celebração e Acompanhamen-

to e pelo Setor de Prestação de Contas o qual possui as seguintes atribuições: 

a) Acompanhar e avaliar o cumprimento do objeto e a correta execução orça-

mentário-financeira dos instrumentos jurídicos firmados pela Ufersa;  

b) Elaborar as prestações de contas e seu encaminhamento aos órgãos conceden-

tes e de controle; e 

c) Analisar e emitir pareceres sobre prestações de contas apresentadas por ou-

tros partícipes de projetos celebrados por meio de instrumentos jurídicos com a 

Ufersa (BRASIL, 2020). 

 

A atividade auditada está na fase final da gestão desses instrumentos e ocorre após o 

fim da sua vigência. Seu processo pode ser observado através do “Fluxo de informação da 

gestão dos convênios” (Anexo A), que é parte do Macroprocesso de Relacionamento Institu-

cional e do “Fluxo específico da fase da prestação de contas” (Anexo B). Estes fluxos propor-

cionam melhor visualização e compreensão do processo desde a fase de celebração dos con-

vênios, sua execução, bem como a identificação dos atores envolvidos no processo. O fluxo 

da análise das prestações de contas pode ser resumido do seguinte modo: 

  

1. Após o fim da vigência do convênio, o fiscal do projeto encaminha o seu 

relatório para FGD, assinado pela Pró-reitoria que autorizou o projeto, 

normalmente a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação ou a Pró-reitoria de 

Extensão, para que as informações sejam inseridas no SICONV; 

2. O coordenador do projeto também encaminha seu relatório de atividades com 

as devidas comprovações para FGD, para que as informações sejam inseridas 

no SICONV; 

3. A FGD, responsável pela execução das atividades administrativas e financeiras 

previstas no plano de trabalho, insere os comprovantes na Plataforma +Brasil, 

no SICONV, juntamente com os relatórios citados; 

4. O Setor de Prestação de Contas, através dos seus analistas, recupera os 

arquivos no SICONV e analisa se os documentos comprobatórios das 

atividades da FGD estão de acordo com as atividades estabelecidas no plano de 

trabalho do convênio e a legislação. Nesta fase, são utilizados o checklist, 

tutorial e o passo a passo com as orientações sobre a análise das prestações de 

contas; Após a verificação as constatações são informadas ao Diretor da DPAI; 

5. O diretor da DPAI emite um parecer a partir do checklist e o encaminha para o 
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Pró-reitor de planejamento;  

6. O Pró-reitor de Planejamento verifica o parecer e providencia, junto à FGD, os 

ajustes das eventuais inconsistências ou problemas relatados. Não havendo 

inconsistências, a documentação é encaminhada para o reitor; 

7. O reitor, conforme Portaria Interministerial 424 de 30 de dezembro de 2016, 

Art.31, Inciso I, após verificar os relatórios e pareceres, decidirá sobre a 

aprovação, aprovação com ressalva ou não aprovação das contas prestadas.  

Este ato se dá através de despacho que será encaminhado à DPAI e inserido no 

processo físico e na Plataforma +Brasil para finalização do convênio no 

sistema e posterior arquivamento. 

 

5.3.1.  Recorte Amostral 

 

A partir do fluxo de análise da prestação de contas se percebe que os atores envolvidos 

no processo de análise de prestações de contas desta pesquisa compreendem os dois analistas 

das prestações de contas, um coordenador de projeto, o Pró-reitor de Planejamento, o Pró-

reitor de Planejamento adjunto, o Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação, o Pró-reitor de Ex-

tensão, o gestor da FGD e um fiscal. No quadro 14, é possível identificar as atividades relaci-

onadas à execução dos convênios que impactam diretamente na análise das prestações de con-

tas.  

Quadro 14 - Atores envolvidos no processo de prestação de contas dos convênios e suas 

atividades 
ATORES ATIVIDADES REALIZADAS PELOS ATORES 

Analistas das prestações de contas  Realizam suas atividades através dos procedimentos e pro-

dutos informacionais; 

Coordenador do convênio  Idealizam e propõe os projetos de pesquisa ou de extensão 

que subsidiarão a criação do convênio; 

 Responsável pela execução física do convênio, entrega do 

relatório e comprovação da execução; 

Pró-reitor de Planejamento  Propõem normativos e tomam decisões relacionadas a ges-

tão dos convênios; 

Pró-reitor de Pesquisa e Pós-

graduação, de extensão e de Gradua-

ção 

 Aprovam os projetos propostos pelos coordenadores, indi-

cam o fiscal que acompanha as atividades do coordenador 

e ratificam o relatório final de fiscalização; 

Fiscais  Acompanham as atividades realizadas pelo coordenador e 

geram relatórios atestando a conformidade com o plano de 

trabalho, ou não, ao fim da vigência do convênio; 

Gestor de convênios da FGD  Acompanha a gestão administrativa e financeira dos con-

vênios. 

Fonte: Elaboração do autor (2020). 
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As informações disponibilizadas, assim como as técnicas aplicadas possibilitaram a 

análise e discussão dos resultados alcançados, conforme se pode constatar na próxima seção 

dessa pesquisa. 
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo apresenta a análise e discussão sobre os dados coletados em 

conformidade com os objetivos desta pesquisa que buscavam inicialmente identificar se os 

procedimentos e os produtos informacionais utilizados pela UFERSA para analisar as 

prestações de contas dos convênios realizados com a FGD atendem aos requisitos 

estabelecidos na legislação pertinente.  

 

6.1 ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS 

 

Para auxiliar nesta análise realizou-se um levantamento da legislação federal que 

dispõe sobre a matéria, o que ensejou a criação do roteiro para análise documental (Apêndice 

D) que compila os requisitos da Lei 8.958/1994, dos Decretos 6170/2007, 7423/2010, 

8241/2014 e da Portaria interministerial 424/2016. 

A partir da aplicação desse roteiro observou-se que a legislação traz regras e 

obrigações para as fundações de apoio (convenente) e para as IFES (concedente) também.  

Os produtos analisados foram: Fluxo do processo de análise das prestações de contas 

(Anexo B), o “Passo a passo para análise das prestações de contas dos convênios” (Anexo C), 

o Tutorial para recuperação de documentos no SICONV (Anexo D), e o Checklist para análise 

das prestações de contas dos convênios (Anexo E).  

Verificou-se que os produtos abordam os requisitos estabelecidos na legislação federal 

consultada, embora a releitura dessas normas tenha possibilitado a reorganização e a inserção 

de novas informações, como:  

 No Fluxo do processo de análise das prestações de contas: inclusão do envio das 

contas para a Acessória Jurídica junto à Reitoria em casos de tomada de contas 

especiais, conforme Portaria Interministerial 424/2016, Art. 70. 

 No Passo a passo para análise das prestações de contas dos convênios: Inserção dos 

itens 9, 9.1 e 9.2; Cinco novas observações; e Definição dos documentos 

comprobatórios da execução das obras. 

 No Checklist para análise das prestações de contas dos convênios: retirada da 

obrigatoriedade do envio de ofício de encaminhamento e dos relatórios das atividades 

de execução pela Fundação impressos assinados, vistos que o SICONV gera 

automaticamente;  

Além da informatização das atividades, ressalta-se que as mudanças na legislação 
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demandam a criação e a atualização dos procedimentos e produtos utilizados pela UFERSA. 

Nesse sentido: 

 A alteração da Portaria Interministerial 424/2016 pela Portaria Interministerial 

nº 558/2019 prevê no Art. 41, Inciso II “a liberação da primeira parcela ou 

parcela única ficará condicionada à conclusão da análise técnica e ao aceite do 

processo licitatório pelo concedente ou mandatária” (BRASIL, 2019).  

Esta alteração oportunizou a construção de dois novos checklists (Apêndice G - 

Checklist seleção pública de fornecedores (pregão) para aquisição de itens 

comuns e contratações e Apêndice H- Checklist compra e contratação de bens e 

serviços comuns), elaborado a partir do Decreto 8241/2014 para auxiliar no 

aceite do processo licitatório para aquisição e contratação de serviços, e nos 

casos de compra direta (licitação dispensável). Ressalta-se que esse mesmo 

Decreto contempla contratação para execução de obra e importação de bens. 

Sendo as importações realizadas através de outro instrumento denominado 

Acordo de Cooperação, e não por convênio cujos procedimentos e produtos 

informacionais são objeto dessa pesquisa.      

 A Portaria Interministerial 424/2016, Art. 41- § 12, determina que é “vedado o 

aproveitamento de rendimentos para ampliação ou acréscimo de metas ao 

plano de trabalho pactuado” (BRASIL, 2016).  

Este texto foi incluído no checklist. Contudo, verificou-se a necessidade de 

atualização dessa informação na Resolução CONSUNI/UFERSA 01/2013.  

 O Decreto 6170/2007, Art. 10, § 12, prevê punição para o concedente quando 

não há decisão sobre a aprovação da prestação de contas (BRASIL, 2007). 

A UFERSA não tem cumprido o prazo de um ano, prorrogável mediante 

justificativa, por igual período para finalizar as prestações de contas. Consulta 

realizada no SICONV mostrou que, em outubro de 2020, a UFERSA possuía 

nove convênios cujo final da vigência ultrapassava dois anos, sete na iminência 

dos dois anos e quatro com um ano. Todos em fase de análise pelo concedente, 

cujos valores, após as devidas devoluções, somam R$ 2.778.379,26, R$ 

1.751.561,16 e R$ 161.244,55 respectivamente. 

 Instrução normativa ME/CGU nº 1/2019: não foram observados procedimentos 

para prestação de contas informatizada. 
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Em suma, as observações constatadas possibilitaram identificar alguns pontos 

suscetíveis de melhorias e sugestões para as atividades da DPAI e da UFERSA, tais como: 

 Alteração do passo a passo para análise das prestações de contas dos convênios no 

SICONV: inserção de novas informações como os itens 9, 9.1 e 9.2 e observações; 

  Alteração no checklist para análise das prestações de contas dos convênios:  

o Inclusão dos documentos comprobatórios da execução das obras; 

o Retirada da obrigatoriedade do envio de ofício de encaminhamento e dos 

relatórios das atividades de execução pela Fundação impressos assinados; e 

o A inclusão do Art. Art. 41- § 12 Portaria Interministerial 424/2016 que traz 

novo conteúdo sobre o uso dos rendimentos; 

 Construção de dois novos checklists (Apêndice G - Checklist seleção pública de 

fornecedores — pregão — para aquisição de itens comuns e contratações e Apêndice 

H- Checklist compra e contratação de bens e serviços comuns), elaborado a partir do 

Decreto 8241/2014 para auxiliar no aceite do processo licitatório para aquisição e 

contratação de serviços, e nos casos de compra direta (licitação dispensável); 

 Levantamento do número de convênios aguardando finalização de prestações de 

contas;  

 Aplicação da Instrução normativa ME/CGU nº 1/2019. 

Além do atendimento à legislação, buscou-se compreender a percepção dos analistas 

sobre esses procedimentos e produtos para a execução de suas atividades. Desse modo, em 

agosto de 2020 foi aplicado um questionário (Apêndice C) com questões que procuraram 

identificar também o perfil desses informantes. Contudo, para preservar suas identidades 

utilizaram-se as letras A e B para identifica-los. Os resultados foram apresentados na seção 

6.2 a seguir. 

 

6.2 PERCEPÇÃO DOS ANALISTAS DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS  

 

No que se refere ao perfil, o respondente A encontra-se na faixa de idade entre 41 a 50 

anos e o respondente B acima de 50 anos de idade. Ambos são mestres.   

O respondente denominado A possui formação em Letras Português e é técnico 

administrativo. Está na UFERSA há mais de um e menos de cinco anos. Desenvolvendo a 

atividade de analista de prestações de contas há menos de um ano.  
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Já o respondente B é formado em administração, seu cargo é técnico em contabilidade, 

está na UFERSA há mais de dez anos e, como analista de prestações de contas, há menos de 

um ano também. 

Quando questionados sobre suas atividades de analistas, ambos as classificaram como 

“Muito importantes” e consideram que os produtos informacionais disponibilizados (fluxos de 

informação, passo a passo, checklist, tutoriais) possuem o conteúdo legal necessário para a 

realização das suas tarefas. 

Para A “Os produtos informacionais disponibilizados são pensados e atualizados de 

acordo com as normas vigentes”. Contudo, afirma que seu formato e linguagem não são 

compreensíveis, visto que para ele “A atividade é regida por leis e normas com vocabulário 

específico, o qual, inevitavelmente, incide nos tutoriais, o que dificulta o entendimento por 

parte de pessoas vindas de outras áreas que passam a realizar a prestação e conta”. 

Para B, o formato e a linguagem utilizados nos produtos são de fácil compreensão. 

Vale ressaltar que B trabalhou na Divisão de Contabilidade e Finanças da UFERSA por 10 

anos e já coordenou projetos de extensão e pesquisa, desse modo está familiarizado tanto com 

o fluxo do processo de gestão do convênio quanto com os termos: plano de trabalho, relatório 

de execução de atividades, seleção, ressarcimento, folha de pagamento, bolsas, processo de 

aquisição de material, licitação, dispensa de licitação, doação, tombamento, nota de empenho, 

nota de crédito, restos a pagar, entre outros termos relacionados à gestão de convênios, 

orçamentária e financeira nos órgãos públicos federais.   

Ambos reconhecem a necessidade de atualizações frequentes advindas de mudança na 

legislação federal, de mudança interna e de experiências adquiridas nas atividades de 

prestação de contas e afirmam utilizar efetivamente esses produtos. Segundo A “Sem eles, é 

inviável a realização da atividade”. 

Sobre as necessidades de recursos de informação complementares para auxiliar nas 

análises de prestações de contas, “A” diz que “Talvez vídeos tutoriais ajudassem”. Ele 

também afirma não se sentir seguro na execução de suas atividades, em virtude de não ter 

desenvolvido atividades similares e da diversidade do convênio. Já B diz não haver 

necessidade de novos recursos e que se sente seguro para desenvolver suas atividades. 

Analisando as respostas de modo comparativo, a falta de informação e experiências 

similares ocasiona insegurança para “A” desenvolver suas atividades. De fato, os projetos 

possuem objetos diversificados, logo os documentos comprobatórios também são diferentes.  

Observa-se que alguns projetos demandam contratação de pessoa física, outros, a 

contratação de pessoa jurídica, aquisição de materiais, obras, pagamento de bolsa, impostos, 
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rescisões contratuais, diárias etc. Algumas aquisições serão realizadas por Pregão Eletrônico e 

outras por compra direta. Também deve ser observada a publicidade dessas atividades, se 

ocorreram de acordo com a legislação, se os materiais permanentes foram doados e se há 

documentos que comprovem a execução financeira e da atividade como relatórios de viagem, 

por exemplo. Considerando ainda a temporalidade dos projetos, visto que alguns chegam a 

cinco anos, e que nesse período podem ocorrer remanejamentos, aumento ou diminuição de 

recursos financeiros que alteram o plano de aplicação, além da legislação que também pode 

mudar e estabelecer novas regras, é possível inferir que se trata de uma atividade que 

demanda conhecimento e familiaridade com alguns termos e pode ocasionar insegurança.  

A legislação, conforme apresentada nessa pesquisa é vasta, daí a construção de 

instrumentos que compilem somente o que é considerado essencial para analisar a prestação 

de contas, bem como que favoreçam encontrar essas informações de forma mais rápida. Essas 

observações levam ao próximo questionamento, que é sobre quais fontes de informações são 

utilizadas para sanar possíveis dúvidas. “A” informa que utiliza a legislação, internet e os 

colegas de trabalho, B afirma consultar a legislação e os colegas. 

Com relação a sugestões para melhorar os procedimentos utilizados na análise das 

prestações de contas dos convênios, “A” informou que “O ideal seria a possibilidade de 

visualizar os documentos sem ter que baixá-los. O processo dever ser o quanto antes 

totalmente digitalizado”. “B” não apresentou sugestões. Contudo, observa-se que de fato fazer 

downloads dos documentos que a FGD disponibiliza no SICONV é uma atividade demorada 

e pouco produtiva, pois o sistema apresenta problemas técnicos que impossibilita sua 

realização com rapidez. Quando se trata de um grande número de documentos, essa atividade 

demanda dias, deixando a prestação de contas muito demorada e podendo, ainda, ocasionar 

desmotivação.  

Ambos não possuem sugestões para os produtos e dizem utilizar como ferramentas 

tecnológicas os sistemas SIAFI e SICONV, planilhas e a internet. 

Quanto aos benefícios dos sistemas de informação utilizados A respondeu que é o 

armazenamento e recuperação da informação, o controle das atividades e a publicidade. Já B 

informou a comunicação entres os partícipes (UFERSA e a fundação de apoio). 

A pergunta seguinte buscava conhecer quais os problemas dos sistemas 

computacionais utilizados na análise das prestações de contas. “A” respondeu “a comunicação 

entres os partícipes (UFERSA e a Fundação Guimarães Duque)” e B respondeu 

“armazenamento e recuperação da informação”. Provavelmente esta resposta se deu em 

virtude dos problemas técnicos do SICONV já abordados anteriormente. 
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Após a recuperação dos documentos no SICONV, frequentemente se percebe que 

alguns documentos deixaram de ser inseridos, demandando a solicitação de inclusão ou 

correção de documentos, como o relatório de execução das atividades, assinatura da direção 

em justificativa de compras, etc. Ao término da análise, ocasionalmente são solicitados 

esclarecimentos e devolução de recursos, por exemplo, e todas essas atividades demandam 

tempo e, no caso da FGD retrabalho, o que pode justificar a resposta de A na próxima questão 

que se refere à comunicação entre os analistas das prestações de contas e a FGD, na qual “A” 

classificou como “muito ruim” e B como “boa”.   

Um ponto considerado positivo foi observado quanto aos resultados das análises de 

prestações de contas e sua contribuição para a melhoria nos processos de celebração, 

acompanhamento dos convênios e na própria prestação de contas da UFERSA. Ambos 

responderam que sim, que visualizam essa contribuição. 

As perguntas subsequentes buscam verificar se essa mesma influência se estendia às 

atividades do fiscal, do coordenador e da FGD, e ambos responderam que “sim”.  

Corroborando essa resposta, enfatiza-se que, ao analisar as prestações de contas, o 

analista pode apresentar uma dúvida jurídica quanto à legalidade de algumas ações 

desenvolvidas pela fundação de apoio. Na UFERSA, essas consultas são realizadas junto à 

Procuradoria Federal, que emite um parecer o qual pode ensejar em mudanças tanto na 

UFERSA quanto na FGD. Essas ações melhoram os procedimentos, o controle, a 

transparência, a responsabilização e demonstra zelo pelo que é público. Como exemplo, cita-

se a construção da Portaria UFERSA/PROPLAN 33/2019 que dispõe sobre a alteração de 

plano de trabalho que, por seu turno, repercutiu o acompanhamento e celebração dos 

convênios e instrumentos congêneres e a construção de um documento com orientações sobre 

as atividades e obrigações dos fiscais.   

A última questão solicitou sugestões para melhoria dos procedimentos realizados na 

análise das prestações de contas. “A” sugeriu a digitalização total do processo. “B” não 

respondeu. 

Analisando as respostas e seus conteúdos, percebe-se que: 

 

 O perfil, a formação e as experiências profissionais podem influenciar na 

compreensão e segurança na análise das prestações de contas dos convênios; 

 Há necessidade de acompanhamento das atualizações e/ou mudanças na 

legislação que regulamenta as atividades entre as Universidades e as 

Fundações de apoio; 
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 A diversidade dos projetos pode requerer atualizações nos produtos 

informacionais utilizados na análise das prestações de contas; 

 O conhecimento tácito é primordial, logo a rotatividade de pessoas pode 

prejudicar a segurança dos analistas, visto que os colegas são a principal fonte 

de informação juntamente com a legislação quando há dúvidas; 

 Não há consenso sobre os benefícios dos sistemas utilizados, embora ambos 

demonstrem insatisfação com a recuperação através de download de arquivos 

no SICONV; 

 A comunicação entre a FGD e a DPAI precisa melhorar. 

 

Apresentadas tais constatações, com o objetivo de propor diretrizes para a construção 

e/ou alteração de procedimentos e produtos informacionais para auxiliar na análise das 

prestações de contas dos convênios, foi realizado um benchmarking com outras quatro IFES 

selecionadas a partir dos critérios definidos no capítulo sobre o percurso metodológico. 

Buscou-se evidenciar as melhores práticas realizadas por essas universidades, além de 

compartilhar informações e conhecimentos. Para tanto, foi aplicado um questionário e em 

seguida uma pesquisa documental.  

Também foi realizada uma entrevista com os autores do processo de gestão de 

convênios que, embora não estejam diretamente relacionados à atividade de análise das 

prestações de contas, impactam na qualidade do trabalho desenvolvido pelos analistas, pois 

são os autores que executam as atividades e emitem os relatórios e, por isso, precisam estar 

orientados sobre suas obrigações e como devem prestar contas.   

Os resultados dessa fase da pesquisa podem ser observados na seção seguinte. 

 

6.3 PROPOSIÇÃO DE DIRETRIZES PARA ALTERAÇÃO OU CONSTRUÇÃO DOS 

PROCEDIMENTOS E PRODUTOS INFORMACIONAIS 

 

O questionário utilizado (Apêndice B) foi aplicado em outubro de 2020. Inicialmente 

buscou caracterizar as IFES com informações relevantes para a pesquisa, identificando em 

qual setor a gestão de convênios é realizada e quais são as suas fundações de apoio. As 

respostas podem ser verificadas no quadro 15.   
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Quadro 15 - Caracterização das Universidades 
IFES UNIDADE GESTORA DOS CONVÊNIOS FUNDAÇÃO DE APOIO 

UFRPE Núcleo de Relações Institucionais (NURI)/ 

Instituto de Inovação, Pesquisa, 

Empreendedorismo, Internacionalização e 

Relações Institucionais (IPÊ)  

Fundação Apolônio Salles de 

Desenvolvimento Educacional – 

FADURPE 

UFMA Diretoria de Convênios e Contratos – Pró-reitoria 

de Planejamento, Gestão e Transparência – 

(PPGT) 

Fundação Sousândrade de Apoio ao 

Desenvolvimento da UFMA e 

Fundação Josué Montello 

UFRN Coordenadoria de Convênios – (CAC) – Pró-

reitoria de Administração – (PROAD) 

Fundação Norte-Rio-Grandense de 

Pesquisa e Cultura – FUNPEC 

UFPI Coordenadoria de Planos, Projetos e Convênios – 

(PROPLAN) 

Fundação Cultural e de Fomento à 

Pesquisa, Ensino, Extensão e Inovação 

– FADEX 

Fonte: Elaboração do autor (2020). 

Observa-se que não há padronização sobre quais unidades gerenciam os convênios, na 

UFMA, UFRN e UFPI estão vinculadas às Pró-reitorias de Administração e Planejamento, e 

na UFRPE é realizada pelo Núcleo de Relações Institucionais (NURI), que juntamente com a 

Assessoria de Cooperação Internacional (ACI) e o Núcleo de Inovação e Tecnológica (NIT) 

formam o Instituto Ipê (BRASIL, 2019).  

Sobre os procedimentos e produtos utilizados para análise das prestações de contas dos 

convênios nas IFES, a questão inicial buscou identificar se a relação entre as universidades e 

suas fundações de apoio está regulamentada em normativo interno. A UFPI respondeu que 

“não”, as demais responderam IFES responderam que “sim”, conforme gráfico 1, e disponibi-

lizaram o link para acesso ao seu conteúdo. 

 Essa pergunta é primordialmente importante em virtude da Resolução ser um docu-

mento que compila orientações para todas as fases da gestão do convênio, incluindo as presta-

ções de contas. O Decreto 7.423/2010, Art. 6, prevê que relacionamento entre a instituição 

apoiada e a fundação de apoio deve estar disciplinado em norma própria (BRASIL, 2010). 

 

Gráfico 1 - Regulamentação das atividades das IFES com as fundações de apoio 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
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A segunda questão abordava sobre a segregação das atividades de celebração, acom-

panhamento e prestação de contas dos convênios, todas as IFES responderam “sim”, que as 

atividades são separadas.  

Para compreender a terceira questão é importante esclarecer que as prestações de con-

tas englobam informações referentes à execução financeira e à realização do objeto proposto 

no plano de trabalho pelo coordenador, gerando desse modo dois relatórios. Nesse sentido, 

buscou-se compreender se esses dois relatórios são analisados pelo mesmo Setor/Pró-reitoria 

ou em setores distintos.  

A UFPI e a UFMA informaram que “sim”, os dois relatórios são observados na mes-

ma Pró-reitoria. Na UFMA, especificamente, pela Divisão de Prestação de Contas ligada à 

Diretoria de Convênios e Contratos. 

A UFRPE informou que “A Coordenadoria de Prestação de Contas do Núcleo de Re-

lações Institucionais/Instituto IPÊ realiza a análise do Relatório Financeiro, e o colegiado que 

aprovou o projeto inicialmente analisa o Relatório de Execução do Objeto”. Já a UFRN in-

formou que a “Execução financeira fica sob a responsabilidade da Pró-Reitoria de Adminis-

tração, e a Execução do objeto pelo coordenador, sob a responsabilidade da Pró-Reitoria de 

Planejamento”. 

Gráfico 2 - Setores que analisam os relatórios de execução financeira e de atividades 

acadêmicas 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Com relação a onde e como as informações sobre a execução do convênio são recupe-

radas, a UFMA respondeu que a recuperação se dá de forma física e mídia digital, a UFRN e 

a UFPI informaram que recuperam as informações de forma física e através de e-mail e a 

UFRPE recupera de forma física e através do SICONV. 
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Quanto às orientações para os coordenadores sobre como devem ser realizadas suas 

prestações de contas, a UFRPE e UFPI dizem não dispor. A UFMA dispõe das orientações, 

mas não está em site e a UFRN disponibilizou o link para acesso à Resolução. 

Gráfico 3 - Orientação sobre prestações de contas para os coordenadores 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Foi realizado o mesmo questionamento sobre as orientações para o Fiscal do convênio. 

A UFRPE e UFPI dizem não dispor. Já a UFMA esclarece o seguinte: “Desconheço a figura 

de fiscal de contrato para todas as avenças, existe apenas para obras”. A UFRN disponibilizou 

o link para acesso a tais orientações. 

 

Gráfico 4 - Orientação sobre prestações de contas para os Fiscais 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
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A questão seguinte buscava identificar se há, nos instrumentos que regulamentam a 

atividade de gestão de convênios, a previsão de possíveis punições para os casos nos quais as 

informações disponibilizadas pelos coordenadores não estão claras e suficientes para a análise 

da prestação de contas. Todas as IFES responderam que não.  

Sobre a utilização de produtos informacionais para auxiliar as análises, a UFRN e a 

UFPI informaram que não possuem. Já a UFMA afirma possuir checklist, passo a passo, ma-

nual e mapeamento. A UFRPE afirma dispor de checklist, passo a passo, manual, fluxo de 

informação e mapeamento. 

Sobre esses produtos abordarem “o quê” deve ser observado nos comprovantes de 

execução disponibilizados pelas fundações de apoio, somente a UFRPE respondeu que sim, o 

“Manual de Acompanhamento e Prestação de Contas NURI/IPÊ”. 

 

Gráfico 5 - Orientação sobre análise dos documentos comprobatórios 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Sobre as aquisições e contratações (inclusive obras) realizadas pela fundação de apoio 

a UFRN, UFPI e a UFRPE afirmam observar todos os critérios estabelecidos na legislação, ou 

seja, formação do preço através de três cotações, o edital dos pregões, os critérios para seleção 

dos fornecedores, os documentos de habilitação na seleção pública e as condições para contra-

tação direta ou para inexigibilidade. A UFMA afirma observar formação do preço através de 

três cotações, os documentos de habilitação da seleção pública e as condições para contrata-

ção direta ou para inexigibilidade. 

Quanto ao uso da Plataforma +Brasil, SICONV, apenas a UFRPE utiliza e realiza 

todas as atividades de gestão de convênio nesse sistema, ou seja, formalização, fiscalização, 

autorização para as contratações dos fornecedores, prestação de contas e tomada de contas 
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especial, embora, na questão seguinte, tenha respondido que não possui procedimento para 

tomada de contas especiais, assim como as demais IFES. Estas informaram que também não 

utilizam outros sistemas informatizados para análise de prestações de contas. A UFPI 

acrescenta que a gestão dos convênios está na fase inicial e que, por isso, ainda estão 

consolidando suas atividades. 

 

Gráfico 6 - Utilização da Plataforma +Brasil – SICONV 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Com relação à aprovação e/ou reprovação das prestações de contas dos convênios, na 

UFRN e UFPI são realizadas pelo reitor, ao passo que na UFRPE pelo Conselho Superior e na 

UFMA pelo Pró-reitor.  

Quanto à seleção da equipe envolvida na execução do convênio executado pela 

fundação de apoio, a UFRN informou que apenas a Fundação realiza a seleção, as demais 

IFES informaram Fundação e o Coordenador do projeto. 

Todas disseram não possuir normativo com base na IN ME/CGU Nº 1, de 14 de feve-

reiro de 2019, que estabelece regras, diretrizes e parâmetros para aplicação do procedimento 

informatizado de análise de prestações de contas dos convênios e contratos de repasses.  

E, por último, quando consultados sobre sua opinião sobre ter um checklist, tutorial, 

passo a passo ou outros instrumentos compilando as informações necessárias para auxiliar na 

análise das prestações de contas dos convênios com as suas fundações, todos responderam 

que consideram isso “muito importante”, ratificando a importância dos recursos informacio-

nais enquanto ferramenta de orientação, padronização e controle dentro das universidades 

federais. 

http://plataformamaisbrasil.gov.br/noticias/instrucao-normativa-me-cgu-n-1-de-14-de-fevereiro-de-2019
http://plataformamaisbrasil.gov.br/noticias/instrucao-normativa-me-cgu-n-1-de-14-de-fevereiro-de-2019
http://plataformamaisbrasil.gov.br/noticias/instrucao-normativa-me-cgu-n-1-de-14-de-fevereiro-de-2019
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Para UFMA, eles “Norteiam e unificam os procedimentos necessários à execução da 

atividade, facilitando tanto para os atuais servidores, quanto para futuros colaboradores do 

setor”. Já a UFRN diz que “A prestação de contas é um procedimento com inúmeras variá-

veis. Sendo assim, um checklist direciona e elimina a possibilidade de esquecer alguma eta-

pa”, e a UFPI afirma que “Com esse tipo de instrumento poderíamos ter um norte dos rumos a 

serem seguidos, já que a legislação é bem extensa, como também facilitaria a uniformidade 

dos procedimentos”. 

Pelo exposto, observa-se não haver padronização nas atividades realizadas pelas IFES 

pesquisadas sobre os procedimentos utilizados para analisar as prestações de contas. Contudo, 

há semelhanças, como a forma de recuperação dos documentos, seleção dos fornecedores e 

processos seletivos. 

As respostas indicaram também a utilização de produtos informacionais como: 

manual, checklist e fluxos de informação, o que possibilitou uma análise comparativa com os 

produtos utilizados pela UFERSA. As Resoluções (quadro 16) também foram analisadas de 

forma comparativa a partir da aplicação do roteiro para análise documental (Apêndice D) 

dessa pesquisa, conforme se pode constatar no tópico a seguir. 

 

Quadro 16 - Resolução Interna 
IFES DOCUMENTOS 

UFRN RESOLUÇÃO N° 061/2016-CONSAD, de 15 de dezembro de 2016. 

UFMA RESOLUÇÃO N° 156-CONSUN, de 14 de junho de 2011. 

UFRPE RESOLUÇÃO Nº 072/2013 DO CONSU 15 de marco de 2013. 

UFERSA RESOLUÇÃO CONSUNI/UFERSA Nº 001/2013, de 04de fevereiro de 2013. 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

6.3.1 Análise comparativa das resoluções 

Analisando as datas das Resoluções, é possível verificar que, quando comparada ao 

quadro 12 o qual apresenta a legislação que regulamenta a relação entre as universidades e 

suas fundações de apoio, é possível afirmar que essas não estão sendo alteradas em conformi-

dade com as atualizações na legislação. O que pode ser constatado se observado o Decreto 

8241/2014, Portaria Interministerial 424/2016 e, em especial, as suas alterações pelas Portari-

as Interministeriais 101/2017, 277/2017 e a 451/2017. Com exceção da UFRN, as demais 

Resoluções possuem quase uma década desde a sua criação. Quanto aos seus conteúdos, para 

melhor visualização foi proposto o quadro 17. 
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Quadro 17 – Comparativo das Resoluções das IFES 
REQUISITO  UFERSA UFRN UFRPE UFMA 

Relatório de execução financeira pela fundação 

(receitas e despesas). 

x x x x 

Documentos comprobatórios de execução 

financeira pela fundação (devidamente 

identificados pelos números de CPF ou CNPJ, 

inclusive impostos e rescisões). 

x x x  

Relatório do fiscal.  x   

Relatório de Atividade do Coordenador x x x x 

Documentos comprobatórios de execução pelo 

coordenador.  

 x  x 

Documentos comprobatórios de seleção de 

fornecedores (pregões, dispensa, 

inexigibilidade), Ata de licitação. 

 x x  

Publicidade dos atos da fundação (seleção 

pública de fornecedores; processo seletivo e 

prestação de contas). 

x x x  

Prazo de entrega de 60 dias para apresentar a 

IFES os comprovantes de execução da fundação 

x   x 

Prazo de 30 dias para devolução pela fundação 

de recursos não utilizados a conta única da 

União. 

    

Abertura de conta corrente por instrumento em 

Instituição federal. 

x 

 

x x x 

Aplicação do recurso enquanto não estiver 

sendo utilizado. 

x   x 

Uso dos rendimentos x    

Aprovação das contas pelo Reitor    x 

Bens Adquiridos (Doação) x x x x 

Uso da Plataforma +Brasil para celebrar, 

executar, prestar contas e tomada de contas dos 

convênios. 

    

Termo de compromisso de guarda dos 

documentos relacionados ao instrumento pelo 

prazo mínimo de 5 anos. 

x x x x 

O prazo de um ano, prorrogável por mais um 

ano, contado da data do recebimento dos 

documentos, para analisar a prestação de contas 

do instrumento, com fundamento no parecer 

técnico expedido pelas áreas competentes. 

    

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Analisando o quadro 17, percebem-se algumas similaridades nos conteúdos abordados 

pelas Resoluções, embora haja algumas diferenças consideradas importantes.  

Todas as resoluções preveem a entrega dos relatórios por parte das fundações e de 

coordenadores, embora somente a UFRN estabeleça essa obrigação para os fiscais. 

A UFRN e a UFPE estabelecem a apresentação dos comprovantes de seleção pública. 

A publicidade dos atos está claramente estabelecida pela UFERSA, UFPE e UFRN.  

A UFERSA e a UFMA trazem o prazo de sessenta dias para a disponibilização das 

informações pelas fundações e também a obrigação de aplicar os recursos enquanto não forem 

utilizados. 
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Já o prazo para devolução dos recursos remanescentes não foi contemplado por 

nenhuma das universidades. Assim como o prazo de um ano, prorrogável por mais um, para 

as IFES analisarem as prestações de contas dos convênios. 

Contudo, somente a UFERSA possui cláusula de uso dos rendimentos. E somente a 

UFMA faz referência à aprovação das prestações de contas pelo reitor. 

A UFRPE, UFMA e a UFRN trazem seções específicas para as prestações de contas e 

controle. Já na UFERSA um capítulo que se assemelha seria “Dos recursos gerenciados pela 

fundação de apoio”.    

Observou-se também que a UFMA, UFRPE e a UFRN demonstram atividades bem 

definidas para a universidade, para a fundação e para o coordenador.  

Analisando individualmente cada conteúdo, foi possível constatar que o fiscal, na 

Resolução da UFMA, fica responsável apenas pelo acompanhamento da execução juntamente 

com o coordenador, visando às notas fiscais e manifestando-se sobre o cumprimento das 

etapas por parte deste.  

Sobre os equipamentos e/ou outros bens de capital que tenham sido adquiridos em 

decorrência dos contratos, traz que estes deverão ser tombados, e, preferencialmente, locados 

nos setores que os executaram. A guarda desses equipamentos é de responsabilidade dos 

coordenadores até o seu tombamento. Há previsão de punição caso não cumpram com suas 

responsabilidades. 

A Resolução da UFRPE, por seu turno, prevê que o fiscal atestará todas as despesas do 

projeto, e no Art. 34 § 5º da sua Resolução estabelece que o servidor que atuará como fiscal 

deverá, antes da execução do projeto pela fundação de apoio, comprovar curso de capacitação 

em acompanhamento e fiscalização de Convênio de no mínimo 20 horas, por meio de 

Certificado ou Declaração de participação.  

No Art. 28, aponta que deverá ser incorporada aos contratos, convênios, acordos ou 

ajustes firmados com a fundação de apoio a previsão de prestação de contas com os 

documentos elencados no Art. 74 da Portaria nº 507 MPOG/MF/CGU, ou seja: 

 

I - abranger os aspectos contábeis, de legalidade, efetividade e economicidade de 

cada projeto, cabendo à UFRPE zelar pelo acompanhamento da execução físico-

financeira da situação de cada projeto e respeitar a segregação de funções e 

responsabilidades entre fundação de apoio e instituição apoiada; II - ser instruída 

com os demonstrativos de receitas e despesas, cópia dos documentos fiscais da 

fundação de Apoio, relação de pagamentos discriminando, no caso de pagamentos, 

as respectivas cargas horárias de seus beneficiários, cópias de guias de 

recolhimentos e atas de licitação (BRASIL, 2013).  
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O Art. 32 indica que a fundação de apoio deverá dá publicidade às suas ações e 

estabelece quais documentos deverão ser apresentados.  

A UFRN apresenta a figura do vice-coordenador e prever possíveis punições em caso 

de inobservância dos prazos e obrigações estabelecidas para este.  

 

Art. 12. A inobservância, por parte do coordenador e do vice-coordenador, quando 

houver, dos prazos e obrigações estabelecidos nesta Resolução e no instrumento 

contratual do projeto, bem como a inexecução parcial ou integral do objeto do 

projeto, implicará no impedimento de percepção de bolsas e coordenação de outros 

projetos acadêmicos até a regularização da situação pendente, sem prejuízo de 

outras sanções legalmente estabelecidas no Capítulo V da Lei 8.112/90 c/c os 

artigos 200 a 212 do Regimento Geral da UFRN (BRASIL, 2016). 

 

Também define as atividades do fiscal e, no anexo VI da Resolução, apresenta uma 

relação de documentos a serem apresentados nas prestações de contas dos projetos 

acadêmicos tipo A e B, os quais, para a UFERSA, são os documentos comprobatórios de 

execução financeira apresentada pela FGD. A UFRN também disponibilizou a relação dos 

documentos que comprovam a execução do objeto pelo coordenador do projeto. E, no Art. 20, 

os incisos a seguir se destacam:   

 

(...) IV - as notas fiscais comprobatórias das despesas realizadas pela Fundação de 

Apoio devem ser identificadas com o número do instrumento jurídico e título do 

projeto acadêmico, ficando à disposição da UFRN e dos órgãos de controle pelo 

prazo mínimo de 20 (vinte) anos, contados do término da vigência do instrumento 

jurídico, podendo mantê-las em arquivos digitais; (...) VI - os bens gerados ou 

adquiridos pela Fundação de Apoio em razão da gestão administrativa e financeira 

dos projetos acadêmicos, compreendendo as obras, materiais e equipamentos, 

deverão ser incorporados ao patrimônio da UFRN desde a sua aquisição (§5º, do art. 

1º, da Lei 8.958/94 c/c §2º do art. 13 da Lei 13.243/16), os quais ficarão sob a 

responsabilidade da Unidade Executora, observadas as especificidades dos órgãos e 

agências de financiamento estabelecidas previamente nos instrumentos de concessão 

de financiamento (art. 13 da Lei 13.243/16) (BRASIL, 2016). 

 

O Art. 49 define, por sua vez, as regras de publicidade das atividades da fundação de 

apoio, e o Art. 50 estabelece as regras para prestação de contas ao definir que: 

 

(...) § 1º A prestação de contas física consiste na emissão do relatório de 

cumprimento do objeto, elaborados pelo coordenador do projeto. § 2º A prestação de 

contas financeira, elaborada pela Fundação de Apoio, consiste na demonstração de 

arrecadação das receitas e na demonstração de execução das despesas, instruída com 

os documentos relacionados no Anexo VI (BRASIL, 2016).  
 

Esse artigo também estabelece de quem será a responsabilidade por analisar cada um 
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dos relatórios e como agir em caso de possíveis inconsistências.  

Na UFERSA, porém, a Resolução, em seu Art. 24, Parágrafo Único, estabelece que: 

“A indicação do fiscal, não exime a chefia da unidade proponente da responsabilidade de 

acompanhamento e de controle das atividades (...)” (BRASIL, 2013). Contudo, não estabelece 

quem indicará o fiscal. 

O Art. 28 atribui a um único fiscal o controle dos resultados acadêmico, financeiro e 

técnico do projeto. Contudo, alguns projetos demandam conhecimento técnico especializado 

de setores específicos como a Superintendência de Tecnologia, Informação e Comunicação 

(SUTIC) e a Superintendência Infraestrutura (SIN). 

O Art. 9 estabelece a entrega apenas de um Termo de Doação para o Setor de 

Patrimônio, dos itens permanentes, inclusive obras, adquiridos pela FGD no fim da vigência 

do convênio. Contudo, os itens permanentes, quando incorporados, geram um número de 

tombo que possibilita maior controle por definir onde está e de quem é a guarda dos itens. 

Essa atividade pode ser realizada com maior rigor e melhor estruturação, dadas a importância 

financeira e a natureza dos itens. 

Enfim, embora as resoluções consultadas não tenham sido atualizadas de acordo com 

as alterações na legislação pertinente, em especial da UFRPE e da UFRN, possuem conteúdos 

que podem complementar ou sanar questões não abordadas pela Resolução da UFERSA, em 

especial relacionados à clareza das atribuições e a responsabilidades dos envolvidos no 

processo de gestão dos convênios, ou seja, a fundação, o coordenador e a universidade. 

Trazem, ainda, definição das atividades dos fiscais, inclusive com previsão de treinamento, 

descrição dos documentos comprobatórios e a publicidade dos atos. Além disso, orientam 

controle sobre o patrimônio da universidade e a responsabilização pelo não cumprimento das 

obrigações. Estas são práticas importantes, pois possibilitam clareza das obrigações, controle 

pela gestão, transparência para a sociedade e, consequentemente, a accountability 

governamental.     

    

6.3.2 Outros documentos disponibilizados pelas Ifes 

 

A UFMA disponibilizou três modelos de relatório que identificou como Relatório de 

Análise de Prestação de Contas – I, II e III. Em comparação com os produtos utilizados pela 

UFERSA (quadro 7), constatou-se que: 

O Relatório I é o Termo de Verificação Prévia de Documentação formalmente exigida 
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de acordo com a IN-STN nº 01/1997 - PI Nº 197/2009. O objetivo desse relatório é orientar 

sobre a consistência/inconsistência(s) dos documentos apresentados. Na UFERSA, esses 

relatórios são recuperados no SICONV. 

Observada inconsistência, a cópia desse relatório é encaminhada à Fundação para 

regularização das situações de falta de documentos e/ou inconsistências apontadas, no prazo 

de 30 dias. 

O Relatório II orienta sobre a análise técnica que visa verificar a compatibilidade entre 

o que foi demonstrado nos documentos da prestação de contas e o que foi autorizado no 

projeto aprovado. Ao final, gera um Parecer Técnico. Também objetiva verificar as 

informações sobre a execução física e sua total consonância com o previsto no Plano de 

Trabalho. 

O Relatório III auxilia na análise financeira. São observados o Relatório de Execução 

Físico-Financeira, Demonstrativo de Execução da Receita e Despesa, Relação de Pagamentos, 

Relação de Bens Móveis, Termo de Aceitação da Obra, Extrato Bancário, Demonstrativo de 

Rendimentos de Aplicações e Comprovante de Recolhimento do Saldo. O objetivo é 

identificar se as contrapartidas conferem com as liberações e os rendimentos; se as despesas 

conferem com a relação dos pagamentos; e se os saldos são observados nos extratos. 

Observa-se que informações contidas no checklist da UFERSA substituem parte do 

Relatório III, pois a análise física do cumprimento do objeto é realizada pelos fiscais e, além 

de serem submetidas aos centros ou à Pró-reitoria onde foi aprovado o projeto. Contudo, o 

Relatório II e a parte final do Relatório III podem subsidiar a construção do Relatório de 

fiscalização para a UFERSA. 

A UFMA também disponibilizou o que denominou escopo, muito similar ao que a 

UFERSA denomina passo a passo. Esse contribuiu para complementação do passo a passo 

através da inserção do item 2 “Conferência da documentação entregue, em conformidade com 

a IN-STN nº 01/1997 e PI Nº 197/2009”, e da observação: “Caso não haja recuperação da 

documentação no SICONV, analisar o processo físico seguindo as orientações do item 2 e 

pular a FASE 2 do Passo a Passo”. Também houve a inserção do item 10.2 “Abrir diligências, 

quando detectadas inconsistências nas prestações de contas das fundações e estabelecer prazo 

para esclarecer ou sanar as inconsistências em até 30 dias”. 

A UFRN disponibilizou também uma lista com os possíveis Indicadores de Resultado 

Acadêmico do Projeto de Extensão e Pesquisa e uma Relação de Documentos a Serem 

Apresentados nas Prestações de Contas dos Projetos Acadêmicos tipo A e B, Anexo VI da 

Resolução n° 061/2016-CONSAD.  
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A UFRPE informou que estão em processo de elaboração de um Manual de Prestação 

de Contas. Contudo, disponibilizou o fluxo de prestações de contas o qual mostra que o 

cumprimento do objeto é analisado pelo colegiado que aprovou o projeto. Enquanto que na 

UFERSA, o fiscal apresenta um relatório validado pela Pró-reitoria que aprovou o projeto, 

que normalmente é a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós Graduação ou de Extensão.    

As observações constatadas possibilitaram identificar alguns pontos que ensejaram na 

percepção da importância e necessidade de alterações da Resolução da UFERSA: 

 Estabelecimento da definição das atribuições da universidade, fundação, 

coordenadores e /ou fiscais; 

  Criação de uma seção que trate exclusivamente das prestações de contas; 

 Atualização da cláusula que trata do uso dos rendimentos; 

 Doação dos bens desde sua aquisição; 

 Estabelecimento de regras para tombamento dos bens adquiridos com recurso 

dos convênios celebrados com a FGD; 

 Capacitação dos fiscais sobre o acompanhamento e fiscalização; 

 Previsão da publicização das atividades da DPAI e da Fundação;  

 Inclusão dos anexos Indicadores de Resultado Acadêmico do Projeto Extensão e 

Pesquisa e uma Relação de Documentos a Serem Apresentados nas Prestações de 

Contas dos Projetos Acadêmicos tipo A e B; 

 Cláusula que preveja prazo para sanar falta ou inconsistências na 

documentação disponibilizada pela fundação; 

 Aprovação pelo colegiado ou pró-reitoria que autorizou o projeto; 

 Criação e definição das atribuições do Fiscal Acadêmico; 

 Compatibilidade entre os conteúdos da Resolução CONSUNI/UFERSA 

01/2013 com atividades institucionalizadas. 

 

 As atividades de prestações de contas dos convênios compõem a fase final do processo 

de gestão de convênios, logo a tempestividade e a qualidade das informações recebidas 

dependem das fases anteriores e seus atores. Nesse sentido, conforme se pode observar na 

próxima subseção, foi realizada uma entrevista com o intuito de compreender a percepção 

desses atores acerca das informações disponibilizadas pela DPAI sobre suas responsabilidades 

de prestar contas das suas atividades. 

 



91 

 

6.3.3 Entrevista com os atores do processo  

O roteiro de entrevista, constante do Apêndice E, foi aplicado a cinco atores do 

processo, quatro deles colaboradores da UFERSA e um da FGD. Da UFERSA, foram 

entrevistados um Diretor de Centro Acadêmico, um coordenador de projeto e um fiscal, 

escolhidos de forma aleatória, além do Pró-reitor de Extensão e Cultura. Já da FGD foi 

entrevistado seu Gestor de convênios. 

Foi apresentada a seguinte questão: As orientações disponibilizadas pela 

DPAI/UFERSA sobre suas obrigações nas prestações de contas dos convênios são suficientes 

e claras?  

A tal questionamento todos responderam que “não”. A análise das respostas 

demonstrou um problema de comunicação entre a DPAI e os atores do processo. 

O Diretor de Centro Acadêmico, que também já foi Chefe de Departamento, informou 

que não recebeu orientações sobre a necessidade de acompanhamento da execução dos 

projetos aprovados nos centros.  

Segundo ele: “Mesmo que haja a necessidade de aprovação, de acordo com a 

legislação interna, isso nunca foi comunicado oficialmente aos centros, pelo menos não de 

maneira mais abrangente”.  

A segunda questão solicitava sugestão sobre como os atores deveriam receber essas 

orientações. Em relação a isso, o diretor do centro sugeriu que precisa ter uma comunicação 

mais efetiva entre as unidades administrativas e as unidades acadêmicas, visto que: “As 

proposições administrativas de normativas não ocorrem a partir de uma conversa com a base, 

elas ocorrem dentro das Pró-reitorias administrativas e depois são informadas, de maneira 

precária aos centros e as unidades, sem discutir se elas vão ser efetivas”. 

O coordenador respondeu que as orientações se restringem ao previsto nos 

instrumentos jurídicos pactuados. E estas não são especificas para o coordenador do projeto, 

nem são claras. Sobre as sugestões, ele defende que: 

1) Há a necessidade de um fluxo muito bem definido para que não só o coorde-

nador, mas todo mundo consiga entender qual é esse fluxo;  

2) Rotinas sejam colocadas e discutidas com as unidades acadêmicas; e 

3) Criação de um sistema de gerenciamento único de informação, desde o proje-

to até o convênio. Já se avançou bastante no módulo de convênio, mas é como se o 

módulo de convênio fosse à parte, ele desprezasse o projeto acadêmico. Então, eu 

entendo que é um processo, ele nasce no departamento e tramita na distância da uni-

versidade.  

 

Já o Pró-reitor respondeu que suas dificuldades residem no fato de ter que validar 

projetos, que foram executados há muito tempo, pois eles não tiveram o seu ciclo fechado na 
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época de prestação de contas. E demonstra sua preocupação ao afirmar que “a gente adquire 

um passivo significativo e enquanto gestor tem que validar a execução de alguns serviços e 

algumas atividades sem ter muita propriedade para isso”. 

O fiscal informou que houve morosidade por parte da DPAI em passar as orientações 

sobre sua atividade. O prazo entre a emissão da portaria de fiscalização, a solicitação de 

orientações e a resposta foi superior a um ano. Como sugestão foram propostas reuniões 

presenciais para orientar e compartilhar informações e experiências positivas, padronizar 

procedimentos e receber feedbacks. “Caso muitos fiscais tivessem a mesma dúvida, então 

chamar todo mundo aqui pra esclarecer. Isso em termos de periodicidade. Assim, de seis em 

seis meses, enfim, não sei bem”.  

A FGD ressaltou a importância de as duas organizações procurarem conhecer e alinhar 

os seus procedimentos para construção de alternativas convergentes e mais eficientes, de 

forma a evitar retrabalho. Para o gestor da FGD “A partir do momento que a gente alinhar 

essas situações, a gente formaliza isso para os professores, porque eles também são parte 

integrante desse processo”. Ele acresce que: 

 

Essa formalização poderia ser através de um manual de orientações, poderia ser 

através de um workshop em conjunto, Fundação e PROPLAN/DPAI, que abordasse 

não só necessariamente a prestação de contas em si, mas a dinâmica de gestão de 

projetos como um todo, porque os professores não recebem uma capacitação 

específica para isso e também isso não está instrumentalizado em nenhuma outra 

situação. Tem as resoluções, aliás, mas elas por si só, elas ficam muito no caráter 

teórico, não entra muito dentro da prática. 

  

  

 As respostas possibilitam inferir que há uma demanda por parte dos atores do processo 

de gestão de convênios por informações sobre suas atividades de prestações de contas, o que 

ensejou, com as demais informações obtidas, a proposição de recomendação de ações de 

mudanças e melhoria nas atividades de prestações de contas dos convênios.  
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7 RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA PARA O PROCESSO DE PRESTAÇÃO 

DE CONTAS DA UFERSA 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar as recomendações de melhorias para o 

processo de prestações de contas da UFERSA a partir da auditoria de inteligência. Para tanto, 

apresenta-se o quadro 18 que está dividido em dois conjuntos de recomendações, ou seja, as 

proposições de alterações na Resolução UFERSA/CONSUNI 01/2013 e outras 

recomendações relativas a aspectos não contemplados na referida resolução.  

 

Quadro 18 - Recomendações apresentadas ao Pró-reitor de Planejamento e ao Pró-reitor 

Adjunto 
ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO DA UFERSA/CONSUNI 01/2013 

Estabelecimento e definição das atribuições da universidade, fundação, coordenadores e /ou fiscais 

(Acadêmico e financeiro); (RESOLUÇÃO N° 061/2016-CONSAD, de 15 de dezembro de 2016, Art. 13, 

Capítulo III e XIV- UFRN). 

Criação de uma seção que trate exclusivamente das prestações de contas; (RESOLUÇÃO N° 061/2016-

CONSAD, de 15 de dezembro de 2016, Art. 13, Capítulo XIV- UFRN). 

Prever o fiscal das atividades acadêmicas e suas atribuições; (RESOLUÇÃO N° 061/2016-CONSAD, de 

15 de dezembro de 2016, Art. 13, Capítulo III- UFRN). 

Atualização da cláusula que trata do uso dos rendimentos; (Portaria Ministerial 424 de 30 de dezembro 

de 2016, Ar. 41 §12). 

Doação dos bens desde sua aquisição; (RESOLUÇÃO N° 061/2016-CONSAD, de 15 de dezembro de 

2016, Art. 20, VI- UFRN). 

Previsão da publicização das atividades da DPAI e da Fundação; (RESOLUÇÃO N° 061/2016-

CONSAD, de 15 de dezembro de 2016, Art. 49 – UFRN/ RESOLUÇÃO Nº 072/2013 DO CONSU 15 

de marco de 2013, Art. 31 e 32- UFRPE).  

Inclusão da Relação dos Documentos a serem apresentados nas Prestações de Contas dos Projetos 

Acadêmicos tipo A e B; (RESOLUÇÃO N° 061/2016-CONSAD, de 15 de dezembro de 2016, Anexo 

VI). 

Cláusula que preveja prazo para falta ou inconsistências na documentação disponibilizada pela fundação; 

(RESOLUÇÃO N° 061/2016-CONSAD, de 15 de dezembro de 2016, Art. 50, §5 – UFRN). Decreto 

6170/2007, Art. 10, § 9º; 

Definir quem observará o relatório de execução física do projeto acadêmico; (RESOLUÇÃO N° 

061/2016-CONSAD, de 15 de dezembro de 2016, Art. 13, §5 – UFRN)/Fluxo de informação UFRPE. 

Cláusula sobre a punição para inobservância por parte do coordenador, quando houver, dos prazos e 

obrigações estabelecidos nesta Resolução e no instrumento contratual do projeto, bem como a 

inexecução parcial ou integral do objeto do projeto, impedimento de percepção de bolsas e coordenação 

de outros projetos acadêmicos até a regularização da situação pendente, sem prejuízo de outras sanções 

legalmente estabelecidas no Capítulo V da Lei 8.112/90; (RESOLUÇÃO N° 061/2016-CONSAD, de 15 

de dezembro de 2016, Art. 12 - UFRN). 

 

OUTRAS RECOMENDAÇÕES 

Alterar o fluxo de prestação de contas dos convênios inserindo, o envio para o Setor de Análise técnica 

da Reitoria, quando houver tomadas de contas especiais; (Portaria Ministerial 424 de 30 de dezembro de 

2016, Art. 6º, H; Art. 63 e Capítulo VII). 

Aplicar da Instrução normativa ME/CGU nº 1/2019; 

Melhorar a comunicação com os atores do processo de gestão do convênio (Gestor de convênio da FGD, 

Coordenador, Diretor, Pró-Reitores e fiscal); 

Disponibilizar informações que esclareçam sobre o processo de prestações de contas no momento da 

celebração aos atores do processo; 

Observar o perfil, a formação e as experiências profissionais dos analistas de prestações de contas, pois, 

podem influenciar na compreensão e segurança na análise das prestações de contas dos convênios; 
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Acompanhar as mudanças na legislação que regulamenta as atividades entre as Universidades e as 

Fundações de apoio e atualizar produtos e procedimentos em acordo com essas mudanças; 

Atualizar produtos informacionais e procedimentos em virtude da diversidade do objeto ou melhoria 

contínua; 

O conhecimento tácito é primordial, logo a rotatividade de pessoal pode prejudicar a segurança dos 

analistas, visto que os colegas são a principal fonte de informação juntamente com a legislação quando 

há dúvidas; 

Desenvolver atividades para compartilhar o conhecimento tácito;  

Sugerir a FGD o mapeamento dos seus processos; 

Instituir a recuperação dos arquivos (Comprovantes de execução, relatórios, etc) físicos, visto a 

insatisfação com a recuperação através de download de arquivos no SICONV ou criar pasta 

compartilhada entre FGD e DPAI;  

Inserir os indicadores quantidade de não conformidades com a legislação e tempo entre a mudança da 

legislação e atualização da respectiva resolução no Manual do Processo de Gestão de Convênios
7
; 

Disponibilizar no sítio da UFERSA e/ou FGD as exigências legais atualizadas para execução de convê-

nios; 

* Levantar anualmente os itens passíveis de padronização adquiridos pela FGD para inclusão no 

planejamento de aquisições da UFERSA. Decreto 6170/2007, Art. 15, 16 e Parágrafo único; 

* Observar demais instrumentos. 

 *Incluído como sugestão durante a apresentação das recomendações. 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

Algumas considerações foram interpretadas e agrupadas por tipo de recomendação 

sendo propostas as seguintes sugestões: 

 Alteração da resolução CONSUNI/UFERSA nº 001/2013: sugere-se a 

criação de uma comissão para analisar as recomendações apresentadas e propor 

os textos a serem alterados e/ou incluídos;  

 Aplicação da Instrução normativa ME/CGU nº 1/2019: recomenda-se 

articulação com o Setor de Gerenciamento de Riscos a aplicação da IN/CGU 

01/2019;  

 Comunicação entre os atores do processo: propõem-se as seguintes ações 

para aperfeiçoar este aspecto: 

o Compilação das informações já existentes sobre celebração, 

acompanhamento, prestações de contas e atividades da FGD, em um 

manual para orientar o coordenador. Neste deverá constar os 

Indicadores de Resultado Acadêmico do Projeto Extensão e Pesquisa;  

o Treinamento para os fiscais dos projetos acadêmicos sobre as 

obrigações, atividades e os Indicadores de Resultado Acadêmico do 

Projeto Extensão e Pesquisa; 

o Reunião com a FGD para conhecer seus procedimentos, restrições e 

                                                           
7
 https://ep.ufersa.edu.br/wp-

content/uploads/sites/164/2021/01/Manual_Gest%C3%A3o_Conv%C3%AAnio_v4.pdf 
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demandas. Solicitar que a FGD crie manuais e regras que orientem suas 

atividades e orientem os coordenadores; 

o  Após a celebração de cada convênio e, ao final da vigência, 

encaminhar as orientações para esses atores sobre como prestar contas.  

 Novos procedimentos sobre recuperação dos documentos: recomenda-se o 

estabelecimento das múltiplas possibilidades de recuperação dos documentos 

comprobatórios da execução pela FGD, acrescentar essa informação no Passo a 

Passo para análise das prestações de contas dos convênios; 

 Criação de comissão temporária para prestações de contas: entre os 

objetivos desta comissão se incluem: levantar informações sobre as demandas 

de prestações de contas dos demais instrumentos, sanar passivo finalizando os 

convênios pendentes de prestação de contas, acompanhar as alterações nas 

legislações e providenciar alteração dos produtos informacionais para atender a 

legislação; 

 Levantamento dos itens padronizáveis adquiridos pela FGD: observar os 

itens passíveis de padronização adquiridos pela FGD para inclusão no 

planejamento de aquisições da UFERSA. 

Em uma reunião presencial realizada em 03 de novembro de 2020, foram apresentadas 

as recomendações e submetidas às sugestões e à aprovação pelo Pró-reitor de planejamento e 

o Pró-reitor adjunto. A reunião durou 2 horas e as informações, depois de validadas, foram 

incluídas no guia com orientação sobre como implementá-las.  

O guia consiste em um plano de ação, indicando o que fazer, por quê, como, quem e 

quando implementá-las (Quadro 19). É uma ferramenta para organizar as atividades, 

identificando as responsabilidades, estabelecendo metas e prazos para seu alcance.  

O Pró-reitor de planejamento e o Pró- reitor adjunto aprovaram e definiram “quem” e 

“quando” poderiam ser implementadas as sugestões. Também propuseram novas 

recomendações (quadro 18), que, embora não tenham relação direta com as atividades de 

prestações de contas, surgiram durante as discussões e foram consideradas importantes para a 

DPAI.  

As informações adquiridas subsidiaram a proposição de diretrizes para a construção 

e/ou alteração de procedimentos e produtos informacionais para auxiliar na análise das 

prestações de contas, terceiro objetivo dessa pesquisa.  
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Quadro 19 - Guia de Implementação das Recomendações Finais 
O QUÊ (Recomendações de 

melhorias) 

POR QUÊ (Justificativa) COMO (Procedimentos para 

implementar as melhorias 

recomendadas) 

QUEM (Atores envolvidos) QUANDO (Prazo) 

Alterações da resolução da 

UFERSA/CONSUNI 01/2013 

Regulamentar e orientar as 

atividades de execução dos 

convênios entre a UFERSA e a 

FGD; 

Criação de comissão para 

analisar as recomendações e 

propor texto a ser inserido e/ou 

alterado; 

PROPLAN Primeiro semestre de 2021 

Alterar o final do fluxo de 

prestação de contas dos 

convênios inserindo o envio 

para o Setor de Análise 

Técnica junto à Reitoria para 

Tomada de Contas Especiais; 

Definição sobre quem 

observará as atividades em caso 

de tomada de contas especiais; 

Informando a Divisão de 

Planejamento e Avaliação 

Institucional sobre a alteração e 

alterar nos produtos 

informacionais da DPAI; 

DPAI Imediatamente 

Articular com o Setor de 

Gerenciamento de Riscos a 

aplicação da IN/CGU 

01/2019; 

Focar nas prestações de contas 

dos convênios de maior valor;  

Reunião com o Setor de 

Gerenciamento de risco para 

providencia das medidas 

necessárias para aplicação da 

IN/CGU 01/2019; 

DPAI Primeiro semestre de 2021 

Confecção do Manual para 

orientar o coordenador; 

Orientar, esclarecer e melhorar 

a comunicação com o 

coordenador dos projetos; 

Criação do Manual; DPAI Janeiro 2021 

Treinamento para os fiscais 

dos projetos acadêmico; 

Orientar, esclarecer e melhorar 

a comunicação com os fiscais 

dos projetos; 

Organizar treinamento; DPAI Segundo semestre de 2021 

Reunião com a FGD para 

conhecer seus procedimentos, 

restrições e demandas.  

Melhorar a comunicação com a 

FGD; 

De modo remoto ou presencial; PROPLAN, DPAI e FGD Imediatamente 

Solicitar que a FGD crie 

manuais e regras que 

orientem suas atividades e 

orientem os coordenadores 

dos projetos; 

Proporcionar orientação e 

esclarecimentos aos 

coordenadores; 

Memorando eletrônico; PROPLAN Imediatamente 

Criar documentos com as 

orientações para os Pró-

reitores e diretores de Centro 

Acadêmico que aprovarem os 

Melhorar a comunicação com 

os pró-reitores e diretores de 

centro; 

Criação de documentos com as 

orientações; 

DPAI /PROPLAN Dezembro 2020 
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projetos; 

Na celebração e ao final da 

vigência de cada convênio 

encaminhar as orientações 

para atores do processo. 

Melhorar a comunicação com 

os pró-reitores e diretores de 

centro; 

Criação e institucionalização do 

procedimento; 

DPAI Imediatamente 

Estabelecer e alterar nos 

produtos informacionais os 

procedimentos sobre 

recuperação dos documentos 

Agilizar a recuperação da 

informação; 

Alterar os produtos 

informacionais e informar a 

FGD; 

PROPLAN/ DPAI Imediatamente 

Criação de comissão 

temporária para avaliar as 

prestações de contas dos 

demais instrumentos; 

Assegurar que pesquisa similar 

proporcione melhoria aos 

demais processos de prestações 

de contas da DPAI. 

Criação de comissão; PROPLAN Novembro de 2021 

Levantamento das aquisições 

realizadas pela FGD; 

Aquisições dos itens pela 

UFERSA atendimento ao 

Decreto 6170/2007. 

Levantamento das aquisições 

realizadas pela FGD passíveis 

de padronização. 

DPAI /PROPLAN Primeiro trimestre de 2021 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa se propôs a verificar como a UFERSA analisa as prestações de contas 

finais dos convênios celebrados com a FGD. Seu objetivo geral foi auditar os procedimentos e 

produtos informacionais utilizados nessas análises. Diante das informações apresentadas e 

discutidas, considera-se que este objetivo foi alcançado. 

Para tanto, foi realizada uma auditoria de ativos informacionais, através da aplicação 

do método de auditoria de inteligência proposta por Carvalho (2010), que orientou o 

desenvolvimento de cada etapa do processo, desde o planejamento, passando pela coleta e 

análise de dados, até a proposição de melhorias. Por se tratar de um método abrangente, 

possibilitou a utilização de técnicas diversificadas por conta da amplitude do problema 

proposto e dos objetivos específicos desta pesquisa. 

Atendendo ao objetivo especifico inicial, identificou-se que os procedimentos e 

produtos informacionais utilizados pela UFERSA contemplam, de modo geral, as exigências 

estabelecidas na legislação pertinente, embora alguns pontos sejam suscetíveis de melhorias e 

sugestões, como a atualização dos produtos em conformidade com a atualização na legislação 

e nas experiências adquiridas, a construção do Checklist para seleção pública de fornecedores 

(pregão) para aquisição de itens comuns e contratações e o Checklist para compra e 

contratação de bens e serviços comuns. 

  O segundo objetivo específico buscou avaliar a percepção dos profissionais que 

analisam as prestações de contas sobre a utilização dos produtos e procedimentos adotados 

pela UFERSA. A partir das respostas obtidas, foi possível inferir que o perfil, a formação e as 

experiências profissionais podem influenciar na compreensão e segurança quanto à realização 

das atividades. Percebeu-se também que a diversidade dos projetos e as frequentes 

atualizações na legislação demandam acompanhamento e eventuais atualizações no conteúdo 

dos produtos informacionais utilizados para analisar as prestações de contas. O conhecimento 

tácito é primordial para o bom desempenho dessa atividade, visto que os colegas são a 

principal fonte de informação, juntamente com a legislação, quando há dúvidas. E, por último, 

observou-se também que os documentos comprobatórios devem ser disponibilizados 

conforme a solicitação do analista, ou seja, de forma física ou digital.  

Para alcançar o terceiro objetivo, ou seja, propor diretrizes para a construção e/ou 

alteração de procedimentos e produtos informacionais utilizados na análise das prestações de 

contas dos convênios foi realizado um benchmarking com outras quatro IFES: UFRPE, 

UFRN, UFMA e a UFPI. 
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As respostas das IFES demostraram compromisso e preocupação com diversos fatores 

além do financeiro ao analisar as prestações de contas. Seus produtos e procedimentos 

possibilitam orientação, padronização, controle, transparência e, consequentemente, uma 

gestão accountable. Observar esses produtos e procedimentos subsidiou recomendações e 

mudanças no modo como a UFERSA deve analisar suas prestações de contas. 

A pesquisa também evidenciou a necessidade de melhorar a comunicação entre os 

atores do processo de gestão dos convênios, ou seja, DPAI, FGD, Diretores de Centro, 

coordenadores e fiscal do projeto, através da disponibilização de informações, mapeamento 

processual, definições claras das responsabilidades, transparência das ações, treinamento para 

os fiscais, reuniões, entre outras ações.  

Embora tenham sido observados pontos positivos, é possível inferir que os 

instrumentos celebrados com as fundações de apoio demandam maior controle e atenção por 

parte da UFERSA. Esta necessita institucionalizar, através do aprimoramento na comunicação 

e divulgação de informações úteis e tempestivas, as obrigações de todos os atores do processo 

de gestão do convênio, suas responsabilidades na execução dos projetos e a possibilidade de 

punição (accountability) pelo mau uso dos recursos e pelo não atendimento ao dever de 

prestar contas.  

Outro fator a ser considerado foi o início do Processo Administrativo Eletrônico 

(PAE) pela UFERSA, em novembro de 2020, que demanda que as informações estejam claras 

e os seus usuários conheçam e sintam-se seguros para desenvolver suas atividades. Os 

produtos informacionais orientam as atividades dos servidores, pois compilam, organizam e 

padronizam informações essenciais. 

Sobre as limitações identificadas na pesquisa, destaca-se a pandemia ocasionada pelo 

COVID-19, que dificultou a comunicação com as demais IFES em virtude do isolamento 

social e o trabalho remoto. Outra limitação deste estudo se vincula à escassez de trabalhos 

publicados sobre Auditoria de Ativos Informacionais, em especial sobre o método de 

Auditoria de Inteligência.  

Espera-se que os resultados obtidos neste trabalho possam contribuir para gestão dos 

convênios celebrados com as fundações de apoio, em especial com o aprimoramento das 

atividades de análise das prestações de contas, além de contribuir para ampliar as produções 

no âmbito da gestão da informação e do conhecimento em universidades públicas e, em 

especial, de auditoria de ativos informacionais. 

Sugere-se para pesquisas futuras um estudo sobre o impacto do conhecimento tácito 

no processo de gestão de convênios e a aplicação do método de auditoria de inteligência em 
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outros instrumentos celebrados junto às fundações de apoio e em outras unidades administra-

tivas, visto que esse tipo de auditoria é ferramenta essencial para o serviço público, representa 

um aperfeiçoamento do processo de auditoria “tradicional” que usualmente foca em informa-

ções de natureza financeiras, contábeis, orçamentária, operacional e patrimonial, não contem-

plando os aspectos vinculados aos ativos informacionais, essenciais a todos os processos e a 

todas as organizações.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – LEGISLAÇÃO QUE REGULAMENTA A RELAÇÃO ENTRE AS 

IFES E AS FUNDAÇÕES DE APOIO 

  

LEGISLAÇÃO DISPOSIÇÃO 

Leis nº 8.958/1994 Dispõe sobre as relações entre as instituições federais de ensino 

superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de 

apoio e dá outras providências. 

10.973/2004 Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e 

tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências 

12.349/2010 Altera as Leis n
os

 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.958, de 20 de 

dezembro de 1994, e 10.973, de 2 de dezembro de 2004; e revoga 

o § 1
o
 do art. 2

o
 da Lei n

o
 11.273, de 6 de fevereiro de 2006. 

13.019/2014 Altera a Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, que dispõe 

sobre a estruturação do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério 

Federal; altera as Leis nºs 11.526, de 4 de outubro de 2007, 8.958, 

de 20 de dezembro de 1994, 11.892, de 29 de dezembro de 2008, 

12.513, de 26 de outubro de 2011, 9.532, de 10 de dezembro de 

1997, 91, de 28 de agosto de 1935, e 12.101, de 27 de novembro 

de 2009; revoga dispositivo da Lei nº 12.550, de 15 de dezembro 

de 2011; e dá outras providências. 

13.243/2016 Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração 

pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua 

cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público 

e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos 

previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em 

termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de 

cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de 

colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil; 

e altera as Leis nºs 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de 

março de 1999. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015). 

Decretos nos 

6.170/2007 

Dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, 

à capacitação científica e tecnológica e à inovação e altera a Lei nº 

10.973, de 2 de dezembro de 2004, a Lei nº 6.815, de 19 de agosto 

de 1980, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei nº 12.462, 

de 4 de agosto de 2011, a Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, 

a Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, a Lei nº 8.010, de 29 

de março de 1990, a Lei nº 8.032, de 12 de abril de 1990, e a Lei 

nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, nos termos da Emenda 

Constitucional nº 85, de 26 de fevereiro de 2015 

7.423/2010 Regulamenta a Lei n
o
 8.958, de 20 de dezembro de 1994, que 

dispõe sobre as relações entre as instituições federais de ensino 

superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de 

apoio, e revoga o Decreto n
o
 5.205, de 14 de setembro de 2004. 

7544/2011 Altera o Decreto nº 7.423, de 31 de dezembro de 2010, que 

regulamenta a Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, que dispõe 

sobre as relações entre as instituições federais de ensino superior e de 
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pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio. 

8240/2014 Regulamenta os convênios e os critérios de habilitação de 

empresas referidos no art. 1º-B da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro 

de 1994. 

8241/2014 Regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, 

para dispor sobre a aquisição de bens e a contratação de obras e 

serviços pelas fundações de apoio. 

8244/2014 Altera o Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, que dispõe 

sobre as normas relativas às transferências de recursos da União 

mediante convênios e contratos de repasse. 

8726/2016 Regulamenta a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, para dispor 

sobre regras e procedimentos do regime jurídico das parcerias 

celebradas entre a administração pública federal e as organizações 

da sociedade civil. 

8943/2016 Altera o Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, que dispõe 

sobre as normas relativas às transferências de recursos da União 

mediante convênios e contratos de repasse. 

9283/2018 Regulamenta a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, a Lei nº 

13.243, de 11 de janeiro de 2016, o art. 24, § 3º, e o art. 32, § 7º, 

da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o art. 1º da Lei nº 8.010, 

de 29 de março de 1990, e o art. 2º, caput, inciso I, alínea "g", da 

Lei nº 8.032, de 12 de abril de 1990, e altera o Decreto nº 6.759, 

de 5 de fevereiro de 2009, para estabelecer medidas de incentivo à 

inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente 

produtivo, com vistas à capacitação tecnológica, ao alcance da 

autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do sistema produtivo 

nacional e regional. 

10.426/2020 Dispõe sobre a descentralização de créditos entre órgãos e 

entidades da administração pública federal integrantes dos 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, por meio da 

celebração de termo de execução descentralizada. 

Portarias nº 424/2016 Estabelece normas para execução do estabelecido no Decreto nº 

6.170, de 25 de julho de 2007, que dispõe sobre as normas 

relativas às transferências de recursos da União mediante 

convênios e contratos de repasse, revoga a Portaria Interministerial 

nº 507/MP/MF/CGU, de 24 de novembro de 2011 e dá outras 

providências. 

Instrução Normativa 

ME/CGU Nº 1, de 14 de 

fevereiro de 2019;  

Estabelece regras, diretrizes e parâmetros para aplicação do procedimento 

informatizado de análise de prestações de contas dos convênios e contratos de 

repasses, enviadas a partir de 1º de setembro de 2018. 

Decreto nº 10.426, de 16 

de julho de 2020. 

Dispõe sobre a descentralização de créditos entre órgãos e entidades da 

administração pública federal integrante dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 

Social da União, por meio da celebração de termo de execução descentralizada. 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

 

 

 

 

 

http://plataformamaisbrasil.gov.br/noticias/instrucao-normativa-me-cgu-n-1-de-14-de-fevereiro-de-2019
http://plataformamaisbrasil.gov.br/noticias/instrucao-normativa-me-cgu-n-1-de-14-de-fevereiro-de-2019
http://plataformamaisbrasil.gov.br/noticias/instrucao-normativa-me-cgu-n-1-de-14-de-fevereiro-de-2019
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO APLICADO ÀS IFES 

 

 Este questionário é parte da pesquisa de mestrado da Aluna Arisclênia Kelly 

Nazareno do Mestrado profissional em Gestão da Informação e do conhecimento da UFRN. 

O título da pesquisa é AUDITORIA DE ATIVOS INFORMACIONAIS: EM 

FOCO AS PRESTAÇÕES DE CONTAS NA UFERSA, e tem como orientadora a 

professora Dra. Andréa Vasconcelos Carvalho. 

O objetivo dessa auditoria é avaliar os procedimentos e produtos informacionais na 

análise das prestações de contas dos convênios realizados pela UFERSA com a Fundação 

Guimarães Duque, com vistas a propor melhorias. 

Como procedimento metodológico está a realização de um benchmarking em outras 

IFES para identificar as melhores práticas na análise da prestação de contas desses 

instrumentos (convênios), com suas fundações de apoio. 

Informamos que não há resposta certa ou errada e será preservado o sigilo do 

respondente.  

Pedimos a colaboração e agradecemos a todos os respondentes. 

 

1 – CARACTERIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE 

 

1) Nome da universidade: 

2) Unidade responsável pela gestão dos convênios: 

3) Nome da fundação de apoio desta universidade: 

 

2 – PROCEDIMENTOS 

 

4) A relação entre a universidade e a fundação de apoio está regulamentada em normati-

vo interno da IFES? 

( ) sim ( ) não.  

Em caso afirmativo, por favor, disponibilizar link: 

5) As atividades de celebração, acompanhamento e prestação de contas dos convênios 

são segregadas (realizadas por servidores diferentes)? 

( ) sim ( ) não.  

Em caso negativo, indique o porquê? 
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6) As atividades de análise das prestações de contas da execução financeira e a análise da 

execução do objeto pelo coordenador são realizadas no mesmo setor/Pró-reitoria?  

( ) sim ( )não.  

Em caso negativo, quem realiza análise dos dois relatórios? 

7) Onde/como as informações sobre a execução do convênio executado pelas fundações 

são recebidas/recuperadas para serem analisadas? 

( ) forma física (impressa)  

( ) digital por e-mail 

( ) digital no SICONV 

( ) digital no SIAFI 

( ) outros. Quais: 

 

8) Há orientação sobre como o coordenador deverá prestar contas? 

( ) sim ( ) não.  

Em caso afirmativo, por favor, disponibilizar link: 

9) Há orientação sobre como o Fiscal do convênio deverá prestar contas? 

( ) sim ( ) não.  

 

Em caso afirmativo, por favor, disponibilizar link ou documentos de orientação: 

10) Há previsão de possíveis punições para os casos onde as informações disponibilizadas 

pelos coordenadores não estejam claras e suficientes para a análise da prestação de 

contas? 

( ) sim ( )não.  

Em caso afirmativo, por favor, disponibilizar link ou documentos de orientação: 

11) Ao final da análise o analista ou gestor responsável pela verificação das prestações de 

contas elabora relatório final de avaliação com base nos documentos apresentados e 

demais informações relevantes ao projeto, atestando a regularidade ou não das despe-

sas realizadas pela fundação de apoio? 

( ) sim ( )não.  

Em caso negativo, por qual motivo? 

12) Há instrumentos (produtos informacionais) que orientem sobre as etapas a serem se-

guidas na análise das prestações de contas?  

( ) sim ( )não.  

Em caso positivo, indique qual (is): 

( ) Checklist 

( ) Tutoriais  

( ) Manuais  

( ) Fluxos de informações 

( ) Passo a passo 

( ) Mapeamento do processo  
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( ) Outros.  

 

Em caso afirmativo, por favor, disponibilizar link ou documentos de orientação: 

 

13) Nas aquisições e contratações (inclusive obras) realizadas pela fundação de apoio é 

observada a: 

(  ) Formação do preço através de três cotações;  

( ) O edital (definição do objeto da seleção, as exigências de habilitação, os critérios de 

julgamento das propostas, as obrigações das partes, o prazo de execução ou de 

fornecimento do objeto e as consequências do inadimplemento contratual);   

( ) Os critérios para seleção dos fornecedores; 

( ) Os documentos para habilitação na seleção pública realizada pela fundação; 

( ) São observadas as condições para contratação direta ou para inexigibilidade; 

 

14)  Há documentos que orientem “o quê” observar nos comprovantes de execução 

disponibilizados pelas fundações apoio? 

 ( ) sim ( ) não.  

Em caso afirmativo, indique qual. _________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

15) As atividades realizadas na PLATAFORMA +BRASIL são:  

( ) Formalização do convênio 

( ) Gestão do convênio  

( ) Fiscalização do convênio 

( ) Autorização para as contratações dos fornecedores 

( ) Prestação de contas  

( ) Tomada de contas especial  

( ) Outros. Qual (s)? 

( ) Não utiliza a PLATAFORMA +BRASIL. Por que? 

 

16) Há procedimento definido para a Tomada de Contas Especial? 

( ) sim ( ) não.  

Em caso afirmativo, por favor, disponibilizar link ou documentos de orientação: 

 

17) Além da PLATAFORMA +BRASIL é utilizado outro sistema para analisar as presta-

ções de contas? 

( ) sim ( ) não.  

 

Em caso afirmativo, qual? 

 

18) Quem autoriza ou reprova as prestações de contas dos convênios? 

( ) Reitor ( ) Pró – reitor ( ) outro. Quem?  

 

19) A seleção da equipe envolvida na execução, do convênio executado pela fundação de 

apoio, é realizada pelo (a):  

( ) Coordenador 

( ) Fundação 
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( ) Coordenação e Fundação 

( ) Outros. Quem? 

 

20) A IFES normatizou o procedimento informatizado de análise de prestações de contas 

com base na IN 01 Instrução Normativa ME/CGU Nº 1, de 14 de fevereiro de 2019 

(Estabelece regras, diretrizes e parâmetros para aplicação do procedimento informati-

zado de análise de prestações de contas dos convênios e contratos de repasses, envia-

das a partir de 1º de setembro de 2018  

 ( ) sim ( ) não.  

 

Em caso positivo, qual instrumento regulamenta essa atividade?  

 

21) Qual é sua opinião sobre ter um checklist, tutorial, passo a passo ou outros instrumen-

tos compilando as informações necessárias para auxiliar na análise das prestações de 

contas dos convênios com as suas fundações? 

( ) muito importante ( ) importante ( ) razoavelmente importante ( ) pouco importante  

( ) sem importância 

 

Justifique sua resposta: __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://plataformamaisbrasil.gov.br/noticias/instrucao-normativa-me-cgu-n-1-de-14-de-fevereiro-de-2019
http://plataformamaisbrasil.gov.br/noticias/instrucao-normativa-me-cgu-n-1-de-14-de-fevereiro-de-2019
http://plataformamaisbrasil.gov.br/noticias/instrucao-normativa-me-cgu-n-1-de-14-de-fevereiro-de-2019
http://plataformamaisbrasil.gov.br/noticias/instrucao-normativa-me-cgu-n-1-de-14-de-fevereiro-de-2019


118 

 

APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ANALISTAS DA 

UFERSA 

 

Este questionário é parte da pesquisa intitulada Auditoria de ativos informacionais: 

em foco as prestações de contas na UFERSA, que está sendo desenvolvida pela mestranda 

Arisclênia Kelly Nazareno, sob a orientação da professora Dra. Andréa Vasconcelos 

Carvalho, no Programa de Pós-graduação em Gestão da Informação e do Conhecimento da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

O objetivo dessa auditoria é avaliar os procedimentos e produtos informacionais na 

análise nas prestações de contas dos convênios realizados pela UFERSA com a Fundação 

Guimarães Duque, com vistas a propor melhorias. 

Não há resposta certa ou errada e será preservado o sigilo do respondente.  

Agradeço a colaboração de todos os respondentes. 

 

 

1 – PERFIL DO INFORMANTE 

 

1) Qual é a sua faixa etária?  

( ) Até 30   ( ) 31 a 40   ( ) 41 a 50   ( ) acima de 50 

2) Qual é seu nível de escolaridade? 

( ) Superior completo 

( ) Superior incompleto 

( ) Especialização 

( ) Mestrado 

( ) Doutorado 

( ) Outro. Qual? ________________________________________________________ 

 

2.1 Qual é sua área de formação acadêmica? _________________________________ 

 

3) Qual cargo você ocupa na instituição? 

( ) Técnico Administrativo (Nível Médio) 

( ) Técnico  Administrativo (Nível Superior) 

 

4) Há quanto tempo você exerce suas atividades na UFERSA? 

( ) Menos de 1 ano   ( ) entre 1 e 5 anos   ( ) entre 6 e 10 anos   ( ) acima de 10 anos 

5) Há quanto tempo você realiza a atividade de análise das prestações de contas dos con-

vênios celebrados com a Fundação Guimarães Duque? 

( ) Menos de 1 anos   ( ) entre 1 e 5 anos   ( ) entre 6 e 10 anos   ( ) acima de 10 ano 
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 2 – PERCEPÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO DAS NORMAS E A REALIZAÇÃO DOS 

PROCEDIMENTOS NA ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

6) Qual é a importância de analisar as prestações de contas em sua opinião? 

( ) Muito importante ( ) importante ( ) razoavelmente importante ( ) pouco importante  

( ) sem importância 

 

7) Os produtos informacionais disponibilizados (fluxos de informação, checklist, 

tutoriais) possuem o conteúdo legal necessário para a realização das análises de 

prestações de contas? 

( ) sim ( )não ( ) não sei.  

 

Justifique sua resposta: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8) Os produtos informacionais disponibilizados (fluxos de informação, checklist, 

tutoriais) possuem formato e linguagem compreensíveis? 

( ) sim ( )não. 

 

Justifique sua resposta: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

  

9) Os produtos informacionais disponibilizados na análise de prestação de contas são 

atualizados de acordo com: 

(Obs.: Essa questão permite múltiplas respostas) (Marcar mais de uma opção se 

necessário). 

 

( ) Mudança na legislação federal;  

( ) Mudança na legislação interna; 

( ) Experiências adquiridas nas atividades de prestação de contas; 

( ) Experiências adquiridas nas atividades de gestão (fiscalização/ acompanhamento 

dos convênios). 

( ) Não são atualizadas  

( ) Outros. Indicar: __________________________________________________ 

 

10) Os produtos informacionais disponibilizados são efetivamente utilizados para orientar 

as suas análises de prestação de contas?  

( ) sim ( )não.  

 

Justifique sua resposta: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

11) Há outros recursos de informação que você gostaria de ter para auxiliar nas análises de 

prestações de contas?  

( ) sim ( )não.  

 

Em caso positivo, indique qual: ___________________________________________ 



120 

 

 

12) Você se sente seguro para analisar as contas prestadas pela Fundação Guimarães Du-

que?  

( ) sim ( )não.  

 

Justifique sua resposta:___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

13) Quais fontes de informação são utilizadas para sanar possíveis dúvidas sobre como 

realizar as prestações de contas? 

( ) legislação ( ) internet ( ) manual de outras instituições ( ) colegas de trabalho (    ) 

outros. Qual (Quais)? ___________________________________________________ 

 

 

14) Você teria sugestões para melhorar os procedimentos utilizados na análise das 

prestações de contas dos convênios? 

( ) sim ( )não.  

 

Se afirmativo, qual (quais)? ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

15) Você teria sugestões para melhorar os produtos informacionais utilizados na análise 

das prestações de contas dos convênios? 

( ) sim ( )não.  

 

Se afirmativo, qual (quais)? ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

16) Quais tecnologias de informação são utilizadas na análise de prestação de contas? 

( ) Sistemas SIAFI 

( ) Sistema SICONV 

( ) Planilhas 

( ) Internet 

( ) Outros. Quais? ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

17) Quais são os benefícios dos sistemas computacionais utilizados na análise das 

prestações de contas? 

( ) Segurança nas informações disponibilizadas 

( ) Comunicação entres os partícipes (UFERSA e a fundação de apoio) 

( ) Armazenamento e recuperação da informação 

( ) Controle das atividades 

( ) Publicidade 

( ) Outros. Quais? ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

18) Quais são os problemas dos sistemas computacionais utilizados na análise das 

prestações de contas? 

( ) Segurança nas informações disponibilizadas 

( ) Comunicação entres os partícipes (UFERSA e a Fundação Guimarães Duque) 
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( ) Armazenamento e recuperação da informação 

( ) Controle das atividades 

( ) Publicidade 

( ) Não há problemas 

( ) Outros. Quais? ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

19) Como você classificaria a comunicação entre os analistas das prestações de contas e a 

FGD? 

( ) muito ruim ( ) ruim ( ) razoável ( ) boa ( ) ótima  

 

20) Os resultados das análises de prestações de contas permitem melhoria nos processos 

de celebração, acompanhamento dos convênios e de prestação de contas da UFERSA?  

( ) sim ( )não.  

 

Em caso negativo, por quê? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

21) Os resultados das análises permitem sugestões para melhoria nas atividades do fiscal? 

( ) sim ( )não.  

 

Em caso negativo, por quê? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

22) Os resultados das análises permitem sugestões para melhoria nas atividades do 

coordenador? 

( ) sim ( )não.  

 

Em caso negativo, por quê? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

23) Os resultados das análises de prestações de contas permitem melhoria no processo de 

execução das atividades da FGD? 

( ) sim ( )não.  

 

Em caso negativo, por quê? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

24) Quais sugestões você daria para melhoria dos procedimentos realizados na análise das 

prestações de contas? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D – ROTEIRO PARA ANÁLISE DOCUMENTAL 

 

 

 

LEGISLAÇÃO 

ANALISADA 

 

ASPECTOS OBSERVADOS 

OBRIGATORIO  CONFORME  NÃO 

CONFORME 

Decreto 7423/2010 Relatório de execução 

financeiro (receitas e despesas) 

  

Documentos comprobatórios de 

execução financeira pela 

Fundação (devidamente 

identificados pelos números de 

CPF ou CNPJ) 

  

Relatório dos Bens Adquiridos   

Relatório do fiscal   

Relatório de Execução pelo 

Coordenador 

  

Documentos comprobatórios de 

execução do objeto  

  

Atas de licitação    

Decreto 8241/2014 

 

Documentos comprobatórios de 

seleção de fornecedores 

(pregões dispensa 

inexigibilidade) 

  

A seleção pública de 

fornecedores divulgada no sítio 

eletrônico da fundação e no 

portal de compras do Governo 

federal 

  

Decreto 6170/2007 Prazo de entrega de 60 dias para 

recebimento dos comprovantes 

de execução da fundação 

  

Prazo de 30 dias para devolução 

de recursos e rendimentos não 

utilizados a conta única da 

União 

  

Abertura de conta corrente em 

instituição federal 

  

Conta corrente por convênio   

Aplicação do recurso enquanto 

não estiver sendo utilizado 

  

Aprovação da contas pelo Reitor   

Processo seletivo realizado pela 

fundação para contratação de 

pessoas física para execução do 

projeto  

  

Execução financeira, inclusive 

dos rendimentos em acordo com 
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objeto do convênio.  

Pagamento dos impostos    

Portaria 

interministerial 

424/2016 

Uso da Plataforma +Brasil para 

celebrar, executar e prestar 

contas dos convênios. 

  

Termo de compromisso por 

meio do qual o convenente será 

obrigado a manter os 

documentos relacionados ao 

instrumento pelo prazo de 10 

(dez) anos 

  

O prazo de um ano, prorrogável 

por mais um ano, contado da 

data do recebimento dos 

documentos, para analisar a 

prestação de contas do 

instrumento, com fundamento 

no parecer técnico expedido 

pelas áreas competentes. 

  

Informar tomadas de contas na 

Plataforma +Brasil  

  

Lei 8.958/ 1994 Doação dos itens de capital   

Crédito e conta corrente do 

fornecedor  

  

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.958-1994?OpenDocument
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APÊNDICE E – ENTREVISTA COM OS ATORES DO PROCESSO 

 

INTRODUÇÃO 

 Boas Vindas e agradecimento pela aceitação do convite em participar da pesquisa; 

 Apresentação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

  

QUESTÕES   

1 As orientações disponibilizadas pela DPAI /UFERSA sobre suas obrigações nas 

prestações de contas dos convênios são suficientes e claras? 

2 Caso a resposta seja negativa, qual sua sugestão sobre como deveria ser disponibilizadas 

essas orientações? 

  

ENCERRAMENTO 

Agradecimento pelo tempo dedicado à pesquisa e informação sobre a disponibilidade 

para esclarecimentos de dúvidas. 
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APÊNDICE F – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: AUDITORIA DE ATIVOS 

INFORMACIONAIS: EM FOCO AS PRESTAÇÕES DE CONTAS NA UFERSA, que 

tem como pesquisadora responsável a Administradora Arisclênia Kelly Nazareno. Esta 

pesquisa pretende de modo geral auditar os procedimentos, produtos informacionais na 

análise das prestações de contas finais dos convênios celebrados entre a Universidade 

Federal Rural Semi - árido e a Fundação Guimarães Duque. De modo específico, a 

pesquisa pretende: a) identificar se os procedimentos e produtos informacionais utilizados 

pela UFERSA comtemplam as exigências estabelecidas na legislação; b) avaliar a percepção 

dos profissionais que realizam a prestação de contas sobre a facilidade e/ou dificuldade na 

aplicação das normas e realização dos procedimentos realizados pela UFERSA; c) propor 

diretrizes para a construção e/ou alteração de procedimentos e produtos informacionais para 

auxiliar na análise das prestações de contas. 

Caso decida participar, você deverá preencher um questionário estruturado com 24 

questões sobre os procedimentos e recursos informacionais utilizados para auxiliar na análise 

das prestações de contas dos convênios celebrados com as fundações de apoio. O tempo gasto 

para preenchimento do questionário está estimado em 10 (dez) minutos. Os participantes não 

serão identificados pelo seu nome ou por qualquer outra informação que possa revelar a sua 

identificação, ou com o adiamento da sua participação na pesquisa, ou com o encerramento 

dos questionamentos.   

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas entrando em 

contato com a pesquisadora, pelo e-mail kellynazareno@ufersa.edu.br. Você tem o direito de 

se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem 

nenhum prejuízo para você. As informações fornecidas serão confidenciais e serão divulgadas 

apenas em congressos ou publicações científicas, sempre de forma anônima, não havendo 

divulgação de nenhuma informação que possa lhe identificar. Esses dados serão guardados 

pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos.   
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Consentimento Livre e Esclarecido    

 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos e o modo como as informações serão 

utilizadas nessa pesquisa e ter ficado ciente dos meus direitos concordam em participar da 

pesquisa Auditoria de Ativos Informacionais: em foco as prestações de contas na UFERSA 

autorizam a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações 

científicas desde que nenhum dado possa me identificar.  

Natal (RN), ____de___________ de _____. 

 

___________________________________ 

 Assinatura do participante da pesquisa 

  

 

Declaração do Pesquisador Responsável 

 

Como pesquisadora responsável pelo estudo Auditoria de Ativos Informacionais: em 

foco as prestações de contas na UFERSA declaram que assumo a inteira responsabilidade de 

cumprir fielmente os procedimentos metodológicos e direitos que foram esclarecidos e 

assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre 

a identidade do mesmo.  

Natal (RN), ____de___________ de _____.  

  

___________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora Responsável 

Arisclênia Kelly Nazareno 
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APÊNDICE G – CHECKLIST SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES 

(PREGÃO) PARA AQUISIÇÃO DE ITENS COMUNS E CONTRATAÇOES 

(EXCETO OBRAS) 

 

 

1.  DA DESCRIÇÃO DOS ITENS REQUISITADOS – TERMO DE 

REFERÊNCIA (Decreto 8241 de 21/05/2014) 
SIM NÃO N.A. 

1.1.  A descrição dos itens ou serviço a serem licitados possui os elementos 

necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para identi-

ficar o bem ou serviço a ser adquirido ou contratado? 

 

As especificações técnicas são necessárias para propiciar uma boa 

aquisição, avaliação do custo da contratação e para orientar a 

execução e a fiscalização contratual. Podendo constar garantia 

mínima, necessidade de previsão de manutenção, atualização e outras 

obrigações acessórias 

 

 

 

1.2.  Foi indicado marca ou modelo do material a ser adquirido? 
 

 
 

1.2.1.  Se sim, foi devidamente justificado pelo Coordenador do Proje-

to?  
 

 

1.3.  Há comissão de seleção - comissão constituída pela fundação de apoio 

responsável por executar as seleções públicas de fornecedores, com-

posta por, no mínimo, três pessoas, sendo uma destas um comprador 

da fundação de apoio? 

 

 

 

2. DA PESQUISA DE MERCADO (Decreto 8241 de 21/05/2014) 

(Observar Art. 4º deste Decreto) SIM NÃO N.A. 

2.1.  O preço de referência utilizou pelo menos 3 (três) cotações para cada 

item a ser adquirido?  
 

 

2.2.  Consta no processo Mapa Comparativo de Preços? 
 

 
 

3. DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - (Decreto 8241 de 

21/05/2014) 
SIM NÃO N.A. 

3.1. Possui definição do objeto da seleção? 
 

 
 

3.2. Possui as exigências de habilitação jurídica, à regularidade fiscal, qua-

lificação técnica e econômico-financeira? 

 

Obs.: Os documentos comprobatórios para habilitação estão definidos no 

Art. 19 do Decreto 8241/2014; 

Obs2.: A habilitação na seleção pública será exigida do interessado mais 

bem classificado; 

Obs 3.: Os documentos de habilitação poderão ser dispensados, no todo ou 

em parte, nos casos de contratação no valor de até R$ 100.000,00 (cem mil 

reais) ou de fornecimento de bens para pronta-entrega. 

 

 

 

3.3.  Possui critérios de julgamento das propostas? 
 

 
 

3.4.  As obrigações das partes foram estabelecidas? 
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3.5.  Possui prazo de execução ou de fornecimento ou entrega do objeto? 
 

 
 

3.6.  As consequências do inadimplemento contratual foram prevista? 
 

 
 

3.7.  Há prazos para interposição de recurso? 
 

 
 

3.8.  Há previsão de amostra? 
 

 
 

4. PROCEDIMENTO PARA SELEÇÃO PUBLICA DE FORNECEDO-

RES - (Decreto 8241 de 21/05/2014) 
SIM NÃO N.A. 

4.1. Foi aberto um processo no âmbito da contratante? 
 

 
 

Se sim, este possui:  

4.1.1. Cópia do projeto a que se relaciona a contratação; 

4.1.2. Termo de referência; 

4.1.3. Instrumento convocatório; 

4.1.4. Identificação dos recursos previstos para a execução da contra-

tação; 

4.1.5. Indicação do valor máximo aceitável pela contratante, expresso 

com base nos valores de referência apurados a partir da pesquisa 

de mercado? 

 

 

 

4.2.  A seleção pública de fornecedores foi divulgada no sítio eletrônico da 

fundação e no portal de compras do Governo federal?  
 

 

Se sim, possui: 

4.2.1. Definição do objeto da seleção;  

4.2.2. Onde e como poderá ser obtida a íntegra do instrumento convo-

catório e do termo de referência;  

4.2.3. Critério de julgamento das propostas (menor preço, maior des-

conto, técnica e preço, o de melhor adequação técnica ou o de 

maior oferta de preço);  

4.2.4. Prazo mínimo de cinco dias para apresentação das propostas;  

4.2.5. A Forma de submissão das propostas foi estabelecida (eletrôni-

ca ou impressa);  

4.2.6. O prazo de validade das propostas? 

 

 

 

4.3. Foi estabelecido o modo de disputa (aberto e/ou fechado)? 
 

 
 

4.4.  O critério de julgamento das propostas foi estabelecido (menor preço, 

maior desconto, técnica e preço, melhor adequação técnica ou o de 

maior oferta de preço)? 

 

 

 

4.5.  A seleção da proposta foi feita pela comissão de seleção (caso a con-

tratação seja inferior a R$ 50.000,00, esta poderá ser efetivada com 

participação de apenas um comprador designado pela fundação)? 

 

 

 

Obs.: Art. 9, § 3º - Quando não acudirem interessados à seleção 

pública, os interessados não atenderem às condições de habilitação ou 

as propostas apresentadas não atenderem aos critérios de seleção, a 

fundação de apoio poderá contratar diretamente o fornecedor, 

mantidas as condições pré-estabelecidas no instrumento convocatório, 

inclusive quanto ao valor máximo estabelecido. 

 

 

 

5. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - (Portaria Interministerial 424 

de 30/12/2016) 
SIM NÃO N.A. 

5.1. Consta termo de adjudicação e homologação do pregão realizado?  
 

 

5.2. Consta Atas de licitação?  
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5.3. Os valores acordados no pregão estão em acordo com os valores de re-

ferência, estabelecidos na pesquisa de mercado?  
 

 
 

5.4. O objeto ajustado no Plano de trabalho foi o efetivamente licita-

do? 
 

 
 

 
   

6. DOS CONTRATOS - (Decreto 8241 de 21/05/2014) (Obs.: A aquisição 

de item com valor inferior a R$ 100.000,00 ou item com entrega imediata 

não há necessidade de contrato); 
SIM NÃO N.A. 

6.1.  Há previsão contratual no instrumento convocatório?    

6.2.  No contrato foi estabelecida cláusula prevendo a possibilidade de pror-

rogação de prazo de execução? 
   

6.3. Foram previstos no instrumento convocatório acréscimos ou supressões 

no objeto? 
   

 

 

Mossoró/RN, ______/______/20____. 

 

___________________________________ 

Servidor 

Matrícula: 
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APÊNDICE H – CHECKLIST COMPRA E CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

COMUNS CONFORME (EXCETO POR IMPORTAÇÃO) 
 

  

 

A contratação direta será admitida nas seguintes hipóteses: 

II - para outros serviços e compras em valor inferior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), desde que não se refiram a parcelas 

de um mesmo serviço ou compra de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; 

III - para a contratação de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a administração pública, 

ou ainda por empresa concessionária de serviço público, desde que o preço seja compatível com o praticado no mercado; 

IV - para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte de base tecnológica criadas no ambiente das 

atividades de pesquisa das IFES e demais ICT, desde que o preço seja compatível com o praticado no mercado; 

 

1. DESCRIÇÃO DOS ITENS E SERVIÇÕS A SEREM ADQUIRIDOS Sim Não Pág. 

1.1. A descrição dos itens ou serviços são suficientes e observáveis nas co-

tações? 

 
Obs.: Quando necessário o item deve descrever as especificações técnicas, 

para propiciar a avaliação do custo da contratação e para orientar a 

execução e a fiscalização contratual. Pode prever garantia mínima, 

manutenção, atualização e outras obrigações acessórias, como instalação, 

treinamento, etc. A indicação da marca deverá ser justificada pelo 

coordenador. 

   

1.2. Há pelo menos 3 cotações para cada item (observar Art.4º do Decreto 

8241/2014); 

   

1.3. Há Mapa Comparativo de Preços assinado por quem realizou a pesqui-

sa de mercado;  

 
Obs. 2.: Quando em razão da natureza do objeto, não houver pluralidade 

de opções, o valor de venda deve ser comprovado pelo fornecedor mediante 

nota fiscal de venda realizada anteriormente. 

   

2. Justificativa     

2.1. As razões técnicas da escolha do fornecedor, justificativa do preço fo-

ram registradas nos autos do processo pelos compradores e aprovado 

pela autoridade máxima da fundação de apoio? 

   

3. Exigência de Habilitação  Sim  Não Pág. 

3.1. Habilitação Jurídica    

3.1.1. Célula de identidade, registro comercial ou Ato constitutivo;     

3.1.2. Certidão negativa em cadastros nacionais de empresas punidas pe-

la administração pública; 

   

3.2. Regularidade Fiscal    

3.2.1. Fazenda Federal e FGTS    

3.2.2. Estadual    

3.2.3. Municipal    

Obs.: Os documentos de habilitação poderão ser dispensados, no todo ou em parte, nos casos de contratação no valor 

de até R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou de fornecimento de bens para pronta-entrega.   
    

Mossoró, xx/xx/xx 

 

 

_____________________________ 
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ANEXO A – FLUXO GESTÃO DE CONVÊNIOS 
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ANEXO B – FLUXO PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS 
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ANEXO C - PASSO A PASSO PARA ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 

CONVÊNIO 

 

 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA 

Pró-reitoria de Planejamento - PROPLAN 

Divisão de Projetos Acadêmicos e Institucionais - DPAI 

 

 

PASSO A PASSO PARA ANALISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO  

 

1. Identificar no Plano de Trabalho qual é o objeto do Convênio; 

2. Conferência da documentação entregue, em conformidade com a IN-STN nº 01/1997 e PI Nº 

197/2009; 

 

Obs.: Caso não haja recuperação da documentação no SICONV, analisar o processo seguindo 

as orientações do item 2 e pular a FASE 2. 

 

FASE 2 

 

RECUPERAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIO NO SICONV 

 

3. Verificar se os relatórios de execução foram disponibilizados (Tutorial Caminho – 4)  

3.1. Se sim, baixar os relatórios e salvar na pasta do convênio; 

4. Verificar os comprovantes de devolução (saldos não utilizados mais rendimentos) (Tutorial 

Caminho Siconv – 6); 

4.1. Se sim, baixar e salvar na pasta do convênio inserir no processo físico;  

5. Emitir movimentação financeira (Tutorial Caminho Siconv - 1); 

5.1. Salva planilha de movimentação financeira em Excel para possíveis manipulações; 

6. Identificar os documentos de liquidação (notas fiscais, recibos, folha de pagamento, guia de 

recolhimento, etc) (Tutorial Caminho Siconv - 2) 

6.1. Clica no documento para visualizá-lo, baixar e salvar na pasta do convênio; 

6.2. Certifica-se que todos os documentos comprovam pagamentos identificados na movimen-

tação financeira; 

7. Verificar os documentos de seleção de fornecedores (cotações, justificativa, comprovação de 

regularidade fiscal, Ata de pregão ou contrato) (Tutorial Caminho Siconv – 7) baixar os relató-

rios e salvar na pasta do convênio;  

7.1. Para cada documento de liquidação de aquisição de material ou contratação de forne-

cedor deverá constar documento correspondente de seleção do fornecedor; 

8. Verificar o extrato bancário (Caminho - 3); 

9. Verificar termo de compromisso de guarda dos documentos por 10 anos (Tutorial -Caminho – 

5); 

 

 

FASE FINAL 

 



134 

 

10. Aplicar Check-list 

10.1. Caso o Check-list aponte alguma irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou 

outras pendências de ordem técnica, observar o disposto no Art. 57 e 58 da Portaria In-

terministerial 424/2016;  

10.2. Abrir diligências, quando detectadas inconsistências nas prestações de contas das fun-

dações e estabelecer prazo para esclarecer ou sanar as inconsistências em até 30 dias; 

10.3. Se a irregularidade for de ordem financeira, emitir e enviar GRU para FGD;  

10.3.1. Utilizar tutorial de orientação para emissão de GRU; 

 

11. Encaminhar check-list para o Diretor da DPAI. Esse, subsidiará o parecer emitido pelo Diretor 

da DPAI após sanada possíveis inconsistências; 

 

Observação 1: O parecer da DPAI subsidiará o parecer da Pró-reitoria de Planejamento; 

 

Observação 2: O parecer da Pró-reitoria de Planejamento subsidiará o Despacho sobre aprovação ou 

não das prestações de contas pelo Reitor da UFERSA; 

 

Observação 3: O Despacho do Reitor deverá ser inserido no DPAI para compor a prestação de contas 

e finalização do convênio; 

 

Observação 4: É possível verificar todas as ordens bancárias – OBs do convênio pelo SIAFI: 

>conrazao, conta contábil 899911206; 

 

Observação 5: É possível verificar os créditos orçamentários (empenhos) e documentos financeiros 

OB (ordem bancária) do convênio pelo SIAFI: >contvreduz. 
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ANEXO D – TUTORIAL: CAMINHOS PARA RECUPERAÇÃO DE 

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS 
 

 

 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA 

Pró-reitoria de Planejamento - PROPLAN 

Divisão de Projetos Acadêmicos e Institucionais - DPAI 

 

 
 
ENTRAR NO SICONV 
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PARA EMITIR MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (CAMINHO 1) 
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PARA VERIFICAR OS DOCUMENTOS DE LIQUIDAÇÃO – NOTA FISCAL (CAMINHO 2) 
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PARA RETIRAR O EXTRATO BANCÁRIO (CAMINHO – 

3)  
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PARA IDENTIFICAR OS RELATÓRIOS E VERIFICAR O PRAZO DE 60 DIAS DE ENVIO (CAMINHO – 4) 



142 

 

 
 

 



143 

 

 
PARA LOCALIZAR TERMO DE GUARDA DOS DOCUMENTOS (CAMINHO – 5) 
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LISTAR MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS – SALDO REMANESCENTE OBTV (CAMINHO – 6) 
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Retirar documentos - cotações e justificativa (Caminho Siconv – 7) 



147 
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ANEXO E - CHECK LIST – PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 

 

 

 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA 

Pró-reitoria de Planejamento - PROPLAN 

Divisão de Projetos Acadêmicos e Institucionais - DPAI 

 
CHECK LIST – PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 

Nome do Projeto: xxxxx  

Nº do Processo: xxx.xxx (Convênio xxxx) - Vigência: xx/xx/20xx – xx/xx/20xx 

 

 

1. PRESTAÇÕES DE CONTAS FINAIS DOS CONVÊNIOS SIM NÃO N.A. 
 

PAG. 

 

OBS. 

1.1. A prestação de contas final foi apresentada pela FGD até 60 (sessenta) 

dias após o encerramento da vigência ou da conclusão do convênio; 

(Decreto 6170/2007). 

(Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo 

estabelecido no instrumento, à concedente estabelecerá o prazo 

máximo de 45 (quarenta e cinco) dias para sua apresentação). 

 

 

 

  

1.2. O saldo remanescente e os rendimentos não utilizados foram devolvi-

dos a conta única da União em 30 dias após o fim da vigência do con-

vênio; (Decreto 6170/2007). 

 

 

 

  

1.3. A celebração, execução e a prestação de contas dos convênios são rea-

lizadas ou registrados na Plataforma +Brasil; (Portaria interministerial 

424/2016)? 

 
 

 

 

  

 

 

 

2. DOCUMENTOS DISPONIBILIDOS PARA ANÁLISE DAS PRES-

TAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO 
SIM NÃO N.A. 

 

PAG. 

 

OBS. 

2.1. Relatório de cumprimento do objeto do projeto assinado pelo Coorde-

nador do projeto; (Decreto 7423/2010). 
 

 
 

  

2.1.1. No Relatório de cumprimento de objeto consta comprovações 

da execução do objeto. 
 

 

 
  

2.2. Relatório de Execução de Obras composto por fotografias e outros do-

cumentos que possam comprovar sua execução, assinado pelo respon-

sável pela obra. Termo de entrega definitiva da obra. 

 

 

 

  

2.3. Relatório de fiscalização assinado pela Pró-Reitoria competente quanto 

ao cumprimento de objeto pelo Coordenador do projeto); (Portaria In-

terministerial 424 de 30/12/2016); 

 

 

 

  

2.4. Demonstrativo de receitas e despesas do convênio; (Decreto 7423 de 

31/12/2010). 
 

 

 
  

2.5. Relação de pagamentos efetuados; (Decreto 7423 de 31/12/2010).  

 

 
  

2.6. Extrato da conta bancária aberta exclusivamente para o convênio; (De-

creto 6170/2007). 

  

 
  

2.7. Relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos 

do Convênio; (Decreto 7423 de 31/12/2010). 
 

 
 

  

2.8. Termo de compromisso informando que os documentos relacionados 

ao instrumento serão mantidos pelo prazo de 10 (dez) anos, contados 

da data em que foi apresentada a prestação de contas; (Portaria Inter-

ministerial 424 de 30/12/2016) 
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ANÁLISE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS 

3. RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS SIM NÃO N.A. 
 

PÁG. 

3.1. Foi identificado o valor referente ao adiantamento não comprovados ou 

autorizados? 
   

 

3.2. Os recursos financeiros do projeto, enquanto não empregados na sua 

finalidade, ficaram aplicados em conta poupança, fundo de aplicação 

financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em 

título da dívida pública federal, ou seja, houve rendimentos? 

   

 

3.3. Há despesas (pagamentos) realizadas com os recursos oriundos dos 

rendimentos de aplicação? 
   

 

3.3.1. Se sim, foi devidamente autorizado? 

 

Obs.: Art. 41, § 12 - É vedado o aproveitamento de rendimentos para ampliação 

ou acréscimo de metas ao plano de trabalho pactuado. (Portaria interministerial 

424/2016) 

   

 

4. RELAÇÃO DE PAGAMENTO (Decreto 7.423 de 31/12/2010) SIM NÃO N.A. 
 

PÁG. 

4.1.  Há algum pagamento realizado fora do período de vigência?  

 

Obs.: Serão aceitos pagamentos realizados após a vigência, desde que a atividade 

ao qual se refere tenha sido realizada durante a vigência; 

Obs 2.: Todos os documentos fiscais deverão estar legíveis e sem rasuras; 

Obs 3.: Verificar no extrato bancário.   

   

 

4.2. Os pagamentos foram ser realizados mediante crédito na conta corrente 
de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços?  

Facultada a dispensa deste procedimento nos casos em que o crédito poderá ser 

realizado em conta corrente de titularidade do próprio convenente, devendo ser 
registrado no SICONV o beneficiário final da despesa: 

a) por ato da autoridade máxima do concedente; b) na execução do objeto pelo 

convenente por regime direto; c) no ressarcimento ao convenente por 

pagamentos realizados às próprias custas decorrentes de atrasos na liberação de 

recursos pelo concedente e em valores além da contrapartida pactuada; (Portaria 

Intermisterial 424, Art 52, II). 

   

 

4.3. Do pagamento de bolsa a discente    
 

4.3.1. No plano de trabalho há previsão de pagamento de bolsa a dis-

cente? 
   

 

4.3.2. Houve processo seletivo para a escolha do discente ou justifica-

tiva para a sua escolha sem o devido processo? 
   

 

4.3.3. Os valores pagos estão em conformidade com o plano de traba-

lho? 
  

  

4.3.4. A quantidade de bolsas pagas estão em conformidade com a 

quantidade autorizada no plano de trabalho? 
  

  

4.4. Do pagamento de bolsa pesquisador?   
  

4.4.1. No plano de trabalho há previsão de pagamento de bolsa a pes-

quisador? 
  

  

4.4.2. Os valores pagos estão em conformidade com o plano de traba-

lho? 
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4.4.3. O pesquisador faz parte do projeto deste a sua concepção, ou se-

ja, consta no plano de trabalho? 
  

  

4.4.4. Caso não foi realizado processo seletivo?   
  

4.5. Do pagamento de passagens   
  

4.5.1. No plano de trabalho há previsão a aquisição de passagens?   
  

4.5.2. As quantidades adquiridas estão em conformidade com o plano 

de trabalho? 
  

  

4.5.3. Os valores pagos estão em conformidade com o plano de traba-

lho? 
  

  

4.5.4. O beneficiário é membro do projeto?   
  

4.5.4.1. Se o beneficiário não consta no projeto consta uma justi-

ficativa para o deslocamento desta pessoa e sua conveni-

ência para o projeto? 

  
  

4.5.5. Consta o ticket ou canhoto de embarque?   
  

4.5.6. As datas de ida e volta condiz com a vigência do convênio?    
 

4.5.7. Constam os relatórios de viagens dos beneficiários assinado pe-

lo coordenador? 
   

 

4.6. Do pagamento de pessoa física – Autônomo    
 

4.6.1. No plano de trabalho há previsão a contratação de pessoa física?   
  

4.6.2. Houve processo seletivo para a escolha do profissional autôno-

mo ou justificativa para a sua escolha sem o devido processo? 
  

  

4.6.3. Os valores pagos estão em conformidade com o plano de traba-

lho? 
  

  

4.6.4. O pagamento ocorreu diretamente na conta do beneficiário?   
  

4.6.5. Foi apresentada nota fiscal para haver o pagamento?   
  

4.6.6. Há os comprovantes de recolhimento dos encargos sociais? 

(ISS, INSS, IR) 
  

  

4.7. Do pagamento de pessoa física – Contrato temporário  
 

  
 

4.7.1. No plano de trabalho há previsão de contratação temporária para 

atender ao convênio? 

 
  

 

4.7.2. Houve processo seletivo para a escolha do profissional ou justi-

ficativa para a sua escolha sem o devido processo? 

 
  

 

4.7.3. Possui folha de pagamento mensal assinada pelos funcionários, 

inclusive da rescisão contratual? 

 
  

 

4.7.4. O pagamento ocorreu diretamente na conta do beneficiário? 
 

  
 

4.7.5. Os valores pagos estão em conformidade com o plano de traba-

lho? 
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4.7.6. Há comprovantes de recolhimento dos encargos sociais? (ISS, 

INSS, IR) 

 
  

 

4.8. Do pagamento à pessoa jurídica – Fornecedor  
 

  
 

4.8.1. No plano de trabalho há previsão da aquisição do material ou 

contratação do serviço realizado? 

 
  

 

4.8.2. Os itens foram adquiridos nas quantidades previstas no plano de 

trabalho? 

 
  

 

4.8.3. Os valores pagos estão em conformidade com o previsto no pla-

no de trabalho? 

 
  

 

4.8.4. O pagamento ocorreu diretamente na conta do beneficiário ou 

foi solicitado a OBTV devidamente justificada pela fundação? 

 
  

 

4.8.5. Foi apresentada a Nota Fiscal para haver o pagamento? 
 

  
 

4.8.6. A nota fiscal foi emitida em nome da FGD? 
 

  
 

4.8.7. Há identificação do número do instrumento na nota fiscal (con-

vênio)?  

 
  

 

4.8.8. Na nota fiscal tem o recebido do coordenador do projeto ates-

tando o recebimento do material? 
   

 

4.8.9. Para cada nota fiscal há um processo de seleção de fornecedor 

correspondente?  
 

 
 

 

4.8.9.1. Se sim, analisar os documentos de seleção conforme 

Item 5.  
 

 
 

 

4.9. Do pagamento à pessoa jurídica – Taxa administrativa para FGD  
 

 
 

4.9.1. Os valores pagos estão em conformidade com o previsto no ins-

trumento? 
 

 
 

 

4.9.2. Foi apresentada a Nota Fiscal ou recibo para haver o pagamen-

to? 
 

 
 

 

4.9.3. O percentual do pagamento está equivalente ao percentual de 

execução? 
 

 
 

 

4.10. Do pagamento à pessoa jurídica – Obras  
 

 
 

4.10.1. No plano de trabalho há previsão para contratação do serviço de 

execução de Obra? 
 

 
 

 

4.10.2. O pagamento ocorreu diretamente na conta do beneficiário ou 

foi solicitado a OBTV devidamente justificada pela fundação? 
 

 
 

 

4.10.3. Foi apresentada a Nota Fiscal por medição atestada pelo respon-

sável pelo acompanhamento da obra? 

Obs.: Observar no edital de contratação a lista de documentos 

necessários para pagamento da primeira e última parcela e previsão de 

possíveis adiantamentos.  

 

 

 

 

4.11. Do pagamento ao ressarcimento à UFERSA   
 

 
 

4.11.1. O plano de trabalho previa ressarcimento? Caso não, desconsi-

derar demais perguntas. 
   

 

4.11.2. O valor da GRU corresponde ao valor do ressarcimento previsto 

no Plano de trabalho? 
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4.11.2.1. Caso não, o complemento ao valor de ressarcimento 

ocorreu em forma de equipamentos ou obras, sendo esta 

condição previamente acordada? 
   

 

5. DA SELEÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO 

DE ITENS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS 
   

 

5.1.1. Em caso de pregão foram disponibilizadas no SICONV: 

O extrato do edital de licitação, o termo de homologação e 

adjudicação, a ata do pregão, o extrato do CTEF e seus 

respectivos aditivos, Anotação de Responsabilidade Técnica - 

ART dos projetos, dos executores e da fiscalização de obras, e 

os boletins de medições? 

   

 

5.1.1.1. A ata do Pregão ou o contrato está vigente?     
 

5.1.2. Em caso de dispensa de licitação foram disponibilizadas no SI-

CONV: cotações, mapa comparativo de preço, regularidade fis-

cal e justificativa com prerrogativa legal assinada pelo Diretor 

da Fundação? 

   

 

5.1.3. Em caso de inexigibilidade foram disponibilizadas no SICONV: 

Cotação, comprovação do valor através de nota fiscal de venda 

anterior, regularidade fiscal e justificativa com prerrogativa le-

gal assinada pelo Diretor da Fundação? 

   

 

6. DA ANALISE DA RELAÇÃO DOS BENS COMUNS ADQUIRIDOS, 

PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS COM RECURSOS DESTE 

CONVÊNIO 

SIM NÃO N.A. 

 

PÁG. 

6.1.  O setor de patrimônio foi informado sobre os bens permanente adqui-

ridos com recurso do convênio?  
   

 

6.2.  Os bens foram tombados como patrimônio da Universidade em até 30 

dias que foi informado pela FGD? 
   

 

7. DA ANALISE DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DO PROJETO DO 

PERÍODO DE AVALIAÇÃO (Decreto 7423 de 31/12/201); 
SIM NÃO N.A. 

 

PÁG. 

7.1. Os valores observados nos extratos são correspondentes aos pagamen-

tos dos documentos comprobatórios? 
   

 

7.2.  Houve saque/débito de valores não identificados na relação de paga-

mentos?  
   

 

8. PUBLICIDADE SIM NÃO N.A. 
 

PÁG. 

8.1. Foram divulgados, na íntegra, em sítio mantido pela fundação de apoio 

na internet, os instrumentos contratuais, as relações de pagamentos e 

as prestações de contas relativos a projetos de que trata a resolução? 

 
  

  

 

8.2. Foram divulgados os processos seletivos para contratação de pessoas 

física, bolsistas e bolsa pesquisador? 
   

 

 
   

 

Conclusões: 

 
Mossoró/RN, xx/xx /xxxx. 

 

___________________________________ 

Servidor 

Matrícula: 

 

 

 

   

 

 


